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4 Samen de toekomst van de stad 
creëren

We zitten midden in een tijdperk van ‘transities’. 
Verbetering van het klimaat en de leefomgeving en die 
voor komende generaties in orde houden, is prioriteit 
één. Van alles in ons leven verandert de komende jaren 
ingrijpend en nogal snel. Veel móet betrekkelijk gauw 
anders en beter.

12 De architectuur van keuze
Veel mensen denken dat gezonde gewoontes 

vooral het gevolg zijn van wilskracht en motivatie. Maar er 
zijn meer factoren die meespelen als je jezelf gezondere 
gewoontes aan wil leren, bijvoorbeeld als het gaat om 
beter omgaan met internet.

20 
Onderwijsbestuurder in 
Coronatijd

Onderwijsbesturen kunnen in de publieke opinie, 
op sociale media en in de Tweede Kamer op weinig 
sympathie rekenen. Enkele flinke wantoestanden in de 
afgelopen jaren worden nu alle besturen aangerekend. 
Toch zijn er heel wat besturen die zaken goed regelen 
en zo ruimte creëren voor leraren en schooldirecties om 
zich te richten op het verzorgen van goed onderwijs. 
Hoe doe je dat, goed besturen? Hoe blijf je als bestuurder 
vasthouden aan je visie, ook als er plots een bak met geld 
komt (NPO) die snel op moet? En hoe blijf je – ondanks het 
grote lerarentekort – de focus houden op faciliteren van 
onderwijskwaliteit?

30 De kracht van een eenvoudig 
stukje papier

Overhoren wordt gezien als een manier om erachter te 
komen of er geleerd is. We zien het als toets, of die nu 
formeel is zoals een proefwerk of examen, of informeel 
zoals wanneer een ouder een kind overhoort. Maar 
hoewel er inderdaad uit kan blijken in hoeverre een 
leerling iets al beheerst, zou het ronduit verspilling zijn om 
het overhoren niet ook in te zetten tijdens het leren zelf.

waar&wat

Van de hoofdredactie

40

Terwijl ik dit schrijf (altijd ruim voordat jij Vives 
Magazine op de mat krijgt), zit de vakantie voor de 
regio Noord er alweer bijna op. Ik moet zelfs nog 
bedenken of en wanneer ik vakantie neem, en of ik er 
nog even op uit trek.

De zomer kan met een gerust hart stormachtig en 
wisselvallig genoemd worden. Niet alleen vanwege 
het weer, maar vooral vanwege de ontwikkelingen 
rondom corona. Wat een prestatie hebben alle mensen 
in onderwijs het vorige schooljaar geleverd. Online, 
offline en weer online. In alle schoolsoorten was het 
elke dag weer spannend, gaan we open, gaan we in 
quarantaine of helemaal dicht? 

Hoewel er soms (vooral op Twitter) stevig gemopperd 
wordt op bestuurders en directies van scholen, 
wil ik juist hen even een pluim geven. Ga er maar 
aanstaan, bijna elke avond was het wel raak: een klas 
met een uitbraak, een besmette leraar. Ouders op de 
hoogte stellen en klassen herindelen; constant in de 
oplossingstand.

Het zou zo mooi zijn als we daar nu bij de start van 
het nieuwe schooljaar vanaf zouden zijn, maar ik hou 
mijn hart vast. Vanmorgen las ik dat het Ministerie 
van Onderwijs weer extra geld beschikbaar stelt voor 
de ventilering op scholen. Wat mij betreft veel te laat, 
zoals zoveel besluiten van de ministers.

In augustus besluiten of hoger en middelbaar 
beroepsonderwijs open mag, legt een ongelofelijke 
druk op scholen. De roostermakers hebben geen 
of weinig vakantie gehad, want met alle scenario’s 
moet rekening gehouden worden.  Ook de keuzes 
rondom afstand houden, wel of geen mondkapjes en in 
hoeverre de vaccinatiegraad hoog genoeg is om grote 
uitbraken en zieken te voorkomen, is lastig.

Ik verwacht zomaar een hete herfst en onzekerheid 
over de voortgang van onderwijs. Gelukkig klotst het 
geld tegen de plinten op vanwege de NPO gelden en ik 
hoop echt dat deze gelden wijs uitgegeven worden.

In deze editie van Vives Magazine vind je  een oproep 
voor presentatievoorstellen en aanmelden voor de 
IPON Awards. Want hoe onzeker alles ook is, we gaan 
gewoon door met de organisatie van IPON 2022! 
Verder in deze editie een prachtig interview met 
Jeroen Goes, want na de knaller van de vorige keer 
waarin Edith van Montfort de hoofdrol speelde, gaan 
we vaker bestuurders en directies aan het woord 
laten. Vanzelfsprekend zijn de vaste rubrieken (waar 
ik nu nog niet eens van weet wat er in staat) aanwezig. 
Tenslotte nogmaals mijn oproep: heb je een artikeltip? 
Mail deze dan naar karin@vives.nl. 

Blijf gezond en pas op jezelf!

Karin Winters
Hoofdredacteur Vives 
Magazine 
karin@vives.nl
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STEM en
educatieve robotica
voor je school? 

nooby.tech biedt educatieve robots, STEM kits en robotica kits aan 
voor basis- en middelbare scholen. Om je te helpen deze 
succesvol te integreren in je klas, bieden we gratis proefperiodes, 
hulpbronnen, opleidingen en workshops voor leerkrachten aan. 

Heb je hier interesse in? Neem gerust contact op met ons! 
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We zitten midden in een tijdperk van ‘transities’. Verbetering van het klimaat en 

de leefomgeving en die voor komende generaties in orde houden, is prioriteit één. 

Van alles in ons leven verandert de komende jaren ingrijpend en nogal snel. Veel 

móet betrekkelijk gauw anders en beter.

W
e hebben de aarde slechts in bruikleen. Daarnaast is de 
kloof tussen arm en rijk in de afgelopen jaren alleen maar 
groter geworden. In deze veelkleurige samenleving met 
almaar ingewikkelder regels en routines zijn de afgelopen 

decennia groepen uit elkaar gegroeid. Onderzoekers spreken van een 
tweedeling; aan de ene kant groepen die zich in deze tijden van lastige 
veranderingen goed redden, aan de andere kant grote groepen die 
daar soms veel moeite mee hebben. Heel wat mensen realiseren zich 
dat we weliswaar aan verbetering van het klimaat op aarde moeten 
werken en zijn ook bereid tot actie, maar tegelijkertijd hebben zij heel 
andere zorgen, of zien nog geen kans aan te sluiten. De zeventien SDG’s 
(Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn 
doelen voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030. Ze 
zijn een mondiaal kompas (en misschien wel een moreel kompas) voor 
uitdagingen als onderwijs, armoede en de klimaatcrisis. Maar hoe doen 
we dit lokaal? Wat betekent dit voor jouw stad of dorp? En hoe zetten we 
jongeren in positie zodanig dat ze een actieve rol hebben in de toekomst 
van hun stad of dorp? 

Jongeren moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over 
duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten 
en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In 2019 is in Breda vanuit 
docenten van Avans Hogeschool het Urban Living Lab ontstaan vanuit 
de droom om met elkaar een duurzame, inclusieve, mensgerichte 
stadssamenleving te realiseren, waarbij inwoners, jongeren en 
organisaties zich betrokken voelen bij de stad en bijdragen aan het 
oplossen van lokale maatschappelijke en sociale vraagstukken.

Urban Living Lab Breda
Het Urban Living Lab Breda (ULLB) is een levende gemeenschap van 
mensen die samen werken aan nieuwe oplossingen en nieuwe vormen 
voor een duurzame, gezonde, leefbare stad. Het ULLB probeert samen 
stedelijke problemen op te lossen door actief de verbinding te maken 

Samen de toekomst
van de stad creëren 

met verschillende partijen, het gesprek aan te gaan en op zoek te gaan 
naar nieuwe oplossingen. In feite wil men de verschillende spelers 
op hetzelfde speelveld proberen te krijgen, van overheid (gemeente, 
provincie), organisaties (profit & non-profit), onderwijs & onderzoek 
(hbo, mbo, vo en po) en de inwoners van Breda. Hierbij worden ook 
design thinking principes en processen gebruikt om tot een gedragen 
resultaat te komen.

Het Urban Living Lab Breda is enerzijds een ‘urban’ lab, dat gaat over 
de stad en omgeving. Het is ook een ‘living’ lab, een experimenteer plek 
waar de mensen de dienst uitmaken. Hun vragen, zorgen en dromen 
vormen, met de onbetwiste maatschappelijke verduurzamingsagenda, 
het onderwerp van gesprek en de opgaven waaraan wordt gewerkt.

ULLB heeft onderdak gevonden binnen het rijksmonumentale 
Koepelcomplex. Daar werkt men aan vraagstukken die zijn ingebracht. 
Dat kan door een inwoner zijn, maar ook een instituut, een bedrijf, of 
een al bestaand netwerk. Daarnaast trekken de stadmakers er zelf actief 
op uit om vragen, noden, wensen en dromen van inwoners op te sporen. 
Men organiseert de dialoog in de stad en in allerlei communicatie 
uitingen klinkt de stem van alle mensen en partijen.

Binnen het Urban Living Lab Breda wordt in co-creatie met onderwijs, 
onderzoek, overheid, ondernemers en de inwoners gewerkt aan 
verschillende programma’s en worden gezamenlijk communities 
gebouwd omtrent thema’s zoals leefbare stad, slimme samenleving 
en (gerobotiseerde) stadslandbouw. In de Samenwerkplaatsen 
worden bewonersinitiatieven (leefwereld) zichtbaar gemaakt en waar 
mogelijk met elkaar en met verwante initiatieven verbonden. In de 
Samenwerkplaatsen worden bewoners en -initiatieven in dialoog 
gebracht met de gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
(systeemwereld). Een samenwerkplaats is dus een manier om in de 
haarvaten van de stad door te dringen. Zo kan er vanuit de stad worden 
gekeken en geluisterd wat er precies speelt in de stad. Ook krijgt men 
een beter beeld waar mensen tegen aan lopen, blij van worden, of 
ze iets nodig hebben en wat dit dan is. Om de mensen dan te helpen 
kunnen de juiste partijen worden verzameld. Een samenwerkplaats is 
dus echt een plek waar je beweegt vanuit de stad met als uitgangspunt 
de mensen zelf. Dit doen we niet alleen uit ideologische overweging, 
maar ook omdat dit de aanpak is die werkt, zie ook het onderzoek van 
de Rekenkamer Segregatie in Breda maart 2021. 

tekst: Marcel Kesselring
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Link

Meer informatie: urbanlivinglabbreda.nl
Contact: marcel@urbanlivinglabbreda.nl

Belangrijke rol voor jongeren
Studenten hebben een belangrijke rol binnen het Urban Living 
Lab. Afgelopen schooljaar zijn er al ruim 400 studenten van 
verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen (Avans, BUas, 
Curio) al betrokken geweest bij de verschillende ULLB-communities. 
Kenmerkend voor studenten is dat er hier vanuit meerdere disciplines 
wordt samengewerkt aan gemeenschappelijke doelen, zoals bij 
de (gerobotiseerde) stadslandbouw community. Iedere student 
heeft zijn eigen focus, maar dankzij de verbindingen ontstaan er 
verrassende nieuwe inzichten. Zo denkt de één na over concrete 
kleinschalige toepassingen en mogelijke opschaling van gerobotiseerde 
stadslandbouw. En de ander onderzoekt hoe inzichten uit andere landen 
geïmplementeerd kunnen worden in Breda. De basisvraag die studenten 
hier willen beantwoorden, is hoe gerobotiseerde stadslandbouw kan 
bijdragen aan het welzijn van bewoners in de stad.

De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs. De 
uitdagingen voor komende generaties zijn immens. Dit kan je niet 
overlaten aan een individuele docent of leerkracht die de SDG’s 
in een les probeert te behandelen. Daarnaast gebeurt dit dan in 
onderwijsbubbles, een klas, een niveau (van vmbo tot vwo) of een 
leerjaar. 

Vanuit het onderwijs binnen het ULLB is er gestart met studenten, maar 
hoe tof zou het zijn als de jeugd van 8-18 jaar betrokken kan worden 
bij de ontwikkelingen in hun wijk? Als zij aan de slag gaan met echte 
vraagstukken. Geholpen worden hun steentje bij te dragen aan een 
leefbare, groene stad. Nadenken over de toekomst, hun toekomst.

Hoe? In Breda wordt gedacht aan het ontwikkelen van een Urban Living 
Lab Junior, het kleine broertje of zusje van…. Een junior lab voor alle 
kinderen/jongeren van Breda, van basisschool tot middelbare school. 
Wat zou het Urban Living Lab Junior kunnen zijn? Wat doen we daar? 
Hoe ziet het eruit? Wat als we bestaande initiatieven, activiteiten zouden 
kunnen verbinden?

Zomerfestival
Op de eerste dag van het allereerste ULLB-zomerfestival was dit de start 
van de eerste verkenning. Studenten van de Avans Innovative Studio 
(AIS) zijn met deze vragen twee weken aan de slag geweest. Tijdens 
het zomerfestival presenteerden ze hun concepten en prototypes. 
Deelnemers van verschillende organisaties zoals Ontdek je Talent, De 
Uitvindfabriek, Nieuwe Veste, Jet-Net&Technet Technet, De Kinderkrant 
Breda, Kindertrendrede en de gemeente waren geïnspireerd geraakt 
door de studenten. Hierna ging men in gesprek en werd de verbinding 
gezocht. 

Deelnemers: “Met het Urban Living Lab Junior willen we onderzoeken 
of we deze initiatieven mogelijk kunnen combineren. Naschoolse en 
onderwijsprojecten organiseren vanuit echte vraagstukken, waar 
kinderen, jongeren, wijkbewoners, studenten en begeleiders samen 
mee aan de slag gaan. Dichtbij huis. Gericht op het ontdekken en 
ontwikkelen van talenten zodat het zelfvertrouwen en perspectief op 
hun mogelijkheden voor de toekomst vergroot wordt en ze dus zelf een 
bijdrage kunnen leveren aan een duurzame, inclusieve, mensgerichte 
samenleving.”

Urban Living Lab breda

SDG’s zijn geen lesdoelen of lesmethode
Je kan bewustwording over de SDG’s wel als lesdoel maken of er een 
lesmethode van maken, maar gaan we hiermee jongeren echt activeren 
en mee laten doen aan het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse 
problemen? We hebben het onderwijs als een systeem ingericht dat 
vaak compleet los staat van de leefwereld. In nieuwe omgevingen, zoals 
Urban Living Lab Junior, zouden kinderen/jongeren nieuwe kennis en 
vaardigheden kunnen leren (kwalificatie), nieuwe tradities en praktijken 
kunnen ervaren (socialisatie) en leren daar hun rol in te nemen 
(persoonsvorming). 

Het is belangrijk om de SDG’s te vertalen naar de lokale situatie. Op 
sommige scholen zijn er projectweken waar leerlingen binnen hun 
eigen school hieraan kunnen werken, maar hiermee blijft het binnen een 
eigen onderwijsbubbel. Stel dat we dit als start zouden verbreden met 
leerlingen vanuit andere scholen, wijken en niveau’s en mensen vanuit 
de gemeente (overheid), bedrijven, onderzoekers en inwoners van 
de stad, dan zou bijvoorbeeld de basisvraag die ze gezamenlijk willen 
beantwoorden kunnen zijn: hoe kan stadslandbouw bijdragen aan de 
gezondheid van de mensen in jouw wijk? 

Bij de start van zo’n week gaan dan multidisciplinaire teams aan de 
slag met een deelvraag van een probleemeigenaar. Een team kan dan 
bestaan uit twee basisschoolleerlingen, één vmbo-leerling, één havo/
vwo-leerling, één mbo-leerling en twee hbo-studenten. De jongeren 
kennen elkaar niet en komen uit verschillende wijken van de stad. Elk 
team kan gecoacht worden door een docent en gaat aan de slag vanuit 
design thinking principes. De eerste dag staat vooral in het teken van 
verkenning van vraagstuk en kennismaking team. De tweede dag 
worden na een bezoek bij een bedrijf de eerste uitwerkingen geschetst. 
Op dag 3 wordt er gewerkt aan eerste prototype. Op dag 4 wordt 
in aanwezigheid van de verschillende stakeholders, het prototype 
gedemonstreerd en geëvalueerd bij probleemeigenaar waarna nieuwe 
aanpassingen worden gedaan. De laatste dag worden de eindproducten 
gepresenteerd aan inwoners van de stad en andere geïnteresseerden. 
Op deze manier van co-creatie leren kinderen/jongeren veel meer dan 
wat ze uit een lesmethode kunnen halen. Ze leren van elkaar en leren 
dat ze elkaar nodig hebben om te komen tot oplossingen. 

Ambitieus
Het opzetten van een Urban Living Lab Junior is ambitieus, maar dat 
was het opzetten van het Urban Living Lab Breda ook en daar staat 
nu een basis. In feite probeer je alle spelers uit de onderwijsketen 
in de stad/regio op dat gezamenlijke speelveld te krijgen rekening 
houdend met stimulerende/belemmerende factoren voor co-creatie, 
namelijk waardecreatie, kwaliteit van de dialoog, faciliteiten, 
locatie, samenwerking met lagen, persoonlijk contact, governance, 
veranderbereidheid en diversiteit. Deze negen factoren vormen het 
raamwerk voor succesvolle co-creatie in quadruple helix learning 
communities, ofwel het Urban Living Lab. Komend jaar gaat men verder 
met de verkenning van een living lab junior, door samen aan de slag te 
gaan, te experimenteren.  
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Eigen laptop nodig voor 
school? Maar bang dat 
je de verkeerde koopt?

Fantastische producten maken om het leven van mensen te verrijken, dat is de geweldige 

visie van Apple. En die sluit goed aan bij de aanpak van Studywise. Technologie is een 

aanjager. Even snel een route plannen, de agenda bijhouden, contact houden met collega’s, 

vrienden en familie: technologie maakt deel uit van elk aspect van ons leven. Dus ook van 

het onderwijs!

Hoe steunen we onze leerlingen bij het leerproces en stomen we ze klaar voor de toekomst? 

Die vraag moeten we onszelf altijd stellen in het onderwijs. Mobiel leren is belangrijk, net als 

devices die je overal mee naartoe kan nemen. Uw keuze voor Studywise zorgt ervoor dat u 

op een professionele manier iPads en MacBooks kunt aanbieden aan uw leerlingen. Onze 

specialisten staan klaar om mee te denken over uw visie.

 www.studywise.nl

Wat is uw 
visie op 
digitaal 
leren? W�  
hebben een 
hele mooie…

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 16-9-2021   10:36:5916-9-2021   10:36:59



Recensies 

In het onderwijs barst het van overleggen, 
vergaderingen en meetings. Niet dat 
iedereen dat leuk vindt, integendeel: de 
meeste mensen hebben er een hekel aan. 
Maar ja, je kunt niet zomaar zonder. Na het 
lezen van ‘Vergader jezelf gelukkig!’ kon 
dat wel eens snel veranderen. In prettige 
en luchtige stijl wordt stapsgewijs de 
essentie van vergaderen gefileerd door 
het in drieën op te delen:
DEEL 1: Individueel geluk: hoe je als indi-
vidu gelukkiger kunt vergaderen
Deel 2: Teamgeluk: vergaderingen 
plannen, uitvoeren en aanjagen
Deel 3: Collectief geluk: samen beter vergaderen
Het boek is doorspekt met stappenplannen, schema’s en 
verwijzingen naar online verdieping. Met 247 pagina’s lijkt het een 
lijvig naslagwerk, maar de fraaie vormgeving, adequate lay-out, 
fijne steunkleur en functionele illustraties maken het een prettig 
naslagwerk. Dus lees het boek en daag jezelf uit: Vergader jezelf 
gelukkig!

TITEL: VERGADER JEZELF GELUKKIG!
Zelfhulpboek voor vergaderslachto� ers
AUTEURS: BART GROENEWOUD, ERNST VAN DAM & RIK NIJKAMP
UITGEVERIJ: S2UITGEVERS
AANTAL PAGINA’S: 247
PRIJS: € 22,-
TREFWOORDEN: VERGADEREN, OVERLEG, WERKPLEZIER, 
VOLDOENING, ARBEIDSVREUGDE

Als je iemand wil leren lezen, is het belangrijk 
om het lezen te bevorderen door het plezier 
te vergroten. Hoe doe je dat? De zorgvuldig 
gerubriceerde werkvormen maken het boek zeer 
handig in gebruik. Temeer omdat de werkbladen 
niet alleen in de handleiding staan, maar ook 
online terug te vinden zijn dankzij een QR-code.

Je hoeft als docent niet eens meer didactisch 
creatief te zijn als je het lezen wil bevorderen; je 
pakt gewoon dit boek erbij. Dit boek verdient een 
plek in de boekenkast van de basisschool en VO.
De lay-out is dankzij kleurgebruik, veel wit en 
illustraties verzorgd en prettig te noemen. Geen 
dikke pil, maar een handzaam en adequaat 
hulpmiddel in de handen van een professional.

Met een knipoog 
de vergadering in 

EEN GRAPHIC NOVEL TREKT VOORBIJ ALS EEN ZANDSTORM, 
NEEMT JE MEE ALS IN EEN SPEELFILM.

