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 Interessante twitterberichten geselecteerd

Willem Karssenberg™ @trendmatcher
17-04-15 10:11
Hier vind je de resultaten uit de peiling 
van @kennisnet in een duidelijke 
infographic: goo.gl/0EAGRc pic.twitter.
com/P6WqebO4cC

OND @onderwijsnieuws
17-04-15 10:29
‘ICT kan les beter afstemmen op 
leerling’: Hoe kan met behulp van ict 
het onderwijs beter afgestemd worden 
op ... bit.ly/1G3nlba

Nat. Onderwijsgids @Onderwijsgids
17-04-15 10:36
Een derde leerkrachten whatsappt met 
leerling - Nationale Onderwijsgids: 
nationaleonderwijsgids.nl/docenten/
nieuw… @kennisnet #socialmedia 
#docent

André Manssen @Manssen
09-04-15 12:42
Geblogd! pngimg,com:heel veel 
gratis transparante plaatjes voor jouw 
digibordlessen, maar…??? manssen.
nl/2015/04/09/png… #onderwijs

Jef van den Hurk @jefvandenhurk
17-04-15 10:22
Onderwijsvanovermorgen: Tablets 
in de klas, is dat nu goed of niet? 
onderwijsvanovermorgen.blogspot.
com/2015/04/tablet…

Mediasmarties @Mediasmarties
09-04-15 12:25
Leer over hoe om te gaan met internet 
en #socialmedia op Kenjevrienden.nu. 
@Kenjevrienden bit.ly/1HUgJJi pic.
twitter.com/81luHgx0u3

Ministerie van OCW @MinOCW
08-04-15 14:00
Meeste leraren basisschool zijn jonger 
dan 35 of ouder dan 55. Meer weten? 
ocwm.in/1COSHOR pic.twitter.com/
KLSjtyuGQK

V o l g  o o k  @ C o s o n l i n e  o p  t w i t t e r
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Grappige, nuttige of slimme snufjes die op 

het bureau van COS belanden. Suggesties? 

Mail cos@edg.nl 
Onder	redactie	van	Harry	Dubois.	

e-book reader voor de vakantie
Zelf lees ik e-books op mijn tablet, maar als de temperatuur 

flink stijgt boven de 25 graden neem ik hem liever niet mee 

naar het strand. Ik ben bang voor beschadiging of diefstal. Ik 

blijf daarom de e-readers in de gaten houden. Een merk in 

opkomst is Kobo, zeker omdat deze producent een samen-

werking is aangegaan met 

Bol.com. Ben je op zoek 

naar een goede, haar-

scherpe e-reader kijk dan 

eens naar de Kobo  

Glo HD. Het scherm van 

deze reader is 6”, maar met 

een resolutie van 1448 x 

1072 pixels. De Glo HD 

weegt 180 gram en heeft 

4GB opslag aan boord.  

Het mooiste is de prijs.  

In juni ligt ie in de  

winkel voor €129,-.

Snelle harde schijf 
Gebruikers van laptops weten het; als je een Solid State Disk in je 

apparaat hebt zitten (een SSD), start Windows een stuk sneller op. 

Veel sneller dan de standaard harde schijven. Dit komt onder andere 

omdat een SSD geen bewegende delen heeft en de data sneller 

geschreven en gelezen kan worden. Daarom worden de laptops van 

tegenwoordig vaak uitgevoerd met een SSD. Bij de vaste werkstations 

zie je die ontwikkeling ook komen, zeker nu Intel een supersnelle 

SSD heeft gemaakt die als losse kaart in de computer gezet kan 

worden (het is een zogenaamde PCI-Express kaart). En snel is deze 

uitbreiding zeker! Hij kan 4GB per seconde schrijven. Er worden wel 

wat eisen gesteld als je deze snelle jongen wilt gaan gebruiken. Je 

hebt PCI-Express 3.0 nodig en je moederbord en BIOS moeten voor 

deze nieuwe ontwikkeling geschikt zijn.

Meeliften...
We kennen de smartcovers voor de iPad. Even oprollen en je kunt je 

iPad neerleggen en typen. Dit concept komt ook terug in de BaseLift. 

Je plakt deze achterop je MacBook en kunt deze daarna gebruiken 

als standaard om je MacBook schuin neer te zetten. De BaseLift is 

geschikt voor alle MacBooks en kost in de winkel ongeveer €35,-. 

Meer informatie is te vinden op www.twelvesouth.com/product/baselift 

Lego op je MacBook
Voor laptops bestaan talloze hoezen en stickers om het 

 beeldscherm aan de buitenzijde te beschermen. Op de 

crowdsourcingsite Kickstarter is een project gestart waarbij je  

je laptop kunt voorzien van een ondergrond geschikt voor 

Lego-steentjes. Leuk! Je moet 35 dollar storten om voor zo’n 

legocase in aanmerking te komen. Lees er meer over op  

www.kickstarter.com/projects/joltteam/brik-case



Onbekend, maar prachtig 
Op www.cos-online.nl hebben we hem al eens getipt. Wil je als docent 

de blits maken bij je leerlingen, oefen dan eens met dit alternatief 

voor PowerPoint: Sway, de nieuwste online tool van Microsoft. Sway 

werkt via de browser 

en hoeft dus niet 

apart geïnstalleerd te 

worden. Je hebt 

alleen een Microsoft-

account nodig om 

Sway te kunnen 

gebruiken. Omdat 

alles in de browser 

werkt, is delen 

eenvoudig. Je kunt je Sways op ‘public’ zetten of via social media 

delen. Het mooie van Sway is dat het ook prima werkt op de tablet. 

Op de website van Sway (https://sway.com) zijn diverse mooie 

voorbeelden te zien. Probeer het uit!

Schrijven maar
Writing Challenge for Kids ondersteunt bij het schrijven van verhalen. De speler krijgt steeds een 

vraag of opdracht om verder te gaan met de tekst. Zo is er steeds opnieuw inspiratie om verder te kunnen 

schrijven. Leerlingen schrijven via een app hun eigen verhaal. Als je de app opent, kun je via instellingen een 

tijdsinterval kiezen waarop je een volgende vraag of aanwijzing wilt krijgen. Er zijn opdrachten bij als ‘gebruik de 

volgende woorden’. Je krijgt steeds de mogelijkheid om alternatieven te vragen, zodat je niet vastloopt. Je kunt 

op dit moment kiezen voor Engels of Spaans waardoor de app goed bruikbaar is bij leerlingen die deze talen 

aan het leren zijn. Het zou mooi zijn als de app ook snel in het Nederlands wordt uitgebracht. De app is 

verkrijgbaar voor €1,99 in App-store en voor €1,49 in GooglePlay. Er is een versie voor kinderen (met een uiltje) 

en een voor volwassenen met een zakelijkere uitstraling. 

Story cubes
Verhalendobbelstenen zijn bij veel mensen 

wel bekend. Nu is daar ook een app voor. Je kunt 

kiezen uit de originele set stenen met 54 icoontjes of 

voor de actiedobbelstenen met 54 andere icoontjes. 

Nieuwe sets zijn via in-app-aankopen verkrijgbaar. 

Het werkt eenvoudig. Je schudt met je tablet of 

telefoon en gooit de 

dobbelstenen. 

Vervolgens plaats je de 

stenen zoals je ze wilt 

hebben en kunnen er 

zinnen bij gemaakt 

worden. Breed inzetbaar 

als energizer. 

Verkrijgbaar voor €1,99 

in de App-store en 

€1,79 in GooglePlay.

Prowise Presenter 5
Deze app heeft een mooie update gehad, waardoor je via de 

tablet volwaardige presentaties kunt maken. Alle functionaliteiten die je 

kent van de computer, zijn nu ook via de app beschikbaar. Een toevoeging 

is de camera waarmee je direct de foto’s die je maakt, kunt toevoegen aan 

je presentatie. Hierdoor is de app goed bruikbaar om bijvoorbeeld verslag 

te doen van een project of excursie door leerlingen. Door de Proconnect-

functies kun je het scherm delen, ook vanaf de tablet. Zo kunnen ook 

leerlingen dingen zichtbaar maken op het digibord om het centraal te 

bespreken. Voor scholen die 

al werken met de Presenter 

van Prowise is de app zeker 

een aanrader. Voor scholen 

die het nog niet kennen, is 

het de moeite waard om te 

verkennen. De app is gratis 

in GooglePlay en binnenkort 

ook in de App-store.

Sn@ppen!      Sn@ppen!        

Handige, educatieve apps gespot door @keiionderwijs
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Debat over gepersonaliseerd leren
Kind centraal stellen gaat niet over rozen
ThiemeMeulenhoff brengt zijn nieuwe rol van facilitator bij de vernieuwing van het 

onderwijs volop onder de aandacht. Zo organiseerde de uitgever onlangs een debat  

over het nut en de noodzaak van gepersonaliseerd leren. De weg ernaartoe ligt vol  

angels en voetklemmen, bleek tijdens de discussie.
Tekst	Pieter	van	den	Brand

Ruim honderd schoolleiders uit het vo waren eind maart present 

in het auditorium van het Rijksmuseum. Verderop in het 

gebouw lonkte de tentoonstelling Late Rembrandt, waar na 

afloop een rondleiding zou plaatsvinden. De uitnodiging  

kwam van uitgever ThiemeMeulenhoff, die vooraf met de 

schoolleiders een debat over gepersonaliseerd leren wilde 

voeren. Ceo Eric Razenberg trapte het debat af met het 

bekende ThiemeMeulenhoff-credo ‘Samen leren vernieuwen’. 

Het  onderwijs is toe aan verandering en het buzzwoord is 

 gepersonaliseerd leren. De leerling volgt zijn eigen leerpad,  

de leerkracht hoeft geen programma meer af te draaien. In die 

ontwikkeling, stelde Razenberg, moet de educatieve uitgeef-

branche zichzelf opnieuw uitvinden met nieuwe leerontwerpen 

en -concepten. ‘Het docentgestuurde onderwijs met boek en 

methodesite maakt plaats voor een interactieve leeromgeving 

waarin de leerling de regie over zijn leerproces voert. De docent 

traint en coacht de leerling aan de hand van een dashboard  

op zijn pc, dat hem in één oogopslag laat zien op welk leer-

onderdeel de leerling extra aandacht behoeft. De rol van de 

docent blijft cruciaal, alleen die rol verandert’, zei Razenberg.

