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 naar didactiek
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De manieren waarop jongeren hun vrije 
tijd maar ook hun leerprocessen willen 
vormgeven, veranderen. Spelen we daar 
als onderwijs voldoende op in? Nog niet 
genoeg, was een van de conclusies tijdens 
de VO2020-tour die de VO-raad begin dit 
jaar door heel het land organiseerde.  
Hierin onderzochten we met 
schoolleiders, bestuurders, docenten, 
leerlingen en ouders de invloed van trends 
als individualisering, internationalisering, 
ontgroening en vergrijzing op het 
onderwijs.
 
Tijdens de tour bleek dat binnen het 
onderwijs een enorme bereidheid is 
het onderwijs verder te verbeteren en 
eigentijdser te maken en dat maatwerk 
hiervoor hét sleutelwoord is. Dan moet er 
wel voldoende (open en betaalde) digitale 
leermiddelen beschikbaar zijn en dat is 
nu nog niet het geval. Hiervoor blijven we 

VOORWOORD | Paul Rosenmöller

Voorwoord
ons inzetten o.a. via het sectorakkoord dat 
met het kabinet is gesloten. Ook werken we, 
met OCW, aan het wegnemen van blokkades. 
Zo gaf onlangs staatsecretaris Wiebes gehoor 
aan de oproep van o.a. de VO-raad te regelen 
dat over het verstrekken van tablets aan 
personeel straks geen belasting meer hoeft 
worden betaald.
 
Er zijn ook uitdagingen in de school: 
Modern en effectief leermiddelenbeleid, 
docenten die de mogelijkheden van adaptief 
materiaal gebruiken en meester zijn over hun 
leermateriaal, schoolleiders die inspireren en 
creativiteit aanmoedigen, leerlingen die plezier 
in leren hebben en partners als educatieve 
uitgeverijen, softwareleveranciers, game-
ontwikkelaars, die de innovatiebehoefte in het 
onderwijs weten te beantwoorden. Als we dit 
met z’n allen voor elkaar krijgen dan zullen we 
slagen voor onze belangrijkste taak: leerlingen 
voorbereiden op hun toekomst in de 21e eeuw.
 

PAUL ROSENMÖLLER
Voorzitter van de VO-raad
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DE VOLGENDE  
DIGITALISERINGSSTAP 
IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

Met het bestuursakkoord PO dat deze zo-
mer het licht zag hebben het kabinet en 
de po-raad belangrijke randvoorwaarden 
gecreëerd om de onderwijskwaliteit in het 
primair onderwijs een nieuwe impuls te 
geven. Scholen krijgen de komende jaren 
hoger opgeleide leraren, meer geld om 
ict-voorzieningen en digitale leermiddelen 
aan te schaffen en meer mogelijkheden om 
talentvolle leerlingen uit te dagen. Digitale 
leermiddelen hebben in het akkoord een 
prominente plek gekregen. Is dit akkoord 
de krachtige impuls die de sector nodig 
had? We vragen het aan Anneke Blok, por-
tefeuillehouder po van de Groep Educatie-
ve Uitgeverijen (GEU).

ANNEKE BLOK
Directeur van Zwijsen en  
portefeuillehouder po in  
het bestuur van de GEU 

Anneke Blok is 42 jaar, sinds 10 jaar 
werkzaam bij Zwijsen, een educatieve 
uitgeverij gericht op kinderen tussen 
0 en 12 jaar, en sinds 2010 algemeen 
directeur van Zwijsen in Nederland en 
Vlaanderen. Daarnaast is zij binnen het 
bestuur van de Groep Educatieve Uit-
geverijen portefeuillehouder Primair 
Onderwijs.

“Ik ben blij te zien dat ict en digitale leer-
middelen in het akkoord een heel specifie-
ke plek hebben gekregen. Dat is nog niet 
eerder op deze manier gebeurd. Digitale 
leermiddelen zijn een onmisbare katalysa-
tor om het kind in de klas daadwerkelijk 
centraal te stellen. Ontwikkelingen als pas-
send onderwijs, aandacht voor excellentie, 
toegenomen ouderbetrokkenheid en toe-
nemende doelmatigheidseisen maken het 
voor de leerkracht moeilijk om zónder digi-
tale hulpmiddelen uitdagend en toekomst-
gericht onderwijs op maat aan te bieden 
aan de kinderen in zijn klas.”

GEU | Anneke Blok

Kom NU  voor €50 naar leren met  TABLETS!
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http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/07/10/bestuursakkoord-voor-de-sector-primair-onderwijs.html
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Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs  

Definitieve versie 10 juli 2014  

 
 
Dit bestuursakkoord wordt gesloten tussen: 

 
 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan, 

hierna genoemd ‘Staatssecretaris van OCW’, dan wel ‘OCW’; 

 De PO-Raad, sectororganisatie en belangenbehartiger van schoolbesturen in het primair 

onderwijs, hierna genoemd de PO-Raad. 

 
De school van 2020 

 
De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm 

geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel 

weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we 

de jeugd op moeten voorbereiden. De school van 2020 bereidt leerlingen hierop voor: 

 

 de school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en 

leerbehoeften van alle individuele leerlingen. 

 de school biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden die alle 

leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede persoonlijke en 

maatschappelijke vorming. 

 in de school werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders die 

zich individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit. Deze teams maken de 

school van 2020 mogelijk. 

 de school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 

 
De school van 2020 is wel een toekomstperspectief, maar geen uniform beeld. Zo’n diversiteit als 

de samenleving kent, zo divers zullen de scholen in het primair onderwijs zijn, ieder met een eigen 

identiteit of onderwijskundige inrichting. 

 
Alle betrokkenen bij het onderwijs – leraren, schoolleiders en schoolbesturen – zijn zich bewust van 

de hoge eisen die de samenleving aan hen stelt om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs 

te bieden. De scholen zijn zich aan het ontwikkelen tot professionele organisaties, waarin teams 

van goed opgeleide leraren het onderwijs ‘maken’, goed geleid door bekwame schoolleiders. De 

schoolbesturen geven door ‘goed bestuur’ hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 

onderwijs vorm. Zij stellen heldere kaders, faciliteren de schoolteams en bieden ruimte aan de 

professionele dialoog in de school. Ook leggen scholen en hun besturen verantwoording af aan 

ouders, de naaste omgeving en de samenleving.  

 
De weg naar de school van 2020 

 
De school van 2020 kan alleen in een gezamenlijk proces gerealiseerd worden. Hierin werken 

teams in de scholen samen met hun besturen. Het realiseren van dit toekomstbeeld vraagt om een 

overheid die niet alleen stuurt via regels en formats, maar die vooral ook ruimte en ondersteuning 

biedt aan de scholen om dit toekomstbeeld waar te maken. Het vraagt van de PO-Raad om namens 

de sector een regierol te vervullen om de scholen te enthousiasmeren, te ondersteunen en om 

netwerken te organiseren waardoor scholen en hun besturen van elkaar kunnen leren. 

 
De sector ziet het als mogelijk en noodzakelijk om een volgende stap te zetten in de verdere 

ontwikkeling van het onderwijs, waardoor álle leerlingen hun talenten optimaal benutten, álle 

leraren en schoolleiders continu werken aan hun professionele ontwikkeling en álle scholen een 

stijgende lijn laten zien.  