TITEL: WERKVORMENBOEK LEESBEVORDERING
90 interactieve werkvormen. Inspiratiebron voor creatieve lessen
AUTEUR: TANJA DE JONGE
UITGEVERIJ: IN EIGEN BEHEER 
ZIE: tanjadejong.nl 
AANTAL PAGINA’S: 226 
PRIJS: € 22,95 
TREFWOORDEN: LEESBEVORDERING, WERKVORMEN, LEESPLEZIER, 
LEESONDERWIJS

Als je kinderen wil 
verleiden tot lezen…

TITEL: DAGEN VAN ZAND
Auteur: Aimee de Jongh
UITGEVERIJ: SCRATCH
AANTAL PAGINA’S: 290
PRIJS: € 29,90 
TREFWOORDEN: STRIPBOEK, GRAPHIC NOVEL, GESCHIEDENIS, TEKENEN, MEDIAWIJSHEID

Aimee de Jongh deed zich al verdienstelijk gelden 
met eerdere graphic novels als Bloesems in de 
herfst, De terugkeer van de wespendief en Taxi. 
Toch heeft ze zich overtro� en met Dagen van 
zand. Een historisch verhaal: fictieve personen in 
een goed gedocumenteerde setting. Het verhaal 
speelt zich af in het Amerika van 1937. De start van 
de 22-jarige fotograaf John Clark waarmee hij in 
de voetsporen van zijn vader treedt. Het is crisis, 
desondanks sleept hij een heuse foto-opdracht 
binnen en gaat hij op avontuur in de ‘Dust Bowl’. 
Een gebied in Oklahoma dat geplaagd wordt door 
verwoestende stormen van stof en zand. In zijn 
missie om de dramatische leefomstandigheden 
van de bewoners op film vast te leggen, slaat de 
twijfel toe. Hoe leg je het juiste plaatje vast op foto?

De lezer wordt maar liefst 290 pagina’s lang 
getrakteerd op adembenemende taferelen. 
Het verhaal trekt als een speelfilm voorbij. Het 
verhaal is zeer goed gedocumenteerd met 
bronvermelding, diverse zwartwit foto’s en 
gedegen toelichting. Het boek kent allerlei lagen 
die de moeite waard zijn om te onderzoeken. 
Allereerst is de tekenstijl in stripvorm om 
door een ringetje halen. Afwisselende 
perspectieven alsof een filmcamera wordt 
gehanteerd. Inzoomen, uitzoomen, afwisseling 
in standpunten, kleurgebruik, slimme kadrering 
of juist het ontbreken daarvan. De lezer wordt 
ondergedompeld in een andere tijd en voelt 
bijna de zandstorm aan zich voorbijtrekken. 
Moet boeiend zijn om met een klas samen in dit 

verhaal te duiken tijdens de geschiedenisles. Literair is 
het verhaal interessant met de karakterontwikkeling, de 
flashbacks, de herhaling en de spannende manier van 
presenteren. Relatief weinig tekst, ook niet nodig want 
de beelden zijn sprekend; een realistische manier van 
tekenen. Belangrijk onderdeel is de vraag: ‘Hoe vertelt 
een journalistiek fotograaf het verhaal?’ Interessant om 
samen over te filosoferen. Na het lezen van dit verhaal 
ben ik er nog dagenlang in blijven hangen. Een echte 
aanrader dus!

Zie ook: https://www.youtube.com/
watch?v=EdTTtQNZf_4
 https://www.youtube.com/watch?v=wihWBgoEwrY

In het onderwijs barst het van overleggen, 

meeste mensen hebben er een hekel aan. 
Maar ja, je kunt niet zomaar zonder. Na het 

tekst: Peter te Riele8
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In coronatijd moesten we overgaan op online 
presenteren van ons onderwijs. Noodgedwongen, 
en dat biedt kansen: van de nood een deugd maken. 
Ook als het niet nodig mocht zijn, kon het toch wel 
eens wenselijk blijken. Want een presentatie online 
biedt mogelijkheden. Dat vergt echter wel dat we 
ook hier het beste uit onszelf moeten halen. Zo’n 
videomeeting kan met praktische tips nog veel 
beter uit de verf komen dan gedacht. Hoe? Dat lees 
je bondig en compact in pocketformaat in ‘Hoe 
presenteer je online?’. Kortweg komt het volgende 

aan bod: de structuur, boeiende interactie online, 
krachtige dia’s, de camera pakken, stemgebruik, 
online studio en software-keuze. 

Geen dik boekwerk, maar recht op je doel af. 
In twee uurtjes lees je dit boek en heb je je 
zeggingskracht online vele malen vergroot, zodat 
het wel heel verleidelijk wordt om van online 
onderwijs een blijvertje te maken. Zowel voor de 
docent als voor het kind, de leerling of de student.

KORT EN BONDIG NAAR HET JUISTE 
BETOOG ONLINE IN EEN BOEKJE 
VOOR DE PRAKTIJK
TITEL: HOE PRESENTEER JE ONLINE?
Praktisch zonder gedoe
AUTEURS: TOON VERLINDEN EN HANS VAN DE WATER
UITGEVERIJ: ACADEMIA PRESS
AANTAL PAGINA’S: 122 
PRIJS: € 22,-
TREFWOORDEN: ONLINE, PRESENTATIEVAARDIGHEDEN, VERTELSTRUCTUUR, 
MEDIAWIJSHEID, COMPUTERVAARDIGHEID, COMMUNICATIE

ONLINE, PRESENTATIEVAARDIGHEDEN, VERTELSTRUCTUUR, 

TITEL: CONFLICTEREN
Conflict inzetten om verandering te veroorzaken
AUTEUR: SHIRINE MOERKERKEN
UITGEVERIJ: BOOM
AANTAL PAGINA’S: 272
PRIJS: € 39,90 
TREFWOORDEN: CONFLICTHANTERING, BELANGEN-
BOTSING, OMDENKEN, WINWIN, OPLOSSINGSGERICHT, 
SAMENWERKEN

WIE RESPECT TOONT IN EEN CONFLICT, 
KAN ER KRACHT UIT PUTTEN

INZICHT IN DE PEDAGOGIEK AAN 
DE HAND VAN EEN MONSTER
TITEL: FRANKENSTEIN EN DE PEDAGOGIEK
Over de mythe van maakbaarheid in opvoeding en onderwijs
AUTEUR: PHILIPPE MEIRIEU
UITGEVERIJ: PROMETHEUS
AANTAL PAGINA’S: 148
PRIJS: € 25,95 
TREFWOORDEN: OPVOEDING, ONDERWIJS, ONDERWIJSFILOSOFIE, 
PEDAGOGIEK

Wat een typisch filosofisch boek van de Franse 
pedagoog Philippe Meirieu. Een zoektocht 
naar ideeën die kunnen helpen om een 
opvoedingsrelatie niet in een nachtmerrie te 
laten eindigen (zoals bij Dokter Frankenstein), 
maar wel een optimale situatie creëren voor een 
voorspoedige ontwikkeling. De metafoor van 
het verhaal over Frankenstein werkt verrassend 
verhelderend. Lastige onderwijsfilosofie en 
pedagogische vraagstukken worden niet zozeer 
uitgelegd, de lezer wordt veel meer bevraagd om 
eigen antwoorden te formuleren. De bouwstenen 
daartoe vind je wel in het boek, dat verrassend 

compact en vlot geschreven is over wat voor 
mij voorheen altijd zo’n taaie stof was. Een echte 
aanrader voor pedagogen: ouders, docenten en 
iedereen die met de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren te maken heeft. Geen eenvoudige kost, 
wel zeer toegankelijk en belangrijk om diepte te 
vinden en visie. Ook geweldig dat de vertalers 
Simon Verwer en Wouter Pols en de uitgeverij 
online in dialoog gaan/zijn gegaan met lezers van 
het boek. Wellicht krijgt dat meer vervolg. Met 
een goede dialoog komen we zoveel verder dat 
een gepolariseerde discussie. Zie: https://www.
uitgeverijphronese.nl/?page_id=909

DE SLEUTEL NAAR 
OPTIMALE 
ONTWIKKELING 
IS EEN KEERSOM
TITEL: DE TALENTFORMULE
AUTEUR: TIM KONING & MICHIEL VAN SCHAGEN
UITGEVERIJ: ARKO SPORTS MEDIA
AANTAL PAGINA’S: 191 
PRIJS: € 24,95 
TREFWOORDEN: TOPSPORT, MOTIVATIE, 
ONTWIKKELING, LEERPLEZIER, COACHING, 
OPTIMAAL PRESTEREN

TIM KONING & MICHIEL VAN SCHAGEN

DE SLEUTEL NAAR 

Hoewel een boek gaat over topsport, weet dit boek ook 
naadloos aan te sluiten bij toponderwijs. Het onderwijs 
kan belangrijke lessen leren. Zoals zo vaak is een 
ontwikkeling in de sport een prachtige metafoor voor 
de ontwikkeling in onderwijs. De auteurs en Tim Koning 
en Michiel van Schagen zijn op zoek gegaan naar de 
formule voor de optimale ontwikkeling van talent. Talent 
in allerlei vormen en een formule die staat als een huis. 
Plezier blijkt daarin cruciaal. De lijn van de hoofdstukken 
trekt een mooi spoor waar menig trainer, coach, docent 
inspiratie in kan vinden: Wat is talent? - Als het gaat om 
leervermogen - Plezier gedefinieerd en uitgesplitst - 
Leervermogen gekoppeld aan plezier - Leervermogen 
zonder plezier - Talentontwikkeling met plezier. 

De formule is gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
en veel voorbeelden uit de topsportpraktijk. Wat zou 
het mooi zijn als we in het onderwijs op dezelfde manier 
zouden kunnen kijken hoe we de ontwikkeling van 
talent kunnen staven met goede voorbeelden uit de 
onderwijspraktijk gekoppeld aan de wetenschappelijke 
kennis. Daar moet toch dezelfde formule uit moeten 
komen zou je zeggen. Laten we het boek gaan lezen en 
de dialoog aangaan! Een eyeopener! 

De titel van het boek is eigenlijk niet ‘conflicteren’ 
maar ‘het conflict eren’. Een veelzeggende titel 
voor een boek dat is geschreven voor ‘mensen 
die sturing geven aan organisaties in het 
maatschappelijk domein en daarmee interveniëren 
in maatschappelijke vraagstukken.’ Een fraai 
vormgegeven boek en met veel zorg geschreven 
en opgebouwd. De materie is verre van eenvoudig, 
maar dankzij een heldere, kenmerkende opbouw 
toch toegankelijk gemaakt. Ieder hoofdstuk 
opent met een dagboekfragment van een 
interventiekundige, daarna wordt stapsgewijs 
uitgelegd hoe we conflicten kunnen inzetten om 
verder te komen. De kopjes van de hoofdstukken 
vertolken krachtig de inhoud en opbouw:
Hoe je ook kunt kijken naar een conflict, Waarom 
we niet goed zijn in conflicteren, Verschillende 
werkelijkheden naast elkaar laten bewegen, 
Verschil opzoeken, Disfunctionele conflicten 
functioneel maken, Functioneel conflict inzetten, 
Spanning verduren en ethisch handelen. 

Voor iedereen die leidinggeeft in het onderwijs 
een echte aanrader. Een prachtig hulpmiddel om 
conflicten om te denken. Om met de kracht van 
het conflict jezelf en de ander (of de organisatie) 
verder vooruit te helpen. Het is een lijvig werk met 
een hoge informatiedichtheid. Gelukkig ook met 
veel afwisseling, humor en veelzijdigheid. 
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Hoofdluis 
in de klas? 

Na de vakanties controleren 
veel scholen weer op hoofd-
luis. Erg vervelend als er ook 
werkelijk hoofdluis gevonden 
wordt maar gelukkig is het 
geen drama en zijn er tegen-
woordig handige websites 
met informatie over mogelijke 
behandelingen. Op de website van het RIVM leggen ze uit wat ouders kunnen doen 
om van de hoofdluis af te komen. Hiervoor worden ook filmpjes gebruikt die u kunt 
delen met ouders op de schoolwebsite of schoolapp. Er is zelfs een quiz ontwikkeld 
met weetjes over de behandeling van hoofdluis. Deze quiz is leuk om met elkaar in 
de klas te spelen op het digibord.

 Informatie voor ouders   Basisonderwijs   
rivm.nl/hoofdluis 

Programmeren 
kun je leren

Met het YouTube-kanaal van 
Fireship blijven ontwikkelaars 
makkelijk op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen 
rondom programmeertalen en 
techniek. De Fireship filmpjes 
zijn bekend om het kort en 
bondig uitleggen van program-
meertalen en termen in hun filmpjes van 100 seconden. De website is handig voor 
gebruikers die zich oriënteren op het aanleren van een programmeertaal. Fireship 
vergelijkt ook programmeertalen met elkaar. Leuk voorbeeld hiervan is een video 
waarin ze dezelfde app in diverse programmeertalen ontwikkelen om de verschillen 
duidelijk te maken. 

Programmeren    Lesmateriaal   
youtube.com/fireship 

Gratis foto’s

Unsplash.com is een online 
bibliotheek met meer dan 
2 miljoen afbeeldingen die 
gedeeld worden door foto-
grafen wereldwijd. De foto’s 
zijn goed te gebruiken in een 
quiz, les, werkstuk of project. 
Het project begon in 2013 als 
bescheiden blog en is de afge-
lopen jaren uitgegroeid tot een 
van de grootste websites waar foto’s gezocht en gedownload kunnen worden. Het 
mooie van Unsplash is dat foto’s worden aangeboden onder de “Unsplash” licentie. 
Dat betekent dat de foto’s gratis gedownload en gebruikt kunnen worden voor 
zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

Online tool   Grafische vormgeving   
unsplash.com

Ouders & 
Onderwijs

Ouders & Onderwijs is een 
organisatie voor alle ouders 
met kinderen in de school-
gaande leeftijd. Het beste 
onderwijs voor onze kinderen, 
daar zet Ouders & Onderwijs 
zich voor in. Om dit te bereiken 
is het belangrijk dat de stem 
van ouders wordt gehoord. En 
dat ouders goed geïnformeerd zijn. Daarom helpen ze ouders door ze te informeren 
en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft en vertegenwoordigen 
ze ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Via het Landelijk 
Ouderpanel, waar meer dan 5000 ouders bij aangesloten zijn, weten ze wat er 
onder ouders speelt en leeft.  

 Informatie voor ouders     
oudersenonderwijs.nl 

What the font? 

Soms is het handig om te 
weten welk lettertype gebruikt 
is in een afbeelding. Met What-
thefont komt je daar makkelijk 
achter. De gebruiker kan een 
foto uploaden van het let-
tertype. Whatthefont vergelijkt 
het lettertype op de foto met 
de lettertypes in de database. 
Met behulp van deep-learning 
algoritmes wordt vervolgens het juiste lettertype opgehaald. Voor de beste resulta-
ten is het wel belangrijk dat je een foto van goede kwaliteit uploadt. Whatthefont is 
onderdeel van myfonts.com, een website waar veel nieuws en informatie te vinden 
is over populaire lettertypes.

 Online tools     
myfonts.com/whatthefont 

Online prikbord

Inspiratie nodig voor een werk-
stuk of project? Kijk dan eens 
op dit indrukwekkende online 
prikbord waar artiesten en 
kunstenaars hun creaties ten-
toonstellen. Bezoekers kunnen 
de creaties waarderen, sorte-
ren en filteren. Wat Behance 
zo interessant maakt is dat 
de vormgevers ook uitleggen 
waarom en hoe ze tot een bepaald ontwerp zijn gekomen. Dit maakt deze website 
ook erg leerzaam. Wanneer een gebruiker inlogt met Adobe is het mogelijk om 
projecten te bewaren en te downloaden. Tot slot is het ook mooi om de livestreams 
te bekijken. Op deze pagina kunnen gebruikers live meekijken met vormgevers en 
kunstenaars terwijl ze aan het werk zijn.

DIGIBORD   Kunstzinnige vorming   
behance.net 
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Is dat echt zo? 

Isdatechtzo.nl is ontwikkeld 
door Netwerk Mediawijsheid 
in samenwerking met Beeld en 
Geluid Den Haag en ECP om 
bezoekers te informeren over 
de werking van nepnieuws 
en hoe je kunt herkennen of 
een bericht betrouwbaar is. 
Isdatechtzo.nl is ontwikkeld in 
opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Nepnieuws is misleidende en 
onjuiste informatie die wordt verspreid om geld te verdienen of om een mening te 
beïnvloeden. Het is een vorm van desinformatie. Kijk tussen deze artikelen om meer 
te weten te komen over nepnieuws. Waarom wordt het gemaakt? En wat kun je zelf 
doen om nepnieuws te herkennen?

Mediawijsheid   Lesmateriaal   Basisonderwijs    Voortgezet onderwijs   
isdatechtzo.nl 

Beeld en Geluid 
op school

Voor het onderwijs is door 
het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid het platform 
Beeld en Geluid op school 
ontwikkeld. Uit de archieven 
van het Nederlands Instituut 
voor Beeld en Geluid is een 
speciale selectie gemaakt voor 
het onderwijs. Dit gaat om televisie- en radioprogramma’s of fragmenten, die ooit 
door de Publieke Omroepen zijn uitgezonden. Denk hierbij aan onder meer (jeugd)
journaals, actualiteitenprogramma’s en relevante documentaires. De media zijn 
geselecteerd en ontsloten voor onderwijsdoeleinden. Het platform is gratis toegan-
kelijk als je in het onderwijs werkt of onderwijs volgt. Dit kan wo, hbo, mbo, vo en po 
zijn.

Lesmateriaal   Geschiedenis   
beeldengeluidopschool.nl 

Magazine

Ad Valvas is sinds 1952 het 
onafhankelijke, journalistieke 
platform van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, voor 
medewerkers en studenten. 
Het magazine en de website 
worden gemaakt door 
professionele journalisten en 
student-reporters. 
Het magazine verschijnt 
op woensdagen, 20 keer per jaar, en wordt gratis verspreid op de VU-campus. 
De website bevat nieuws over de universiteit, maar gaat ook over onderwijs in 
algemene zin. De blogs waaraan ook docenten aan meeschrijven geven weer wat 
er leeft binnen het onderwijs. De website is ook handig voor studenten die zich 
oriënteren op een studie aan de vrije universiteit.

Onderwijsnieuws   Blog & Nieuws   
advalvas.vu.nl 

Documentaire tip

Fallen.io is een indrukwek-
kende documentaire over de 
slachto� ers die gevallen zijn 
tijdens de Tweede Wereldoor-
log. De datavisualisatie van 15 
minuten maakt gebruik van 
filmische verteltechnieken 
om kijkers een fris en drama-
tisch perspectief te bieden op 
een cruciaal moment in de 
geschiedenis. De film volgt een lineaire vertelling, maar het stelt kijkers in staat om 
te pauzeren tijdens belangrijke momenten om interactie te hebben met de grafie-
ken en dieper in de cijfers te graven. De documentaire is gratis te bekijken en wordt 
aangeboden in meerdere talen. Om de auteurs te steunen is het mogelijk om een 
donatie te maken.

DIGIBORD   Geschiedenis   Voortgezet onderwijs   
fallen.io 

Projecten delen 
met Hackaday

Op de website van Hackaday.
io kunnen uitvinders, ontwik-
kelaars en techneuten hun 
projecten delen met de inter-
netgemeenschap. De redactie 
streeft naar een vrije en open 
uitwisseling van ideeën en 
informatie. Iedereen kan zich 
gratis aanmelden voor de Hackaday community en zelf het project toevoegen 
waarvan ze de laatste tijd gedroomd hebben. Het is leuk en leerzaam om door de 
projecten te bladeren en de creativiteit van de andere gebruikers te zien. Vaak is het 
mogelijk om bronbestanden te downloaden zodat je ook zelf aan de slag kunt met 
het idee.

Programmeren   Techniek   
hackaday.io

Mensenrechten

Het College voor de Rechten 
van de Mens houdt zich 
bezig met mensenrechten in 
Nederland. Het College heeft 
als taak om te stimuleren dat 
docenten en schoolleiders 
aandacht hebben voor men-
senrechten. Daarom biedt het 
aan docenten en schoolleiders 
drie gratis hulpmiddelen aan 
om de school mensenrechtenproof te maken. Een school die vanuit mensenrechten 
denkt en werkt, kan veel onderwijsthema’s met elkaar verbinden en dat maakt het 
bijvoorbeeld ook makkelijker om lastige maatschappelijke onderwerpen in de klas 
te bespreken. Het College heeft samen met Kwintessens een lessenserie ontwikkeld 
waarmee ook jonge kinderen aan de slag kunnen met burgerschap en mensen-
rechten.

 Maatschappij     
mensenrechten.nl 
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De architectuur van keuze
Veel mensen denken dat gezonde gewoontes vooral het gevolg zijn van wilskracht 
en motivatie. Maar er zijn meer factoren die meespelen als je jezelf gezondere 

gewoontes aan wil leren, bijvoorbeeld als het gaat om beter omgaan met internet.

Myndr, een start-up uit Zutphen, heeft daarom een analoge(!) knop 
gemaakt waarmee jij bepaalt wat er van internet binnenkomt. Ze 
volgen daarmee wetenschappelijke onderzoeken die de voordelen van 
keuzearchitectuur onderschrijven: “In plaats van mensen proberen 
te overtuigen de verstandige keuze te maken, gaat het er binnen 
de keuzearchitectuur om om de omgeving zo in te richten dat het 
gewoonweg makkelijker is om die betere keuze te maken dan de minder 
goede. Door gezondere voeding meer voor het grijpen te plaatsen dan 
ongezond eten, zorgde een ziekenhuiskantine in Boston ervoor dat hun 
klanten 25% meer gezonde producten kochten.”1

Mensen kiezen vaak ergens voor omdat het zichtbaar, dichtbij en 
beschikbaar is, niet omdat ze het nou per se willen. Onze omgeving 
beïnvloedt onze gewoontes en gedragingen: in een keuken krijg je trek, 
in een bibliotheek ga je vanzelf fluisteren, in een donkere straat loop je 
harder. En in een school word je vanzelf leer- en nieuwsgierig.

Gezonde digitale school
Op school krijgen leerlingen voeding voor de geest. Steeds vaker ook 
via internet. Maar dat is soms net alsof je kinderen vraagt om middenin 
een snoepwinkel netjes hun groente op te eten. Want die laptop waar 
ze op werken, herinnert aan de laptop thuis, waar gisteren, of misschien 
vanmorgen nog, games op zijn gespeeld, video’s zijn bekeken, social 
media zijn bezocht. En al dat lekkers is binnen één klik bereikbaar. Hoe 
mooi zou het zijn als je, net als in die ziekenhuiskantine maar dan online, 
de ‘ongezonde’ dingen moeilijker bereikbaar zou kunnen maken dan de 
‘gezonde’? 