MEESTER-DOCENTEN
Aan het debat namen drie onderwijsvernieuwers deel. De visie 

van twee van hen was eerder op tv te zien in De onderwijzer 

aan de macht bij het VPRO-programma Tegenlicht. Marjolein 

Ploegman is drijvende kracht achter het concept De School dat 

al in de praktijk wordt gebracht in Zandvoort. Ilja Klink gaf als 

rector van het Amsterdamse Hyperion Lyceum haar team 

docenten de ruimte om op de school voor vwo+ met nieuwe 

vakken als ‘Grote Denkers’ en ‘Lifestyle informatics’ nadruk op 

de eigen verantwoordelijkheid van de leerling te leggen. Nu is 

Klink directeur van de Nederlandse School (dNS). Dit volgens 

haar innovatieve opleidingsinstituut voor leraren nieuwe stijl in 

het voortgezet onderwijs - ‘meester-docenten’ genoemd - gaat 

in september dit jaar van start. ‘We willen mensen opleiden die 

al goed zijn in hun vak’, legde ze tijdens het debat uit, ‘maar 
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meer verdieping zoeken omdat ze mee willen gaan in de 

 veranderende wereld met nieuwe technologieën. We vragen de 

deelnemers nadrukkelijk mee te bouwen aan deze opleiding.’ 

Klink zoekt twintig scholen en zo’n zestig deelnemers. Volgens 

haar eigen zeggen is ze daar bijna in geslaagd. ‘Overal voelen 

scholen dat ze moeten aanhaken. Ik houd er in elk geval van 

om dat soort grote stappen te zetten.’

OMARMD
De derde debater is Rob Houben, projectleider Werk maken 

van Maatwerk en docent wiskunde aan het DaCapo College in 

Sittard. Daar is men met 210 leerlingen uit het eerste en 

tweede jaar van het vmbo begonnen met gepersonaliseerd 

onderwijs. De leerlingen hebben een eigen verdieping in het 

schoolgebouw met instructieruimtes en werk- en stilteruimtes, 

waar ze met hun Chromebooks samen of zelfstandig kunnen 

werken. Er lopen docenten rond om leerlingen met actuele 

vragen te ondersteunen. In totaal doen er dertig docenten 

mee. De komende jaren vindt de 

uitrol plaats naar de volledige 

opleiding en behoort het klassi-

kale lesgeven tot het verleden. 

Houben: ‘Het kind staat voortaan 

centraal. Zo krijgen wij de ruimte 

om iedere leerling op zijn eigen 

niveau maatwerk te bieden. Dat 

is niet mogelijk als je dertig 

leerlingen in een klaslokaal voor 

je neus krijgt.’ Het vernieuwings-

proces gaat sneller dan hij had 

verwacht. ‘In het begin was er 

veel uitleg nodig, ook aan 

ouders. Het concept wordt nu 

steeds meer omarmd.’

FLEXIBEL
Voor gepersonaliseerd leren is 

wezenlijk meer tijd nodig, stelt 

Marjolein Ploegman. Daarom 

worden in het concept van De 

School de onderwijstijden fors overschreden (niet 940 maar 

2.500 uren). De basisschool in Zandvoort is 

maar twee weken per jaar gesloten en de 

overige vijftig weken van acht tot zes open. 

Flexibiliteit is het credo. Daarnaast heeft 

ieder kind elke tien weken een nieuw eigen 

leerplan, waar hij zelf over mee mag praten. 

De leerstof maken de leerlingen zich eigen 

door thematische projecten, waarin de vakken 

zijn geïntegreerd. Ook De School kreeg weerstand, niet alleen 

vanuit het dorp waar de school is gevestigd maar ook vanuit de 

onderwijsinspectie. ‘We waren in sommige opzichten rebels en 

leefden dagelijks met de angst dat onze school gesloten werd.’ 

Die fase is nu voorbij, omdat de basisschool in het experiment 

met flexibele schooltijden is gestapt. Het definitieve oordeel is 

echter nog niet geveld.

METEN
De weerstand tegen vernieuwend onderwijs uit zich volgens 

Klink met name doordat deze scholen de gevestigde kaders 

tarten. ‘Het eindexamen is heilig. De meerderheid wil dat 

kinderen de wereld ingaan met een diploma. Laatst sprak ik de 

rector van een zelfstandig gymnasium met drie keer excellent. 

Als je elk jaar de druk hebt om goede resultaten te realiseren, 

vroegen zij zich af, waarom zou je dan gaan vernieuwen? 

Misschien gaan de resultaten wel naar beneden.’ Volgens 

Houben ligt de focus inderdaad te veel op rendementen. ‘De 

vraag die ik van de Inspectie kreeg, was hoe we de resultaten 

van gepersonaliseerd leren gingen meten. Volgens mij gaat het 

erom dat leerlingen enthousiast zijn en dat ze vervolgens op de 

vakken die ze doen, betere resultaten halen. Dat is prima te 

meten.’ Klink brengt daar tegenin dat als er dan toch weer naar 

het meten van resultaten gekeken wordt, je weer beperkt tot 

het oude stramien, wat geen onderwijsvernieuwing inhoudt.  

Tot een verder debat kwam het deze dag niet. De onderwijs-

vernieuwers waren het roerend eens. De ambiance van het 

Rijksmuseum was in elk geval goed gekozen. De link met 

Rembrandt is sneller gelegd dan de deelnemers vermoedden. 

Neêrlands beroemdste schilder werkte tot op het laatst van zijn 

leven aan zijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Hij had zijn 

schilderkunst al volop laten zien en daar een heleboel geld 

mee verdiend, maar dat vermogen was ook weer verdampt  

en eenmaal failliet schilderde hij in zijn laatste jaren alleen  

nog maar op een wijze die hij zelf graag wilde. Net zoals de 

leerling het eigen leerproces zou moeten sturen door het 

maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren, wat 

ThiemeMeulenhoff met zijn bijeenkomst in het Rijksmuseum 

wilde benadrukken. <<

‘Als	je	elk	jaar	de	druk	hebt	om	goede	resultaten	
te	realiseren,	waarom	zou	je	als	excellente	 	

school	dan	gaan	vernieuwen?	Misschien	gaan	 	
de	resultaten	dan	wel	naar	beneden.’







Remco Pijpers: 

‘Mijn Kind Online is sterker dan ooit!’
Drs. Remco Pijpers is expert Jeugd & Digitale media bij stichting Kennisnet en in deze rol 

ook adviseur voor de Europese Commissie. Hij is oprichter van Mijn Kind Online en 

medeauteur van diverse publicaties over jeugd en nieuwe media zoals Sociale Media op 

de Basisschool en Positive Digital Content for Kids.

Interview Mandy de Bruijn

De naam Remco Pijpers staat bijna 

synoniem aan veilig internet voor 

kinderen. Hoe is dit begonnen? 

‘Het online gedrag van kinderen kreeg 

mijn belangstelling toen ik in 1998 het 

boek Growing Up Digital van Don 

Tapscott las. Ik schreef voor onderwijs-

bladen al wel over dit onderwerp, maar ik 

zag het licht pas echt toen ik de website 

voor kinderen KidsPlanet.nl runde in 

2001. We plaatsten een oproepje op de 

site om als figurant mee te kunnen 

spelen in een opera. Hier kwamen meer 

dan 300 reacties op binnen! Toen drong 

de impact pas echt tot mij door. Ik 

realiseerde me dat we in een nieuwe tijd 

leefden en dat gevoel heb ik, anno 2015, 

nog steeds. Ik lees nu het boek 

Superintelligence van Nick Bostrom over 

de verwachte explosie van kunstmatige 

intelligentie en wat dat voor ons als 

mens betekent. Ik ben, meer dan eind 

jaren negentig, met de filosofische 

vraagstukken bezig. Ik denk na over de 

invloed van technologie in het leven van 

morgen en de ethische vragen die daarbij 

komen kijken. Misschien komt dat ook 

omdat ik nu zelf kinderen heb.’ 

Kennisnet en Mijn Kind Online zijn  

een jaar geleden samen gegaan.  

Wat zijn hiervan de gevolgen voor  

Mijn Kind Online? 

‘Het is altijd de missie van Mijn Kind 

Online geweest om de digitale positie 

van kinderen te verbeteren. Gelijke 

digitale kansen voor alle kinderen. Nu  

we met Kennisnet zijn samengegaan, 

kunnen we dat nog veel beter doen. We 

kunnen meer positieve invloed op het 

onderwijs uitoefenen en onder de vleugels 

van Mijn Kind Online komen we met 

fantastische initiatieven als de DigiDuck 

(een speciale Donald Duck) over pro-

grammeren en de DigiDuck over veilig 

internet. We zijn ook op Europees niveau 

bezig, voor de Europese Commissie. In 

het kader van dat werk is ons boek 

Positive Digital Content for Kids uit  - 

ge komen, over hoe je goede digitale  

inhoud voor kinderen maakt, hoe het 

digitale landschap voor kinderen eruit 

ziet en wat eraan gaat komen. Je  

kunt het boek gratis downloaden op  

www.mijnkindonline.nl/poscon. Mijn  

Kind Online is dus sterker dan ooit!’ 

Met wat er gaat komen, bedoel je  

dan ook leren programmeren op de 

basisschool? 

‘Wij zijn erg enthousiast over program-

meren. We maken daar bij Kennisnet 

ook veel werk van. www.codekinderen.nl 

is een site die ik heb geïnitieerd met 

gratis lesmateriaal hierover en van  

10 t/m 17 oktober organiseren we de 

Codeweek. Daarnaast helpt Stichting 

Leerplanontwikkeling (SLO) met de 

ontwikkeling van een voorbeeldleerlijn 

voor programmeren. En in de loop van 

Q&A

‘Ik	zie	een	‘Hollands	model’	waarin	het	
programmeeronderwijs	vleugels	krijgt.	

Maar	dan	wel	breder	dan	alleen	hardcore	
computertaal	leren	schrijven.’
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mei komt ons nieuwe rapport over 

‘coding’ in Engeland uit: wat kunnen 

Nederlandse scholen van de Britten 

leren? Er staat dus veel te gebeuren 

maar ik geloof niet in het verplichten  

van programmeren als vak. In Engeland 

kwam het initiatief hiervoor van de 

docenten waarna de overheid ‘computing’ 

– breder dan programmeren alleen – in 

het curriculum opnam. Nederland heeft 

een ander onderwijssysteem. Hier 

krijgen we het van de grond als we 

schoolbesturen die al goed bezig zijn, 

sterker ondersteunen. Gezien het 

enthousiasme van die schoolbestuurders, 

heb ik er wel vertrouwen in. Ik zie een 

‘Hollands model’ waarin het programmeer-

onderwijs vleugels krijgt. Maar dan wel 

breder dan alleen hardcore computertaal 

leren schrijven. Niet ieder kind hoeft 

later programmeur te worden, maar het 

is wel belangrijk dat ieder kind leert te 

begrijpen hoe de technologie om ons 

heen de wereld beïnvloedt. Ik vind het 

geweldig om aan zo’n Dutch Design-

model bij te dragen.’