 
De afgelopen jaren hebben de scholen in het primair onderwijs hard gewerkt aan verbetering van 

het onderwijs. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook zijn op veel plekken mooie initiatieven te 

zien die de weg wijzen naar de school van 2020. Het is zaak een volgende stap te zetten in 

onderwijsverbetering en om het onderwijs zodanig in te richten dat het leerlingen opleidt die zijn 

toegerust voor de samenleving van de 21e eeuw. 

 

“Het bestuursakkoord geeft scholen meer 
ruimte om de randvoorwaarden voor digi-
tale leermiddelen in te richten. Daar is veel 
voor nodig. Alle kinderen een tablet geven 
is niet voldoende. Het gaat om de balans 
tussen ict voorzieningen, vaardigheden 
van leerkrachten, leermiddelen en een sa-
menhangende didactische visie. De groot-
schalige adoptie van digiboards in het po is 
een voorbeeld van hoe snel dingen kunnen 
gaan als die randvoorwaarden eenmaal zijn 
ingevuld. Maar over de inzet van adaptieve 

leermiddelen op tablets zijn de ideeën van 
scholen heel divers. Daarom is er geen op-
lossing die voor álle scholen in het primair 
onderwijs het beste past.”
“De uitgeverijen voeren daarom overleg 
op diverse niveaus binnen scholen om te 
weten wat er leeft. Zo helpen scholen ons 
onze producten verder te innoveren en hel-
pen wij scholen bij de beleidsvorming en 
implementatie van digitale leermiddelen. 
Binnen GEU-verband steunen we dit proces 
met praktische hulpmiddelen als de Infor-
matiekaart en we hebben een actieve rol 

in het initiatief van stichting LeerKRACHT. 
Dat initiatief vind ik een mooi voorbeeld 
van hoe je onderwijs gezamenlijk in de 
praktijk kunt verbeteren. Met de randvoor-
waarden uit het nieuwe bestuursakkoord 
hebben scholen meer mogelijkheden ge-
kregen die verbeteringen daadwerkelijk te 
realiseren.”

Meer weten?
• Informatiekaart leermiddelenbeleid
• GEU betrokkenheid bij LeerKRACHT

      Leren met           TABLETS:          Den Haag,              Utrecht,         Eindhoven,       Hengelo,    Groningen
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Iedereen een 
 Windows-tablet
Onderzoek naar toegevoegde waarde in de klas en technische integratie

Op drie pilotscholen werkten alle leerlingen 
van groep 8 of 6 afgelopen schooljaar met 
Windows 8 Pro tablets. Wat waren de 
ervaringen van leerkrachten en leerlingen? 
En hoe was de technische integratie van 
de tablets? Onderzoeksinstituut ITS en 
adviesbureau VKA brachten het in kaart. 

De Oostwijzer in Zoetermeer, PCBS De 
Paasberg in Oosterbeek en BS Rivierenwijk 
in Deventer werkten ieder in drie 
praktijkcases aan een didactisch doel, zoals 
het verbeteren van de werkwoordspelling, 
het vergroten van de woordenschat of het 
invoeren van zelfstandig werken. 

De verschillende ICT-infrastructuur 
en ondersteuning van de pilotscholen 
beïnvloedde de snelheid en het gemak 
waarmee de tablet werd ingevoerd. Toch 
verliep de technische implementatie op 

EDUARD BECK
Sector Manager Education  
Microsoft Nederland

“Om talent in Nederland te blijven 
ontwikkelen, is het noodzakelijk dat 
kinderen 21st Century Skills beheersen. 
Het maken van gezamenlijke 
producten, zelf bepalen hoe je je werk 
uitvoert, informatie op waarde kunnen 
schatten en zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor eigen voortgang, zijn 
voorbeelden van deze vaardigheden. 

We hebben deze pilot met 
scholen, onderzoeksinstellingen en 
implementatiepartners opgezet vanuit 
de overtuiging dat de Windows 8.1 
tablet hier een belangrijke bijdrage aan 
kan leveren.”

ADVERTORIAL
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Kom NU  voor €50 naar leren met  TABLETS!
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http://oostwijzer.unicoz.nl
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Monique Lubbers en Maaike Vos van 
PCBS De Paasberg:  
“De leerlingen zijn actiever en zelfstandiger 
gaan leren. Ze hebben door het werken 
met de tablet meer tijd besteed aan het 
onderwerp, maar zijn ook duidelijk meer 
gemotiveerd.”

Robin Staal, leerkracht van groep 6 en 
ICT-coördinator van De Oostwijzer:
“De machines zijn snel en de kinderen 
kunnen er makkelijk mee overweg. Ze zijn 
enthousiast over de snelle terugkoppeling 
op hun antwoorden en het ontdekken van 
nieuwe mogelijkheden en oefenapps werkt 
motiverend.”  

Leerkrachten Jorne Dijkerman en Bart 
Roumen van basisschool Rivierenwijk 
introduceerden met de tablet voor hun 
groepen 8 een weektaak in OneNote: 
“Digitaal kun je taken veel sneller 
aanpassen dan op papier. En de grote 
winst van de tablet is dat iedereen tegelijk 
bezig is, op zijn eigen niveau.” 

Lees meer over deze pilot naar de 
toegevoegde waarde van de Windows 8 
Pro tablet voor het primair onderwijs.

Volg of bekijk de webinars over deze pilot.

alle scholen zeer soepel. Ze hoefden geen 
grote investeringen te doen voor nieuwe 
software of beheer. Ook draaiden alle reeds 
aangeschafte methodegebonden software 
en nieuwe webtoepassingen en apps goed 
op de Pro-versie van de tablet, zo blijkt uit 
het onderzoek van VKA. Acer ondersteunde 
de pilotscholen door met korting Windows 
8 tablets te leveren. 

Adaptief en gemotiveerd
Leerlingen werken gemiddeld 45 minuten 
tot twee uur per dag op de Windows 8 Pro 
tablets. De aanvankelijke tijdsinvestering 
van de leerkrachten is aanzienlijk, maar zij 
ervaren al vrij snel een positief effect.

8 ADVERTORIAL (vervolg)
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Like to Share inspireert
      professionals over de impact van     
technologie op onderwijs
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Visie op het onderwijsveld
“De huidige digitale revolutie heeft een 
grotere impact [op onderwijs] dan de in-
dustriële revolutie en de uitvinding van de 
boekdrukkunst samen.”, aldus Vice-Presi-
dent van de Europese Commissie Neelie 
Kroes in het magazine Like to Share #2 
mei 2014. En later: “Het onderwijs moet 
zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit.”

Of het nu gaat om leren lezen of om aca-
demische scholing: de basis van onderwijs 
is tijdloos en onveranderlijk. Onderwijs 
moet zich niet laten beïnvloeden door de 
waan van de dag. Echter. Sommige inno-
vaties hebben een grote impact. Mobiel 

internet, sociale media, wearables en ta-
blets, we houden ze niet buiten de deur. 
Jonge mensen omarmen deze als eersten. 
Het is hun natuurlijke habitat. 
Over de spagaat tussen de waarde van het 
onveranderlijke en de impact van techno-
logie op onderwijs gaat Like to Share.

Missie in het onderwijsveld
Like to Share is een toonaangevend on-
derwijsinitiatief waaronder een breed 
scala aan activiteiten wordt ontwikkeld. 
Daarnaast maken wij een eigen magazine: 
het Like to Share magazine. U kunt zich 
gratis abonneren via www.liketoshare.
education.  