Leerkracht aan zet
Myndr is gespecialiseerd in de mogelijkheid om alleen die onderdelen 
van internet toe te laten die je op dat moment daadwerkelijk nodig hebt. 
Met de Myndr-switch kan een leerkracht eenvoudig bepalen wanneer 
de kinderen alleen ‘gezonde kennis’ van internet kunnen halen en 

wanneer zij van social media of games mogen snoepen. De keuze 
voor een fysiek product is bewust gemaakt: door de stand van 

de knop krijgen de kinderen een visuele hint en weten ze 
direct wat online wel en niet kan.

Oprichter Maarten Wolzak vertelt: “Je hebt als 
schoolbestuur natuurlijk een visie over internetgebruik 
en daar wil je met het hele team invulling aan geven. 
Door de Myndr-switch is het niet langer nodig om 
als gehele school te kiezen voor filteren of juist niet. 

Elke leerkracht kan op ieder moment bepalen wat de 
kinderen van internet nodig hebben. Want elke klas 

heeft eigen kwaliteiten en valkuilen, ook online. En elke 
leerkracht zal met de gevoeligheden in de klas rekening 

willen houden. Sommige kinderen zijn misschien kwetsbaarder 

dan anderen, die wil je een veilige omgeving bieden. Anderen zijn 
ontdekkender en sneller afgeleid, hen wil je leren zich te concentreren 
en beschermen tegen het altijd overal maar bij kunnen. Met internet 
breng je de hele wereld de klas binnen. Als leerkracht ben je óók daarin 
aanspreekpunt, steun en gids. Maar dan moet je wel de tools hebben die 
je ondersteunen bij je reguliere werkmethoden.”

Taakverschuiving en werkdruk
Bij het werken met online methoden treedt regelmatig een 
taakverschuiving op: de online methode zorgt ervoor dat het individuele 
kind de opgaven krijgt die zij aankan. Ondertussen blijft er behoefte aan 
instructie bij leerlingen. En de leerkracht moet daarnaast ook nog in de 
gaten houden of op alle schermpjes wel gebeurt wat was afgesproken. 
Een taak die de hoge werkdruk in het onderwijs verder verzwaart. Door 
met Myndr online afleidingen te beperken als dat nodig is, ontstaat er 
meer rust en kan de leerkracht zich concentreren op lesgeven.

Ethiek en aandacht in digitalisering
Een van de speerpunten op de digitaliseringsagenda voor het onderwijs 
is structurele aandacht voor de ethiek van de digitalisering.2 Kan een 
kind zich goed ontwikkelen als zij steeds gemonitord wordt? Zijn alle 
kinderen gebaat bij meer technologie of werkt minder misschien beter 
bij sommigen? Je wordt gevraagd als school om over deze vragen na 
te denken. Ook ouders willen weten hoe de school omgaat met hun 
kind(eren) op internet. Als je als school een keuze maakt in hoe je dit 
vormgeeft, dan is dat een duidelijk signaal dat je de online veiligheid 
van kinderen serieus neemt. 

Maarten Wolzak is oprichter van Myndr in Zutphen. Hij ont-

wikkelde de Myndr-switch in samenwerking met scholen, om 

leerkrachten weer de regie te geven over internet. Wil je Myndr 

op jouw school uitproberen? Dat kan via myndr.nl/vives.

Links

1.  https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/
AJPH.2011.300391

2.  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2019/03/21/kamerbrief-over-digitalisering-
in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs

Maarten Wolzak

tekst: Maarten Wolzak 12
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ontwikkelaar
Blink 

prijs
• B link Lezen groep 4, prijs per leerling 

per jaar: € 29,50 (inclusief per leerling 
5 leesboeken) 

•  Blink Lezen groep 5/6, prijs per leerling 
per jaar: € 29,50 (inclusief per leerling 5 
leesboeken)

•  Blink Lezen groep 7/8, prijs per leerling 
per jaar: € 11,80 (tweede deel pakket 
verschijnt in 2021-2022)

links
hetnieuwelezen.nl 
blink.nl/blink-lezen  

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

voor Blink Lezen, een nieuwe 

leesmethodiek voor de basisschool. 

Blink Lezen

B
link Lezen is een nieuwe leesmethodiek 
voor groep 4 t/m 8 voor technisch, 
vloeiend, begrijpend en verdiepend 
lezen. Zowel leeslessen, vrij lezen als 

voorlezen worden gecombineerd, vullen elkaar 
aan en versterken elkaar. Vives sprak met Jorien 
Castelein, directeur van Blink: “De dalende 
leesprestaties van jongeren in Nederland 
zijn al jaren zorgwekkend. Leesvaardigheid 
is als een spier die je moet blijven trainen. 
Maar ja, hoe krijg je kinderen die veel liever 
YouTuben, Tiktokken of gamen wel aan het 
lezen? Ruim drie jaar geleden zijn we over 
deze vraag gaan brainstormen met kinderen, 
leraren, experts en kinderboekenschrijvers. 

Digibordles met de 

onderdelen Leesclub, 

Wereldlezen en 

Minicolleges.

Voorbeeld van een 

Leesclubboek voor 

groep 5/6.

Blink Lezen biedt alle 

boeken ook digitaal aan met 

voorleesfunctionaliteit voor 

dyslectische leerlingen.

lesvoorbereidingen, themaoverzicht, 
voorbeeldplanning, boeken en een 
informatieblad voor ouders, in de makkelijk 
toegankelijke online omgeving. Vanuit hier start 
ik ook mijn digibordles op. Elk thema start met 
een hoofdvraag ter introductie van het thema. 
Door veel te lezen moeten mijn leerlingen hier 
meer over te weten komen. Zo luidt bijvoorbeeld 
de centrale vraag bij het thema Rampzalige 
gebeurtenissen van groep 5/6 ‘Wat kunnen 
rampzalige gebeurtenissen betekenen in 
iemands leven?’ Aan het einde van ieder thema 
wordt teruggekeken en besproken wat de 
leerlingen hier allemaal over hebben gelezen 
en hoe ze nu antwoord zouden geven op de 
centrale vraag. De onderdelen van Blink Lezen 
bestaan uit de Leesclub, het Wereldlezen en de 
Minicolleges. In de Leesclub ontvangen al mijn 
leerlingen een echt boek passend bij het thema. 
Ik heb mijn wereldoriëntatie- en leesthema 
direct synchroon laten lopen in mijn klas. Dat is 
belangrijk om zo efficiënt leertijd vrij te kunnen 
maken. Mijn leerlingen lezen iedere dag een half 
uur in het boek. 

Blink Lezen biedt alle boeken ook digitaal aan 
met voorleesfunctionaliteit voor leeszwakke 
of dyslectische leerlingen. Bij elk thema zit 
nog een tweede boek voor mij als leerkracht 
om iedere dag minimaal een kwartier voor te 
lezen. Iedere leerling ontvangt een leesdossier: 
een uitgebreid lees- en opdrachtenboekje. 
Zo kunnen zij tijdens de lessen Wereldlezen 
meer leren en lezen over het thema. Ze krijgen 
verschillende soorten teksten (zowel fictie 
als non-fictie) met opdrachten, waardoor ze 
verwerken wat ze gelezen hebben: door erover 
te praten, te schrijven, erover te tekenen of op 
andere wijze te verbeelden. De leesdossiers 
zien er voor mijn leerlingen aantrekkelijk 
en uitdagend uit. Het aanbod is ruim en 
als leerkracht selecteer ik de opdrachten 
die minimaal gedaan moeten worden. De 
Minicolleges zijn korte instructielessen over 

Het antwoord is vrij simpel: omdat je wil 
weten hoe een verhaal verder gaat. Daarom 
is ‘nieuwsgierigheid’ de basis van Blink Lezen, 
een nieuwe leesmethodiek die we in 2020 
hebben gelanceerd. Onze aanpak is gebaseerd 
op grondig onderzoek naar lezen in het 
basisonderwijs. We ontwikkelen en werken 
altijd vanuit co-creatie. Zo observeerde ons 
team van Blink Lezen lessen om het huidige 
leesonderwijs te ervaren, bestudeerde 
wetenschappelijk onderzoek en vakliteratuur 
en sprak met experts. Maar we voerden ook 
gesprekken met leerkrachten en leerlingen over 
lezen en leesonderwijs; wat ervaren zij nu en 
wat verwachten ze? In Blink Lezen hebben we 
de kenmerken van goed leesonderwijs vertaald 
naar een vernieuwende aanpak. Vanaf dit 
schooljaar kan elke school met Blink Lezen gaan 
werken. We dagen scholen uit om deze nieuwe 
aanpak in het leesonderwijs te omarmen. Meer 
dan 100 basisscholen hebben vorig schooljaar 
meegedaan met een pilot en zijn enthousiast 
over de effecten. Met Blink Lezen streven we 
ernaar om kinderen veel meer te laten lezen 
dan ze nu doen. Minimaal een half uur per dag, 
is het dringende advies. We hebben daarom 
vorig schooljaar 10.000 boeken uitgedeeld 
in het basisonderwijs. We kunnen de boeken 
gratis aanbieden met medewerking van diverse 
uitgevers, zoals Querido, Leopold, Van Goor, 
Lemniscaat, Gottmer en De Fontein. De essentie 
van lezen is dat je geraakt wordt door wat je 
leest, dat je vragen en beelden in je hoofd krijgt 
en dat je nieuwsgierig raakt naar meer. We 
hopen met Blink Lezen dit te stimuleren en een 
bijdrage hieraan te mogen leveren”, aldus een 
gedreven Castelein.

Ik ontvang toegang tot de digitale omgeving 
van Blink Lezen. De methodiek bestaat uit 
vijf thema’s per jaar. Elk thema duurt zes tot 
acht weken. De thema’s zijn te combineren 
met thema’s van wereldoriëntatie. Ik vind 
al het ondersteunend materiaal, zoals 

tekst: Leen Shames14
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Het Achterhuis maakt 

in stripvorm deel uit 

van aanbod Blink Lezen.

Voorbeeld van een opdracht uit 

het Leesdossier bij het thema 

Oorlogsgeheimen voor groep 7/8.

een aspect van lezen. Dit aspect, of deze 
leesstrategie wordt geoefend en toegepast in 
de les Wereldlezen. Blink Lezen komt voor de 
groepen 4 t/m 6 in het schooljaar 2020-2021 
compleet beschikbaar. Voor groep 7/8 wordt de 
helft van de thema’s dit schooljaar en de andere 
helft volgend schooljaar opgeleverd. 

Conclusie
Blink heeft het opnieuw aangedurfd 
om een innovatieve methode voor het 
leesonderwijs op de markt te zetten. Dat 
verdient alle lof. Zij baseren zich op het 
volgend principe: “Leesvaardigheid bouw 
je op met ondersteuning van drie pijlers: 
motivatie, kennis en oefening.” Blink Lezen 
probeert deze pijlers tot een optimale mix 
te combineren wat de leesvaardigheid 
positief moet beïnvloeden. In Blink Lezen is 
het leesonderwijs één geheel en thematisch 
van opzet. Technisch, vloeiend, begrijpend 
en verdiepend lezen zijn op een natuurlijke 
en logische wijze met elkaar verbonden. Er 
wordt geen scheiding aangebracht tussen 
bijvoorbeeld technisch en begrijpend lezen 
door er een losse methode of aparte lessen 
voor te ontwikkelen. Blink Lezen vindt zo’n 
gekunstelde scheidslijn niet bevorderlijk voor 
een optimale leesontwikkeling en voor het 
leesplezier. Scholen die met Blink Lezen willen 
starten, zullen goed moeten nadenken over 
hoe deze innovatieve leesmethodiek in te 
passen in het al volle onderwijsprogramma. Het 
vraagt een andere benadering van het lees- en 
wereldoriëntatie onderwijs. De 100 scholen die 
het hebben aangedurfd om hun leesonderwijs 
drastisch te vernieuwen en te implementeren 
zijn enthousiast. Een selectie van deze 
ervaringen zijn te lezen in het inspirerende boek 
‘Succesverhaal: ontdek Het nieuwe lezen’. Het 
boek is gratis te bestellen via de website. 

Uitgangspunt 1– half uur vrij lezen. Elke leerling 
leest dagelijks 30 minuten zelfstandig. De leerkracht 
leest daarnaast ook dagelijks voor; per thema is een 
Voorleesboek geselecteerd.
Uitgangspunt 2 – actief verwerken. De leerlingen 
krijgen relevante opdrachten om actief aan de slag te 
gaan met wat ze gelezen hebben. Door uitdagende, 
afwisselende en verrassende opdrachten gaat de 
leerling zich echt verdiepen in een tekst.
Uitgangspunt 3 – gevarieerd, rijk leesaanbod. In 
de thema’s worden niet alleen fictie en non-fictie 
gecombineerd, maar ook de ‘dragers’ van de teksten zijn 
heel divers: luisterboeken, krantenartikelen, stripboeken, 
films, radiofragmenten, raps, blogs, websites en 
podcasts. 

Uitgangspunt 4 – langer lezen binnen een thema. 
De leerlingen lezen zes tot acht weken intensief 
binnen een thema, waardoor woorden en kennis beter 
beklijven en ze ook ervaren dat ze kennis opbouwen. 
De thema’s kunnen worden gekoppeld aan thema’s van 
wereldoriëntatie.
Uitgangspunt 5 – vaardigheden in samenhang 
Spreken, schrijven, kijken en luisteren zijn geïntegreerd 
in het leesonderwijs. Op die manier wordt het 
leesonderwijs versterkt en krijgt taal meer betekenis 
voor de leerling. Zo worden ook onderdelen uit andere 
vakken in samenhang aangeboden en komen, naast 
de genoemde vaardigheden, ook woordenschat en 
wereldoriëntatie op een natuurlijke manier aan bod. 

Bron: www.blink.nl/blink-lezen

“Verhalen zijn brandstof voor het brein 
en dát maakt lezen zo belangrijk” 

Jelle Jolles, klinisch neuropsycholoog, hersenwetenschapper en specialist op het gebied van leren en het brein, 
houdt een pleidooi voor het belang van lezen. “Lezen is een bijzonder krachtig middel om het brein te prikkelen. 
Voor het lezen zijn vele hersenfuncties nodig: de waarneming, de taal, het geheugen, het redeneren en het 
voorstellingsvermogen, de aandacht, en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Inhoudelijk zijn 
verhalen brandstof voor het brein. De hersenen hebben namelijk kennis en informatie uit de omgeving nodig voor hun 
rijping. Vooral nieuwe prikkels zijn belangrijk voor ons functioneren. Daarom is nieuwsgierigheid een kerneigenschap 
van de mens. Biologisch gezien stelt dergelijke informatie ons in staat ons aan te passen aan een veranderende 
omgeving. Zodoende zijn we ons hele leven op zoek naar prikkels van buiten: zintuiglijke, cognitieve, sociale en 
emotionele prikkels.” Jolles vat het belang van lezen in tien redenen samen: 

1.  Lezen ontwikkelt de taalvaardigheid
2.  Lezen ontwikkelt het denken en verbeelden
3.  Lezen verschaft prikkels aan het hongerige brein
4.  Lezen geeft kennis en inzichten 
5.  Lezen traint de concentratie
6.  Lezen ontwikkelt het zelfinzicht 
7.  Lezen leert over de ander
8.  Lezen leert over mogelijke consequenties 
9.  Lezen geeft inzicht in normen, regels en gebruiken
10.  Lezen ondersteunt de identiteitsontwikkeling

Bron: ‘Succesverhaal: ontdek Het nieuwe lezen’  https://blink.nl/ontdek-het-nieuwe-lezen 

Blink Lezen is gebaseerd op de onderstaande vijf uitgangspunten

15
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Media Professional 
Assistant (P.A.)

tekst: Elle Peters en 
Thierry Koningstein16
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S
tef Everts heeft tijdens zijn MBO-opleiding de cursus “Ik ben 
P.A.” doorlopen, waarbij hij de module Media heeft gevolgd. 
Hij heeft de opgedane kennis en digitale vaardigheden 
in praktijkopdrachten toegepast en werd daarnaast ook 

ambassadeur voor Special Heroes. Dat inspireerde Stef zo dat hij, in 
overleg met verschillende betrokkenen, geregeld heeft om P.A.’ers op te 
gaan leiden tijdens zijn stage. 
   
Wat houdt de cursus “Ik ben P.A.” in?
“Ik ben P.A.”, waarbij P.A. staat voor Professional Assistant, is een pro-
gramma van Special Heroes voor leerlingen van 14 t/m 20 jaar in het 
gespecialiseerde- en praktijkonderwijs. Het doel van het programma is 
participatie en ook het versterken van het zelfvertrouwen en talentont-
wikkeling van jongeren. De vaardigheden die ze opdoen komen van pas 
bij vervolgonderwijs of bij het vinden van (vrijwilligers) werk.
 
P.A.’ers werken onder andere aan de volgende leerdoelen:
-   Leren leren, ontwikkelen van een open en flexibele werkhouding;
-    Leren taken uitvoeren, planmatig, methodisch en zelfstandig taken 

uitvoeren en hierbij hulp vragen;
-   Leren functioneren in sociale situaties, competentie ontwikkeling 

onder andere op sociaal, emotioneel en communicatief gebied;
-    Ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief, bewust zijn van 

hun kracht en kwaliteiten en omgaan met beperkingen, oriëntatie op 
zichzelf.

Deze keer delen we vanuit het landelijk 
netwerk Gewoon Speciaal ICT een good 
practice voorbeeld van een MBO-student. 
Dit voorbeeld kan in het kader van digitale 

geletterdheid geïntegreerd gebruikt worden 

binnen het onderwijsaanbod van het 

gespecialiseerde- en praktijkonderwijs.



17

VIVES 174

Kijk voor meer informatie over de Nieuwsflitsen van Gewoon Speciaal ICT op 
de website https://gespecialiseerdonderwijs.nl/expertgroep/gewoon-speciaal-ict/ en onze sociale media. 

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

Bij de module Media leren jongeren ook om zelfstandig een beeld-
verslag te maken van een evenement of een bijzondere dag en daar 
sociale media bij in te zetten. Stef heeft bijvoorbeeld groepjes leerlin-
gen begeleid bij het vliegen van drones en met hen deelgenomen aan 
een landelijke drone wedstrijd. Hier heeft hij een blog over geschreven 
op https://www.ixvo.nl/stef.html Deze heeft hij ook gedeeld via zijn 
via LinkedIn. Stef is te volgen via https://www.linkedin.com/in/stef-
everts-77a29bab 

Naast Media P.A. zijn er ook andere modules beschikbaar zoals Sport 
P.A. en Horeca P.A. Ook de modules Groen en Techniek behoren tot het 
aanbod van Stichting Special Heroes.

Wat doet Stichting Special Heroes Nederland?
Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met 
een beperking door een gezonde en actieve levensstijl te stimuleren en 
een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk, digitaal 
burgerschap en gezondheid te creëren.

Wil je meer weten over Special Heroes en de activiteiten die zij organise-
ren? Neem dan een kijkje op https://specialheroes.nl/.

Wil je meer weten over het “Ik ben P.A.” programma? Geef je dan op 
voor de Gewoon Speciaal ICT Online Nieuwsflits die medio oktober via 
Teams wordt georganiseerd. De exacte datum, tijdstip en locatie volgen 
medio september. 

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 & ICT. Hierbij worden door de deelnemers kennis en erva-
ringen “good practice” uitgewisseld met betrekking tot het gebruik van ICT als 
middel bij het onderwijs aan leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoefte op 
onderwijsgebied.



Benieuwd naar de mogel�kheden van Test-Correct voor jouw studenten en manier van lesgeven?
Bezoek onze digitale stand op Vives Next op 6 en 7 oktober 2021.

Bezoek onze presenteersessie op 6 oktober (16:10-16:40) voor onderw�sdirecteuren,
teammanagers en inspirators
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Ha  Rhea, 

Wat een goede timing, ik ben net terug van een heerlijke vakantie! Je hebt een passend thema gekozen, want 
tijdens mijn vakantie kwam ik ook haakjes tegen over digitale geletterdheid. Om te beginnen met jouw vraag: 
mijn vakantie was niet schermvrij, maar wel schermbewust. Ik leg mijn apparaten niet weg of uit het zicht, 
maar als ik de neiging heb om naar een scherm te kijken vraag ik me af: is dit wat ik wil doen in mijn vakan-
tietijd? Soms is het antwoord ja (omdat ik nieuwsgierig ben naar het nieuws, of naar wat er met vrienden 
of familie gebeurt), maar het antwoord is ook regelmatig nee (als ik me verveel speel ik liever een spelletje 
dan scrollen op mijn telefoon). Vakantie zorgt er bij mij ook voor dat ik minder druk voel om op de hoogte te 
blijven, om snel te reageren, om alles bij te houden; ik heb tenslotte vakantie.

Alle notificaties gaan uit, geen meldingen, geen rode getallen bij de apps, dat maakt het reageren ook veel 
meer een bewuste keuze. Heerlijk, echt een aanrader en iets om vol te houden na de vakantie (ik had al veel 
notificaties uit, maar dat worden er nog meer!). Mijn schermtijd ging ondanks dat toch omhoog in de vakantie: 
ik heb namelijk veel meer dan normaal boeken gelezen op mijn telefoon. Andere dingen waar ik tijdens de 
vakantie veel aan heb gehad: 
•  Mijn account bij een VPN-dienst, om de Olympische Spelen via de NPO te kunnen volgen én om zonder 

zorgen gebruik te kunnen maken van de wifi-netwerken van anderen.
•  Deepl, een alternatief voor Google Translate, handig wanneer je de taal niet spreekt en toch een informa-

tiebord wilt begrijpen.
•  Zoekmachines, zowel DuckDuckGo als gewoon Google, om wandeltochten te zoeken, informatie te vinden 

over bezienswaardigheden in de buurt of om te checken ‘hoe zat het ook alweer met’.