Is dat de stap na mediawijsheid voor 

kinderen? Zijn kinderen inmiddels  

dan mediawijs genoeg? 

‘Uit onderzoek van de Universiteit 

Twente blijkt dat kinderen inmiddels 

vaak al over mediawijsheidcompetities 

beschikken, zonder dat op school te 

hebben geleerd. Dat hebben ze bijvoor-

beeld van huis meegekregen. Maar er 

zijn op dit gebied wel verschillen 

 tussen kinderen, bijvoorbeeld tussen 

kinderen van hoogopgeleide ouders  

en kinderen in economisch minder 

gunstige omstandigheden. Hoe beter  

je het thuis hebt, hoe meer digitale 

kansen je krijgt. Ik wil die kloof dich-

ten. Ook vind ik dat we meer oog 

moeten hebben voor kwetsbare kinde-

ren, bijvoorbeeld in het speciaal onder-

wijs en/of kinderen met een handicap. 

Zij hebben ook recht op alle mogelijk-

heden die het internet te bieden heeft. 

Mediawijsheid is het nieuwe lezen en 

schrijven, je kunt niet zonder. Dat geldt 

voor iedereen en je kunt er niet vroeg 

genoeg mee beginnen.’ 

Je hebt meegewerkt aan een onderzoek 

hoe sociale media kunnen bijdragen aan 

het leerproces van jongeren tussen de 

10 en 18 jaar. Hoe zie jij dit?  

‘Sociale media zijn een manier om met 

anderen te communiceren. Je kunt dit 

gebruiken om met klasgenoten over 

huiswerk te overleggen, samen te wer-

ken aan een werkstuk of om elkaar te 

overhoren. Sociale media geven je 

toegang tot informatie die je anders 

minder makkelijk zou bemachtigen. Denk 

aan YouTube en alle leerzame video’s die 

je daar kunt vinden. Je kunt er leren hoe 

je je boeken moet kaften, hoe je een 

fietsband plakt of zelfs hoe je gitaar 

moet spelen. Maar je vindt er ook uitleg 

van docenten van andere scholen over 

natuurkunde en wiskunde. Het internet 

biedt een schat aan informatie.’ 

En het maakt de lessen leuker…

‘Scholieren willen vooral een bevlogen 

leraar die stof goed uitlegt. Als hij  

online media inzet om een les interes-

santer te maken, vinden ze dat prima. >>

Foto Tom van Limpt



Veel leerkrachten pikken sociale media 

als onderdeel heel toepassingsgericht 

op. Hij/zij maakt het verschil.’ 

Scholieren met een smartphone in 

de klas… Hoe ga je de verleiding van 

WhatsApp, Instagram of Facebook tegen? 

‘Afleiding ligt op de loer, dat klopt. Daar 

moet je heldere afspraken over maken. 

Ik zou zelf redelijk streng zijn. De smart-

phone zou ik alleen functioneel laten 

gebruiken in de klas, op gezette tijden. 

En creëer verder mediavrije momenten 

op school. Zorg voor tijden waarop 

leerlingen hun Instagram- en Facebook-

updates mogen checken. Gun ze de 

mogelijkheid om ‘sociaal op te laden’.’ 

Sociale media en kinderen komen vaak 

negatief in het nieuws. Een positieve 

kant hoor je nauwelijks. Kun jij er een 

aantal benoemen? 

‘Ja heel veel zelfs. Contact, content en 

creativiteit! Je kunt online een netwerk 

van interessante en inspirerende men-

sen aanboren, voor school of informeel. 

Dankzij die contacten kun je je persoon-

lijk ontwikkelen en vriendschappen 

onderhouden. Er is ontzettend veel 

mooie content via sociale media 

beschikbaar. De meester van mijn 

oudste zoon laat op het digibord zien 

hoe uilen aan het broeden zijn. Er is een 

webcam op gericht en de hele wereld 

kan meekijken. Kinderen worden via 

sociale media aangezet creatief te zijn. 

Kijk naar Minecraft, waar ze met elkaar 

prachtige bouwwerken maken. Of iets 

positief of negatief is, hangt ook af van 

de context. Kijk naar Wikipedia. De 

rijkdom aan kennis die je daar vindt, is 

ongekend dankzij de bijdragen van 

zoveel experts. Tegelijkertijd zijn er 

trollen die de boel saboteren door met 

opzet valse informatie te verspreiden. 

Dat moeten we kinderen leren: dat 

internet een enorme rijkdom biedt en  

tal van mogelijkheden heeft, maar dat  

er ook een keerzijde is.’ 

Pesten gebeurt vaak via sociale media. 

Is sociale media ook in te zetten om 

pesten juist tegen te gaan? 

‘In april is er vanuit Kennisnet in samen-

werking met het Centrum voor School en 

Veiligheid, de PO-Raad en de VO-raad 

een nieuwe publicatie uitgebracht 

Sociale Veiligheid op School en Internet. 

Daarin behandelen we hoe je dit thema 

als school handen en voeten kunt geven. 

De kern is het digitaal burgerschap. Leer 

kinderen goed met elkaar om te gaan, 

ook op het internet. Leer hen dat inter-

net een publieke plek is. Wat je met 

anderen deelt, kan in principe door 

iedereen worden gezien. Doe die media-

opvoeding in samenspraak met de 

ouders. Het is een gezamenlijke verant-

woordelijkheid. Steek in je lessen ook in 

op de positieve kanten van internet. Leg 

de nadruk niet alleen op het digitaal 

pesten.’ 

Hoe staan, in jouw ervaring, scholen 

tegenover de inzet van sociale media in 

de klas? 

‘Bij veel scholen bespeur ik een enorme 

drang om te vernieuwen. Daar moeten we 

oog voor hebben. Die positieve beweging 

moeten we groter maken door die scholen 

en hun leraren in het zonnetje te zetten, 

zodat collega’s in het hele land ervan 

kunnen leren. Ik heb dat gedaan met het 

boek Sociale Media op de Basisschool 

waarin wij leerkrachten laten vertellen hoe 

zij sociale media met succes inzetten 

(www.boeksocialemedia.nl).’

Is gebruik van sociale media een 

voorwaarde voor een geslaagde 

 kennisoverdracht?

‘Nee, het gaat om pedagogisch vakman-

schap. Meester Peter, de leerkracht van 

mijn oudste zoon in groep 5, heeft een 

brievenbus op de vensterbank staan. 

Schrijf je de meester een brief en stop je 

die in de bus dan krijg je een persoonlijk 

antwoord thuisgestuurd. Handgeschreven. 

Dat is magisch! Voor de interactie 

tussen leerkracht en leerling zijn 

sociale media geen voorwaarde, ze zijn 

een middel. Gelukkig maar.’ 

Q&A
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‘De	rijkdom	aan	kennis	op	bijvoorbeeld	
Wikipedia	is	ongekend	dankzij	de	bijdragen	

van	zoveel	experts.	Tegelijkertijd	zijn	er	trollen	
die	met	opzet	valse	informatie	verspreiden.’
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Met goede spullen proeven aan onderwijsvernieuwing

Windows-tablet maakt  
furore op de basisschool
Drie basisscholen deden vorig jaar mee aan een proefproject met Windows 8-tablets. Met 

succes, ondanks wat beperkingen van Windows, blijkt uit de evaluatie. Leerlingen kunnen op 

de tablet meer werk in dezelfde tijd verzetten. Op één van de scholen is het spellingsniveau 

in een half jaar tijd zelfs significant verbeterd. ‘Daar kunnen geen werkbladen tegenop.’
Door	Pieter	van	den	Brand

Een uitgelezen kans om met goede spullen eens flink aan 

onderwijsvernieuwing te proeven. Zo’n mogelijkheid krijg je niet 

elke dag. Dat moet toch de eerste gedachte zijn als je als 

school wordt uitverkozen een jaar lang proef te draaien met 

snelle Windows 8-tablets van Acer (prijs tot € 1.300,- in de 

winkel). Inderdaad een aanlokkelijke gedachte, bevestigt 

leerkracht Robin Staal van De Oostwijzer. Maar niet nieuw. De 

Windows-tablet was al in beeld als het beoogde apparaat in 

het vernieuwde ict-beleidsplan van de basisschool in 

Zoetermeer. ‘Toen we van het experiment met de tablets lucht 

kregen, wilden we dan ook graag meedoen.’ Dat lukte. Zijn 

eigen groep 6a deed mee aan de onderzoekspilot.

Basisschool Rivierenwijk in Deventer was al fervent gebruiker 

van tablets en andere devices. Al meer dan vijf jaar heeft 

iedere leerling een eigen apparaat. De leerlingen uit de gelijk-

namige wijk komen met een flinke taalachterstand binnen,  

87 procent is allochtoon. Ict is onmisbaar voor het oefenen  

en uitbreiden van de woordenschat. De opbrengsten zijn een 

factor vijf hoger dan wanneer de leerlingen hun oefeningen op 

papier moeten opschrijven. ‘We wilden in de pilot kijken of we 

met de Windows 8-tablets weer een nieuwe stap konden 

maken in de ontwikkeling van de ict van op school’, zegt leraar 

Bart Roumen, die van zijn voorkeur voor Windows in het onder-

wijs geen geheim maakt. ‘Voor deze leeftijdsgroep is het 

aanbod onderwijsspecifieke applicaties groter dan onder Apple. 

Bovendien heb je voor de meeste educatieve software Adobe’s 

FlashPlayer nodig om animaties en video’s af te spelen, wat 

wel door Windows maar niet door Apple’s iOS wordt onder-

steund.’ In de pilot zaten de beide groepen 8 van de school.