Kom NU  voor €50 naar leren met  TABLETS!

http://www.ncosm.nl
http://www.liketoshare.education
http://www.liketoshare.education
http://lerenmettablets.nl/node/181#tabs-4
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Effectiever lesgeven  
met iPads
√  Presenteer uw lesmateriaal van iPad tot iPad

√  Deel het scherm van een leerling met de hele klas

√  Ontvang en verstuur documenten en opdrachten

√  Krijg de aandacht door alle schermen op zwart te zetten

 √ Blokkeer internet, gedeeltelijk of geheel

Netop levert al meer dan  
15 jaar toonaangevende 
software voor scholen! 

Bekijk de video voor een  
korte introductie van 
ons nieuwste product!

LIKE TO SHARE

ADVERTENTIE

Voor meer informatie over  
Vision ME: +31 (0)85 401 7760
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De rode draad van de verschillende activiteiten is de impact 
van technologie op onderwijs. Like to Share wil in deze ont-
wikkelingen een stimulerende rol op zich nemen door:
1. te inspireren;
2. kennis te delen en
3. vraag en aanbod met elkaar te matchen.

Like to Share bedient de hele onderwijskolom en kenmerkt 
zich door een hoog gehalte van ‘practice what you preach’. 
Naast de inzet van nieuwe technologie in de communica-
tie en eigen activiteiten, hebben de initiatieven zelf ook een 
intrinsiek innovatief karakter dat aansluit bij de tijdgeest 
van vernieuwing zonder bestaande waarden uit het oog te 
verliezen.

Dieter Möckelmann     Hans Hoornstra

LIKE TO SHARE GOLD PARTNERS

Kom NU  voor €50 naar leren met  TABLETS!
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Leren met Tablets
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Leren met Tablets: 
5 bijeenkomsten in het land
Leren met Tablets is een serie van vijf 
regiobijeenkomsten voor beslissers uit het 
basis- en voortgezet onderwijs en  
het MBO. Zij kunnen zich in één dag  

volledig laten voorlichten over de selectie 
en het gebruik van tablets in het onder-
wijs. De bijeenkomsten zijn iedere dag 
in een andere stad en vinden plaats van 
maandag 29 september tot en met  
vrijdag 3 oktober.

29 september Den Haag
30 september Utrecht
1 oktober Eindhoven
2 oktober Hengelo
3 oktober Groningen
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Hoe zien de regiobijeenkomsten eruit?
Het onderwijs kan in één dag alle infor-
matie vergaren die nodig is voor de se-
lectie en het gebruik van tablets in het 
onderwijs. Tijdens de regiobijeenkomsten 
Leren met Tablets presenteren de belang-
rijkste leveranciers zich met hun table-
toplossingen. Maar niet alleen hardware 
komt aan bod. Educatieve uitgeverijen 
demonstreren het meest recente digita-
le onderwijsleermateriaal. Adviesbureaus 
die implementatie van tabletonderwijs 
begeleiden staan er ook. Verder vindt u 
op de regiobijeenkomsten aanbieders van 
diensten die randvoorwaardelijk zijn voor 
een goede  implementatie. Een school kan 
zich in één dag volledig oriënteren en la-
ten informeren over de beste tabletoplos-
sing voor haar situatie. Zij wordt begeleid 
in het ontmoeten van de juiste personen 
en gaat met een concreet aanbod naar 
huis. Een prachtige match tussen vraag en 
aanbod. 

Voordelen voor de bezoeker
• Advies op maat van professionals die 

uw situatie kennen
• In één dag alle aanbieders vergelijken
• Bij de school in de buurt
Per regiobijeenkomst geldt een beperkt 
aantal plaatsen. 
Deelname kost €50 (incl. lunch, koffie en 
thee)   

Onderzoek
In aanloop naar de regiobijeenkomsten 
Leren met Tablets heeft Like to Share on-
derzoek gedaan naar de stand van zaken 
van het tabletonderwijs in het PO en VO. 
In totaal deden meer dan 500 scholen 
mee met dit onderzoek. 

Meer informatie
Bezoek de website: www.lerenmettablets.nl 
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Sinds ik twee weken geleden iedere leerling 
een chromebook uitgedeeld heb is het wer-
ken aan taken en leerdoelen langzaam aan 
het veranderen. En het leuke is dat kinderen 
zelf direct de mogelijkheden zien.

Even snel een ‘echte’ leersituatie neerzetten 
is snel gedaan. Zo hebben de kinderen i.p.v. 
de sommen uit het boek over geldrekenen 
echte situaties gebruikt om te leren met geld 
te rekenen. Via Google Docs is een opdracht 
snel gemaakt. Via Classroom kan ik met 
twee muisklikken voor iedere leerling de op-
dracht uitdelen en monitoren wie er al klaar 
is. Door documenten onderling te delen 
kunnen leerlingen elkaar feedback geven. 
Het digitaal portfolio is een google Site web-
site, waardoor leerlingen eenvoudig de ge-
maakte opdracht kunnen koppelen aan een 

lesdoel en op die manier hun leervorderin-
gen laten zien en bewijs voor leren kunnen 
verzamelen.

Kinderen op de Hollandse School zijn ge-
wend om te werken met persoonlijke leer-
doelen. Aan de hand van CITO toetsen, 

‘Meester, kan dat niet 

 beter via Docs?’

observaties of sociaal emotionele ontwik-
keling stellen leerlingen samen met leer-
krachten persoonlijke doelen op. Leerlingen 
werken gedurende zelfstandig werkmomen-
ten aan deze persoonlijke doelen.
Waar de persoonlijke doelen voorheen op 
papier werden bijgehouden hebben leerlin-
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gen nu een GoogleSheet (Excel) waar ze de 
persoonlijke doelen bijhouden. Door deze 
te delen met mij kan ik als leerkracht wij-
zigingen bijhouden of na een leergesprekje 
samen de persoonlijke doelen aanpassen. 
Tevens kan een leerproces veel beter wor-
den bijgehouden in plaats van alleen de 
eindproducten te presenteren.

Ook hebben de leerlingen alle lesdoe-
len voor de basisvakken in hun Goog-
leDrive staan. Door lesdoelen vooraf-, 
tijdens- en na activiteiten van feedback 
te voorzien werken leerlingen niet aan 
lesjes of hoofdstukken, maar zijn ze 
daadwerkelijk bezig de leervorderingen 
op lange termijn te volgen. Door via Dri-
ve gezamenlijke folders aan te leggen 

voor fotomateriaal of audiobestanden 
kunnen kinderen hun bewijs voor leren 
verzamelen. 

Zonder Chromebooks of Google Apps 
was dit alles niet mogelijk geweest of 
niet zo effectief en efficiënt geweest. De 
diversiteit en verbondenheid tussen de 
Apps onderling maken een workflow 
mogelijk die leerlingen, leerkrachten 
en ouders concreet inzicht geeft in het 
leren van leerlingen. En ook de leerlin-
gen zelf zien de mogelijkheden meteen, 
een krant wordt niet meer in Word ge-
maakt, maar er wordt een gezamenlijke 
Docs aangemaakt. En ‘we delen hem 
ook met meester, kan hij hem straks 
printen!’. 
Het is onvoorstelbaar wat er binnen 
twee weken kan gebeuren in een klas. 
De leersituaties worden ‘echt’, onder-
zoek kan eenvoudiger gedaan wor-
den en leerlingen zijn enthousiast en 
betrokken.