Mijn manier om al deze vakantie-ervaringen te bewaren en vast te houden is ook digitaal: al tijdens de vakantie 
schrijf ik een vakantie e-book, met linkjes, foto’s en kaders met feitjes die ik heb opgezocht. Superleuk om later 
terug te kijken. Zo steek je op zo’n vakantie handige dingen op waarmee we weer lekker aan de slag kunnen!
- Marieke 

tekst: Marieke Simonis en Rhea Flohr 19
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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

Hé Marieke,

We zijn nu al een tijdje onze ervaringen op het gebied van digitale geletterdheid met elkaar aan het uitwisselen. 
Er zijn in onze dagelijkse werkzaamheden meer dan genoeg haakjes om mee aan de slag te gaan. Overigens niet 
alleen maar tijdens onze werkzaamheden, maar ook in mijn privéleven ben ik me bewust van de invloed van digi-
tale geletterdheid. Zo werd ik me tijdens mijn vakantie weer eens extra bewust van mijn computergebruik in het 
algemeen en social media gebruik in het bijzonder. Wegens wisseling van werkzaamheden heb ik de hele maand juli 
bewust mijn laptop en iPad uitgelaten; ik heb ze zelfs uit het zicht verstopt, zodat ik zo min mogelijk in de verleiding 
kwam om ze er toch even bij te pakken om wat dode momenten te vullen. Ook op mijn telefoon heb ik apps voor 
social media verwijderd en mijn mail uitgezet. Het is me goed bevallen! Hoewel de eerlijkheid mij gebiedt te zeggen 
dat ik erachter kwam dat ik de app Pinterest vergeten was (want daar maak ik eigenlijk zelden gebruik van!). Die 
app ben ik weer wat vaker gaan gebruiken, want het doelloos door een tijdlijn scrollen gaat ook prima op Pinterest!

Een aantal zaken zijn me wel opgevallen: ik gebruik Twitter echt als een nieuwsbron. Nu heb ik weer wat vaker de 
radio aangehad voor de nieuwsbulletins, het voelt fijner om zelf te bepalen wanneer je het nieuws binnenkrijgt in 
plaats van geconfronteerd te worden met pittige nieuwsfeiten als je bijvoorbeeld in een winkel toevallig het nieuws 
op de radio hoort. Voor mij is Twitter ook een plek om sociaal te doen, ik deel mijn ervaringen en krijg reacties van 
verschillende mensen. Op Twitter heb ik gezellig contact met mensen waar ik niet mee in een app-groepje zit maar 
wel veel ‘leuke’ informatie uitwissel. Zo vroeg ik aan de ‘onderwijswijven’ wandeltips voor de vakantie en daarvan 
heb ik er een aantal uitgevoerd, naar volle tevredenheid. Eigenlijk had ik dat op dat moment met ze willen delen 
maar ja, de app stond niet op mijn telefoon en via de browser inloggen had nog een extra stap nodig waardoor ik 
het toch niet heb gedaan! Het gaf ook wel weer rust om in mijn eigen tempo dingen te ervaren en er blijft na de 
vakantie genoeg te delen over! Volgens mij is dat een extra verlenging van de vakantie. Door het later delen van 
mijn ervaringen op een live manier doe ik volgens mij ook nog eens een groter beroep op mijn hersenen dus de 
herinneringen aan mijn fijne zomer zal ik langer vasthouden! Daardoor kan ik weer vol enthousiasme en goede zin 
aan de slag. Ik heb er weer zin in! Hoe was jouw zomer? Schermvrij?
- Rhea



Onderwijsbestuurder
in Coronatijd

Onderwijsbesturen kunnen in de publieke opinie, op sociale media en in de 
Tweede Kamer op weinig sympathie rekenen. Enkele flinke wantoestanden in de 

afgelopen jaren worden nu alle besturen aangerekend. Toch zijn er heel wat besturen 

die zaken goed regelen en zo ruimte creëren voor leraren en schooldirecties om zich te 

richten op het verzorgen van goed onderwijs. Hoe doe je dat, goed besturen? Hoe blijf 

je als bestuurder vasthouden aan je visie, ook als er plots een bak met geld komt (NPO) 

die snel op moet? En hoe blijf je – ondanks het grote lerarentekort – de focus houden op 

faciliteren van onderwijskwaliteit? 

V
ives Magazine sprak met Jeroen Goes, sinds drie jaar bestuur-
der van stichting voor openbaar onderwijs Fluvium, met 
twintig po-scholen (totaal 2200 leerlingen) in achttien dorpen 
in de Betuwe: “Ik was na zeven jaar aan een overstap toe. En 

stichting Fluvium stond op de drempel van een nieuwe fase van echte 
samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor openbaar 
onderwijs van hoge kwaliteit. Daaraan kon (en kan) ik op mijn authen-
tieke wijze een bijdrage leveren. Het is een geweldig leuke functie om 
– samen met een goed team van schooldirecteuren en staf – te werken 
aan verbetering van de onderwijskwaliteit en -resultaten. Juist voor 
kinderen die niet vanzelfsprekend van huis uit de beste kansen krijgen.”

Kun je kort je werkgebied schetsen?
“De Betuwe is – al van oudsher – een gebied van fruittelers, 
boomkwekers en transportbedrijven, met veel diversiteit tussen 
nabijgelegen dorpen. Het gebied wordt niet alleen doorsneden door 
water (de Waal, de Nederrijn, de Lek, de Linge, de Korne, de Zoel 
en het Amsterdam-Rijnkanaal), maar ook door snelwegen (A15 en 
A2), de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de Betuwelijn. Dit gebied is 
zo versnipperd dat dorpen soms eilanden zijn geworden. Om naar 
een buurdorp op een steenworp afstand te komen, moet je vaak 
flink omrijden via de dichtstbijzijnde brug of tunnel. Dorpen raakten 
hierdoor nog meer op zichzelf aangewezen en hechten sterk aan 
het voortbestaan van hun eigen dorpsschool, ook al is die eigenlijk 
te klein om degelijk onderwijs te kunnen geven. Het doordrukken 
van bijvoorbeeld de aanleg van de Betuwelijn heeft bij de bevolking 
het gevoel versterkt dat de politiek alleen maar rekening houdt met 
de Randstad. Dat wakkerde wantrouwen aan naar politiek, overheid, 
(school)besturen en autoriteiten. 

In sommige dorpen is de populatie zeer gemengd en daardoor is het 
gemiddelde onderwijsniveau van de ouders van onze leerlingen heel 
divers: naast succesvolle, rijke ondernemers wonen en werken hier 
veel seizoenarbeiders en arbeidsmigranten, van wie een deel een laag 
opleidingsniveau heeft en een beperkte beheersing van het Nederlands. 
Ook zoeken steeds meer mensen uit de grote steden de rust en de 
ruimte van Betuwse dorpen op. Bovendien ligt een deel van ons gebied 
in de Biblebelt. Daar heeft het openbaar onderwijs (te midden van 
overwegend reformatorische scholen) weer een hele andere positie.”

Wat zijn bij Fluvium qua onderwijs de grootste 
problemen of uitdagingen?
“Net als in sommige wijken in grote steden hebben we in de Betuwse 
dorpen te maken met onderwijsachterstanden, kansenongelijkheid en 

een groot lerarentekort. Net als op sommige eilanden of in dunbevolkte 
plattelandsgebieden zijn veel van onze scholen (veel) kleiner dan je 
zou wensen – dat gaat soms echt ten koste van de onderwijskwaliteit. 
Net als in andere Biblebelt-gebieden is vaak sprake van een zeer 
hechte religieuze gemeenschap. Als bestuurder van een openbare 
scholenstichting ben je een (weliswaar belangrijke maar) vreemde 
eend in de bijt. En net als overal in het land hebben we last van het 
lerarentekort en subsidieregelingen die meer kwaad doen dan goed. 
Tot slot ontbreekt een langetermijnperspectief, voor de Betuwe net als 
voor Nederland: hoe ziet de regio, het dorp, het land er over twintig 
jaar uit; hoe staat het met de woningbouw, de kansenongelijkheid 
en het onderwijs? En wat is ervoor nodig om dat voor elkaar te 
krijgen? Het ontbreekt naar mijn mening aan samenhang, lef en een 
langetermijnvisie, aan durven over de eigen regeertermijn heen te 
kijken.”
 
Vertel eens wat meer over de problematiek van jullie 
kleine scholen? Is klein niet juist fijn?
“Grof gesteld zou het ideaal zijn als een school in elk geval acht groepen 
heeft van zo’n 20 à 25 leerlingen. Een professionele leerkracht in een 
goed samenwerkend team kan dan onderwijs van hoge kwaliteit 
geven; en de kinderen kunnen samen opgroeien en met – en van – 
elkaar leren. Veel van onze scholen zijn kleiner: 30, 40, 60 leerlingen. 
Onze kleinste school telt er zelfs maar veertien, verdeeld over twee 
klassen. Zo kun je geen onderwijskundige en pedagogische kwaliteit 
leveren – hoe hard leerkrachten ook hun best doen... Bovendien heb je 
zo nauwelijks een stimulerende groepsdynamiek. In het buurdorp, een 
paar kilometer verderop, staat een wat grotere school die prima draait 
en fantastische resultaten boekt. Daar zouden die veertien kinderen 
samen met leeftijdsgenoten in hun eigen groep beslist beter onderwijs 
krijgen. Voor mij is helder wat er moet gebeuren, maar de rol van een 
bestuurder is soms heel klein: voor zulke beslissingen is positief advies 
of instemming van de MR nodig. De ouders in de MR willen deze school 
per se behouden voor het dorp… Dus in plaats van een gezamenlijk 
gesprek te voeren over hoe alle kinderen kwaliteit van onderwijs 
kunnen bieden, ben ik nu beland in dorpssentimenten, wantrouwen en 
juridisch getouwtrek.

De bekostigingsgrens ligt bij 23 leerlingen. De geldstroom houdt 
op (waardoor een school dus gedwongen wordt te sluiten) als 
het leerlingenaantal drie jaar lang minder is dan 23. Dit is voor dit 
minischooltje het eerste jaar dat we onder die grens duiken, dus van het 
ministerie mogen we nog twee jaar door. Door de kleinescholentoeslag 
is er – voor die veertien leerlingen – zelfs geld voor twee fulltime 

‘Hou die miljarden maar en doe er iets structureels mee’

tekst: Carla Desain20
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te helpen worden wat het is’. Daar ben ik het van harte mee eens, maar 
volgens mij begint dat ‘worden wie je bent’ op school bij goed leren 
rekenen en lezen. Landelijk dalen de prestaties van leerlingen op deze 
vlakken, vooral bij kinderen die al minder kansen hebben. Voor hen 
moeten we enorm investeren in de basiskwaliteit van het onderwijs, 
zodat ze de kennis en de vaardigheden leren die ze nodig hebben om 
voor zichzelf en anderen een fijne plek in de maatschappij te kunnen 
creëren.

Als bestuurder heb ik het overzicht over wat scholen presteren en 
waar hun knelpunten zitten. Tot onze stichting horen scholen die hun 
onderwijskwaliteit prima op orde hebben én scholen die hierin nog 
een flinke stap te zetten hebben. Soms waren scholen zich daar niet 
eens van bewust, ze dachten dat ze hartstikke leuk onderwijs gaven 
en ze zagen niet de noodzaak – en hadden niet de ambitie – om de 
onderwijsresultaten omhoog te krijgen: de kinderen waren immers blij 
en de ouders waren tevreden. Daar nam ik natuurlijk geen genoegen 
mee en de nieuw aangetrokken directeuren ook niet: kinderen hebben 
maar één kans op onderwijs en ze hebben er recht op dat dat goed 
onderwijs is. Verschillende scholen die gemeenschappelijk hebben dat 
ze worstelen met de kwaliteit van hun onderwijs bracht ik bijeen met 
als doel elkaar te versterken en er gezamenlijk alles aan te doen om 
hun onderwijskwaliteit te verbeteren. Natuurlijk was er daarbij extra 
ondersteuning en extra geld vanuit de stichting. Van deze aanpak lijken 
we nu de eerste vruchten te gaan plukken: we zien de resultaten beter 
worden. Dat is toch geweldig mooi en betekenisvol werk zo?”

Welke rol speelt geld?
“Sociale ongelijkheid, de kloof tussen (kans)rijk en (kans)arm is het 
grootste maatschappelijk probleem: op de arbeids- en woningmarkt, 
en zeker ook in het onderwijs. Kinderen die een minder kansrijke 
thuissituatie hebben, hebben geen vangnet in de vorm van hulp van 
ouders of bijles, zij hebben alleen de school. Deze leerlingen verdienen 
het allerbeste onderwijs van de allerbeste leraren. Maar juist de 
scholen die het hardst goede leraren nodig hebben, kampen vaak met 
onvervulbare vacatures. Geld speelt daarbij een belangrijke rol: werken 
op zulke scholen is zwaar, dat zou extra beloond moeten worden. 
Leerkrachten van wat verder weg zouden aan betaalbare huisvesting, 
een goede reiskostenvergoeding en parkeermogelijkheid geholpen 
moeten worden. Het is zo kortzichtig om ongelijke beloning taboe 
te verklaren! In dit veld spelen uitzendbureaus een bedenkelijke rol 
door leerkrachten uit scholen weg te lokken met een (ogenschijnlijk) 
fantastisch salaris.

Bestuurders worden 
wel verantwoordelijk 
gesteld, maar staan 
steeds vaker niet 
aan het roer

Jeroen Goes werkt sinds 25 jaar in het onderwijs: vier jaar als leraar 
en in totaal zeventien jaar als directeur van verschillende po-scholen. 

Sinds januari 2018 is hij bestuurder bij Fluvium Openbaar Onderwijs. 
Samen met Eddy Erkelens (po-leerkracht bij een ander bestuur) 
startte hij de site www.lerarentekortisnu.nl om het lerarentekort 
precies bij te houden. Bij de laatste onderwijsprotestactie nam 
Jeroen Goes – om het personeel te steunen in hun actie – samen met 
enkele andere bestuurders het initiatief tot het Bestuurlijk statement 
onderwijs in Nederland. 

Jeroen is actief op sociale media, waar hij met regelmaat aandacht 
vraagt voor goed onderwijs. Geregeld zoekt hij contact met de 
Haagse politiek. Zijn drijfveer is dat ieder kind gezien wordt en de 
mogelijkheden krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Hij is vader van 
twee volwassen zonen. 

Twitter: @jeroen_goes
LinkedIn: linkedin.com/in/jeroen-goes-37b27a37

Jeroen Goes

leerkrachten en een directeur voor 0,6 fte. Ik vind dat buiten alle 
proporties, zeker omdat in een straal van een paar kilometer diverse 
andere goede scholen staan – we zijn geen geïsoleerd Waddeneiland!”

Het klinkt als een pittige baan. Heb je wel eens spijt 
van je switch naar bestuurder?
“Nee, want het is ook prachtig werk: samen met het team van 
schooldirecteuren en staf onze schouders zetten onder het verbeteren 
van de kwaliteit van het onderwijs. Kinderen hebben recht op het 
allerbest mogelijke onderwijs, waarin ze goede resultaten kunnen 
halen, resultaten die passen bij hun mogelijkheden. In de afgelopen 
jaren hebben we daarin een verbeterslag gemaakt. De directeuren gaan 
echt door het vuur voor het belang van de leerlingen – en zeker van de 
kinderen die niet vanzelfsprekend van huis uit de beste kansen krijgen. 

Ik ben jarenlang directeur geweest van De Werkplaats in Bilthoven. De 
onderwijsvisie van die school is gebaseerd op een uitspraak van de 
oprichter, pedagoog Kees Boeke: ‘Het doel der opvoeding is: elk kind 
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Ook subsidieregelingen maken problemen vaak erger. Ik vertelde 
al over hoe de automatisch toegekende kleinescholentoeslag de 
focus op kwaliteit van onderwijs onderuit kan halen. Hetzelfde geldt 
voor de NPO-gelden, bedoeld om snel corona-achterstanden weg 
te werken. Dat is generiek geld, elke school krijgt (bijna) evenveel. 
Maar veel kinderen hebben nauwelijks achterstanden opgelopen, 
veel scholen doen het zo goed dat ze dat geld niet nodig hebben. 
Terwijl andere kinderen, andere scholen, juist behoefte hebben aan 
veel méér. Door de generieke toekenning van dat geld kunnen goed 
draaiende, populaire scholen die het al prima voor elkaar hebben, extra 
personeel aannemen uit het toch al zo schaarse aanbod, terwijl veel 
scholen die het keihard nodig hebben, geen leraren kunnen krijgen. 
De kansenongelijkheid wordt zo alleen maar groter. Zo vertroebelt die 
zak met geld het zicht op wat echt belangrijk is: onderwijskwaliteit, 
reflectie op wat nodig is om die te verbeteren en solidariteit met 
scholen die het zwaarder hebben. 

Het vergt veel van de eerlijkheid en solidariteit van een school om 
te kunnen (en durven) zeggen: ‘Wij draaien prima. Een paar leraren 
extra is heel comfortabel, maar eigenlijk niet nodig. We geven ons geld 
door aan collega-scholen die het harder nodig hebben.’ Het kostte mij 
binnen ons bestuur heel wat moeite om te bewerkstelligen dat wij het 
NPO-geld ongelijk, naar behoefte, verdelen. Dat is uiteindelijk maar 
deels gelukt. Waarom kijkt het ministerie zelf niet beter naar hoeveel 
geld waar nodig is?”

Is dit zo’n voorbeeld van de kleine rol van 
bestuurders?
“Ja, onze zeggenschap en autonomie brokkelt echt af. Er is veel 
wantrouwen, soms vanuit medezeggenschapsraden en in ieder geval 
vanuit de landelijke politiek. De positie van bestuurders wordt er door 
dat wantrouwen niet gemakkelijker op. De manier waarop gelden 
worden besteed, moet steeds strikter met instemming en adviesrecht 
van de MR gebeuren. De politiek doet vaak of alles goed komt met 
het onderwijs als je de invloed van besturen maar beperkt en als al 
het geld rechtstreeks bij de scholen terechtkomt. Maar scholen zijn 
niet zomaar uit zichzelf solidair met zwakkere collega-scholen. Een 
mini-schooltje zal zichzelf niet snel opheffen of met een ander fuseren. 
Een school met tevreden ouders en leerlingen komt niet altijd op het 
idee om de kwaliteit van het onderwijs eens tegen het licht te houden. 
Daarin kan een bestuurder een belangrijke rol vervullen, als hij genoeg 
speelruimte en zeggenschap krijgt. Daar schort het dus nogal aan. 
Maar als die zwakkere school het over drie jaar nog steeds niet goed 
doet, dan roept de onderwijsinspecteur wel de bestuurder op het 
matje. Er is dan ook veel gemor onder bestuurders: ‘We worden wel 
verantwoordelijk gesteld, maar we staan steeds vaker niet aan het 
roer.’”

Welke invloed heb je wél als bestuurder?
“Al heb je als bestuurder – terecht – nog zo veel kritiek op de politiek, je 
kunt klein beginnen en je erop richten om je vak goed uit te oefenen. 
Ik moet zorgen dat het onderwijs binnen mijn organisatie deugt. 
Ieder kind verdient immers het allerbeste onderwijs. Toen ik drie jaar 
geleden begon, richtte ik me allereerst op de onderwijsresultaten: 
die horen ronduit goed te zijn – en dat was niet overal zo. Daar was 
behoorlijk wat werk in te verzetten: nieuwe mensen aantrekken, 
inspireren, ambities omhoog, lesobservaties, scholing, enkele 
fusies. Stap-voor-stap komt er nu verbetering in. Dat is de invloed 
die ik heb binnen Fluvium. En natuurlijk blijf ik proberen belangrijke 
boodschappen onder de aandacht te brengen van de politiek. 

Overigens vind ik dat wij bestuurders elkaar er onderling veel vaker 
op moeten aanspreken als we niet de goede dingen doen. De kwaliteit 
van het onderwijs is ons centrale thema – waarbij de kinderen die het 
harder nodig hebben – voorrang moeten krijgen. Jaar na jaar wijst de 
Staat van het Onderwijs op de vergroting van de kansenongelijkheid 
en op het dalen van de onderwijskwaliteit en  prestaties. Ik vind 
dat iedere bestuurder de handschoen moet oppakken en dit tot z’n 
eindverantwoordelijkheid maken. Waarom zijn we niet collectief 
solidair aan elkaar? Waarom zeggen we niet tegen de minister, 
tegen Den Haag: ‘Die NPO-regeling lost niets structureel op. De 
achterstanden niet, de onderwijskwaliteit niet, het lerarentekort niet 
en de kansenongelijkheid niet. Op deze manier maak je de problemen 
alleen maar erger. Hou die miljarden maar en doe er iets structureels 
mee.’?”  

Kees Boeke zei: 
‘Het doel der 
opvoeding is: 
elk kind te helpen 
worden wat het 
is’; volgens mij 
begint dat op 
school vooral 
ook bij goed 
leren rekenen 
en lezen

Foto: Carla Desain
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IPON Awards en 
presentatievoorstellen 
voor de IPON
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Op en 2 en 3 februari 2022 is het weer tijd voor de 
IPON in Utrecht. Het afgelopen jaar kan niet anders dan 

een jaar geweest zijn waar we met z’n allen goede en 

slechte ervaringen hebben opgedaan met online onderwijs 

en vooral met online video vergaderen. Waren diensten 

voorbereid op de omschakelingen naar volledig online? 

Wat heb jij als docent geleerd van deze periode? Welke 

nieuwe werkvormen heb je ontdekt?

Die ervaringen zijn de moeite waard om te delen. Niet alleen met mede-
collega’s, maar ook juist ontwikkelaars willen heel graag weten wat er 
goed ging en wat er beter kan. Een presentatie van een half uur tijdens 
de IPON is dus een prima manier om dat te doen.

Dien dus voor 26 november een voorstel in via onderstaande link. Scan 
de QR-code!  