De Paasbergschool in Oosterbeek liet de leerlingen van groep 

7 en 8 meedoen. De basisschool dacht eveneens al langer na 

over de introductie van de tablet in het onderwijs. ‘Zo’n pilot is 

dan een prachtig duwtje in de rug. Met alle inhoudelijke expertise 

die werd aangereikt, zaten we dicht op de laatste noviteiten’, 

vertelt leerkracht Monique Lubbers van groep 8. Ook Lubbers 

prijst de handigheid van Windows. Het besturingssysteem en 

software Word en PowerPoint waren immers al op de desktops 

van de school aanwezig.
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PROEFTUIN
Eind vorig jaar verscheen het eindrapport van de uitgebreide 

pilot met de Win 8-tablet, die het hele schooljaar 2013-2014 

bestreek. Het rapport was opgesteld door adviesbureau 

Verdonck, Klooster en Associates en onderzoeksinstituut ITS 

van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Drijvende kracht 

achter de proef was Technologie en Onderwijs. Microsoft heeft 

dit initiatief (zie www.technologie-onderwijs.nl) met de inter-

mediairs voor zijn Windows-licenties opgezet: APS IT-diensten, 

SLB-diensten en SURFmarket voor respectievelijk het po, vo  

en hoger onderwijs. 

Microsoft wil voor 

scholen een proeftuin 

creëren om innovaties  

te testen in hun 

 onderwijsconcepten. 

Daar hoort ook technologie bij, Microsofts technologie welte-

verstaan. De drie pilotscholen kregen korting (tot 30 procent) 

op de Acer-tablets. Vraagstuk van het proefproject: hebben de 

tablets toegevoegde waarde in de klas? Alle aspecten werden 

onder de loep genomen: de didactiek, het kostenplaatje, de 

techniek en het beheer. 

MOTIVEREND
Zo’n 750 leerlingen van de drie deelnemende scholen werkten 

met de tablet, die in drie lessenreeksen voor telkens een 

ander didactisch doel werd ingezet. De Oostwijzer begon met 

het oefenen van tafels met de apps Utopia en Rekenkamer en 

het maken van opstellen en presentaties in Word en 

PowerPoint. Bij het rekenen merkte Staal dat de kinderen op 

de tablet meer vooruitgang boekten dan de helft die de tafels 

uit de papieren lesmethode kreeg. ‘Het voordeel is evident, 

maar dat kwam er bij de toetsen niet uit. Door te oefenen op 

de tablet werd niet beter gescoord. Ik denk dat de pilot daar-

voor te kort was. Ik ben ervan overtuigd dat er wel een meet-

baar effect zal zijn als je al in groep 4 met de tablet begint. 

Juist voor kinderen die moeite hebben met tafels is het motive-

rend om er spelenderwijs mee om te gaan.’ Om het fenomeen 

‘samengesteld woord’ onder de knie te krijgen, stuurde Staal 

groepjes leerlingen het 

schoolgebouw in om met 

de tablet foto’s te maken 

van objecten uit deze 

categorie. En zo kwamen 

ze terug met foto’s van 

het koffieapparaat, een rugzak en een wc-bril. ‘Met de tablet 

konden ze in de praktijk hun kennis van samengestelde woorden 

verrijken. Juist door foto’s te maken, snappen ze nu beter wat 

een samengesteld woord is.’ De Oostwijzer richtte een van de 

drie cases op twee leerlingen met dyslexie en twee met moei-

lijkheden op het vlak van spelling. De laatste twee hadden 

vooral problemen omdat ze de traditionele leerwijze niet leuk 

vonden. Met het spel Woordament kwam de motivatie er wel. 

‘Oefenen op de tablet bleek erg geschikt voor deze groep 

leerlingen. Het enige minpunt is dat we met Woordament 

afstapten van onze lesmethode. We willen bij de digitalisering 

van ons onderwijs zo dicht mogelijk bij de vragen en opdrachten 

uit de methode blijven’, zegt Staal.

‘Naar	dat	soort	onderwijs	willen	we	toe.	
Ieder	kind	op	zijn	eigen	niveau	op	een	

leuke	manier	laten	leren.’

>>



THUIS OEFENEN
De Paasbergschool zette de tablets in groep 8 in om met het 

programma Taalzee de spelling te verbeteren. Daar was een 

concrete aanleiding voor. Na groep 7 was er achterstand bij 

werkwoordspelling, direct toe te schrijven aan de methode. De 

leerlingen werkten zelfstandig tweemaal per week met het 

adaptieve oefenprogramma, dat de opgaven aanpast aan het 

niveau van de leerling. Naast de twee keer twintig minuten op 

school kon er ook thuis worden ingelogd. Het verbeterde 

spellingsniveau was direct zichtbaar in toetsresultaten. ‘De 

kinderen zeiden zelf dat ze nog nooit zoveel hadden geoefend. 

Wat wil je ook met een aantrekkelijke leeromgeving waarin ze 

al spelende extra’s en bonussen kunnen verdienen? Daar 

kunnen geen werkbladen tegenop. Een half jaar later was het 

niveau significant verbeterd’, aldus Lubbers. 

In de tweede case werden de ‘pluskinderen’ in groep 8 bewust 

gemaakt van hoe je andere kinderen leert rekenen. Met 

ActiveInspire maakten ze instructiefilmpjes voor de lagere 

groepen over het maken van staartdelingen en het berekenen 

van de inhoud van een figuur. Het maken van de filmpjes was 

een ‘leuke ervaring’, maar de bollebozen vonden niet dat dit in 

de plaats van gewoon rekenen zou moeten komen. ‘Sommen 

maken is makkelijk, maar dit uitleggen is veel moeilijker.’ In de 

derde case maakten de leerlingen Engelstalige filmpjes om 

zichzelf en hun school en omgeving te presenteren. Hiervoor 

gebruikten ze de camera op de tablet en de apps Google 

Translate en Windows Moviemaker. De vrijheid die de leerlingen 

kregen om samen op een totaal andere wijze Engels te leren, 

los van de woorden en zinnen uit het lesboek, werd als zeer 

positief ervaren. 

INTERACTIEVE WERKVORMEN 
Basisschool Rivierenwijk beperkte zich niet tot het oefenen en 

automatiseren van tafels of spelling, wat de school namelijk al 

een aantal jaren doet op verschillende devices, maar ging met 

de Win 8-tablet meteen op zelfstandig werken over. Roumen: 

‘We hebben de tablet ingezet om de weektaak van leerlingen 

klaar te zetten in OneNote. Dat programma is geschikt voor 

verschillende toepassingen, als kladblok om teksten te maken 

maar ook om mee te tekenen en beeldmateriaal en video’s in 

op te nemen. We doen veel met OneNote, onder meer om 

woordenboeken met moeilijke woorden op te zetten voor de 

hele groep. We zien dat leerlingen nu vaker een woord opzoeken 

dat ze niet begrijpen. Het aardige is dat je kunt zien wie er 

nieuwe woorden bijzet. Dat moedigt leerlingen aan.’ Roumen 

constateert dat leerlingen op de tablet meer werk in dezelfde 

tijd kunnen verzetten. ‘Met OneNote kunnen ze hun taken veel 

sneller uitvoeren dan op papier.’ Ook werd de Win 8-tablet 

ingezet voor interactieve werkvormen. Zo werd het programma 

Linoit uitgeprobeerd, waarmee leerlingen op een digitaal 

prikbord hun bijdragen kunnen plakken om bijvoorbeeld hun 

kennisniveau van een nieuwsonderwerp aan te geven. ‘Binnen 

een paar minuten heb je dan als leerkracht heel veel informatie 

binnen’, zegt Roumen. Voor het streamen van die informatie 

heeft de school overigens Linoit onlangs ingeruild voor de 

software van Prowise. ‘Hiermee kun je ook streamen naar het 

digibord. Leerlingen hoeven dan niet tussen verschillende 

applicaties te switchen.’ Ook Socrative werd op de tablet 

gedaan. Met dit interactieve programma kan de leerkracht een 

quiz voor zijn leerlingen klaarzetten. ‘Voor ons bleek het een 

handige tool om woordenschat te herhalen, toetsen in het 

Engels te maken en om rekensommen te oefenen die leerlingen 

in principe al kennen. In onze rekenmethode is som 1 van elke 

les altijd een automatiseringsoefening. Deze som doen we 

zoveel mogelijk in Socrative, zodat leerlingen binnen een kortere 

tijd meer sommen kunnen maken. Als leerkracht weet je 

meteen welke sommen nog te moeilijk zijn als automatisering. 

Die moet je dus later in de week opnieuw behandelen.’
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BEPERKINGEN
De scholen liepen wel tegen beperkingen van Windows aan. 

‘Windows 8 is geen gemakkelijk programma’, zegt Staal van de 

Oostwijzer. ‘Als je problemen op moet lossen, moet je dat 

apart voor elke tablet doen, en we hebben er meer dan twintig. 

Ik liep daar bij de eerste installatie al tegenaan. Daar was ik 

een paar dagen mee bezig.’ De in de eindrapportage opgesomde 

perikelen klinken soms ietwat hilarisch. Een toetsenbord op 

het scherm dat steeds tevoorschijn kwam, terwijl met een echt 

toetsenbord gewerkt werd. Leerlingen die niet konden inzoomen 

en met woorden konden slepen in Internet Explorer. Een ergere 

gruwel: trage pijltjestoetsen op het toetsenbord bij het doen 

van games. Roumen stoorde zich nog het meest aan de 

aandrang van de tablets om continu updates uit te voeren. 

‘Dat kost je al snel een half uur van je les.’ Het euvel was in 

de instellingen eenvoudig te verhelpen.

Bij het maken van de instructiefilmpjes over rekenen liep groep 8 

van De Paasbergschool tegen het technische probleem aan dat 

het met de tablet niet lukte zowel een filmpje  

als de voice-over op te nemen. De filmpjes zijn 

uiteindelijk op de pc gemaakt. Een volgende keer 

wil de school daarom een ander programma dan 

ActiveInspire proberen. ‘We hebben al wat sug-

gesties aangereikt gekregen, maar daar moeten 

we nog mee aan de slag’, zegt Lubbers. Verder 

had de school aan het begin van de proef moeite 

om de ict snel op orde te hebben. Om alles geïnstalleerd en 

werkend te krijgen, werd een handige leerling uit groep 8 

ingeschakeld. ‘We noemden hem gekscherend Steve Jobs 

omdat hij eigenlijk een fan van Apple is.’ 

Wezenlijker is de geuite kritiek op het touchscreentoetsenbord. 