ONDERWIJSPRAKTIJK | Tablets in het PO
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MICHIEL MASSELINK 

Na enkele jaren voor de klas gestaan 
te hebben richt Michiel zich sinds 
2002 op de ondersteuning van het 
onderwijsveld rond nieuwe media. 
Michiel houdt zich graag bezig met  
wat in de toekomst mogelijk wordt 
zonder de dagelijkse praktijk te 
vergeten. Zijn doel is om scholen te 
helpen met de integratie van  nieuwe 
media, social media, blended learning, 
21st century Skills en leren 3.0

     Ben jij klaar voor 
toekomst proof 
                 onderwijs?
Leren op maat - talenten benutten
Begin 2014 stuurde staatssecretaris San-
der Dekker een kamerbrief over toptalent 
in de klas. Elk kind moet individueel uitge-
daagd worden. Voor  het basisonderwijs 
is onder andere  de wens om het traditio-
nele klassensysteem los te laten waardoor 
er meer gewerkt wordt vanuit leerlijnen. 
Uit onderzoek blijkt dat leraren gedreven 
zijn om met leerlijnen aan de slag te gaan, 
maar het gevoel hebben dat zij onvol-
doende in staat zijn dit op een effectieve 
manier te doen. Ook blijkt dat minder 
dan 40% van de leraren in het basisonder-
wijs inspelen op verschillen bij kinderen. 

De rol van ICT
De tablet kan daarbij een belangrijk rol 
spelen. De vraag is steeds weer ‘hoe?’. Er 
zijn legio pilots waar tablets kleinschalig 
uitgeprobeerd worden, vaak met aanwe-
zige methodische software of een grote 
verzameling apps.  Ook zijn er veel organi-
saties die afwachten om in te stappen op 
het ‘juiste moment’.
Naast de steeds mooiere technologische 
oplossingen maken educatieve uitgevers 
het eenvoudiger voor de leraar. Oefenin-
gen en toetsen uit de methode worden 
tegenwoordig vaak eenvoudig via het 
dashboard van de leraar uitgelezen.  
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Waarna  automatisch  handelings- of 
groepsplannen uitgedraaid kunnen wor-
den. Verder zijn er intelligente online plat-
formen die de ontwikkeling van leerlingen 
realtime laten zien op leerlijnniveau. 
Daarbij wordt niet gewerkt met één vas-
te methode, maar worden verschillende 
bronnen gebruikt, ook door de leraar zelf 
ontwikkeld. 

In samenwerking met de RUG, de NHL en 
Timpaan Onderwijs wordt Dingo ontwik-
keld. Een online platform om te werken 

op basis van leerlijnen, waarbij de leraar 
met de leerling de lesstof plant en evalu-
eert. Daarbij hoeft de lesstof helemaal niet 
digitaal uitgevoerd te worden, maar zorgt 
de leraar voor een leerrijke omgeving, 
waar een kind uit kan kiezen om gestelde 
doelen te halen.

De leraar doet er toe! 
Hoe ga je hiermee om als leraar? Hoe zorg 
jij dat je de beste tools op de juiste ma-
nier inzet en het verschil maakt voor jouw 
leerlingen? “Van alle invloed die scholen 

hebben op het leren en ontwikkelen van 
kinderen, wordt 67% van het effect be-
paald door de leraar.” (Marzano).  
De digitale ontwikkelingen razen door; 
wat er over 5 jaar is weten we niet. Inves-
teren in ICT-vaardigheden en pedagogisch 
didactische vaardigheden zijn daarom 
cruciale oplossingen. De rollen van de 
ICT- coördinator en IB-er worden zeer 
belangrijk en de leraar krijgt meer grip 
op zijn eigen onderwijs. Klaar voor elke 
toekomst! 
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MILOU SCHOONEMANN

Milou Schoonemann is docente 
natuur-, schei- en wiskunde op 
Wellantcollege Westplas Mavo in 
Aalsmeer. Slechts 26 jaar en al zeven 
jaar met plezier voor de klas. In 
haar werk met jongeren is geen dag 
hetzelfde en maakt ze veel leuke 
dingen mee. Ze leert veel van haar 
leerlingen. Die “levenslessen” deelt ze 
via haar blog op Tumblr, Facebook en 
Twitter. Haar missie is jongeren positief 
in beeld te brengen en zoveel mogelijk 
mensen van de mooie kanten laten 
meegenieten. Jongeren en onderwijs 
zijn een uitdaging, maar 
wel een hele leuke!

Een nieuwe les
Een nieuw schooljaar. Nieuwe leerlingen. 
Nieuwe collega’s. Nieuwe voornemens. 
Nieuwe regels. Nieuwe verf op de muren. 
Nieuwe stagiaires.  Nieuwe kansen. Nieuwe 
lessen.

In de vijf jaar bij mijn huidige school ben 
ik bekend komen te staan als een duizend-
poot en dit jaar krijg ik er een nieuw pootje 
bij. De wiskundelessen die ik al een paar 
jaar geef staan sinds afgelopen mei op los-
se schroeven. Deze eerste week van het 
schooljaar moet ik het boek loslaten, mijn 

methode loslaten, de leerlingen loslaten en 
het niveau loslaten. Daarvoor in de plaats 
komt gedifferentieerder lesgeven, niet elke 
leerling op dezelfde manier behandelen. 
Ze onderscheiden op tempo, voorkennis, 

vaardigheden en niveau.

Klinkt als een grote taak voor 
één enkele docente en dat 
is het ook. Gelukkig sta ik er 
niet alleen voor, ik krijg hulp 
van speciale software waar ik 
de voortgang van leerlingen 
kan volgen, een digitale me-
thode, een iPad en 30 iPads in 
beveiligde hoesjes voor mijn 

leerlingen. Dat is de reden waarom ik mij 
vandaag als Sinterklaas voor de klas voel, 
de leerlingen kunnen niet wachten en zien 
de kar met cadeaus al klaar staan. 

lees verder
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je de tablet wilt gebruiken. In het algemeen 
geldt dat besturingssystemen zijn ontwikkeld 
vanuit verschillende vertrekpunten. 
Binnen iOS, Apple´s besturingssysteem voor 
smartphones en tablets, zijn de aanpassings-
mogelijkheden beperkt. De interface van 
je iPad is volledig door Apple bepaald. Dat 
zorgt voor een consistente ervaring van het 
apparaat, maar daar van afwijken kan dus 
ook niet.
Android wordt gemaakt door Google maar 
fabrikanten als Samsung, Asus, Lenovo en 
LG maken daar ieder vaak weer eigen versies 
van met ieder eigen mogelijkheden.  Android 
biedt mogelijkheden tot aanpassing, we zien 
daarom vooral bij Android speciale onder-
wijs-tablets ontstaan (Prowise, Intel, Sams-
ung). De mogelijkheid tot variatie vraagt 
wel meer aandacht en ook kennis van de 
gebruiker.  