IPON Awards
Natuurlijk is er ook weer ruimte voor IPON Awards. Vreemd genoeg zijn 
met name de start-ups en bedrijven die zich nog niet zoveel op de onder-
wijsvloer bewegen niet op de hoogte van de awards. Dit terwijl het een 
uitstekende manier is om producten, diensten en oplossingen over het 
voetlicht te brengen. In Vives Magazine geven we ook veel aandacht aan 
de genomineerden en de winnaars. En we kijken soms terug: hoe gaat 
het nu met de winnaars? 

De categorieën
1.  IPON – Innovatie van het leren Award PO
2.  IPON – Innovatie van het leren Award VO
3.  IPON – Innovatie van het leren Award MBO
4.  IPON – Gewoon Speciaal Award
5.  IPON – Organisatie van het leren Award
6.  IPON – Start-up Award
7.  IPON – Stimulerings Award (wordt door de jury bepaald)

Meld jouw dienst, product, oplossing dus aan! 

Wie gingen je voor?
Nog even een opfrisser van de IPON Awards 2020. 

Innovatie van het leren Award PO werd gewonnen 
door Podcase (Radiorakkers)
Juist in een tijd waarin de onderwijsinspectie concludeert dat het een 
stuk beter kan met betrekking tot het aanbod van spreken en luisteren en 
het voeren van gesprekken, komt Radiorakkers met de Podcast in de klas. 

Innovatie van het leren Award VO werd gewonnen door 
geencijfer.nl
Geencijfer ondersteunt het leerproces van de leerling en geeft inzicht in 
de vorderingen van leerlingen bij alle vaardigheden. De eenvoud is aan-
trekkelijk, het heeft potentie vooral door het gebruik van een 360-graden 
feedback.

Innovatie van het leren MBO werd gewonnen door 
Refurbishing Project – ICT opleiding niveau 2 Nova 
College 
Bedrijven Schenken afgeschreven laptops aan het Nova College en 
niveau 2 studenten van de ICT-opleidingen knappen deze weer op (refur-
bishing). 

Gewoon Speciaal werd gewonnen door Robins Wereld
Robins Wereld is een educatieve game voor kinderen met een matige 
tot ernstige verstandelijke beperking. Via het spelen van Robins wereld 
oefenen ze deze vaardigheden. 

Organisatie van het leren is gewonnen door 
Sportfololio app
De app ondersteunt het formatief evalueren, stimuleert het opstellen 
van eigen leerdoelen en geeft de ontwikkeling en groei weer van elke 
leerling.

Startup Award is gewonnen door Space Time Layers 
Space Time Layers is een handige app waarmee je interactieve plat-
tegronden kunt maken. Space Time Layers begon op de school van 
meester Patrick Trentelman. Het is een handige manier om de omgeving 
te verrijken met extra informatie die gebruikt kan worden in het kader 
van cultuureducatie. 

Kijk voor meer informatie op ipon.nl
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de ICT-partner
voor het onderwijs

Meer dan een 
laptopleverancier
Duurzame laptops met uitgebreide servicegarantie 

Reparaties 
de volgende 

werkdag
bĳ  de leerling 

thuis of op school

Reparaties 
buiten garantie 

tegen 
betaalbare 

prĳ s

Servicegarantie 
inclusief

garantie op 
de batterĳ    

Opleidingen
voor uw team

Meer informatie:
www.signpost.nl Bekijk onze video!
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ToolsToolsTools

Kabelorganiser
Wanneer je meerdere devices hebt of je regelmatig 
presentaties geeft, heb je vaak meerdere kabels en 
accessoires in je tas zitten. Om ervoor te zorgen dat je 
altijd bij de hand hebt wat je nodig hebt en dat kabels 
niet door de war raken of beschadigen, heeft Fisura 
een kabelorganiser bedacht. Een klein etuitje dat je 
eenvoudig in je tas meeneemt waardoor je altijd de 
benodigde accessoires bij de hand hebt. Opgeruimd 
staat netjes. Je koopt hem via ditverzinjeniet.nl. 

Izak9
Izak9 zijn grote blokken speciaal ont-
worpen voor interactief rekenonderwijs. 
Bij de blokken horen instructievideo’s 
waarin twee de avatars Helix en Abacus 
de leerlingen rekenproblemen voor-
leggen. Al samenwerkend moeten zij 
deze opdrachten met behulp van de 
Izak9 kubussen zien te tackelen. Aan de 
ontwikkeling van Izak9 is een aantal jaar 
van onderzoek voorafgegaan. Volgens 
de bedenkers helpt Izak9 bij het invullen 
van de M in STEAM onderwijs. De set 
bestaat uit 27 kubussen en een online 
platform. Aan de Nederlandse vertaling 
wordt nog gewerkt. Op dit moment is de 
voertaal Engels. Meer informatie: izak9.
com of via ictleskisten.nl. 

LEGO Education Bricq Motion Essential set
Voor hele jonge kinderen had LEGO al de Duplo Steampark set in 
het assortiment. De Education Bricq Motion Essential set lijkt op 
een soortgelijk set, maar dan voor wat oudere leerlingen. De set zit 
vol technische onderdelen als tandwielen, veren en meetelemen-
ten. Alles is gemakkelijk op te bergen in een sorteerbox. Bij de set 
zit lesmateriaal. Hoe bouw je bijvoorbeeld een zeilauto die verder 
komt dan die van je klasgenoten? Hoe werken tandwielen? Deze set 
is zowel in het primair als het voortgezet onderwijs in te zetten. Je 
vindt hem onder meer via derekenwinkel.nl. 

Hopspots
Bewegen tijdens de schooldag is belangrijk. Bewegen 
koppelen aan leren is niet altijd eenvoudig. Hotspots 
bestaat uit 12 gekleurde interactieve schijven samen met 
een module waarmee kinderen (inter)actief kunnen leren. 
Hopspots kun je onder andere inzetten voor het leren van 
een taal, samenwerkend leren en co-creatie van eigen 
leerinhouden. In de app van Hopspots creëer je de leerin-
houd, uitvoering gebeurt door gebruik te maken van de 
gekleurde schijven. Hopspots is oorspronkelijk ontwikkeld 
voor het Deense onderwijs. Meer informatie: hopspots.nl. 

Remarkable 2 
De Remarkable wordt ook wel een papie-
ren tablet genoemd. Qua vormgeving 
houdt hij het midden tussen een tablet 
en een e-reader. Je kunt hem gebruiken 
als e-reader, maar hij is eigenlijk bedoeld 
voor mensen die graag op papier werken 
maar die hun aantekeningen ook direct 
digitaal beschikbaar willen hebben. De 
stylus (waarmee je schrijft) moet je er 
los bij kopen, maar is van goede kwa-
liteit; hij signaleert veel verschillende 
drukniveaus waardoor je eenvoudig dikke 
of juist dunne lijnen schrijft of tekent. Het 
oppervlak van de Remarkable 2 heeft 
wat textuur, waardoor het lijkt alsof je 
op papier schrijft. Door middel van OCR 
wordt je handschrift omgezet in een letter-
type. Voor de Remarkable 2 plus de stylus 
moet je wel rekenen op een prijskaartje 
van meer dan 400 euro. Voor meer infor-
matie zie remarkable.com. 

Elecfreaks
De micro:bit is alweer een paar jaar oud, maar het is nog steeds een van 
de handigste stukjes hardware om mee te leren programmeren. Door de 
geringe kosten, vele verschillende sensoren en de mogelijkheden om er jouw 
eigen creatieve project mee te maken. Inmiddels is er een nieuwe versie 
van de micro:bit (v2) die even groot is als zijn voorganger, maar wat meer 
power heeft. Hij heeft ook een ingebouwde microfoon en een LED-indicator. 
Elecfreaks maakt boxen met componenten die je op je micro:bit kunt aanslui-
ten zoals een crashsensor of een servomotor. Pas op, want de boxen worden 
exclusief micro:bit geleverd. Die moet je dus nog even los bestellen. Een mooi 
assortiment van Elecfreaks vind je onder meer via ictleskisten.nl.  

tekst: Tessa van Zadelho� 2525
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eTwinning

O
m te beginnen over wat eTwinning is en doet, vertel ik jullie 
eerst hoe het voor mij is begonnen. In 2003 ben ik het 
onderwijs ingestroomd. Ik had een visie dat ICT belangrijk is in 
het basisonderwijs en kreeg de mogelijkheid dit toe te passen 

met een zelfgeschreven ICT-lespakket. Op Basisschool de Zevensprong 
Almere kregen vanaf groep 5 de leerlingen ICT-les.

Toen er in 2003 in Japan een flinke aardbeving was en de leerlingen 
daar best van onder de indruk waren, begon voor mij de eerste uitwis-
seling met een andere buitenlandse school. Na wat Skype-gesprekken 
smaakte dit naar meer. En daar was eTwinning, een veilige omgeving 
waar leerlingen kunnen communiceren met een partnerschool binnen 
Europa. Ook hier was Skype hét communicatiemiddel en met onze 
nieuwe digiborden en de webcam was het een succes.
Hilarisch was dan ook mijn Skype-gesprek met de klas en leerkracht in 
Denemarken. Een leerling van onze school die jarig was kwam binnen 
met traktatie en de leerkracht vanuit Denemarken pakte zijn gitaar en 
begon happy birthday te spelen.

Steeds meer smartphones
Vanaf 2007 merkte ik op dat alle leerlingen in groep 7 al een smart-
phone hadden. Een nieuwe smartphone bij een abonnement was in 
opkomst, en het oude exemplaar van de ouders ging naar de kinderen. 
In plaats van tegenwerken dacht ik: daar kun je wat mee doen. Met 
het project ‘Be Smart With Your Phone’ vielen we gelijk in de prijzen. In 
plaats van mobiele telefoons van leerlingen af te pakken, werden de 
telefoons gebruikt om Poolse leerlingen beter te leren kennen en de 
Engelse taal te oefenen. 

Erbij, of in plaats van
De rode draad in het onderwijs met iets nieuws is altijd: een diepe zucht 
en ‘dat komt er ook nog eens bij’. Stel: je geeft Duits op een VO-school. 
Hoe leuk is het om dat samen met een partner uit bijvoorbeeld Polen 
en Portugal te doen? Dat zijn niet de landen waar je gelijk aan denkt om 
een project mee te starten. Zoek term ‘German’ in eTwinning en je hebt 
gelijk beet. Aansluiten bij een reeds gestart project is dan een optie, of 
als je zelf een leuk project weet maak je er één.

Online samenwerken
Denk eens om en gebruik eTwinning in plaats van de vraag te stellen: 
waarom eTwinning? Online samenwerken met Europese collega’s en 
hun leerlingen levert verschillende mooie dingen op. Je kiest voor 
eTwinning als je onderstaande zaken belangrijk vindt:
•  Je geeft iedere leerling of student eenvoudig een kijkje over de 

grens en werkt actief aan hun interculturele competenties.
•  Je kunt direct binnen je klaslokaal aan de start; het samenwerken 

verloopt namelijk online.
•  Het is laagdrempelig! Je kunt meteen een account aanmaken en 

zelfstandig starten met een project.
•  Het maakt de verplichte lesstof (die je toch al zou uitvoeren) inspire-

rend.
• Je maakt deel uit van een internationaal online onderwijsnetwerk.
• Je werkt aan je ICT-vaardigheden.
•  Duits, Frans, Engels of kunst oefenen en maken in je klaslokaal, kun 

je zo ook doen met een Europese partnerschool. Zeker nu de digitale 
middelen zoals de laptop of iPad in klaslokaal actief zijn.

Online samenwerken met Europese klassen

Sinds 2007 ben ik al onderdeel van 
de club eTwinning. Project ‘Heroes’ 

was mijn eerste project, een project dat 

ontstond door de leerlingen zelf, nadat we 

kennis hadden gemaakt met eTwinning. 

Maar wat is eTwinning eigenlijk precies?

tekst: Eric Redegeld 26
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Twinning betekent dat je altijd een project start met een andere partner. 
Die zijn dan gelijk ‘founder’ en hebben het beheer. Meer landen uit 
Europa kunnen dan aansluiten en deelnemen, daar staat dan ook de 
letter E van eTwinning voor. Werkelijk elk vak is geschikt om via eTwin-
ning te geven. Zo heb ik zelfs nog samen met de gym docent een project 
gemaakt waar leerlingen letters maakten met hun lichaam.

Twinspace 
Eigenlijk heel ironisch. Covid zorgde er in maart 2020 voor dat we 
ineens digitaal gingen samenwerken. Samen binnen een liefst zo veilig 
en gesloten mogelijke omgeving. En als we even in(zoom)en op de 
Twinspace, (place to be als je een project hebt gemaakt via eTwinning), 
lijkt het net op Teams. Een plek voor materialen, communicatie en live 
meetings. En dat al vanaf 2013! En werk je nu met Microsoft Teams of 
Gsuite? Dan kun je eTwinning heel makkelijk toevoegen als tabblad. Zo 
kun je voor het vak Frans, Engels, kunst en wiskunde dit heel makkelijk 
intrigeren in je les. 

Paraplu 
De basis van het platform eTwinning is Nu� ic, de Nederlandse orga-
nisatie voor internationalisering in onderwijs. Met nationale en 

Links

eTwinning etwinning.net
Wie zijn wij? padlet.com/compie67/twinning
Nu� ic nu� ic.nl/onderwerpen/etwinning
Projects live.etwinning.net/projects

op gebied van onder meer Microsoft, Gsuite, TTO en praktijk onderwijs. 

Ik wil beginnen!
Hoe te beginnen? Ga naar etwinning.net en klik op ‘Registeren’. Kies 
‘Nederland’ en vul de velden in. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging 
van het aanmaken van je account. Het profiel bestaat uit het kiezen van 
je school waar je werkzaam bent, deze lijst staat al in eTwinning. En rest 
wijst zichzelf. En dan? Tip: neus even rond in de portal ‘eTW’ en bekijk 
de kant-en-klare kits om je te laten inspireren. Kits zijn kant-en-klare 
projectpakketten voor succesvolle eTwinning-projecten. Ga daarna naar 
‘Projects’ . Tik op een zoekterm en ga op ontdekkingstocht. Zie je een 
project dat je leuk lijkt? Klik op ‘Members’, zoek de ‘Founder’ en stuur 
een contactverzoek. Als deze persoon je accepteert, staat dit in je con-
tactenoverzicht en kun je een bericht sturen voor een deelnameverzoek. 
Contacten vind je terug in je profielpagina. 

Maak je een eigen project dan heb je altijd een partner nodig; de Twin 
partner van eTwinning. Dus contacten opbouwen is wel handig.

Voor wie is eTwinning?
eTwinning is voor iedereen die verbonden is aan het primair onder-
wijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en lerarenopleidingen die hun 
leerlingen of studenten binnen hun eigen omgeving een internationale 
ervaring willen meegeven en online willen samenwerken. Fijn om te 
weten: eTwinning is helemaal gratis. Dus zonder lastige licenties of 
aanschafkosten. 

Eric Redegeld is eTwinning ambassadeur en MIEExpert. 
eric@redegeld-e.nl

Voeg eTwinning toe als tabblad aan Teams. 

internationale partners, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de 
Europese Commissie bouwen zij mee aan een vreedzame en welva-
rende wereld voor iedereen.

De strategie van 2025 is hier te vinden: https://www.nu� ic.nl/onder-
werpen/over-ons/wie-zijn-wij#onze-strategie-tot-2025. Met als rode 
draad dat Internationalisering een middel is, geen doel. Ze vinden het 
belangrijk dat internationalisering en internationale samenwerking zijn 
ingebed in de bredere doelstellingen van het onderwijs, de maatschap-
pij en de overheid. Juist dán heeft internationalisering impact en helpt 
het om de grote vraagstukken van onze tijd aan te pakken.

Ambassadeurs
Ik ben nu 14 jaar ambassadeur van eTwinning. Vanaf mijn eerste project 
‘Heroes’ tot mijn lopende project ‘Coding without borders’. Samen met 
23 andere Nederlandse soulmates ben ik actief binnen alle onderdelen 
van het onderwijs die Nederland rijk is en delen we onze ervaringen 
en geven we tips en workshops. Wij staan als kartrekkers onderwijzers 
binnen de eigen organisatie en daarbuiten.

Daarnaast trekken we ook actief op met België en wisselen jaarlijks onze 
ervaringen uit. Volg ons #etwinbene maar op Twitter om op de hoogte 
te blijven. Deze mooie groep ambassadeurs heeft ervaring en expertise 
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Even voorstellen
Mijn naam is Susan Spekschoor en ik werk als leerkracht op De Ziep. Deze VSO school geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige 

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

geworden? Neem dan een kijkje 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.

Toca Life: World – PO
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
De apps van Toca Boca zijn inmiddels wel bekend onder de liefhebbers van apps voor kinderen. Ze doen vaak een beroep op de creativiteit van kinderen. Zo 
ook de app Toca Life: World. De app zelf is gratis en is heel leuk om te ontdekken. Er zijn verschillende werelden waarin je kunt spelen. Wil je nog meer, dan 
kun je onderdelen kopen in de app. Zo is er ook een wereld waarin je huizen kunt inrichten: modern landhuis en bohemian house. Door op een kavel te klikken, 
bouw je een huis. Deze kun je naar eigen smaak inrichten. Je kunt kiezen uit verschillende bedden, badkamers, keukens, stoelen, behang en accessoires. Deze 
plaats je eenvoudig in de kamers door ze aan te klikken. Uiteraard kun je ook karakters toevoegen. Schuif ze naar de gewenste kamer en richt zo een woning in. 
De app is kleurrijk en eenvoudig in gebruik. 

Brickit Rebuild your LEGO– PO
Geschikt voor iPhone – Gratis
Heb je thuis of in de klas een bak met LEGO en weet je niet wat je ermee kunt bouwen? Deze app geeft jou ideeën voor wat je kunt bouwen en welke blokjes 
je daarvoor nodig hebt. En dit alles in een paar eenvoudige stappen. Stal jouw LEGO uit op de vloer of op tafel. Scan met de app de LEGO die voor je ligt. De 
app komt daarna met één of meerdere voorstellen. Kies wat je wil bouwen en je ziet stap voor stap in de handleiding hoe je iets bouwt met jouw LEGO blokjes. 
Handig! De app geeft zelfs aan op welke plek welk stukje ligt. Indien wenselijk kun je foto’s maken van jouw gemaakte werk en deze bewaren in de galerij. 

Online Bibliotheek – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
De meeste scholen zijn wel lid van de Bibliotheek. Het is fijn om met de kinderen een bezoekje aan de bibliotheek te brengen en zo samen boeken uit te 
zoeken. Oudere kinderen kunnen zelf naar de bibliotheek, of misschien heb je wel een mediatheek op school. Met deze gratis app kun je, met behulp van jouw 
lidmaatschap, e-books en luisterboeken lenen. Niet alle kinderen houden van lezen, maar vinden misschien een luisterboek wel heel prettig. Hoe mooi is het 
dan dat je dit in de klas ook aan kunt bieden met behulp van deze app? Als leerkracht zou je voor die tijd al een aantal boeken klaar kunnen zetten of titels 
onder jouw favorieten kunnen zetten. Dit kan een kind helpen bij het kiezen van een boek. Tip: geef deze apptip ook eens in een nieuwsbrief of plaats deze op 
de website. Veel kinderen, en ouder(s)/verzorger(s), zijn privé al lid en kunnen dus thuis en in de vakanties hier ook gebruik van maken.

Home Design 3D – VO
Geschikt voor Android, iPad & iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)

Om maar verder te gaan met het inrichten van huizen, is er voor de oudere kinderen en jongeren de app Home Design 3D. Een aanrader wanneer je een thema 
of profiel hebt die te maken heeft met stylen en interieur. In de gratis app kun je kennis maken met het inrichten. Wil je meer of echt alle aandacht geven aan 

stylen, dan zijn de in-app-aankopen wel een must. Je begint met het bouwen van een huis door muren, ramen en deuren te plaatsen. Dit kan op de begane grond, 
maar je kunt ook verdergaan op de volgende verdieping. Zelfs de tuin kan helemaal ingericht worden. Er is een zeer ruime keuze aan het plaatsen van meubels 

en accessoires. Denk ook aan trappen, kozijnen en daken. Alles kan naar eigen smaak ingericht worden. Je kunt jouw gemaakte werk in 2D en 3D bekijken en 
uiteraard bewaren. De in-app-aankopen zijn niet goedkoop, maar zijn het wel waard voor jongeren die meer willen met interieurstyling. 

1124U – PO & VO
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis

Een app voor onderwijspersoneel. Iedereen krijgt er wel eens mee te maken: EHBO in de klas, op het schoolplein, in de gymzaal of op een andere plek. En 
natuurlijk zijn er mensen met kennis van EHBO en zijn er BHV’ers binnen school, maar hoe fijn is het wanneer je zelf ook enige kennis hebt? Met de app 1124U weet 

je snel wat je moet doen. Altijd handig om deze op jouw telefoon te hebben. De app werkt met afbeeldingen en deze staan op alfabetische volgorde. Denk hierbij 
aan het aanraken van een bereklauw tot kneuzing, tand eruit, bloedneus en hyperventilatie. Raak de afbeelding aan waar jij hulp bij nodig hebt en lees wat je moet 
doen. Ook kun je het telefoonnummer van de plaatselijke huisarts of jouw huisarts en de huisartsenpost invullen, zodat je deze direct bij de hand hebt en hen kunt 

bellen. Vanuit de app kun je ook direct 112 bellen in een levensbedreigende situatie of bij brand en ontruiming. De app is uiteraard bedoeld voor de eerste hulp. 
Neem ook altijd contact op met een EHBO’er of BHV’er binnen jouw team of bel de huisarts en indien nodig bel 112.

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

Lesgeven op afstand doe je zo!Lesgeven op afstand doe je zo!
Blended Learning en Bewegend leren met Prowise MOVE

Met Prowise MOVE faciliteer je een interactieve leeromgeving, thuis en in de klas. 

Gebruik de slimme camera om verbonden te blijven met leerlingen die thuiszitten of speel 

de bijbehorende spellen om spelenderwijs en bewegend te leren met jouw klas.