‘Dat is te klein. Het beslaat de helft van het scherm, waardoor 

kinderen eigenlijk niet goed kunnen zien wat ze aan het doen 

zijn’, zegt Staal van De Oostwijzer. Het fysieke toetsenbord 

blijft volgens hem onmisbaar voor in elk geval de leerlingen in 

de bovenbouw, die volop teksten gaan produceren. Hoesjes 

met toetsenborden waarin de tablet wordt vastgezet en blue-

tooth voor de communicatie tussen de beide onderdelen, bood 

uitkomst. Groep 7 en 8 van Rivierenwijk zijn inmiddels over-

gegaan op Microsoft Surface Pro-tablets. De school heeft 

meteen meegedaan aan een volgende pilot van APS IT-diensten 

en kreeg deze tablets van de nieuwste generatie in bruikleen. 

Het toetsenbordprobleem is daarmee de wereld uit. ‘Je kunt 

het toetsenbord aan de tablet klikken en hoeft het bovendien 

niet meer apart op te laden’, zegt Roumen.

UITSTEKENDE VOORUITZICHTEN
Voor Rivierenwijk heeft de Windows-tablet zich als het meest 

geschikte digitale instrument van de afgelopen tijd bewezen. 

De netbooks in groep 6 en 7 hebben plaatsgemaakt voor het 

Windows-vernuft en de Android-tablets van Snappet met hun 

gedigitaliseerde spelling-, woordenschat- en rekenmethoden 

staat vermoedelijk eenzelfde lot te wachten. Net als bij veel 

andere scholen is de twijfel in Deventer groot over het voort-

bestaan van de tabletverhuurder nu de grote educatieve 

uitgeverijen het bedrijf voor de rechter hebben gesleept wegens 

schending van auteursrecht. ‘Met tablets op Windows hebben 

we uitstekende vooruitzichten’, stelt Roumen.

Op De Oostwijzer is ook Staal helemaal vóór de Windows-

tablet. ‘Het is zo gemakkelijk om documenten te delen en 

leerlingen samen te laten werken. We maken bijvoorbeeld een 

quiz aan het eind van een geschiedenisles. De ene helft 

maakt de vragen, de andere helft moet ze beantwoorden. 

Iedereen kan op zijn eigen tablet deelnemen. Een leerling die 

twee weken thuis zat met een gebroken voet van de winter-

sport kon ook meedoen. Ik mailde haar een wachtwoord en 

ze kon zo inloggen. Laatst maakten we op de tablet een 

pagina over natuurrampen. Iemand maakte iets moois over 

tornado’s met plaatjes en een filmpje. In de methode zelf 

kunnen kinderen zoiets alleen tekenen. Ik daagde de leerling 

van de tornado uit zijn pagina naar het digibord te streamen. 

Naar dat soort onderwijs willen we toe. Ieder kind op zijn 

eigen niveau op een leuke manier laten leren.’ Staal is de 

ict’er van De Oostwijzer. Dat betekent dat hij één dag per 

twee weken de vruchten mag laten zien van digitaal onderwijs 

in de andere groepen van de school. ‘Mijn collega’s vinden 

het allemaal erg spannend. Als ze zich erin verdiepen en erin 

investeren, merken ze dat ict tijd kan winnen.’ Het gebruik 

van de tablet met adaptieve programma’s is zeker werkdruk-

verlagend, vindt ook Lubbers. ‘Je hoeft niet meer om te kijken 

naar extra vragen voor leerlingen. Dat doet het programma 

zelf. Op het dashboard van het programma krijg je in één 

oogopslag een overzicht van voortgang en resultaten te zien. 

Als je dat zelf moet maken, heb je daar veel werk aan.’ Naast 

de kast met de Win 8-tablets uit de pilot heeft de 

Paasbergschool een tweede tabletkast aangeschaft voor de 

groepen 4 tot en met 6. Een van de criteria, naast de vak-

inhoudelijke eisen, die de school stelt aan de nieuwe taal-  

en spellingmethode die men wil kopen, is dat deze digitaal 

beschikbaar is. ‘Leerlingen mogen ook zelf programma’s 

uitkiezen. Als wij dan ook overtuigd zijn van het nut ervan, 

mogen ze worden geïnstalleerd. Maar we willen ze eerst zien. 

Op die manier maken we kinderen medeverantwoordelijk voor 

het leerproces.’ <<

‘Leerlingen	mogen	zelf	programma’s	uitkiezen.	
Als	wij	ook	overtuigd	zijn,	mogen	ze	worden	
geïnstalleerd.	Op	die	manier	maken	we	hen	
medeverantwoordelijk	voor	het	leerproces.’
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‘Over vijf à tien jaar zijn we volledig over op digitaal onderwijs’, 

zegt Sanne Pit, docent in het voortgezet onderwijs en adviseur 

op het gebied van ict in de klas. ‘Iedereen maakt op dit 

moment meters. Uitgevers werken aan moderne leermiddelen, 

de overheid is betrokken bij het doorbraakinitiatief, scholen 

zoeken naar nieuwe mogelijkheden en docenten denken aan de 

digitale toekomst van hun leerlingen.’ De ambitie is er, maar 

een digitale leeromgeving creëren blijft een grote uitdaging. 

Pen en papier maken op school nog steeds de dienst uit. Het 

gaat bovendien om een complex werkveld met uiteenlopende 

leerlingen, niveaus en pedagogische stromingen en werknemers 

die zeggenschap willen hebben over wat ze doen. Wie wil 

 veranderen, is zich daarvan bewust. 

VISIE 
Wat voor de ene school wenselijk is, hoeft voor een andere 

niet zo te zijn. Op een school in een krimpgebied kunnen 

leerlingen de (klassikale) instructies wellicht via internet 

bekijken zodat ook met minder leraren het onderwijsniveau 

nog op peil blijft. Voor een andere school is het gebruik van 

adaptieve leermiddelen voor onderwijs op maat weer aantrek-

kelijk. Natuurlijk zijn er ook scholen die nieuwe technologie 

het liefst (nog) buiten de deur houden. Er zijn veel mogelijk-

heden, ‘maar het begint allemaal met een visie’, aldus het 

rapport Vier in balans - de laatste stand van zaken in ICT en 

onderwijs gepubliceerd door Kennisnet. Op die visie moeten 

de andere drie bouwstenen van deskundigheid, inhoud en 

toepassingen en infrastructuur worden afgestemd. De 

gedachte dat meer computers, meer digitaal leermateriaal en 

snellere verbindingen de leraren stimuleren om ict te gebrui-

ken, berust volgens het rapport op een hardnekkige misvat-

 Effectieve implementatie van nieuwe leermiddelen

‘Het begint allemaal met visie’
Het is voor docenten en ict-coördinatoren soms moeilijk om in te schatten wat de beste 

manier is om ict succesvol op hun school te integreren. Het Nederlandse onderwijslandschap 

herbergt scholen van allerlei signatuur met 

uiteenlopende methoden en doelstellingen. Er is 

geen standaard protocol dat toegepast kan 

worden. Wat is dan de sleutel naar een effectieve 

implementatie van nieuwe leermiddelen? 
Door	Erik	Ouwerkerk	
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ting (hoofdstuk Rendement door balans). Sterker nog, wanneer 

een school gericht is op een digitale aanpak terwijl de leraren 

er het nut niet van inzien, heeft de onderwijsverandering 

weinig kans van slagen. ‘Er ontstaat dan zelfs weerstand’, 

geeft Kennisnet aan.

RUIMTE VOOR IDEEËN
Wat zorgt dan voor een breed gedragen ict-mindset? Volgens Pit 

ligt het initiatief vaak bij de schoolleiders. ‘Zij zien dat andere 

scholen flink aan de weg timmeren en willen mee in de vaart 

der volkeren.’ Het is volgens Pit erg belangrijk dat er wordt 

geluisterd naar docententeams. ‘Digitale veranderingen lijken in 

eerste instantie soms bedreigend, dus is het van groot belang 

dat men goed doordrongen is van de voordelen.’ Anne Voorn is 

schoolleider op het Sondervick college in Veldhoven en sluit 

zich bij Pit aan. ‘Docenten willen wel veranderen, mits het duide-

lijk is dat het een verbetering teweegbrengt.’ Voorn noemt ook 

de ouders als aandeelhouders hierin. ‘Houd ze betrokken. 

Communiceer duidelijk wat je van plan bent, welke resultaten je 

verwacht en hoe je ze daarvan op de hoogte gaat houden. Geef 

ook genoeg ruimte voor hun ideeën. Ouders zijn bijvoorbeeld 

vaak bezorgd over de privacy van hun kinderen. Het is belangrijk 

dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek blijven en hun kijk 

op de voortgang uitwisselen.’ Volgens Luc Sluijsmans van SLO 

(Stichting Leerplanontwikkeling) hebben leidinggevenden vaak 

een zonnigere kijk op de toepassing van ict dan leraren. 

Tijdens een presentatie van de laatste 

leermiddelen monitor van SLO in 2014 

wees hij op het belang van goede 

afspraken. Als de voortrekkers op  

de werkvloer samen met de directie 

afspraken vastleggen, is de kans groter 

dat ze ook daadwerkelijk nageleefd 

worden. Dat creëert  mogelijkheden.

PIONIERS
Niet alles is te plannen. Onder docenten 

staan er spontaan pioniers op. Luc 

Sluijsmans: ‘Docenten laten zich 

inspireren door ideeën die ze meestal 

buiten de eigen school opdoen en in 

hun eigen school willen uitproberen. Zij 

zijn bereid het risico te nemen om te 

falen, maar ze gaan voor succes. De 

kans op dat succes bij collega’s neemt 

toe wanneer een ict-toepassing lijkt op 

iets wat men in de school al gewend is 

en dat aansluit bij waar men naartoe 

wil.’ Wie iets nieuws doet, weet nooit 

precies hoe het uit zal pakken. ‘Het 

blijft een kwestie van trial and error’, 

zegt Voorn. ‘We starten met een 

project en bekijken wat er goed en fout 

gaat. Wat fout gaat, lossen we op dat 

moment op. Dat lijkt heel ad hoc, maar 

het komt de flexibiliteit en de creativi-

teit van docenten ten goede. Deze 

eigenschappen zijn weer nodig om 

veranderingen vorm te geven.’ 