          WAT KIES IK?  
APPLE, ANDROID, WINDOWS? 
 – KENNISNET?
Besturingssysteem mede bepalend  
voor keuze tablet
Bij het wel of niet kiezen voor tablets staat je 
onderwijsvisie centraal; wat wil je bereiken 
en welke apparaten (devices) passen daar 
het beste bij? Heb je eenmaal voor tablets 
gekozen, dan is het de vraag welk besturings-
systeem het beste bij jouw wensen past. Het 
selecteren van een type tablet kan namelijk 
niet los gezien worden van het besturingssys-
teem; tablet, besturing en het app-aanbod 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Deze stap verdient aandacht, want er zitten 
verschillen tussen de systemen qua beheer en 
mogelijkheden bij het gebruik van diensten. 

Windows, iOS en Adroid
Hier volgt geen opsomming van de voor- en 
nadelen van besturingssystemen voor tablets, 
want die hangen af  van de manier waarop 

WAT KIES IK? | Wietse van Bruggen
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WIETSE VAN BRUGGEN
Projectmanager Innovatie,  
Kennisnet

Wietse is projectmanager bij de unit 
Innovatie van Kennisnet. Hij heeft 
een achtergrond in nieuwe media 
en digitale cultuur en houdt zich bij 
Kennisnet onder andere bezig met 
onderwerpen als de Maker Movement 
en programmeren in het onderwijs en 
met de impact van digitalisering op de 
onderwijsmarkt. 
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Windows van Microsoft kunnen ook ande-
re fabrikanten toepassen op tablets, maar 
zij kunnen er weinig aan aanpassen. Je kunt 
kiezen tussen tablets die draaien op dezelfde 
Windows-versie als op bijvoorbeeld laptops 
en tablets die gebruik maken van een aange-
paste versie, Windows RT. Kies je een tablet 
die draait op een reguliere Windows versie, 
dan heb je het voordeel dat je gebruik kunt 
maken van alle bestaande Windows-pro-
gramma’s. Windows RT is ontwikkeld om te 
werken op energiezuinige, tragere proces-
soren die je ook in iPads of Android- tablets 
tegenkomt. Reguliere Windows programma’s 
kunnen niet op Windows RT functioneren. 
Verder is Windows in essentie ontworpen 
voor computers, een Windows-tablet geeft 
dus een andere tablet-ervaring dan een iPad 
of Android-tablet. 

Vragen
Welke vragen stel je bij het selecteren van een 
besturingssysteem? 
• Toepassingen: Is alles wat je wilt gebrui-

ken (software, leermiddelen) beschikbaar 
in het besturingssysteem? Via een app of 
webbrowser en hoe werken deze midde-
len? Een applicatie ontworpen voor toet-
senbord en muis werkt minder prettig via 
een touch-scherm; wat betekent dit voor je 
leerling? 

• Beheer en controle: Leg je de verantwoor-
delijkheid voor installatie & updates bij 
leerlingen of houd je de controle liever cen-
traal? Vind je het erg als er binnen je instel-
ling meerdere besturingssystemen draaien? 
Bij centrale controle betekent dit extra 
belasting voor de IT-verantwoordelijke. 
Kijk naar de mogelijkheden voor apparaat-
beheer (mobile device management) per 
besturingssysteem. 

• Persoonlijk gebruik: Neemt elke leerling 
een eigen device mee (naar huis) of zijn de 
tablets voor algemeen gebruik? Windows 
is het geschiktst voor meerdere gebruikers. 

Bij Android-tablets en iPads is dat lastiger. 
Het is verstandig daar rekening mee te 
houden.   

• Clouddiensten: Heb je specifieke cloud-
diensten nodig? Niet alle besturingssyste-
men werken even naadloos samen met alle 
clouddiensten. Diensten en een besturings-
systeem van dezelfde maker zijn vaak het 
best op elkaar afgestemd. Office365 werkt 
goed met Windows-tablets en Google apps 
for Education kan vooral goed overweg 
met Android en iOS.  

Visualiseer de praktijk
Probeer voor je te zien hoe de praktijk met 
tablets er uit ziet. Hoeveel leerlingen gaan 
ermee werken, hebben ze allemaal een ta-
blet voor zichzelf (of van zichzelf) en welke 
toepassingen zijn het belangrijkst voor je in-
stelling? Vraag eens na wat ervaringen van 
collega-instellingen zijn en vergeet niet te rade 
te gaan bij je leerlingen en lerarenteam voor-
dat je een beslissing neemt voor een tablet 
met bijbehorend besturingssysteem. 

WAT KIES IK? | Wietse van Bruggen
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ELIZE JONG ROSA NJOO

Rosa Njoo en Elize Jong zijn werkzaam 
als trainer/consultant bij APS waar zij 
scholen ondersteunen in het verrijken van 
het onderwijs met moderne technologie. 
Zij ondersteunen schoolleiders en ICT-
coördinatoren bij invoering van ICT-innovaties. 

Daarnaast verzorgen zij trainingen en 
workshops voor leraren op het gebied van 
digitale activerende didactiek, taal leren & ICT, 
differentiëren & ICT, flipping the classroom en 
onderzoekend leren. 

Zij studeerden beide af als onderwijskundige, 
en hebben daarnaast hun achtergrond in 
de lespraktijk: Rosa als docent Spaans in het 
voortgezet onderwijs, Elize als groepsleerkracht 
in het primair onderwijs. 

Buiten maakt een groepje leerlingen foto’s 
met een tablet van verschillende bomen, 
een ander groepje googlet: ‘bomen deter-
minatiekaart’ om een boomsoort te ach-
terhalen, sommige leerlingen gebruiken 
Glogster om hun presentatie over de leef-
omgeving van de school vorm te geven. 
Een paar leerlingen zijn in gesprek met de 
leraar over de vraag waarom bomen hun 
bladeren in de herfst verliezen.   

Het is 11.00 uur. Alle leerlingen druppe-
len het lokaal weer binnen. Ze gaan zitten 
en presenteren in kleine groepjes, met de 
tablet in de hand, wat ze te weten zijn ge-
komen. De leraar vraagt welke bronnen 

ze hebben gebruikt, wat hun belangrijkste 
bevindingen zijn, waar ze tegenaan gelopen 
zijn en hoe ze het hebben opgelost. 

Zomaar een beeld van hoe het onderwijs 
eruit kan zien, hoe samen te leren, te creë-
ren, te communiceren en te onderzoeken.  
En hoe tablets ingezet kunnen worden 
als didactisch middel om het onderwijs 
te ondersteunen. Dat ondersteunen kan 
op vele manieren en binnen verschillende 
onderwijsconcepten. Worden didactische 
werkvormen gecombineerd met apps en 
webtools? Of worden filmpjes gebruikt 
voor kennisoverdracht en vindt de ver-
werking plaats in groepsopdrachten? Of 

     Tablets op school? 

Van visie 
 naar didactiek

MENU 
PAGE

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

MENU 
PAGE

Kom NU  voor €50 naar leren met  TABLETS!

http://www.ncosm.nl
http://edu.glogster.com/
http://lerenmettablets.nl/node/181#tabs-4


21 LIKE TO SHARE | LMT

MENU 
PAGE

ADVERTORIAL

streeft u naar gepersonaliseerd onderwijs 
waar leerlingen 1:1 leren?  Is een tablet 
voor iedere leerling (1:1) wel de juiste keu-
ze voor een school of leraar. Past dat wel 
bij de visie op leren van de school?