Rekenrace!
Via ProConnect in Presenter kunnen jouw leerlingen (thuis en op school) 

het tegen elkaar opnemen in verschillende vormen. Iedere leerling kan 

meedoen (thuis of op school) vanaf een laptop, tablet of telefoon. 

 Open in Prowise Presenter een ProConnect-tool, bijvoorbeeld ‘Space race’.

 Stel de tafels en het aantal opdrachten in.

 Deel de ProConnect-code met je leerlingen, die via 

 connect.prowise.com of de ProConnect-app inloggen.

 Doen alle leerlingen mee? Klik dan op ‘Start’.

Gezamenlijke kick-o�  of instructie
Zitten er leerlingen thuis die toch deel kunnen nemen aan de les? 

 Bereid je les of instructie voor in Prowise Presenter.

 Open een tool zoals Google Meet of Microsoft Teams en 

 deel de inloglink met je leerlingen thuis.

 Deel het scherm van je digibord in de video-call.

 De leerlingen thuis zien wat er op het digibord gebeurt, 

 horen je uitleg én zien klasgenootjes via de camera.

 Haal op deze manier ook eens een expert in je klas! Haal op deze manier ook eens een expert in je klas!

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste tools, lessen en activiteiten van Prowise? 
Meld je dan aan voor de Edu-tip en ontvang om de week direct inzetbare tips voor jouw klas!

Bewegend leren met Prowise MOVE
Dat beweging goed is voor de gezondheid van je leerlingen is natuurlijk logisch,

maar het heeft ook een positieve invloed op de leerresultaten. Inmiddels staan er al veertien
MOVE-spellen voor je klaar om bewegend rekenen, taal, wereldoriëntatie en meer te oefenen!

Bewegend leren als een Pro? Ontdek alle spellen op my.prowise.com, zoek op ‘MOVE’.

VIVES 174
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I
nformatie uit je geheugen ophalen, 
bekend onder de Engelse term retrieval, 
zorgt er namelijk voor dat de betreffende 
herinnering versterkt wordt. Dat heet het 

testeffect: breinen leren ervan als ze op de 
proef gesteld worden. 

Toch zijn er veel leerlingen die dit niet weten. 
Het is ook allesbehalve intuïtief. Voor een leek 
komt leren overeen met eten: de materie ligt 
voor je, je neemt het tot je en dan zit het in je. 
Als je dan nog flinke trek hebt, moet je gewoon 
nog een hap nemen. Als je na het lezen van het 
hoofdstuk nog niet genoeg hebt onthouden, 
moet je het gewoon nog een keer lezen. 

Inderdaad is het gebruikelijk onder leerlingen 
en studenten om teksten meerdere malen te 
lezen of filmpjes meerdere malen te bekijken. 
Dat dat niet altijd voldoende is, blijkt vaak al 
snel. Daarom kiezen velen voor een aanvul-
lende leerstrategie, zoals overschrijven, 
herschrijven of samenvatten, met wisselend 
succes. Leerlingen die zichzelf wél overhoren 
of laten overhoren, doen dat heel vaak pas 
nadat ze de voorgaande strategieën hebben 
toegepast, om zichzelf of een ander ervan te 
overtuigen dat ze de stof hebben eigenge-
maakt. 

Overhoren wordt gezien als een manier om erachter te komen of er geleerd is. We zien het als toets, 

of die nu formeel is zoals een proefwerk of examen, of informeel zoals wanneer een ouder een kind 

overhoort. Maar hoewel er inderdaad uit kan blijken in hoeverre een leerling iets al beheerst, zou het 

ronduit verspilling zijn om het overhoren niet ook in te zetten tijdens het leren zelf.

De kracht van een 
eenvoudig stukje papier

Voor flashcards is het A7-formaat gebruikelijk, dat acht 
keer in een A4’tje past. Toch is het niet aan te raden om 
flashcards van printerpapier te maken. Dat papier is te 
dun (80 à 90 grams). Je kan er te makkelijk doorheen 
kijken, wat het antwoord verraadt. Ook verkreukelt en 
scheurt het makkelijk, wat niet handig is als je de flash-
cards regelmatig herhaalt. 

Karton (vanaf 250 grams) heeft ook nadelen: slechts 
enkele kaarten vormen samen al een dikke stapel. Niet 
alleen neemt dat veel ruimte in als je de kaarten bewaart, 
ook zien leerlingen daar letterlijk als een berg tegenop. 
Dat demotiveert onnodig. 

Rond de 170 grams papier is meestal geschikt. 

Met dat in gedachten en vanwege het idee dat essentiële 
schoolspullen voor iedereen betaalbaar zouden moeten 
zijn, ontstond het aanbod van de webshop Goedkope 
Flashcards. Daar zijn stapeltjes flashcards met verschil-
lende opdrukken, printvriendelijke flashcards, uitwisbare 
flashcards en verschillende handige accessoires te 
vinden. Ook is er meer te vinden over hoe je flashcards 
op slimme manieren gebruikt en snel meters maakt. 

Neem er een kijkje via www.goedkopeflashcards.nl. 

Alex Steenbreker spreekt en publiceert 
over het ontwikkelen van effectieve 
leerstrategieën en begeleidt studenten en 
scholieren. Ze constateerde dat handzame 
en goedkope flashcards moeilijk te vinden 
waren en begon daarom zelf de webshop 
goedkopeflashcards.nl. 

Welk papier heb je nodig? 

Overhoren als leerstrategie
Maar het toepassen van overhoren als leer-
strategie is bezig met een opmars. Steeds 
meer docenten gebruiken het testeffect in hun 
lessen en steeds meer leerlingen maken kennis 
met slimme manieren van zelftesten. De meest 
praktische en laagdrempelige manier daarvoor 
is het gebruik van flashcards. 

Flashcards, ook wel bekend als flitskaarten of 
leerkaarten, zijn kleine kaartjes met voorop 
een vraag en achterop het antwoord. Zulke 
kaarten zijn het meest bekend als het gaat 
om rekensommen of het leren van woorden 
in vreemde talen, maar er zijn allerlei vragen 
denkbaar over vele onderwerpen, zolang 
de vragen een eenduidig en kort antwoord 
hebben. Flashcards bestaan al lange tijd ook 
in digitale vorm, bekend als overhoorprogram-
ma’s. Op het voortgezet onderwijs gebruiken 
veel leerlingen die voor het leren van woorden, 
maar meestal niet voor zaakvakken en exacte 
vakken, tenzij daarvoor kant-en-klare vragen-
lijsten beschikbaar zijn. 

Leerlingen die zulke digitale overhoorpro-
gramma’s gebruiken, weten vaak niet hoe en 
waarom deze werken. Daardoor ontwikkelen 
ze vaak weinig besef van hoe ze het leren het 

beste kunnen aanpakken en blijven ze ervan 
afhankelijk. Voor oudere leerlingen hebben 
fysieke flashcards daarom meestal de voor-
keur. Over stukjes papier hebben zij namelijk 
zelf controle, over items in een digitaal pro-
gramma niet. Dat geeft hen meer autonomie 
en vraagt tegelijkertijd allerlei beslissingen met 
betrekking tot hun aanpak. Dat kan op meta-
cognitief vlak enorm leerzaam zijn. 

Als leerlingen namelijk kennis maken met 
verschillende manieren waarop flashcards 
te gebruiken en te ordenen zijn, kunnen ze 
op den duur de uitkomst van een strategie 
inschatten en er een kiezen die bij hen past. 
Na die waardevolle ontwikkeling staat het hen 
natuurlijk alsnog vrij om een digitaal pro-
gramma te gebruiken. 

Flashcards zijn dus niet alleen een doeltreffend 
gereedschap voor het overhoren, de eenvou-
dige stukjes papier vormen ook een uitstekend 
hulpmiddel voor het kweken van het meta-
cognitief besef dat nodig is voor zelfgestuurd 
leren. 



Heeft u wel eens nagedacht over hoe je het 
maximale uit deze producten kunt halen?
Kijk verder dan alleen de hardware! Zie hoe de organisatie achter het product je 
ondersteunt bij het bereiken van je doelstellingen. Vandaag… en op langere termijn. 

Kies voor de Promethean ActivPanels en start een partnership met de marktleider 
op het gebied van educatieve technologie. Promethean ondersteunt je met:

Diensten van toegevoegde waarde
Dienstverlening direct voor je beschikbaar. 
Op locatie of digitaal.

Overweegt u nieuwe 
digiborden?
Overweegt u nieuwe 

Start nu! 
Bezoek onze 

virtuele stand!
Ervaar het 

ActivPanel op:

Een Nederlands team
Spreek met voormalig leerkrachten voor tips, advies en praktische 
ondersteuning.

Lesmaterialen 
Krijg toegang tot Nederlandstalige lesmaterialen die aansluiten op de 
Nederlandse leerlijnen.

Zorgenvrij werken 
Standaard 5 jaar volledige on-site garantie, aangeboden door een 
financieel gezond bedrijf.

De beste software
De prijswinnende software ActivInspire en Classflow zijn beschikbaar in 
het Nederlands en worden standaard geleverd bij het ActivPanel.  

Wereldwijd, maar lokaal 
betrokken. 
Promethean wil naast je 
staan, iedere stap van de 
technologische reis. 

www.prometheanworld.com/
nl/vives/
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W
endy en Daniël Kers zijn al een stel sinds ze 14 en 15 
waren. Daniël plaatste een oproep voor een penvriend of 
-vriendin in jongerentijdschrift Break-Out!. Wendy weet 
het nog goed: “Daniël zocht iemand die ook van tekenen 

en zwemmen hield. Ik kan helemaal niet tekenen en ik heb een hekel 
aan zwemmen… Maar ik vond zijn hoofd zo leuk, dus ik reageerde toch. 
Na een maand of wat heen-en-weer schrijven begonnen we ook tijdens 
weekenden en vakanties samen op te trekken. We zijn nu 21 jaar bij 
elkaar, waarvan 15 jaar getrouwd.”

Na wat omzwervingen (Daniël via mavo, havo, de lerarenopleiding 
geschiedenis en de studie bestuurskunde; Wendy via mavo, havo, de 
opleiding podotherapie en een LOI-studie leraar gezondheidszorg) 
begonnen ze allebei tegelijk aan de studie Personeel en Arbeid, richting 
loopbaanbegeleiding in het onderwijs. Inmiddels zijn ze beiden decaan, 
ieder op een andere school voor vmbo-tl en de onderbouw havo-/vwo.

Wat een boel parallellen!  
W: “Het is nog ‘erger’: we vallen onder dezelfde regionale decanenkring 
en – met alle vo-scholen in Apeldoorn en omgeving – onder dezelfde 
stichting, we hebben dus dezelfde werkgever. Onze scholen zijn wel heel 
verschillend qua onderwijsvisie en schoolcultuur en onze manier van 
werken is ook heel anders. Daniël is erg gestructureerd – dat past zowel 

‘Als wij ergens 
onrecht zien, bijten 
we ons daarin vast’

Onderwijsmensen hebben vaak een stevige mening; op sociale media kunnen 
discussies hoog oplopen. ‘Hoe doen onderwijsstellen dat eigenlijk thuis?’ is het 

thema van deze Vives-serie. Dit keer: Wendy en Daniël Kers.

bij hem als bij zijn school. Hij maakt veel overzichten voor mentoren, 
beleidsplannen, jaarplanningen, tussenrapportages en afvinklijstjes. 
Voor mij ligt het zwaartepunt bij het begeleiden van leerlingen die met 
vragen binnen komen lopen. En als er iets uitvalt in het rooster, bedenk 
ik graag ter plekke een ingelaste excursie of iets dergelijks. Gelukkig 
vinden mijn teamleider en mijn mentorenteam dat prima.”

Hebben jullie vaak collegiaal overleg met z’n tweeën?
W: “Jazeker. Onze decanenkring met twintig collega’s uit de regio komt 
zeven keer per jaar bij elkaar. Dat is fijn voor de grote lijnen, maar voor 
een probleem dat tijdens een schooldag oppopt, heb je er weinig aan. 
Dus als een van ons met een leerling op een specifiek probleem stuit 
of op een regeling die niet helemaal eenduidig is, belt die de ander om 
dat even samen door te spreken. We weten goed wat er speelt binnen 
elkaars school, dat overlegt fijn.”

Vertel eens over jullie keukentafelgesprekken?
D: “We praten thuis erg veel over onderwijs, over de dingen die spelen 
binnen onze scholen en over onze opvattingen over wat een goede 
decaan is. Wij hebben een brede taakopvatting. Natuurlijk richten we 
ons ook op hoe leerlingen de vo-school goed kunnen doorlopen: we 
helpen ze om een profiel te kiezen, leggen uit aan welke eisen een 
vakkenpakket moet voldoen en wat de eventuele extra eisen zijn als 
ze willen doorstromen van vmbo naar havo of van havo naar vwo. 

Aan de keukentafel bij een onderwijsstel

tekst: Carla Desain
Foto: Daimian-Orion Kers32
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Grote onderwijsveranderingen 
kun je niet uit de verte bedenken

Daarnaast willen we leerlingen in brede zin voorbereiden op de wereld 
ná het voortgezet onderwijs. Ze krijgen van ons alle informatie over ver-
volgopleidingen in de regio – Wendy heeft alle brochures gedigitaliseerd 
en online gezet. Maar vooral willen wij leerlingen helpen om zichzelf te 
leren kennen en zich te ontwikkelen tot keuzevaardige, zelfverzekerde 
individuen die klaar zijn voor de volgende stap in hun loopbaan. Omdat 
we de bestaande leerlijnen voor LOB (loopbaanontwikkeling en  bege-
leiding) te beperkt vonden, zijn we er zelf een gaan ontwikkelen – in ons 
eigen bedrijf. Ook de inhoud van de verschillende thema’s en de insteek 
van de opdrachten worden bij ons aan de keukentafel besproken.”

Passeren ook onderwijspolitieke onderwerpen de 
revue?
W: “Ja natuurlijk; zo domineerde de nieuwe wet op het doorstroomrecht 
veel van onze gesprekken het afgelopen jaar. In die wet, die per 1 augus-
tus 2020 is ingegaan, ligt vast dat leerlingen met een havodiploma op 
zak drempelloos mogen doorstromen naar het vwo. Voor vmbo-gl en 
-tl leerlingen geldt dat als ze examen hebben gedaan in een extra the-
orievak, ze zonder verdere toelatingseisen door mogen naar de havo. 
Duidelijk genoeg, toch? Maar van alle kanten bereikten ons berichten 
dat scholen leerlingen toch niet zomaar toelieten. Onterecht en in strijd 
met die nieuwe regeling, leek ons. En als wij ergens onrecht zien, bijten 
we ons daarin vast. We zijn echt goed gaan uitzoeken wat er precies in 
de wet staat en of dat wellicht voor meerdere interpretaties vatbaar is. 
Daarbij kwam Daniëls achtergrond in bestuurskunde goed van pas. We 
schreven een artikel in decanenblad Decazine. Daarop kwamen veel 
reacties van scholen waar het nog niet was doorgedrongen dat deze 
nieuwe wet aanpassing van het schoolbeleid vereiste. Inmiddels is het 
bestaan van de wet beter bekend – toch blijven sommige scholen hun 
eigen gang gaan.”

Jullie zochten hierover ook contact met het ministerie?
D: “Ja, we hebben gemaild en gebeld met casussen die we waren tegen-
gekomen. Ze vonden onze vragen erg interessant en ogen-openend; ze 
hadden er niet genoeg bij stilgestaan dat deze wet in de praktijk proble-
men op kon leveren.”
W: “Je zou eigenlijk meer deskundigheid verwachten bij de overheid, 
bij de politiek; maar telkens opnieuw blijkt dat tegen te vallen. Zo’n wet 
over het doorstroomrecht is supertof bedoeld, maar had dan vooraf 
even breed aan het onderwijsveld gevraagd hoe die wet in praktijk 

zal uitpakken! Een groot deel van de problemen was echt te voorzien 
geweest – en dus te voorkomen.”
D: “Een andere ontwikkeling is dat nu een praktijkgericht programma 
voor vmbo wordt ontwikkeld. Er komt een nieuwe leerweg, gl en tl 
worden samengevoegd en krijgen een extra praktijkdeel. De invoering is 
al een paar keer uitgesteld en staat nu gepland voor augustus 2024.  Op 
zich vinden wij meer praktijk binnen de school een mooie ontwikkeling 
die nieuwe kansen biedt. Maar… de theorievakken moeten ruimte inleve-
ren voor dat praktijkgerichte programma. Dus leerlingen krijgen naast 
een bredere praktische basis minder theorie. Dat maakt de overstap 
naar de havo veel zwaarder; dat doorkruist de bedoeling van de wet 
op het doorstroomrecht. Wat ons nou zo verbaast, is dat die regelingen 
op papier worden uitgewerkt door verschillende groepen mensen, die 
langs elkaar heen werken en nauwelijks met elkaar – laat staan met het 
onderwijswerkveld – overleggen wat dit voor leerlingen zal beteke-
nen. Het plan is om ‘na de afronding van de pilots, in augustus 2023, te 
bezien hoe het praktijkgerichte programma zich verhoudt tot het door-
stroomrecht’. Dat is toch veel te laat? Dat vind ik nogal zorgwekkend.”
W: “Hetzelfde zie je bij curriculum.nu of de geschiedeniscanon. Zulke 
ontwikkelingen worden vaak uitgedacht door een select clubje eer-
stegraders, een basis-kaderdocent zie je eigenlijk nooit in dat soort 
gelederen. Wij zijn ervan overtuigd dat je – hoe goed bedoeld ook – 
zulke grote onderwijsveranderingen niet uit de verte kunt bedenken. 
Daar moet je grote groepen docenten bij betrekken: ‘Is dit logisch 
uitgedacht zo? Lost dit het probleem op? Hoe pakt dit uit volgens jullie? 
Missen we dingen?’ Dat gebeurt nauwelijks, daar kunnen we ons echt 
boos over maken.”

Afsluiting
Naast zijn decaanschap bij het Veluws College Twello werkt Daniël 
Kers als LOB-projectleider en beleidsmedewerker. Hij organiseert 
bovenschoolse regionale activiteiten voor leerlingen en onderwijs-
professionals, zoals loopbaanevenementen, LOB-bedrijfsbezoeken en 
LOB-bustochten. Wendy Kers is decaan op het Veluws College in Apel-
doorn – en gaat in september weer studeren: Educational Needs. Naast 
hun baan runnen zij samen hun eigen bedrijf De Wereld Van LOB.
dewereldvanlob.nl  
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Jij en de ouders:
Met je eigen kinderen heb je de meest emotionele band denkbaar. Als hen iets over-
komt, voelt het alsof het jezelf overkomt. Ouders kunnen, als het goed is, niet anders. 
Jij als leerkracht hebt die band in mindere mate. Of zelfs helemaal niet. 

In een gesprek tussen ouder en leerkracht staan er dus twee invalshoeken tegenover 
elkaar: de emotionele en de professionele. Als je dat van elkaar weet en altijd in het 
achterhoofd houdt, is er geen vuiltje aan de lucht. De kaarten zijn geschud en de 
rollen zijn duidelijk. Die rollen zullen ook niet tot elkaar komen; als leerkracht emotio-
neel vervlochten zijn met je leerlingen is niet goed en ongezond. 

Bij een dreigend conflict is het belangrijk die rol in je achterhoofd te hebben. Bij een 
potentieel lastig gesprek begin ik altijd met de mededeling dat we bij elkaar zitten 
omdat we het beste voor het kind willen. Maar dat we nu gaan praten over de manier 
waarop we dat het ‘beste’ vorm gaan geven. En een dreigend lastig gesprek wordt 
een prima, misschien wat schurend, gesprek waar doorgaans iets goeds uitkomt, 
omdat iedereen naast elkaar staat en omdat iedereen een gelijk doel heeft.

Jij en je collega’s:
Een team is vaak een groep mensen die per ongeluk in hetzelfde gebouw hetzelfde 
werk doet. Laten we het niet mooier maken dan het is. Vaak aangenomen door 
verschillende directies met verschillende visies. De neuzen allemaal dezelfde kant 
op krijgen is nogal een klus. En als het wel zo is kan het zijn dat ‘practice what you 
preach’ geen gewoonte is. 
Sommige teams zijn verworden tot een groep vrienden die lief en leed deelt en soms 
zelfs samen op vakantie gaat. Ik vind dat minder professioneel. Ten eerste omdat de 
emotionele component dan zijn intrede doet, daar waar louter professionaliteit nodig 
is. Ten tweede omdat het voor een eventuele nieuwe collega lastig binnen komen is. 
Mensen kunnen zich buitengesloten voelen. En in de laatste plaats is een eventuele 
kink in de kabel of een verschil van mening meteen een groot ding. Houd werk en 
vriendenkring wat mij betreft gescheiden. 

Jij en je management:
Directies en, erger nog, interims, kunnen daarentegen juist een te professionele 
invalshoek hebben. Zelfs dat is blijkbaar mogelijk. Directies bestaan soms uit 
leerkrachten die per abuis op een andere plek gevallen zijn. Ik merk dat dit de 
laatste jaren beter wordt, maar in mijn begintijd was dit zeker het geval. Het oude 
schoolhoofd werd directeur en de voormalig hoofdleidster werd adjunct-directeur. 
Zo gingen de zaken. Met het ingewikkelder worden van hun taak was het moei-
lijk meegroeien. Dat uitte zich in afhaken of overdreven professioneel op de regel 
werken. Vaak met de hete adem van een bestuur in de nek. Misschien een prima 
invalshoek als je Shell runt, maar een school managen (wat een rotwoord) is een 
andere tak van sport.