‘Scholen kunnen de krachten ook 

bundelen en elkaar steunen’, vindt  

Pit. ‘Denk aan de leerlabs van 

Leerling2020 rond gepersonaliseerd 

leren.’ ‘Als er een sleutel was  

geweest voor een succesvolle ict 

implementatie, dan was die al lang 

bekend gemaakt’, aldus Voorn. ‘Ik  

heb hét antwoord niet, maar we  

komen steeds dichterbij.’ <<



Angela Horsten, manager schoolontwikkeling Xpect Primair:

‘Ict is voor leerkrachten voortaan  
een pedagogische taak’
Op Twitter zegt ze te werken met een ‘open heart, open will and open mind’. Dat heeft alles  

te maken met haar visie op het onderwijs. Haar tweede lijfspreuk is ‘meaningful learning’. 

Het Nederlandse onderwijs moet kantelen, vindt Angela Horsten, manager schoolontwikkeling  

bij Xpect Primair. De integratie met technologie, voor kinderen vandaag de dag zo 

vanzelfsprekend, is essentieel. ‘Ict is voor leerkrachten voortaan een pedagogische taak.’
Tekst	Pieter	van	den	Brand

Angela Horsten was negen 

jaar directeur van Klinkers, 

een van de twintig basis-

scholen van Xpect Primair. 

Niet alleen bij de school 

zelf voerde ze flinke veran-

deringen en vernieuwing 

door, maar ook bij zichzelf en 

het team van leerkrachten. 

‘Dat proces van leren en 

ontwikkelen was nog niet af, maar de fase van het echte 

pionieren wel. Klinkers is in rustiger vaarwater terechtgekomen 

en dat paste iets minder bij mij. Er is een ander type leider-

schap nodig.’ Een vergelijkbare inspirerende opdracht was snel 

gevonden. Sinds begin dit jaar is Horsten manager school-

ontwikkeling bij Xpect Primair en werkt ze verder aan het 

realiseren van haar missie om onderwijs anders vorm te geven. 

Ditmaal voor zo’n 600 leerkrachten en 6.500 leerlingen. Kort 

samengevat streeft ze naar meer eigenaarschap van het 

leerproces bij leerkracht én leerling.

LEERARRANGEMENTEN
Het fundament van basisschool Klinkers houdt een andere 

manier van leren in. Niet denkend vanuit de lesmethode maar 

uitgaand van de kracht, didactische vaardigheid en creativiteit 

van de leerkracht. De leerkracht is een ontwerper die tal van 

bronnen gebruikt om leerarrangementen te maken. Door 

leer lingen te stimuleren vanuit eigen leervragen te werken, 

worden ze mederegisseur van het eigen leerproces. ‘Kinderen 

zijn niet langer kennisconsument. Zij dienen zelf actief op zoek 

te gaan naar antwoorden op hun vragen’, twitterde Horsten 

onlangs. Centraal staat de projectmatige aanpak, waarin 

zaakvakken en vaardigheden zijn geïntegreerd. In een school-

jaar behandelt de school tien kernconcepten (in een cyclus van 

zes weken). Een voorbeeld is het kernconcept Groei en Leven, 

dat allerlei dimensies in zich heeft, van planten en dieren tot 

levensbeschouwelijke aspecten. ‘Kennis en leren krijgt voor 

leerlingen meer betekenis, ze gaan relaties leggen, wat tot 

meer betrokkenheid bij een onderwerp leidt.’ Ook taal- en 

rekenonderwijs krijgen automatisch een plek. ‘Kinderen leren 

woorden, schrijven die op en maken teksten van de week. De 

school gebruikt geen leesmethode, alleen voor spelling. In de 

bovenbouw kregen kinderen de brede opdracht om een eigen 

eiland te bouwen, op schaal. Ze komen verhoudingen, procenten 

en breuken tegen. Rekenen wordt toepasbaar in de praktijk.’

UNITS 
De ‘Klinkers’-kinderen werken volop samen in de lijn van de 

21ste eeuwse vaardigheden. Horsten: ‘Ze gaan samen op pad. 

Uitgevoerde opdrachten en onderzoekjes presenteren ze aan 

elkaar. Zo krijgen ze feedback en reflectie.’ Door de hele 

school wordt in heterogene groepen samengewerkt rond het 

kernconcept. De leerlingen werken in units, niet in groepen. De 

school telt vier units waarin de groepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 

en 7 en 8 zijn ingedeeld. Leerkrachten moeten volgens Horsten 

constant de dialoog met kinderen aangaan met de vraag: wat 

hebben jullie nu van ons nodig? Horsten ziet de basisschool 

niet als het voorsorteerstation naar de middelbare school in 

een traject waarin alleen rekenen en taal belangrijk zijn. 

‘Onderwijs is bedoeld om kinderen leren om te gaan met hun 
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talenten en belemmeringen, zodat ze zich in de samenleving als 

krachtige en zelfredzame mensen kunnen handhaven.  

Je moet de volwassenen van straks nu de competenties 

bijbrengen die ze dan nodig hebben. Dat zijn andere 

 competenties dan sec taal en rekenen, maar ook samen 

problemen oplossen en eigen ondernemerschap.’

TECHNOLOGIE EN ONDERWIJS
Technologie is daar een belangrijk middel bij, zegt Horsten. ‘De 

technologie van vandaag is zo vanzelfsprekend voor kinderen. 

Op Klinkers doen leerlingen veel kennis op via internet en 

passen die toe in filmpjes of in opdrachten en verslagen. Ze 

zijn zowel procesgericht als productgericht met technologie 

bezig. Ze gaan met mindmapping aan de slag om te achter-

halen wat ze vooraf van een onderwerp weten.’ De leerlingen 

van groep 7 en 8 hebben een eigen laptop waar ze hele dag op 

werken. De groepen 4 tot en met 6 mogen een device – van 

smartphone tot tablet – van thuis meenemen. ‘Het liefst zie ik 

dat alle groepen een 

eigen device op school 

hebben. Ik toets 

steeds bij kinderen  

of zij dat ook vinden. 

Het kind blijft immers 

mijn uitgangspunt.  

Wat maakt het voor 

kinderen prettig om met een laptop te werken? Wat is hier de 

meerwaarde van? Wat mis je wellicht als je veel met een laptop 

werkt? Jonge en oudere kinderen gaven aan dat ict een grote 

mate van flexibiliteit biedt en hun wereld zoveel groter maakt. 

Ze hebben alles binnen handbereik.’ De vanzelfsprekendheid 

waarmee kinderen in hun dagelijkse wereld ict toepassen, 

moet volgens Horsten volledig in het onderwijs worden 

 geïntegreerd. Dus ook bij de leerkrachten, want die zijn 

 bepalend voor de ontwikkeling van een kind. ‘We hebben hier 

stichtingsbreed via Office 365 een portal, maar er zijn leer-

krachten die daar nog nooit zijn geweest. Dat is jammer. De 

integratie van technologie en onderwijs is een heel belangrijk 

punt. Daar stapt men te 

makkelijk overheen. Ict is voor 

leerkrachten voortaan een 

pedagogische taak.’

DYNAMIEK
Het onderwijs, stelt Horsten, 

zou dynamischer moeten zijn. 

Leerkrachten moeten uit hun comfortzone komen. ‘Er zijn maar 

weinig beroepen in ons land waarin mensen zich zoveel voor 

laten schrijven en zo weinig speelruimte benutten, want het 

mag niet van de directie of van de inspectie. Alles moet zo 

dicht mogelijk bij de lesmethode blijven. Structuren zijn te 

leidend, dat zeggen kinderen ook. Medewerkers moeten weer 

vertrouwen krijgen in hun eigen leerkrachtvaardigheden. Ik zie >>

‘Er	zijn	maar	weinig	beroepen	in	
ons	land	waarin	mensen	zich	zoveel	

voor	laten	schrijven	en	zo	weinig	
speelruimte	benutten.’
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dat die soms een beetje weg zijn. Ze zijn gestopt met zelf 

nadenken. Dat klinkt heel dramatisch, maar dat zie ik wel om 

mij heen. Daar ben ik dus helemaal niet van. Op de plekken 

waar in het onderwijs kritisch wordt nagedacht, zie ik mensen 

veel meer genieten.’

Nog een tweet: ‘Onderwijs anders organiseren, is ook voor de 

leraar een hogere vorm van leren. Alle veiligheid weg, maar met 

magie in het vooruitzicht.’ De magie, legt ze uit, is dat leer-

krachten hun eigen vak terugkrijgen door juist de methode te 

verlaten en met leerarrangementen te werken. ‘Dat maakt 

leren leuker. De passie is weer terug. Door het werken met 

actuele vraagstukken uit de samenleving zijn kinderen intrinsiek 

ook veel meer gemotiveerd. Je creëert een omgeving waarin 

het kind op zijn eigen wijze mag excelleren. Het is niet zo dat 

anders werken ten koste gaat van kwaliteit. Niemand heeft 

kwaliteit zo hoog in het vaandel staan als ik. In dat opzicht  

stel ik hoge eisen, ook aan mezelf.’

MANIFEST
Horsten wijst op het kersverse strategisch beleidsplan Oog 

voor verbinding van Xpect Primair, dat in haar ogen voor de 

noodzakelijke opschudding moet zorgen. Daarin zijn zeven 

‘toekomstuitspraken’ geformuleerd samen met ouders, kinderen 

en leerkrachten. ‘Een bijzonder proces, iedereen is gehoord’, 

zegt Horsten. Uit het proces is een kinder-, een ouder- en een 

medewerkersmanifest gerold waar vervolgens de toekomst-

uitspraken uit zijn gedestilleerd. Als eerste punt staat in het 

kindermanifest onder meer dat ze meer met ict willen werken. 

De vanzelfsprekendheid van ict komt terug in het medewerkers-

manifest. Ook voor de ouders vraagt de school van morgen om 

een onderzoekende houding, gevarieerde werkvormen, levens-

echt leren en ruimte om digitaal te leren. De leerkracht is de 

activator, de coach van het kind.

FASE VAN VERWARRING 
Natuurlijk ondervindt Horsten meer weerstand nu ze voor 

twintig scholen werkt. ‘Uiteraard is dit nog maar het begin. Dit 

zijn de woorden, nu de daden. Het draagvlak is er, maar ik heb 

niet de illusie dat het plan overal doorleefd wordt. Bij mij zit het 

in de genen. Voor 65 procent, constateer ik, staat het bij de 

scholen op het netvlies. Iedereen is er in elk geval mee bezig 

geweest. Je merkt nu wel de spanning van: wat nu? Als we 

concreet handen en voeten willen geven aan de zeven 

toekomst uitspraken, dan zullen we moeten werken aan een 

professionele leergemeenschap vol kritische zelfreflectie. We 

hebben daarin nog een weg te gaan. We zijn ook druk bezig 

leerkrachten op te leiden in de 21ste eeuwse vaardigheden. 