Een helder beeld en duidelijke visie op 
leren. Dat is van belang om ICT effectief 
te kunnen inzetten. Wij zeggen niet alleen 
dát het belangrijk is, maar weten ook hóe 
je visie kunt ontwikkelen en kunt vertalen 
naar concrete plannen en keuzes. De vol-
gende vraag is wat dit vervolgens voor de 
praktijk van leraren betekent.  Een cruciale 
factor van effectief gebruik van ICT in het 

Wat verandert onze we-
reld in een hoog tempo 
door de technologische 
ontwikkelingen! Moet 
het onderwijs aansluiten 
op deze veranderingen 
en op de vaardigheden 
en talenten die nodig 
zijn in de 21ste eeuw? 
APS vindt van wel! Wij 
zien voornamelijk kan-
sen om pedagogische en 
didactische kernwaarden 
te verrijken met moder-
ne technologie. 

onderwijs is namelijk de deskundigheid 
van de leraar over hoe leerlingen leren. 
Een deskundige leraar weet welke moge-
lijkheden ICT biedt om het leerproces zo 
goed mogelijk te ondersteunen.  

Wij zetten ons in voor een integrale 
aanpak waarin de twee aspecten on-
derwijsvisie& ICT-beleid enerzijds en de 
professionalisering van leraren anderzijds 
samenkomen.
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Agora, volledige gepersonaliseerd onderwijs, 
de enige oplossing voor  
 de toekomst?

GEPERSONALISEERD LEREN | Sjef Drummen 

SJEF DRUMMEN

Sjef Drummen(1953)  is directielid 
van Niekée/ Agora. Hij is beeldend 
kunstenaar en combineert de 
kwaliteit van een nieuwe kijk op 
leren met zijn creatief en innovatief 
vermogen. Graag hanteert hij de 
geuzennaam onderwijskunstenaar. 
In juni 2014 won hij de Verversaward 
Onderwijsinnovatie 2021  
(Verversfoundation/SLO) voor de 
meest innovatie onderwijsvisie.  
Hij is één van de founding fathers van 
Niekée en Agora.

http://www.agoraroermond.nl

Velen zullen wel overtuigd zijn dat het on-
derwijs anders moet. Maar kan het ook 
anders? Ja, dat kan. Tenminste als je de 
moed hebt om het gewoon te doen. Wij 
hadden die moed. Ooit zijn we begonnen 
op Niekée in 2007. Op Niekée schrapten 
we 40% van de traditionele lessen. In juni 
2014 slaagden al onze 126 eindexamenkan-
didaten . Maar toch vonden we Niekée  
(voor velen al een revolutie) niet ver ge-
noeg gaan. Daarom hebben we de stap 
genomen naar de totale transformatie, een 
nieuw onderwijsmodel. “We flipped the 
system”.

Met behulp van de moderne technologie 
zijn we in staat om elk kind op maat te be-
dienen. Volledig gepersonaliseerd leren. Als 
het echte maatwerk kan en je houdt vast 
aan het huidige bestel doe je veel (mis-
schien wel alle) kinderen te kort.
Agora, gesitueerd op Niekée in Roermond, 
heeft de pretentie om een echt alternatief 
te zijn voor het klassieke onderwijs. Daar-
voor hebben we eerst onze conditionering 
los moeten laten over het denken over 
leren.
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GEPERSONALISEERD LEREN | Sjef Drummen 

 Bestaat er waardevol onderwijs zonder:
• de leidraad van methodes uit boeken
• instruerende leraren
• klaslokalen
• klassen
• voorselectie op cognitieniveau
• voorselectie op leeftijd
• doorgeslagen toetscultuur
• schoolvakken
• lesrooster
• boeken
• vooraf vastgestelde content?

Ja, dat is Agora! 
Zonder al het bovenstaande, maar met:
• multilinguïstische communicatie
• diplomagarantie op instroomniveau
• heterogeen van vmbo tot en met 

gymnasium.
• volledig gepersonaliseerd, 50 kinderen, 

50 leerroutes!
• ouders actief als onderdeel van Agora
• een holistische benadering van kinderen.
• de best denkbare digitale devices ( ta-

blets, laptops en mobieltjes).
• een agile-benadering van leren.
• a world connection.
• een analytische werkmodel voor 

leerlingen.
• één duidelijk curriculum, nl. de totale 

wereld (universum).
• de 5 werelden (kijkrichtingen) van Agora
• een uitzonderlijke tool waarmee we 

alle leergedragingen en leervorderingen 
van kinderen anytime in beeld kunnen 
brengen.

• een wetenschappelijke ondersteu-
ning van de Open Universiteit 
(Welteninstituut). 

Daarbij houden we ons aan een onze kern-
visie dat we alleen nog zaken doen die 
goed zijn voor leerlingen. Voor ons is dat 
VIB-leren.
V van vrijheid en vertrouwen in elk kind
 I  van inspireren en input geven aan
 elk kind
B   van begeleiden. Blijvende coaching 
 van de lerende! 

Op 1 augustus starten we  met 34 leerlin-
gen in een leeromgeving die de 21e eeuw 
uitstraalt. Dit alles onder de vleugels en in 
opdracht van Stichting Onderwijs Mid-
den-Limburg, die 1000 docenten in dienst 
heeft.

Dubbelportret Matthijs door Sjef Drummen
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Onze ervaring leert dat, als je iets maakt 
voor het onderwijs, het snel omarmt 
wordt. Met medewerkers die veelal uit 
het onderwijs komen, is het eenvoudiger 
schakelen. Het blijkt dat het onderwijs 
wereldje maar klein is. Tevreden docen-
ten zorgen voor een positieve tam tam. In 
record tempo was marktleiderschap het 
logische gevolg.

De wensen en ideeën van het onderwijs, 
zijn voor Prowise continue een uitdaging. 
Ontwikkelingen staan nooit stil. 
Inmiddels biedt Prowise een complete 
360 oplossing. Het mooie is dat de moge-
lijkheden alsmaar groeien. En dat zonder 
dat het complexer wordt. Om scholen 
hiervan te overtuigen kan een school gra-
tis gebruik maken van de Pro

Als onderwijzer ben je steeds op zoek naar 
de beste leermiddelen om je onderwijs te 
verbeteren. Helaas ontbreekt vaak, door 
de hectiek van de dag, de tijd om dit ge-
degen aan te pakken. Je zou graag iets 
willen doorbreken. Ergens tijd besparen. 
Maar hoe?
De problematieke die de beamer oplos-
sing met zich mee bracht hoeven we niet 
meer te benadrukken. Prowise bracht als 
eerste een betaalbare oplossing op de 
markt. Als sneeuw voor de zon verdwenen 
veel voorkomende problemen en bleek 
de geboden oplossing meer dan een alter-
natief. De prijsstelling was zo onderschei-
dend dat sommige scholen het gewoon 
niet vertrouwde. Het gebruiksgemak is 
zo hoog dat het daadwerkelijk gebruikt 
wordt. 

ADVERTORIAL

MARTIN DE FOCKERT

Bijna 20 jaar was Martin de Fockert 
actief in het onderwijs. Als voormalig 
docent geschiedenis en ICT 
coördinator, is Martin in 2007 de de 
slag gegaan als productmanager bij 
SMART. Martin is gespecialiseerd in 
Onderwijs 2.0, BYOD/BYOT en change 
management. Als key-note speaker 
heeft Martin zijn sporen verdiend. 
Met zijn overstap naar Prowise heeft 
Martin veel losgemaakt. (Inter)
nationaal een argument om aan de 
slag te gaan met “the next level”.