Een interim is een vluchtige manager zonder verleden en zonder toekomst. Ik heb 
ze meegemaakt. Interims die na de val van een directie met de botte bijl in een team 
gingen hakken. Zonder hoor en wederhoor. Dat lijkt erg professioneel. Dit echter 
zonder oog te hebben voor de ballast die er voordien ontstaan is. Een schone lei 
ontstaat alleen maar na schoonmaken en opruimen. ‘Oud zeer’ is nog steeds ‘zeer’ als 
je het ‘oud’ noemt en interpreteert als voorbij. Dat vraagt geduld en oog voor mensen 
en hun verleden. Je kunt je afvragen of de gemiddelde beroepsinterim hier oog voor 
heeft en dit kan. In het ‘Handboek Professionele Schoolcultuur’ van Henk Galenkamp 

We spelen vele rollen, die gedurende de dag wisselen. We hebben in ons werk te maken met 

leerlingen, hun ouders, collega’s, management en externen. We gaan met een ieder, al dan niet 

bewust, op een andere manier om. Vaak werk je samen, maar soms kom je (letterlijk) tegenover 

elkaar te staan en dreigt er ruis op de communicatielijn te ontstaan. 

Wat veroorzaakt vaak die ruis en hoe kun je die met respect voor iedereen verminderen?

en Jeanette Schut wordt hier uitgebreid op ingegaan. Een boek dat iedere interim 
moet lezen voordat hij/zij aan de slag gaat.1

Van dit boek leer ik: ‘Een professionele schoolcultuur krijg je alleen als je een 
duidelijke koers hebt en er een professionele omgangscultuur is. Uitgangspunt 
is: als mensen zijn we gelijkwaardig, als professionals niet.’ Dat vereist draagvlak 
en transparantie. Zaken zijn pas afgedaan als iedere betrokkene ze als afgedaan 
beschouwt. Anders zal de ruis op de lijn voortduren.

Jij en je werk:
Als je belangrijkste reden om dit werk te doen een gepassioneerde roeping is, ben 
je overmatig emotioneel betrokken bij je werk. Het klinkt allemaal best mooi en 
levert je op Facebook veel deugpunten op. Zeker als je het hebt over je huilende 
ju� enhart en ‘mijn’ kindjes. Tot er een kink in de kabel komt. En die komt altijd. Dat 
is een van de weinige zekerheden. Dan sta je mooi te kijken met je aanstelgedrag. 
De gepassioneerd geroepenen kunnen moeilijk met kritiek op hun werk omgaan. 
Omdat ze zo emotioneel vervlochten zijn met hun werk is kritiek op het werk 
namelijk kritiek op hen als persoon. Ze zijn hun werk geworden. Ze worden in hun 
zijn aangevallen. Daarmee omgaan vergt professionaliteit. En die ontbreekt of is 
vertroebeld, omdat de invalshoek emotioneel is. Ik was zelf ook ooit zeer gepassio-
neerd. Ik woonde nog thuis en een behoorlijk inkomen was nog niet zo belangrijk. 
Toen ik een huis kocht ontdekte ik dat de bank niet geboeid was door mijn passie, 
maar vooral door mijn ‘bankpassie’. Het is een dooddoener, maar het is maar werk. 
Belangrijk werk dat een enorme inzet en passieloze liefde vraagt. Maar werk.

Conclusie:
Iedereen speelt verschillende 
rollen die ongemerkt wisselen. 
Wees je steeds bewust van 
je rol en de rol van de ander. 
Realiseer je de invalshoek. Is 
deze emotioneel of profes-
sioneel? Leerkracht zijn is 
allereerst een professie waar 
dus een menselijk professio-
nele houding vereist is. Je doet 
het werk met een inzet van 
100%, maar realiseert je altijd 
dat het werk is. 
Want eigenlijk is het allemaal 
niet zo moeilijk: onderwijs is 
jij en een groep kinderen. Wat 
rest is ruis. 

Link:
1.  https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/handboek-

professionele-schoolcultuur-pica

Bertus Meijer 
Onderwijsenzo
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Scholen hebben in de coronatijd veel geleerd over de inzet van ICT. Maar hoe houd 

je het enthousiasme over de mogelijkheden van ICT en de geleerde lessen vast? Kristian 

van den Berg, projectleider onderwijs en innovatie bij MijnOnderwijsportaal, vergelijkt 

het met het maken van een goede pizza: start met de bodem. Als deze goed is, kan de 

leerkracht zich richten op de topping: het aanbieden van uitdagend en boeiend onderwijs 

op maat. In dit artikel beantwoordt Kristian een aantal vragen over MijnOnderwijsportaal. 

Wat is MijnOnderwijsportaal?
“MijnOnderwijsportaal is ontwikkeld voor en door schoolbesturen. Het 
is 100% AVG-proof, met weinig beheerlasten voor de gebruikers en 
het biedt volop mogelijkheden tot maatwerk. Het portaal is gebaseerd 
op Microsoft 365. Bij ICT-toepassingen in het onderwijs is een goede 
infrastructuur een noodzakelijke voorwaarde. De tijd van leerkrachten 
moet zitten in het uitdenken van lessen, werkvormen en aanbod. Maar 
niet in het beheer, de beveiliging of het invoeren van accounts. Dat moet 
gewoon goed geregeld zijn. Met MijnOnderwijsportaal is een portaal 
gerealiseerd dat altijd precies past bij een bestuur. Een perfecte bodem!”

Hoe is MijnOnderwijsportaal gestart?
“Eerst is een werkomgeving ontwikkeld. Er is gekozen voor een overkoe-
pelend portaal, waarin alle gebruikte en gewenste applicaties van het 
bestuur samenkomen. Elke school van het bestuur heeft een eigen site 
binnen het portaal. In de werkomgeving kun je kennis veilig en e� ectief 
uitwisselen, eenvoudig samenwerken en gemakkelijk beschikken over 

alle relevante informatie. Niet alleen van je eigen school, maar ook 
van andere scholen binnen het bestuur. Dit klinkt allemaal heel simpel, 
maar het was nog een hele uitdaging om het voor elkaar te boksen! Zo 
is er veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een veilige en e� iciënte 
werkwijze om nieuwe personeelsleden binnen 24 uur te voorzien van 
een inlog via de personeels-/salarisadministratie. Dit gaat automatisch. 
Handmatig een account aanmaken hoeft niet meer. En andersom: een 
vertrekkend personeelslid heeft per direct geen toegang meer tot de 
systemen. We zoeken nog naar manieren om applicaties en informatie 
steeds meer te integreren in het portaal, zodat uiteindelijk overal single 
sign on mogelijk is.”

Hoe ziet MijnOnderwijsportaal eruit?
“Als je inlogt, zie je de startpagina met de informatie en de applica-
ties die passen bij jouw functie en rol. Met het bestuur zijn afspraken 
gemaakt over kleurgebruik en de beschikbare tegels en mogelijkheden, 
zodat het past bij de eigen huisstijl en de binnen het bestuur gebruikte 
applicaties. Het beginscherm is te personaliseren. Zo kan er (bestuurs- 

tekst: Kristian van den Berg 38
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of school)nieuws staan, je eigen agenda of bijvoorbeeld een takenlijst. 
En natuurlijk de tegels met duidelijke pictogrammen, die verwijzen naar 
jouw applicaties. Alles staat klaar zodat je direct aan de slag kunt.” 

Is MijnOnderwijsportaal alleen een werkomgeving?
“Nee, al snel na de eerste ervaringen met de werkomgeving werd 
duidelijk dat er ook een geïntegreerde leeromgeving moest komen. In 
MijnOnderwijsportaal staan de programma’s voor leerlingen overzich-
telijk bij elkaar. Een leerling hoeft niet steeds opnieuw in te loggen 
en verschillende wachtwoorden te onthouden. Eén keer inloggen is 
voldoende. In de leeromgeving kunnen leerlingen aan taken werken, 
documenten delen en met andere leerlingen samenwerken. Door een 
koppeling met Basispoort worden groepen en leerlingen automatisch 
ingevoerd en dagelijks bijgehouden. Dat is handig voor de leerkrach-
ten!”

Wat maakt MijnOnderwijsportaal meer dan 
een ‘gewone’ 365-omgeving?
“Wat MijnOnderwijsportaal uniek maakt, is het feit dat de leeromge-
ving van leerlingen en de werkomgeving van medewerkers van een 
schoolbestuur volledig te integreren zijn. Dat is nog nergens op de 
markt beschikbaar. Bovendien is het beheer eenvoudig en 100% veilig. 
En ikzelf vind het fijn dat MijnOnderwijsportaal een coöperatie is, zonder 
winstoogmerk. Samen met schoolbesturen werken we aan een eerlijke, 
up-to-date en veilige ICT-omgeving. Samen staan we sterker en weten 
we meer.”

Wat vraagt de overstap naar MijnOnderwijsportaal 
van het bestuur?

“Tja, dat hangt natuurlijk af van de keuzes van het bestuur uit de ver-
schillende opties. Als het gaat om een migratie naar (een nieuwe) cloud, 
en een volledige integratie van werk- en leeromgeving, dan zal dit meer 
vragen van medewerkers dan de keuze voor (alleen) het gebruik van 
Teams. Het meeste werk moet vooraf gebeuren door goed met elkaar af 
te stemmen wat nodig is en waarom. Dankzij onze ervaring kunnen we 
het bestuur goed adviseren over de implementatie en inrichting. Voor 
de (bovenschoolse) ICT’er zal er trouwens wel wat veranderen. Zij/hij 
wordt van contactpersoon voor het melden (en oplossen) van storin-
gen en problemen, meer de initiatiefnemer voor nieuwe vormen van 
onderwijs. Iemand die collega’s adviseert en coacht bij het invullen van 
hun onderwijsdoelen en het inzetten van ICT als didactische tool in het 
onderwijs. Een mooie ontwikkeling, lijkt me zo!”

Meer informatie
info@MijnOnderwijsportaal.nl
MijnOnderwijsportaal.nl

Kristian van den Berg is werkzaam als projectleider onderwijs en 
innovatie bij MijnOnderwijsportaal. Daarnaast werkt hij één dag 
in de week bij de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en 
Veluwe, waar hij vroeger leerkracht en adjunctdirecteur is geweest.

Bij ICT-toepassingen 

in het onderwijs 

is een goede 

infrastructuur 

een noodzakelijke 

voorwaarde

Waarom kiezen voor MijnOnderwijsportaal?
“MijnOnderwijsportaal is gebouwd op Microsoft-technologie. Dit garan-
deert dat alles wordt doorontwikkeld en dus up-to-date blijft. Alle O� ice 
365 apps zijn geïntegreerd in MijnOnderwijsportaal. De deelnemende 
besturen kunnen hun wensen inbrengen, zodat MijnOnderwijsportaal 
steeds goed aansluit op de praktijk. Omdat MijnOnderwijsportaal 
maatwerk biedt, sluit het aan bij wat het bestuur nodig heeft. Dat kan 
variëren van een werkomgeving voor medewerkers of alleen voor 
leerlingen, of een geïntegreerde omgeving voor zowel medewerkers als 
leerlingen. Het past altijd. Bovendien kiest het bestuur zelf of het alle 
functionaliteiten van Microsoft 365 wil gebruiken of alleen Teams. En of 
het technisch beheer in eigen hand blijft of volledig wordt uitbesteed; 
met MijnOnderwijsportaal is dit allemaal mogelijk. En misschien wel het 
allerbelangrijkste: MijnOnderwijsportaal is optimaal beveiligd en heeft 
minimale beheerlasten! Zodat het gesprek in de school kan gaan over de 
topping (het onderwijs), en niet over de bodem (de techniek)!”

39

VIVES 174

Kristian van den Berg



Als de docent doctor 
wil worden 

tekst: Leslie Piggott en Carla Desain 40
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7 vragen aan een doorlerende docent

Promoveren naast je drukke baan als leraar (b)lijkt een hele klus. Wat beweegt 

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

welke hobbels moeten ze nemen? Vives laat promoverende leraren aan het woord. 

In dit nummer vakdidacticus en docent Engels Leslie Piggott.

Vertel eens iets over je promotieonderzoek? 
Waarom liep je juist hier warm voor? 
“Toen ik in 2003 begon als docent, zat ik boordevol ideeën over 
communicatief onderwijs. Maar op mijn school werd de grammatica-ver-
taalmethode gebruikt. Leerlingen kregen grammaticaregels uitgelegd 
en moesten die dan toepassen in een schriftelijke of mondelinge 
oefening. Voor het echt vrijuit communiceren in het Engels was weinig 
ruimte; terwijl ik ervan overtuigd was – en ben – dat je een taal het beste 
al doende, pratend, luisterend en schrijvend kunt leren. Helaas had ik – 
als jongste docent in de sectie – het hierover niet voor het zeggen; dus 
paste ik me aan en probeerde stap-voor-stap wat verandering aan te 
brengen. 

Leslie Piggott is geboren in North 
York, Canada. Op haar 8e kwam 
ze naar Nederland. Ze deed de 
docentenopleiding Engels op de 
Noordelijke Hogeschool in Leeuwar-
den en staat sinds 2004 voor de klas. 
In 2011 behaalde zij (in deeltijd) de 
Master of Education. 

In 2013 kreeg Leslie een promotie-
beurs toegekend van DUDOC-ALFA, 
een programma dat eerstegraads 
bevoegde docenten de mogelijk-
heid biedt om, naast hun baan in het 
onderwijs, vier jaar lang een promo-
tieonderzoek uit te voeren op het 
terrein van de vakdidactiek van de 
geesteswetenschappen. DUDOC staat 
voor Didactisch Universitair onder-
zoek van DOCenten.

Leslie Piggott promoveerde op 
15 november 2019 op haar proef-
schrift First Meaning Then Form: 
A Longitudinal Study on the E� ects of 
Delaying and Reducing Form-focused 
Instruction for Young Adolescent EFL 
Learners. Te downloaden via: 
www.lotpublications.nl/Docu-
ments/545_fulltext.pdf

In 2013 besloot ons team Engels het roer om te gooien en flink te 
schrappen in het grammatica-aanbod in de onderbouw. We konden 
de keuze voor onze beoogde werkwijze prima uitleggen, maar niet 
theoretisch onderbouwen. Er was wel veel onderzoek gedaan over het 
e� ect van grammatica-instructie, maar weinig onderzoek met jongere 
taalleerders. De bestaande onderzoeken duurden vaak hooguit een 
paar weken. Bovendien werd daarin voornamelijk gekeken naar het 
accuraat kunnen toepassen van een grammaticale structuur. Expliciete 
grammatica-instructie kwam dan – logischerwijs – vaak als e� ectief uit 
de bus. Wij hadden een ander doel voor ogen: leerlingen leren vloeiend 
te communiceren. We wilden weten wat het e� ect zou zijn van een lang-
durig programma Engels zonder expliciete grammatica-instructie. Zulk 
onderzoek bestond nog niet in de vorm die wij voor ogen hadden, dus 
ik besloot dat zelf te gaan doen. Met een promotiebeurs kon ik 60% van 
mijn werkweek besteden aan wetenschappelijk onderzoek naar onze 
nieuwe aanpak.”



Meer informatie
leslie.piggott@nhlstenden.com
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Een taal leer 
je het beste 
al doende, 
zonder (veel) 
grammatica-
instructie

Hoe zette je je onderzoek op? 
“Ik nam taalvaardigheidstoetsen af en vergeleek de resultaten van twee 
cohorten (lichtingen) onderbouwleerlingen. We keken daarbij naar de 
complexiteit en diversiteit van het taalgebruik en de gevarieerdheid 
van de woordenschat, naar lees- en luistervaardigheid, naar vloeiend 
spreken en schrijven, en naar grammaticaal correct taalgebruik.
De lichting die in 2014 aan de brugklas begon, kreeg les op de ‘oude’ 
manier: ruim een derde deel van de lestijd bestond uit expliciete 
grammatica-uitleg en -oefeningen. Voor de lichting uit 2015 (de experi-
mentele groep van tien klassen) werd de grammatica-instructie uit het 
programma gehaald en werd de vrijkomende tijd besteed aan lezen, 
praten, woordjes leren en creatief schrijven. Alleen aan het eind van het 
tweede leerjaar kreeg de experimentele groep een korte cursus van zes 
lessen met echte grammatica-uitleg.
Om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van onze aanpak, volgde 
ik de taalontwikkeling van die twee groepen leerlingen twee jaar lang.”

Wat kwam eruit als resultaat?
“De leerlingen uit de experimentele groep bleken beter in begrijpend 
lezen en spraken vloeiender dan de controlegroep (die op de traditio-
nele manier les kreeg). Ze schreven in grammaticaal opzicht duidelijk 
slechter. De leerlingen die wel grammatica in hun programma hadden, 
schreven accurater, maar bij het spreken liepen ze vast en maakten juist 
meer fouten, vooral in het eerste jaar.

De twee methodes blijken dus andere typen taalvaardigheid te ontwik-
kelen, waarbij de experimentele grammaticaloze aanpak meer blijkt op 
te leveren wat betreft spreek- en schrijfbereidheid en de traditionele 
aanpak van de controlegroep meer accuratesse.
 
Hoe vonden je collega-docenten deze nieuwe manier 
van lesgeven?
“Sommigen waren in het begin wel bezorgd dat grammaticaloos les-
geven zou leiden tot fout aangeleerde zinstructuren die zich moeilijk 
zouden laten corrigeren. Die bezorgdheid verdween al snel toen ze de 
resultaten van deze methode zagen.

Toch besloot het docententeam uiteindelijk om grammatica-instructie 
nog wel onderdeel te laten zijn van het curriculum in de onderbouw. De 
redenen zijn vooral praktisch van aard: het laat zich makkelijk toetsen 
en het is helder voor leerlingen. Wat is gebleven, is de manier van 
toetsing. Deze is veel minder gericht op accuraat taalgebruik en meer 
op communicatieve effectiviteit. Het blijft wel zoeken voor docenten om 
een goede invulling te kunnen geven aan lesinhoud waarbij grammatica 
een secundaire rol speelt. Gelukkig komen er steeds meer lesmethodes 
op de markt die minder gericht zijn op grammatica. 

Engels wordt veel gesproken buiten het klaslokaal; de invloed hiervan 
was in dit onderzoek moeilijk te controleren. Een interessant vervolgon-
derzoek zou zijn of een soortgelijke interventie bij een vreemde taal die 
leerlingen (bijna) niet tegenkomen buiten het klaslokaal, zoals Duits of 
Frans, een soortgelijke effect laat zien.”

Hoe was de combinatie van docent en onderzoeker 
zijn?
“Mijn positie – en mijn onderzoek – was wel uniek! Scholen zijn er 
meestal niet zo happig op om wetenschappers binnen te laten voor 
onderzoek, zeker niet voor twee jaar. Omdat ik van binnenuit werkte, 
in de school zelf, was het een stuk gemakkelijker om onderzoek in de 
klassen uit te voeren en data te verzamelen. 

Het was wel een pittige tijd. Onderwijs slokt je altijd op, als docent steek 
je toch er vaak meer tijd in dan waarvoor je bent aangesteld. Toen ik 
aan het onderzoek begon, moest ik echt goed mijn tijd bewaken: 0,4 fte 
stond ik voor de klas en 0,6 fte was ik onderzoeker.
Wat scheelde was dat ik als ‘buiten-promovenda’ aan de Universiteit 
Utrecht geen andere verplichtingen had dan mijn onderzoek. Ik hoefde 
bijvoorbeeld geen colleges te verzorgen, wat andere promovendi wel 
doen. Achteraf gezien vond ik dat eigenlijk toch wel jammer.”

Vertel eens wat over je promotie?
“Op 15 november 2019 promoveerde ik aan de Universiteit Utrecht. De 
verdediging van mijn proefschrift en de ceremonie daarbij was een bij-
zondere ervaring. Ik had mijn proefschrift opgedragen aan mijn dochter 
van toen 8 jaar. Toen zij haar naam zag staan in een echt boek, was ze 
heel blij. Vol verbazing zei ze: “Dus daarom zat je de hele tijd achter je 
laptop!”. Dat was een mooi moment. Het enige nadeel is dat ze nu steeds 
de verwachting heeft dat er weer een boek komt, omdat ik toch nog 
redelijk vaak achter de laptop te vinden ben… ”

Raad jij collega-leraren aan om ook te gaan 
promoveren?
“Ik zou een promotietraject zeker aanraden. Het kost veel tijd, maar het 
is een unieke kans om je werk te combineren met academische verdie-
ping. Je behoudt je baan en je krijgt een opleidingsmogelijkheid. Het 
verbreedt je kennis en inzicht, en het geeft je inspiratie voor je vak.” 
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Nadat in 2013 CodeWeek werd gelanceerd, 
pakten 43 landen dit enthousiast op. Hoewel 

hier sprake is van een Europees burgerinitiatief 

is het ook voor landen buiten de Europese 

Unie mogelijk om deel te nemen. In 2019 

deden al 4,2 miljoen mensen in meer dan 

80 landen over de hele wereld mee aan de 

CodeWeek. De gemiddelde deelnemer was 

toen 11 jaar. Opvallend is het nagenoeg gelijke 

aantal jongens en meisjes. Tot 2020 vonden de 

meeste evenementen plaats op scholen, waaruit 

blijkt dat de inspanningen om leraren erbij te 

betrekken succesvol zijn.

CodeWeek daagt uit
tot programmeren!

Waarom coding op school?
Digitale technologie wordt steeds belangrijker, laat steeds meer zien 
wie we zijn en wat we doen. Daarom is het niet verstandig dat een kleine 
groep beslist waarvoor zij de technologie gebruiken. Daarbij geldt ook 
dat er meer is dan alleen iets liken of gekke filmpjes posten. Met vol-
doende programmeerkennis kun je immers ook eigen ideeën tot leven 
brengen en dingen maken.

Het was nog nooit zo eenvoudig om een eigen app te maken, je robot te 
bouwen of iets uit te vinden! De eerste stappen om dit te programme-
ren zijn in het begin niet altijd makkelijk. Naarmate je de techniek beter 
beheerst opent zich een weg vol creatieve uitdagingen, die naast plezier 
in veel gevallen ook een goed toekomstperspectief oplevert. 

Digitale Geletterdheid zal binnenkort in ons land onderdeel zijn van het 
schoolcurriculum. Steeds meer scholen bereiden zich op de invulling 
hiervan voor. 