De mindset moet om. Ik gun ze een fase van verwarring. Dat 

zorgt voor ongemak, maar dat heb je wel nodig om tot leren  

en tot ontwikkeling te komen. Zo’n cursus duurt drie dagen. 

Mensen zijn helemaal los van hun school. We gaan dan terug 

naar heel basale vragen als: wat is nou eigenlijk leren en hoe 

zou het ook kunnen? Daar vanuit maken leerkrachten hun 

eerste leerarrangement.’

POOL VAN MEDEWERKERS
De trainingen roepen om een vervolg, aldus Horsten. ‘Je ziet 

dat de directies op de scholen er heel anders mee omgaan. 

Veranderprocessen zijn niet gemakkelijk. Het belangrijkste is 

dat we voorwaarts gaan. Een klein groepje leerkrachten gaat in 

hun klas verder met het creëren van leerarrangementen. Maar 

ook een aantal niet, omdat dit lastig is als een meerderheid 

binnen het team mentaal nog niet zover is. Daarom willen we 

een pool van medewerkers gaan samenstellen, die bij elkaar 

inspiratie vinden en dat ook naar anderen uit kunnen stralen 

om zo bij hun collega’s op de scholen leerarrangementen te 

maken. Mensen die het lef, de kennis, de kunde en het tact 

hebben om hier verder vorm en inhoud aan te geven. Ik heb 

gezien wat dit met mensen doet. Het ambitieniveau is bepaald, 

maar er zijn geen vaste formats om dat doel te bereiken. De 

weg ernaartoe laten we open. Het is nadrukkelijk niet mijn 

bedoeling kopieën van Klinkers te maken. Met name omdat  

je niet weet hoe zo’n pad loopt. Dat weet ik als geen ander.  

Ik wil vanuit mijn functie meewerken aan de kantelbeweging  

die er moet komen. Ieder heeft ook zijn specialiteiten. Voor  

mij is mensen in beweging zetten het liefste wat ik doe. Het  

is mijn diepste overtuiging dat het onderwijs in Nederland  

moet kantelen.’ <<

Meer informatie: www.xpectprimair.nl

OOG VOOR VERBINDING: 7 TOEKOMSTUITSPRAKEN
1   De eigenheid van ieder kind is richtsnoer voor ons 

onderwijs.

2   Iedereen zet de noodzakelijke stappen om te  

ontwikkelen en verder te komen.

3   De leeromgeving maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot 

leren en ontdekken.

4   Ter bevordering van het primaire proces werken we 

binnen en buiten de school intensief samen.

5   Zelfonderzoek is de basis voor nieuwe ideeën en het 

verbeteren van prestaties.

6   Ouders worden als educatief partner betrokken.

7   Er is oog voor wat mensen onderscheidt en bindt. 

De vier vastgestelde vaardigheden hierbij zijn:  

dialoog, samenwerken, nieuwsgierigheid en flexibiliteit.



   Casio  XJ-V1: 
een betrouwbare laser-
ledprojector voor een betaalbare prijs

Casio introduceert een duurzame en betrouwbare nieuwe laser-ledprojector: de XJ-V1. Net als de andere 

projectoren van de Japanse fabrikant maakt ook deze projector geen gebruik van kwiklampen, waardoor hij 

langer meegaat en zuiniger is in het gebruik. Maar het meest bijzondere aan de XJ-V1 is misschien nog wel het 

prijskaartje. Met een adviesprijs van 539 euro (exclusief btw) is de laser-ledprojector plotseling ook 

aantrekkelijk voor scholen met een lager budget, die normaal gesproken op een lampprojector aangewezen 

zijn. De XJ-V1 is vanaf mei verkrijgbaar bij de verschillende dealers.

Betrouwbaar
Sinds 2010 ontwikkelt Casio geen projectoren meer waarin kwiklampen 

zijn verwerkt. Daarmee loopt het bedrijf vooruit op de inwerkingtreding 

van het Minamata-verdrag, waarin verschillende landen – waaronder 

Nederland – overeenkwamen het gebruik van kwik terug te dringen. Ook de 

nieuwe XJ-V1 maakt gebruik van de kwikvrije laser-ledtechnologie: milieu-

vriendelijk én goed voor de portemonnee. Waar de lamp van lampprojectoren 

al na zo’n vijf- tot zeshonderd uur een verminderde lichtopbrengst laat zien, 

heeft de lichtbron van XJ-V1 

een verwachte levens-

duur van 20.000 uur. Wie 

bedenkt dat de laser-

ledprojector ook nog 

eens minder energie 

verbruikt dan de ouder-

wetse kwiklamp, komt 

al snel tot de conclusie 

dat de XJ-V1 met een 

aanschafprijs van 539 euro een prima en duurzaam alternatief is voor 

 standaard lampprojectoren. Vooral op de middel- tot lange termijn, is de 

zogenaamde total cost of ownership na drie jaar een stuk lager dan die van 

projectoren met kwiklampen.

Uitstekende prestaties
Behalve op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik, biedt de 

laser-ledtechnologie ook voordelen in het dagelijks gebruik. De XJ-V1 

presteert op een manier zoals je van een projector mag verwachten, 

ondanks zijn toegankelijke prijs. Zo produceert de projector een helderheid 

van maar liefst 2.700 lumen. Verder zorgt de laser-ledtechnologie ervoor 

dat de projector een minimale opstarttijd heeft: binnen vijf seconden na 

het aanzetten is de XJ-V1 klaar voor gebruik. Ook wanneer je de projector 

uitschakelt en direct weer aanzet. Ideaal voor mensen die na het uitscha-

kelen toch nog een bepaalde slide willen tonen. En perfect voor docenten, 

die hun lampprojector niet langer aan hoeven te laten staan tijdens de 

lunchpauze omdat hij anders niet op tijd klaar is voor de volgende les. 

Eenvoudig in gebruik
De Casio XJ-V1 heeft een simpel design, dat hem visueel aantrekkelijk 

maakt. De ronde vormen geven het apparaat een moderne en minimalistische 

uitstraling. Daarnaast is de led-laserprojector zeer compact, met zijn 

afmetingen van 269,5 bij 269,5 millimeter is de XJ-V1 slechts iets groter dan 

een A4’tje. Door zijn ontwerp is de XJ-V1 bovendien zeer intuïtief in het 

gebruik, een handleiding is eigenlijk niet nodig. De projector heeft twee 

ingangen: een voor hdmi en de andere voor een vga-kabel. Nadat deze zijn 

aangesloten hoeft de gebruiker hem alleen maar aan te zetten en de input 

te selecteren. Na aanschaf is de projector dus direct te gebruiken, zonder 

lastige en tijdrovende installatieprocessen. 

Een bijkomend voordeel van de XJ-V1 is dat de behuizing is ontworpen om 

de laser-ledlichtbron stofvrij te houden. De projector heeft daarom geen 

stoffilter dat om de zoveel tijd vervangen moet worden.

Specificaties
Prijs:  539 euro (exclusief btw)

Helderheid:  2.700 lumen

Lichtbron:  laser-ledlichtbron (levensverwachting circa 20.000 uur)

Displaysysteem:  DLP® chip x 1, DLP®-systeem

Contrastratio:  20000:1 (‘helder’ geselecteerd)

Beeldresolutie:  XGA (1024 x 768)

Optische ZOOM:  1,1X

Kleurreproductie:  Full-color (10,7 miljard kleuren)

Primaire terminals:  RGB Input, HDMI, RS-232C

Energieverbruik:   145 watt of minder (met ecomodus ‘eco 1’), 

180 watt of minder (met ecomodus ‘uit’)

Afmetingen:  (BxLxD): 269,5 x 269,5 x 88,5 mm

Ga voor meer informatie over de XJ-V1 van Casio naar 
www.casio-projectors.eu/nl/products/xjv1



De robot haalt de bocht niet. ‘Hij kan het wel, maar dan moet 

ie helemaal goed aankomen qua hoek.’ Thom begint tevergeefs 

tegen de robot te schreeuwen. ‘Doe het, doe het, pak de 

container op.’ Thom zit in de eerste klas van het Mendelcollege 

uit Haarlem. Hij is met zijn team twaalf weken na schooltijd 

bezig geweest met het programmeren van de Lego-robot. 

Jammer dat hij vandaag tegen problemen aanloopt. 

CHINA
RoboCup Junior kent zijn oorsprong in Australië en wordt 

inmiddels in 27 landen gespeeld. Peter van Lith: ‘Er doen in 

Nederland vijftien scholen mee met meerdere teams. Er is een 

dansonderdeel, voetbal en redden’, legt hij uit. De competitie 

is onderverdeeld in drie leeftijdsgroepen van basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs onderbouw en voortgezet onderwijs 

bovenbouw. ‘Boven de veertien moet je bij het onderdeel 

redden bijvoorbeeld twee verdiepingen op met je robot. 

RoboCup Junior stimuleert het uitwisselen van kennis, 

 communicatie en teamwork en we willen jongeren zo voor 

techniek interesseren. De winnaars van de NK 2015 kunnen 

deelnemen aan de Wereld Kampioenschappen die van 26 juni 

tot 5 juli 2015 in China worden gehouden.’ 
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Spanning op Nationale Kampioenschappen 

RoboCup Junior 2015
Krakend en piepend beweegt de robot van Thom Holt (13) zich over het oefenparcours.  

Zijn robot wil de zwarte lijn niet volgen. ‘Dat komt door de lichtinval van buiten, die harde 

lichtwaardes verstoren de sensor. Het is echter lastig programmeren, omdat de zon steeds 

anders is’, aldus de bevlogen Thom. We zijn bij de Nationale Kampioenschappen RoboCup 

Junior in Delft waar 56 teams van basisscholieren en middelbare scholieren uit heel 

Nederland laten zien wat ze op het gebied van robotica in hun mars hebben.
Door	Malini	Witlox
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ZELF GEBOUWD
Maar zover is het nu nog niet. Scheidsrechters houden nauwlettend 

in de gaten of de spelregels niet worden geschonden. De leerlingen 

moeten de robot zelf ontwerpen, bouwen en programmeren. Dat 

moeten ze ook kunnen bewijzen. Voordat de wedstrijd begint, kan 

het juryteam vragen hoe de robot is gebouwd en geprogrammeerd. 