Onderwijs in het DNA
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wise Presenter. Hierbij maakt het niet uit 
welk merk digitaal schoolbord wordt ge-
bruikt, waar u de presenter opstart (thuis 
of op school), hoeveel devices u gebruikt 
(desktop, notebook, tablet en/of gsm), 
ongeacht het besturingssysteem, onge-
achte het kennisniveau van de gebruiker 
en zonder moeilijke licentie verhalen.
Maak een account aan! Binnen enkele mi-
nuten staat een schat aan tools en kant 

en klare lessen ter beschikking. De Prowi-
se Presenter met ProConnect is blijvend 
gratis. Gebruik je het zo intensief dat je 
meer dan 5 lessen op wilt slaan, dan ga je 
voor de opslag betalen. Een bedrag van 
maximaal 30 euro per jaar, is dan laag te 
noemen.
Bent u met een tablet aan het experi-
menteren? Dan is ProConnect een must 
om uit te proberen. Verzamel informatie, 

verstuur je scherm of neem een oefening 
af en laat deze automatisch nakijken. Met 
een investering van 1,5 uur kent de Pro-
wise Presenter geen geheimen meer.  Dat 
maakt u les niet alleen interactiever, het 
levert u veel tijd op. Dat beloven we u.
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Live quizzen  
 met de Belgen
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Dit voorjaar ging groep 8 van basisschool 
de Hoeksteen in Enkhuizen de strijd aan 
met basisschool Het Molenschip in Ever-
gem, België. Leerlingen speelden samen 
een quiz en hadden live verbinding met 
elkaar via het digitale schoolbord. In beide 
klassen presenteerden de kinderen hun 
land aan de andere klas. Hoeveel inwo-
ners, het aantal provincies, de geschie-
denis van beide landen, als ook andere 
onderwerpen kwamen aan bod. Iedere 
leerling was verantwoordelijk voor een 
stukje van deze presentatie. De partner-
klas maakte aantekeningen terwijl ze live 
naar de presentatie luisterden. Daarna 
volgde er een aantal vragen. De klas met 
de meeste juiste antwoorden won de quiz. 
Bekijk in dit korte filmpje hoe het er in de 
klas aan toeging.
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Een prachtig voorbeeld van hoe leuk, 
simpel en leerzaam contact met leef-
tijdsgenoten uit een ander land kan zijn. 
Leerlingen die op jonge leeftijd door inter-
nationalisering op school al kennismaken 
met de internationale en interculturele 
samenleving, hebben een breder perspec-
tief en betere kansen op de arbeidsmarkt.

eTwinning
Via de portal http://www.etwinning.net 
leerden de leerkrachten uit Enkhuizen en 
Evergem elkaar kennen. eTwinning is een 
portal waar leerkrachten zich gratis kun-
nen registreren en toegang hebben tot 
een database met meer dan 250.000 do-
centen in Europa. Een simpele manier om 
schoolpartners te zoeken en samen met 

leerlingen internationaal samen te wer-
ken. In de portal staan veel voorbeelden 
van mogelijke samenwerking. eTwinning 
is bedoeld voor iedereen die verbonden 
is aan een basisschool, een middelbare 
school of het middelbaar beroepson-
derwijs. Het doel van eTwinning is het 
opdoen van internationale ervaring, het 

stimuleren van ict-vaardigheden én het 
uitvoeren van verplichte lesstof op een 
inspirerende manier.

Internationaliseren in onderwijs
Het ‘Europees Platform - internationa-
liseren in onderwijs’ inspireert door te 
laten zien wat de meerwaarde van in-
ternationalisering is. Wij delen graag de 
succesverhalen en ondersteunen inter-
nationaliseren in onderwijs met kennis 
en overheidssubsidies. Medewerkers en 
ambassadeurs adviseren stap voor stap 
op professionele wijze. Zowel basis-, als 
voortgezet onderwijs én lerarenopleidin-
gen kunnen van onze expertise profiteren. 
Immers: internationalisering versterkt de 
kwaliteit van het onderwijs. 

http://www.ncosm.nl
http://www.europeesplatform.nl/etwinning/
http://vimeo.com/104958192
http://www.lerenmettablets.nl
http://lerenmettablets.nl/node/181#tabs-4
http://www.etwinning.net/nl/pub/index.htm 
http://www.etwinning.net/nl/pub/collaborate.htm 


28 LIKE TO SHARE | LMTADVERTORIAL

Modern onderwijs vraagt om moderne 
leermiddelen. De tijd dat leerlingen zware 
leren boekentassen met zich meesleep-
ten van lokaal tot lokaal ligt al een tijdje 
achter ons en de boekentas heeft zo lang-
zamerhand plaatsgemaakt voor laptops, 
tablets en smartphones. Ook de scholen 
zelf stappen steeds vaker af van de tradi-
tionele lesmethoden en bieden hun les-
stof en op maat gemaakte content via het 
internet aan. En dat is niet alleen omdat 
ze hun leerlingen zo voorbereiden op een 
samenleving die razendsnel digitaliseert, 
maar ook omdat het leren zelf efficiënter, 
gerichter en vooral leuker wordt dankzij 
de nieuwe digitale leermiddelen. Acer in-
troduceerde deze zomer de Acer Aspire 
Switch, een ideale metgezel voor de leer-
ling van nu.

Tijdens de pauze je huiswerk maken in 
het park, in de bus naar huis je Facebook 
checken, thuis eenvoudig toegang tot 
de lesstof en je documenten van school: 
met de Acer 2-in-1 Aspire Switch  kunnen 
scholieren en studenten altijd en overal 
werken. Wat deze revolutionaire 2-in-1 
laptop uniek maakt, is dat hij zich aan-
past aan de behoeften van de gebruiker, 
in plaats van dat hij de gebruiker dwingt 
een gebruikspatroon aan te nemen. Dank-
zij vier unieke modi – de laptop-, tablet-, 
presentatie- en tentmodus – is de Aspire 
Switch voor elke situatie en voor elk doel 
geschikt. Zo kunnen gebruikers eenvoudig 
switchen tussen het schrijven van werkstuk-
ken en het spelen van een spelletje of tus-
sen het kijken van een film en surfen op het 
internet. 

Back to school met de
Acer Aspire Switch
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De Acer Aspire Switch 10 is voorzien van 
64GB ingebouwd opslaggeheugen, 2GB 
RAM en een snelle Intel® quad-core proces-
sor. Microsoft Windows 8.1 bevat verschil-
lende intuïtieve features, zoals InstantGo dat 
data en apps up-to-date houdt, zelfs als het 
scherm uitstaat. Dit gebeurt door de inter-

netverbinding in stand te houden, terwijl 
tegelijkertijd energie bespaard wordt. 
Microsoft Office Student Edition is al 
geïnstalleerd, zodat leerlingen Word, Ex-
cel en PowerPoint documenten praktisch 
overal kunnen maken en bewerken, zon-
der extra kosten.

De Aspire Switch 10 is verkrijgbaar 
vanaf € 349.
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RON ZUIJLEN

Ron Zuijlen is sinds 2013 directeur 
van Stichting VO-content. Vanaf 
2012 was hij bij VO-content adjunct-
directeur en in die hoedanigheid 
naast contentontwikkeling mede 
verantwoordelijk voor ledenwerving, 
relatiebeheer, ondersteuning, 
communicatie en kwaliteitszorg. 
Daarvoor werkte Ron twee jaar als 
projectleider leermiddelenbeleid 
bij het Innovatieplatform-VO, een 
project van de VO-raad. Hij begon 
zijn loopbaan als consultant bij een 
onderwijs en organisatie adviesbureau.