Digitale Geletterdheid bestaat uit: 
•  Informatievaardigheden (het goed kunnen zoeken naar juiste infor-

matie online)
• Mediawijsheid (wijs omgaan met (sociale) media)
• ICT-Basisvaardigheden (basis computervaardigheden)
•  Computational Thinking (een probleem logisch oplossen met een 

computer).

CODEREN OF CODING?

Coding is de Engelse benaming voor coderen of 
programmeren. 

Als je codeert vertel je een computer wat het moet 
doen. Daarvoor maak je stapsgewijs opdrachten 
(instructies) die de computer moet opvolgen.  

Computers doen precies wat je ze wilt laten doen, 
zolang je ze maar vertelt hoe ze het moeten doen. 
Daarvoor gebruiken programmeurs codeertalen.

Tijdens de CodeWeek kun je in een aantal sessies 
kennismaken met verschillende programmeertalen 

en programmeeromgevingen. De een is meer 
geschikt voor het PO, de ander voor het VO. De 
sessies zijn altijd praktisch van aard en bedoeld om 
deelnemers op weg te helpen.

Bij de CodeWeek draait het vooral om Computational Thinking, dat in 
2006 door Jeanette Wing als eerste omschreven werd als: “Solving 
a problem in such a way that a computer can carry it out”. Toch is 
programmeren niet hetzelfde als Computational Thinking, want 
programmeren is maar een stap in het hele proces van Computational 
Thinking. 

Een probleem dat je met behulp van een computer wil oplossen moet je 
eerst opdelen (decompositie) om daarna stapsgewijs aan een oplossing 
daarvan te werken (algoritme). Uiteindelijk wil je de computer dit laten 
doen en dat doe je door in de juiste  programmeeromgeving te werken. 
Voor het onderwijs zijn dat bijvoorbeeld Scratch (vanaf groep 5-6), de 
micro:bit (vanaf groep 7-8), Python of Arduino (vanaf groep 8). 

CodeWeek is een Europese uitdaging waaraan 
iedere school mee kan doen
De CodeWeek is een Europees initiatief waaraan programmeerliefheb-
bers als vrijwilliger meewerken. Het evenement wordt ondersteund 
door zowel de Europese Commissie als alle  ministeries van Onderwijs 
in de Europese landen. Zij willen hiermee het belang van programmeren 
onder de aandacht brengen. 

Het belang van programmeren is in onze samenleving vanzelfsprekend. 
Voor een rijbewijs hoef je niet meer naar het gemeentehuis, Zalando 
heeft geen fysieke winkel, voor films kijken we online naar Netflix en de 
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Praktische links

Aanmelden van activiteiten: www.codeweek.eu/add 
Website CodeWeek Nederland: www.codeweek.nl
Website CodeWeek Europa: www.codeweek.eu
Activiteiten overzicht: www.codeweek.eu/events 
I&I: www.ieni.org

CODEWEEK  9 t/m 24 oktober, 2021

Deelname: gratis!

Dit gebeurt deels online, deels in scholen, bibliotheken etc.
U kunt zich oriënteren en opgeven op:  www.codeweek.nl 
en www.codeweek.eu/events 
Online sessies vinden voornamelijk buiten schooltijd plaats.

SAVETHE DATE

meeste betalingen verrichten we digitaal. Tien jaar geleden was het nog 
maar amper voor te stellen hoe snel deze ontwikkelingen zouden gaan, 
en zeker is dat we nog lang niet aan het einde van digitale innovaties 
zijn. Het is van belang dat iedereen kennis neemt van de achterliggende 
techniek, al is het maar om te weten wat dit voor je privacy betekent. 
Met programmeren leer je dat begrijpen en ervaar je de taal van de 
toekomst. Ook voor de samenleving als geheel is dit van belang. Wij zijn 
immers gebaat bij goede en veilige applicaties. CodeWeek draagt zoveel 
mogelijk bij aan de ontwikkeling van deze digitale kennis bij leerlingen.

Tijdens de CodeWeek worden in Nederland workshops en cursussen 
gegeven op scholen, bibliotheken en jeugdcentra. Door de huidige 
pandemie (en de onzekerheid daarover) meestal online. Activiteiten die 
in de CodeWeek worden georganiseerd zijn gratis en er wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt van vrij toegankelijke applicaties en websites. 
Met dat laatste willen we deelnemers stimuleren en motiveren om zelf 
verder te gaan.

Wat gebeurt er tijdens de CodeWeek?
De Nederlandse versie van de CodeWeek omvat meerdere activiteiten. 
Hoewel nog niet alle programma-onderdelen bekend zijn, volgt hieron-
der een voorlopige opsomming.

De Nederlandse CodeWeek van 2021
Aan de CodeWeek neemt Nederland deel met zo’n twintig EU-Coding 
docenten. Wie enthousiast is over het initiatief kan zijn activiteit aan-
melden op de CodeWeek.EU site. De CodeWeek ambassadeurs kijken 
vervolgens of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden.
Sinds 2015 houdt de Europese organisatie statistieken bij over het aantal 
activiteiten en  deelnemers. Het afgelopen Corona jaar waren er vooral 
online activiteiten die desondanks geen daling van het aantal deelne-
mers liet zien. 

Dit jaar heeft vakvereniging voor Informatica en Digitale Geletterd-
heid i&i de organisatie en het ambassadeursschap overgenomen. Aad 
van der Drift, Pauline Maas en Ramon Moorlag zijn de ambassadeurs 
die ondersteund worden door actieve EU-Coding teachers. Die coding 
teachers zijn veelal leraren die op scholen werkzaam zijn en in de Code-
Week extra aandacht geven aan programmeren.  

Microbit 101
Tijdens deze workshop leer je 
omgaan met de micro:bit. Daarvoor 
dienen honderd-en-een micro:bit 
projecten die je na de introductie 
zelf kunt uitvoeren. Een micro:bit is 
een 4 bij 5 cm grote micro-computer 
en kan met 4 verschillende program-
meertalen worden aangestuurd. Na 
de introductiebijeenkomst waarin de 
basisprincipes worden uitgelegd, is 
het een plezier om met de 101 gratis 
projecten aan de slag te gaan. Kijk 
ook eens op www.microbit101.nl

Unplugged programmeren
Je kunt natuurlijk ook zonder een computer aan de 
slag, het gaat dan vooral om het leren gebruiken van 
begrippen die bij Computational Thinking passen. 
Zo kun je prima een algoritme schrijven hoe je een 
boterham met hagelslag smeert of de verschil-
lende stadia opschrijven hoe een rups in een vlinder 
verandert. Dan ben je bezig met decompositie. Door 
bijvoorbeeld voetbalplaatjes te sorteren ben je al bezig 
met patronen te herkennen. Net als met het maken 
van een storyboard voor een film of toneelstuk raak 
je het begrip abstractie aan (filteren van belangrijke 
informatie).
Op de materialenpagina van CodeWeek.nl staan 
diverse Unplugged activiteiten!

Hedy - Van codeblokken 
naar tekstuele taal
Programmeren is lastig te leren, 
maar als je de basis begrijpt wordt 
het een stuk eenvoudiger. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld Scratch 
maakt de tekstuele program-
meertaal Hedy geen gebruik van 
codeblokken. Met Hedy leer je codes 
typen zoals de echte programmeurs 
dat doen. Dat leer je in kleine stapjes 
en met speelse opdrachten. Met 
Hedy maak je de overstap van een 
blokkentaal naar een geschreven 
talen zoals Python. Al het cursus-
materiaal is gratis en maakt de 
uiteindelijke overstap naar moeilij-
kere talen eenvoudig. 
Ook dit cursusmateriaal en de pro-
grammeeromgeving zijn gratis. 
www.hedycode.com

Hackathon
Op één van de zaterdagen in de 
CodeWeek is er een Hackathon. 
Tijdens deze Hackathon wordt in 
een kort tijdsbestek een ontwerp 
voor een app bedacht. Deze activi-
teit vindt plaats in alle provincies en 
aan het eind van de ochtend moeten 
de deelnemers hun idee pitchen in 
hun eigen provincie. Daarna gaan 
de provinciale winnaars onderling 
de strijd aan. Uiteindelijk komt er 
één winnaar uit en diens idee gaan 
we laten uitwerken. Deze activiteit 
wordt begeleid door de CoderDojo 
(een wereldwijde vrijwilligersorga-
nisatie met zo’n 100 coding clubs in 
Nederland). 

BJOC
BJOC is een website die helpt bij het 
begrijpen van de waarde van het pro-
grammeren. De letters BJOC staan voor 
‘the Beauty and Joy of Computing’. In het 
Nederlands vertaald als de Schoonheid 
en Vreugde van het Programmeren. Het 
programma van BJOC is ontwikkeld door 
de Universiteit Berkeley. In Amerika wordt 
deze cursus veel gebruikt door iedereen 
die geen informatica in het vakkenpakket 
heeft gehad, maar er toch kennis van wil 
nemen. Er wordt geprogrammeerd met 
Snap!, het volwassen zusje van Scratch. 
Leren doe je door zelf te programmeren. 
Samen met vrijwilligers heeft i&i hiervan 
een Nederlandstalige versie gemaakt. 
De volledige BJOC cursus is gratis te 
gebruiken en wordt speciaal tijdens de 
CodeWeek toegelicht. www.bjoc.nl

HTML 
HTML staat voor “Hyper Text Markup 
Language”. Strikt genomen is het geen 
programmeertaal al lijkt het wel zo, 
het is een opmaak-structuur voor wie 
een website wil maken. HTML kennis is 
noodzakelijk voor het begrijpen van een 
website en de kennis ervan is erg handig 
om eventuele fouten uit een site te halen. 
Met de gratis handleiding en tips kunnen 
deelnemers met gebruik van de HTML 
codes zonder hulpprogramma’s al snel zelf 
een goed werkende website maken. 

De EU CodeWeek werd in 2013 voor het eerst gehouden en 
maakt sindsdien deel uit van de digitale agenda van Europa. De 
codeweek wil jongeren op weg helpen met coderen en digitale 
bewustwording. 

De Europese Commissie ondersteunt het burgerinitiatief. Voor 
een belangrijk deel past dit in de strategie voor een sterkere 
Europese digitale markt.  Scholen, leraren en leerlingen van 
het funderend onderwijs op elk niveau en van ieder vak zijn 
uitgenodigd. 
De Commissie moedigt vooral scholen aan om hieraan deel te 
nemen. 

CODEWEEK IN EUROPA



H
et begrip mockumentary is niet heel bekend, toch komen 
we er regelmatig mee in aanraking. Net als in 1957, bijna 
jaarlijks op 1 april. In 2016 ontstoken heel veel kinderen in 
woede nadat het Jeugdjournaal een item maakte over het 

verbieden van WhatsApp voor jongeren. Acteur Sacha Noam Baron 
Cohen maakte onder verschillende aliassen grote blockbuster- moc-
kumentaries, zoals Borat en Brüno. Niet voor iedereen ‘humor om 
te lachen’, maar het zijn interessante films. Er wordt veel gelachen, 
maar tegelijkertijd kan de goede verstaander wat maatschappijkritiek 
vinden. Eén van mijn eigen favorieten: Er ist wieder da. Een verfilming 
van het gelijknamige boek waarin Hitler in de huidige tijd terugkeert. 
Met een lach en een traan word je met je neus op de feiten gedrukt 
in deze documentaire. Wat als Hitler terug zou keren? De allereerste 
mockumentary die bij mij echt succes had? The Blair Witch project: 
een groepje jongeren verdwijnt in het bos. Met de gevonden beelden 
op hun camera worden hun laatste uren in beeld gebracht. IJzingwek-
kend. En hoewel ik wel wist dat dit niet waar kon zijn; ik ga echt niet 
meer in mijn eentje het bos in…

Mockumentaries zijn er in vele soorten en maten. De kern? Moc-
kumentaries brengen een fictief verhaal alsof het echt is. Dat kan 
bloedserieus of humoristisch, hilarisch, doodeng en grappig. Je 
gebruikt er dezelfde stijlmiddelen voor die je inzet voor andere 
vormen van film. Wat extra ingrediënten helpen om je verhaal sterker 
neer te zetten. Maak voor de onderbouwing van je verhaal gebruik 
van onbekende en zeer overtuigende experts. Bijvoorbeeld een pro-
fessor van een niet-bestaande universiteit. 

Laat veel ooggetuigen aan het woord;
Toon bewijs- desnoods gefabriceerd;
Gebruik de kracht van herhaling. In beeld en in woorden/tekst;
Kies de juiste muziek.

Mockumentary in de klas
Documentaires zijn saai, mockumentaries hilarisch. Ik wil mijn leer-
lingen graag leren kijken naar hoe documentaires worden gemaakt, 
zodat ze zien dat ook documentaires de kijker bespelen. ‘Waar’ is niet 
zomaar ‘waar’. Zeker in deze coronaperiode wil ik dat ze niet in fake 
trappen en feiten/meningen en gezichtspunten kunnen herkennen. 
Door aan de slag te gaan met het maken van mockumentaries komt 
dit onderwerp goed aan bod. De eindproducten zijn voornamelijk hila-
risch (er is een spook in de school, de aarde is toch plat, school wordt 
afgeschaft, etc.), maar in de aanloop naar die eindproducten hebben 
we geleerd over hoe documentaire wordt gemaakt, gesproken over 
fake news en het verschil tussen feiten en meningen. 

In één van de lessen spraken we over het inzetten van experts. Leer-
lingen zochten op internet naar voorbeelden van (in hun ogen) echte 
experts. Ze bekeken bijvoorbeeld het journaal van de dagen ervoor 
terug. De leerlingen werden er niet enthousiast van. “Dat journaal lijkt 
ook wel fake”, sprak één leerling. “Ze hebben niks te vertellen. Eerst 
vertelt iemand in de studio iets, dan gaan ze naar een verslaggever 
die ergens op straat staat en die herhaalt dan nog een keer wat de 
presentator in de studio ook al had gezegd. En dan, dan gaat de pre-
sentator ook nog eens alles nog een keer vragen. En als er dan iemand 
wordt geïnterviewd dan mag deze persoon meestal niks zeggen 
omdat er nog niks bekend is. Als je nou zo weinig te vertellen hebt, 
dan is er gewoon geen nieuws, toch? Ze maken dat journaal alleen 
maar om de tijd op televisie te vullen.” De klas lacht, maar één leerling 
kijkt nadenkend. Na de les komt ze naar met toe. Mevrouw, zonder het 
nieuws en documentaires en dat soort dingen, zou er dan niet veel 
minder gedoe in de wereld zijn? 

Als ik je vertel dat spaghetti in Italië aan bomen groeit, dan geloof je me 
waarschijnlijk niet. Toch wist de BBC in 1957 een deel van de Engelsen op 

1 april in de maling te nemen met een behoorlijk overtuigend filmpje waarin 

de slierten geoogst werden. Er werd zelfs naar de BBC gebeld met de vraag 

welke boom men moest hebben om zelf spaghetti te kunnen laten groeien. 

Hoe konden mensen hierin trappen? Spaghetti was een product dat nog maar 

net bekend begon te worden buiten Italië en het filmpje was vrij overtuigend 

gemaakt. Voor wie het 3 minuut durende filmpje wil zien, googel maar eens op 

BBC: Spaghetti-Harvest in Ticino. Al lang niet meer overtuigend, wel hilarisch.

Maar mevrouw, soms lijkt 
het journaal ook wel fake

Mockumentary 
in de mediales
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Tijdens een online NT2-event op woensdag 29 
september lieten Bram van Tongeren en Joyce Bommer 
het NT2-programma in het digitale leermiddel Numo 
zien. Het programma is dit jaar uitgebreid met 
materiaal waarmee nieuwkomers toewerken naar 
ERK-niveau A1. Van Tongeren is directeur innovatie en 
didactiek bij het moederbedrijf van Numo, Muiswerk 
Educatief, en Bommer ontwikkelde de NT2-modules. 
De 14-jarige Snit (spreek uit: Sienit) was ook bij dit 
event, samen met haar docent. Snit komt uit Eritrea, 
oefende veel met Numo en vertelde hoe ze haar NT2-
certifi caat behaalde in slechts 7 maanden! 

Wil je dit NT2-event terugkijken? Dat kan! Ga naar 
www.numo.nl www.numo.nl en kijk bij nieuws.

Het NT2-programma van het digitale leermiddel Numo 
wordt steeds rijker en completer. Vanaf dit schooljaar 
kunnen nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet 
of nauwelijks beheersen aan de slag met oefeningen die 
toewerken naar ERK-niveau A1. “Doordat ik NT2-docent 
ben, weet ik waar NT2-leerlingen tegenaan lopen en wat 
wel en wat niet werkt. Dat was een groot voordeel bij het 
ontwikkelen van deze nieuwe modules,” vertelt Joyce 
Bommer die een jaar aan het programma werkte. 

NT2-docent
Als NT2-docent weet Bommer heel goed waarmee 
nieuwkomers te maken krijgen. “Er zijn veel woordenlijsten 
voor deze doelgroep ontwikkeld. Maar ik kijk daarnaast 
heel praktisch naar welke woorden al snel gebruikt 
worden. Mensen moeten hier een leven opbouwen en 
zelfredzaam worden. Ze moeten boodschappen kunnen 
doen, kunnen pinnen, internetbankieren, contant betalen, 
naar de dokter kunnen en begrijpen wat die zegt. Een 
woord als ‘IBAN-nummer’ hoort daarom wat mij betreft  in 
zo’n woordenlijst thuis.”

Woorden leren
Bij het leren van woorden op A1-niveau, is goed 
beeldmateriaal essentieel. “Ik ben op zoek gegaan naar 
eenduidige, heldere afbeeldingen. Soms is dat een 
uitdaging. Want laat het verschil maar eens zien tussen 
‘kletsen’ en ‘praten’. Daar hebben we bij de ontwikkeling 
veel tijd in gestoken.” In Numo worden in het programma 
A0-A1 ruim 1000 woorden aangeboden met afbeelding, 
geluid en tekst.

Niet te veel in één keer
Je kunt niet alles tegelijk leren. Daarom moest Bommer 
keuzes maken. “Het spellen van een telefoonnummer, 
adres en e-mailadres kan op verschillende manieren, 
maar ik bied één manier aan. Hetzelfde geldt voor de 
volgorde van zinsdelen in een zin. Eén manier biedt 

tweedetaalleerders houvast. Als ze verder zijn, leren ze 
vanzelf welke andere mogelijkheden er zijn.”

‘Mijn meester hielp mij als ik vragen had’
‘Ik moest nog veel leren,’ vertelt Snit. ‘En dat kon in Numo. 
Ik vond het leuk om erin te werken en ik heb veel geleerd. 
Ik verdiende veel muntjes, waarmee ik Numo mooier 
kon maken. En mijn meester hielp mij als ik vragen had. 
Ik ga verder met school en als het lukt ga ik later naar de 
universiteit, want ik wil dokter worden!’

Het programma
Het NT2-programma A0-A1 in Numo is verdeeld in vijf 
vaardigheden: woorden, spelling, grammatica, formuleren 
en lezen. In de startmodule wordt uitleg gegeven over 
Numo. Een voorwaarde om met Numo te kunnen werken 
is dat tweedetaalleerders in hun moedertaal hebben leren 
lezen en schrijven en het Latijnse alfabet machtig zijn.

Numo-licentie met 
NPO-subsidie
Zet Numo in met NPO-subsidie en werk 
zo ‘leerachterstanden’ weg! Scan de 
QR-code en lees er meer over.

Probeer Numo gratis!
Wil je zelf ervaren hoe tweedetaalleerders kunnen oefenen 
met Numo, terwijl jij inzicht hebt in hun voortgang en 
resultaten? Probeer dan Numo 8 weken gratis. Vraag een 
proefl icentie aan op www.numo.nl/proefl icentiewww.numo.nl/proefl icentie

Mail of bel voor meer informatie: info@numo.nlinfo@numo.nl of 0297-
361664.

Met sprongen vooruit met 
NT2-modules in Numo

Wat is Numo?
Numo is een online leermiddel voor rekenen/
wiskunde en talen (Nederlands, Engels, Duits) 
van niveau ‘op weg naar 1F’ tot en met 4F. Wie 
Nederlands als tweede taal leert, kan oefenen met 
een speciaal NT2-programma van A0 t/m B2.

Hoe werkt het?
In Numo oefenen leerlingen op hun eigen niveau 
aan een individueel oefenplan. Ze maken per 
leerstofonderdeel een diagnostische sprongtoets. 
Daarna krijgen ze instructie, oefenstof en feedback 
op maat. Het programma werkt adaptief. Daardoor 
volgt elke leerling zijn eigen route in zijn eigen 
tempo. Het docentendashboard geeft  grip op de 
voortgang en het leerproces, zodat docenten precies 
zien wie nog begeleiding nodig heeft .
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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/
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Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda

Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Promoverende leraren 
Vives actueel 

vast&zeker



Eigen laptop nodig voor 
school? Maar bang dat 
je de verkeerde koopt?

Ontdek het aanbod op shop.studywise.nl/lenovo 

Niet te zwaar of te groot, 
met een goede batterij en een 
aantrekkelijke prijs. Ontgrendel 
onbeperkt onderwijs voor uw 
zoon of dochter.

Ontgrendel 
onbeperkt 
onderw� s

Niet te zwaar of te groot, 

Naamloos-1   1Naamloos-1   1 16-9-2021   10:25:5316-9-2021   10:25:53



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 
elit sed do eiusmod tempor incididunt ut.

Volg & deel  #Prowise Let education speak

www.prowise.de
Laat onderwijs spreken

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

Of heb je een voorkeur voor een combinatie van beide, inclusief digiborden? Onze online leeromgeving draait, 

inclusief de baanbrekende onderwijssoftware Prowise Presenter en Prowise Learn, ongeacht je voorkeuren 

veilig en stabiel op jouw school. Voor de unieke prijs van €6,- per leerling per jaar, exclusief BTW.

Stap over naar Prowise GO!

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

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

Primeur
Presenter zoals jehet nog nooit zag

30 nov - 4 dec
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