Thom is niet de enige met problemen. Sophie de Bolle (12) en 

Berend Bouman van Team Technici (basisschool De Ark) zitten 

zuchtend achter een laptop. Met een klein kabeltje is hun robot 

op de pc aangesloten. Sophie bekijkt een ingewikkeld schema. 

‘Deze waarde heb ik niet veranderd; groen, geel, links, 52.’ ‘Ik 

zou het zo laten staan’, adviseert Berend en ze zoeken verder 

naar het probleem. Wanneer het toch een waardefout blijkt te 

zijn, reageert Sophie: ‘Het moet 42 zijn! Wil je dat de volgende 

keer beter doen?’ Ze testen de robot op het oefencircuit, maar 

het probleem lijkt slechts deels te zijn verholpen. De paniek slaat 

helemaal toe als de scheidsrechter komt melden dat ze over 

enkele minuten al hun kunsten moeten vertonen. 

HAPERENDE HARDWARE
In de wedstrijdzaal is het druk. Achter het rode afzetlint staan 

ouders en vrienden de teams aan te moedigen. Bij de voetbal-

tafel maken vier spelers en twee scheidsrechters zich op voor 

de wedstrijd. Scheidsrechter Joost Fijn blaast op zijn fluit en 

vier robots stormen naar voren richting voetbal met infrarood 

signaal. De robots van team Talentenclub vallen na een botsing 

twintig seconden stil en ze moeten noodgedwongen hun wagens 

even aan de zijkant zetten. Het team van Matthijs Meihuizen (17) 

en Roland Guijs (19) van het Groevenbeek College uit Ermelo 

weet hier echter niet van te profiteren. Hun robot lijkt de bal niet 

te kunnen vinden. ‘Vorig jaar zijn we tweede geworden. We wilden 

nu voor de eerste plaats gaan. Ons moederbord is geweldig  

en de motor is zelfs uit Amerika geïmporteerd en heeft een 

speciaal versnellingsbakje. We hebben echter problemen. De 

hardware hapert en zaken zijn los geoxideerd. We zijn  onderweg 

de schietsensor verloren en ook is er iets met de sensor voor 

plaatsbepaling.’ De sensors meten de afstand tot de balk aan 

de zijkant van het speelveld en zo weet de robot waar hij in het 

veld is. De kompassensor is op het noorden gericht om de goal 

van de tegenstander te vinden. ‘Maar nu ziet de robot pas drie 

centimeter van tevoren waar de bal is. We gaan de finale zeker 

niet halen, we hebben al drie keer verloren en staan nu weer 

3-1 achter.’ Matthijs pakt een van de robots en drukt wat 

knopjes in, over een paar minuten is het rust en kan hij beter 

kijken of hij het probleem kan verhelpen. In de tussentijd 

scoort de tegenstander 4-1.

GEVAARLIJKE STOFFEN
Het team van Jim Felix (13), Amber Vissers (13) en Lianne van 

Hezeken (14) heeft ook een probleem. Ze proberen zo snel 

mogelijk een container met gevaarlijke stoffen op te sporen en 

onschadelijk te maken. ‘Het speelveld bestaat uit een groene 

ondergrond, dat een grasveld voorstelt’, legt Amber uit. ‘Op dit 

veld is een weg getekend naar een moeras, wat een geel veld  

is. In dit moeras wordt de container gezet - een blikje fris met 

aluminiumfolie erom.’ Het team heeft precies anderhalve minuut 

om de taak te volbrengen, maar slaagt daar niet in. Het zwarte 

pad volgen gaat relatief makkelijk, maar bij het gele vlak van het 

moeras gaat het fout. De robot valt stil. ‘We hebben een probleem 

met onze sensor. Hij herkent de zwarte kleur wel, maar de gele 

kleur niet. We krijgen de container dus niet uit het moeras’, legt 

Jim Felix uit. Nou ja, het kan altijd erger. Terwijl Jim de robot 

opbergt, begint aan de voetbaltafel een robot compleet te roken. 

De zekeringen zijn doorgebrand en dat betekent einde oefening. 

Volgend jaar beter. Voor teams MetiMessi, Space Explosion, 

Pap vol Vezels 1 en 2, Talententeam, Roberto en Team Jup liep 

de wedstrijd wel goed af. Zij werden eerste en mogen naar het 

WK in China… als ze een sponsor vinden…. <<

www.robocupjunior.nl
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Nieuw online:

AMSTERDAM
Na Rotterdam in de vorige editie, is nu een 

rondleiding Amsterdam aan de beurt. Virtueel 

dan. Wist jij dat Amsterdam bijna net zoveel 

fietsen als inwoners heeft, en 6 molens, 

2.500 woonboten en 165 grachten? In dit 

 lesidee leuke facts over de stad, een lesje 

kunst en geschiedenis en een blik op het 

toerisme. Om Amsterdam door je leerlingen te 

laten ontdekken, kun je hen met SpiderScribe 

hun eigen reisplan laten maken met teksten, 

afbeeldingen, kaartjes en weblinks. Nog nooit 

met SpiderScribe gewerkt? In de How to die  

je online kunt downloaden, legt docent Henk 

Botter stap voor stap uit hoe dit presenteer-

programma werkt. 

WERKEN MET IGDI
Het Interactief Gedifferentieerd Directe 

Instructie-model (IGDI) is een methodiek 

waarmee op veel basisscholen wordt 

gewerkt. De kern van het IGDI-model is 

dat de leerkracht de leerlingen actief 

betrekt bij het leerproces en het behalen 

van de lesdoelen. We testen de IGDI-app.

EVALUATIE REKENBLOBS
Elke dag oefenen met rekenen 

kan ook leuk zijn! Rekenblobs is 

een adaptief oefenprogramma 

waarbij essentiële rekensommen 

worden geautomatiseerd door 

het spelen van leuke spelletjes. 

Leerkracht en ict-juf Mandy de 

Bruijn ‘gooit ‘m’ in haar groep.

DIGIDEE’S
André Slegers en Michelle 

Clement hebben weer nieuwe 

ideeën voor digilessen verzameld. 

Met deze keer zelf quizzen 

maken met Quizziz, tandwielen 

ontwerpen met Gearsketch en 

werkbladen op maat met Worksheetworks.

WWW.COS-ONLINE.NL
Op www.cos-online.nl staan exclusief voor abonnees praktische tools om ict in de klas te 

brengen. Zo hebben we de leukste (downloadbare) lessuggesties voor zowel het voortgezet 

onderwijs als het basisonderwijs, testen onze journalisten de nieuwste ict- en lesmethodes 

en vind je er handleidingen om stap voor stap te leren werken met handige toepassingen 

die geschikt zijn voor het onderwijs.

Extra tips, tricks en tools op

www.cos-online.nl
Kijk op www.cos-online.nl voor meer handige tools om je lessen 

te verrijken. Als abonnee hoef je je maar één keer te registeren  

om een persoonlijke login te krijgen die toegang biedt tot een  

scala aan lessuggesties, evaluaties, handvatten, how to’s,  

handige apps en meer. Nog geen abonnee? Dan kun je via 

www.cos-online.nl een abonnement (magazine plus login) 

 aanvragen. Kijk op de site voor de laatste aanbieding.



ALLEEN, SAMEN OF MET DE KLAS!DIGITALE QUIZTUSSENDOORTJES

TAFELTRAINING MET TOVERSTAPELS WOORDENSCHAT MET
DRAAITAAL

Eén licentie en uw school heeft toegang tot alle 
Schoolsupport Appsnacks voor digibord, pc én 
tablet. Altijd de laatste updates en de nieuwste 
uitbreidingen, waaronder medailles voor de 
leerlingen en beheer voor de begeleiders.
Stap ook in voor € 24,50 en groei mee! 

Gebaseerd op het succesvolle QUIZ IT!
De klas quizt zich wijzer!
Welke leerling is het snelste?
Laat leerlingen elkaar uitdagen op thema’s
naar keuze!

Gebaseerd op het succesvolle kaartspel
Train de tafels op verschillende manieren
Individueel, samen of met de klas
Goed te combineren met de kaartenvariant
Bevat extra minigames

Gebaseerd op het succesvolle woordenschatspel
Cito woordenschat oefenen op 8 niveaus
Bevat extra minigames
Individueel, samen of met de klas
Goed te combineren met de kaartenvariant

SCHOOLSUPPORT
APPSNACKS!

TAFELS, WOORDENSCHAT, SPREEKWOORDEN, SPELLING, 
TECHNIEK, TOPO? ALLES IN ÉÉN LICENTIE: GROEI MEE!

ALLES-IN-1 VOOR DIGIBORD, TABLET EN PC

www.schoolsupport.nl
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65” Philips Multi-Touch display 
Nu slechts € 2.775,- incl. BTW

Unieke inruilactie!
Maar het kan nog scherper: wanneer u nu besluit uw 
digibord in te ruilen voor de nieuwe Philips Multi-Touch 
LED-display dan kunt u gebruik maken van een zeer in-
teressante inruilactie. Uw voordeel kan daarbij oplopen 
tot wel € 500,- ! U heeft dus al een Philips Multi-Touch 
display vanaf € 2.275,-*, met standaard 3 jaar garantie.

Indien gewenst zorgen wij er voor dat uw oude digibord 
wordt gedemonteerd en afgevoerd. Vanzelfsprekend 
wordt uw Philips Multi-Touch display gebruiksgereed 
opgeleverd zodat u meteen kunt profi teren van alle 
voordelen van uw nieuwe touchscreen. 
Kijk voor meer info op www.ict-prof.nl/touchscreen.

De ICT-Prof • De Smalle Zijde 38 • 3903 LP Veenendaal • Tel. +31 88 079 46 00 • info@ict-prof.nl • www.ict-prof.nl

Voor alle scholen die willen profi teren van de voordelen 
van een touchscreen ten opzichte van een digibord
heeft De ICT-Prof een fantastische aanbieding: 
de nieuwe 65” Philips anti-refl ectie Multi-Touch 
LED-display voor slechts € 2.775,- incl. BTW. 

Altijd duidelijk zicht, zelfs als de zon schijnt!
•Zeer laag energieverbruik!
•Geïntegreerd in uw netwerk
•Prima geschikt voor een BYOD leeromgeving 

(WIFI)

NIEUW!

*Aanbod geldt t/m
 31 m

ei 2015
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