WANNEER LEERMIDDELEN ZELF SLIM WORDEN | Ron Zuijlen

Wanneer leermiddelen  
        zelf slim worden
In Silicon Valley sleutelen ‘techies’ aan 
zelfsturende computers. Het is denkbaar 
dat die computers zichzelf straks her-
programmeren en ‘upgraden’. Ook leer-
middelen krijgen onder invloed van de 
digitale revolutie een ander gezicht.  
Learning analytics en gepersonaliseerd 
leren worden mogelijk. Welke randvoor-
waarden kunnen de ontwikkeling van 
‘slimme’ leermiddelen tot een succes 
maken?

De ontwikkeling van een ruim aanbod 
aan digitale leermiddelen is een gradu-
eel proces. Het begin is er, denk aan de 
inspanningen van Stichting VO-content, 

Wikiwijs en Kennisnet. Toch zullen er nog 
vele stappen worden gezet, voor deze 
ontwikkelingen in het hele onderwijs zijn 
verwezenlijkt. Eerste voorwaarde voor een 
succesvol verloop is constante uitwisse-
ling met ervaringen in en resultaten uit de 
praktijk. 

Evidence based / experience based
De kwaliteit van elk leermiddel moet ge-
garandeerd zijn en aansluiten bij kern-
doelen en examenprogramma’s. Voor 
VO-content valt of staat de ontwikkeling 
van digitale leermiddelen met  evidence 
based practice en experience based ver-
nieuwen. Oftewel: gebruik op basis van 
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Toch blijkt uit onderzoek dat nog maar 
weinig scholen zich momenteel actief 
inzetten voor een modern leermidde-
lenbeleid dat gebruik en gebruikers van 
digitale leermaterialen ondersteunt. Juist 
nu kunnen scholen de regie nemen in de 
ontwikkeling en bekostiging van open 
digitaal leermateriaal. En kan het voort-
gezet onderwijs een doorbraak bewerk-
stelligen in aanbod en gebruik. Zeker als 
scholen eensgezind optrekken, plukken 
leerlingen eerder de vruchten van slimme 
leermiddelen.   

Er bestaan al innovatieve, digitale leer-
middelen die gezamenlijk door scholen 
ontwikkeld zijn. Bekijk voor voorbeelden 
de websites stercollecties.wikiwijs.nl, www.
eindexamensite.nl, www.studiorekenen.nl, 
of countonme.studiorekenen.nl.  
Zie ook www.vo-content.nl.

belangrijk: een onderzoekende houding 
van docenten en de bereidheid om digita-
le leermaterialen te gebruiken, bewerken 
en/of vervaardigen. 

Een laatste voorwaarde voor een succes-
volle ontwikkeling van digitale leermate-
rialen: hun open karakter. Onbelemmerd 
gebruik door scholen en docenten ver-
eenvoudigt de contentontwikkeling en de 
verbetering door andere ontwikkelaars. 
Zo zullen aanbod en kwaliteit exponenti-
eel toenemen en kan foliomateriaal snel-
ler en goedkoper worden vervangen.

Heft in handen
Structurele uitwisseling, evidence based 
practice, experience based vernieuwen, 
een open karakter. Haalbare kaarten 
waarmee de ontwikkeling van slimme 
leermiddelen succesvol kan verlopen. 

bewezen effecten, vernieuwing op basis 
van eerdere ervaringen. Docenten kiezen 
tenslotte alleen voor nieuwe leermiddelen 
als die aantoonbaar meerwaarde hebben 
voor leerlingen en leerprestaties. 

Komende jaren moet worden onderzocht 
hoe leerlingen optimaal van slimme leer-
middelen kunnen profiteren. Uitgebrei-
de en structurele praktijkervaringen van 
scholen, docenten en leerlingen met inno-
vaties zijn daarbij onontbeerlijk. Even  

WANNEER LEERMIDDELEN ZELF SLIM WORDEN | Ron Zuijlen
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Als geschiedenisleraar heb ik mijn leer-
lingen altijd willen voorzien van extra, en 
vooral geschikt, materiaal. Met de komst 
van internet bij ons op school, eind jaren 
90, werd dit steeds beter mogelijk. Omdat 
toen nog niet alle leerlingen email tot hun 
beschikking hadden, werd de site Geschie-
denisleraar.nl bedacht. Hierdoor konden de 
leerlingen in ieder geval op school de site 
bekijken.

Technologie gebruiken voor en in het on-
derwijs heeft mij altijd geboeid. Maar tech-
nologie is ondergeschikt. Tenminste: in het 

onderwijs moeten degenen die het materi-
aal klaarzetten en de eindgebruiker er geen 
last van hebben. 

Deze laagdrempeligheid zie ik terug bij het 
werken met iPads in de klas. Mooie apps als 
Comic Life en Timeline 3D zijn voor leraren 
en leerlingen zó in te zetten. En er is direct 
resultaat zichtbaar. Geen debug-vensters of 
lange uploads. Maar ook apps als Keyno-
te en Pages doen gewoon wat ze moeten 
doen. Overigens is dit ook één van de re-
denen geweest om te kiezen voor iPads op 
mijn school: het werkt gewoon.

JAN-WOLTER SMIT

Jan-Wolter Smit (1972) is docent 
geschiedenis aan De Waerdenborch 
in Holten. Daar is hij tevens onderwijs 
coördinator bovenbouw VMBO 
en projectleider Leren met ICT. 
Daarnaast is Jan-Wolter auteur voor 
ThiemeMeulenhoff en eigenaar van 
Geschiedenisleraar.nl, waaronder iPad 
in de klas en Typisch VMBO vallen.

De techniek staat 
 niet centraal
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Dat betekent niet dat mijn collega’s het 
gebruik ervan niet lastig kunnen vinden. 
Dit kan aan de techniek liggen, maar ook 
aan de andere manier van lesgeven. Op 
mijn school bieden wij scholingen aan 
die hen steeds een stapje verder moeten 
helpen. Daarnaast houden wij iedereen 
van Leren met ICT-ontwikkelingen op de 
hoogte middels een tweewekelijks nieuws-
bulletin. Inmiddels zijn we al bij jaargang 3. 
Daarnaast hebben wij binnen Edmodo, de 
gratis elektronische leeromgeving die wij 
gebruiken, ook een groep aangemaakt voor 

docenten, die wordt gebruikt voor Q&A. Je 
merkt dat collega’s hieraan behoefte heb-
ben, maar ook dúrven te vragen.

Het advies dat ik mijn collega’s geef als het 
gaat om het inzetten van de iPad en/of ICT 

in de les: kijk wat je hebt en zoek een na-
tuurlijk moment om ICT in te zetten. Ga 
zeker in het begin niet bezig met het inzet-
ten van technologie, omwille van de tech-
nologie. Het is beter een beroep te doen op 
zaken waar een docent goed in is: lesgeven.
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in de praktijk? Dit bespreekbaar maken 
kan bijvoorbeeld door iemand te laten 
vertellen hoe het ingezet kan worden of 
met een groep een school te bezoeken 
die al tablets op een verantwoorde ma-
nier inzet. En dit kan op vele verschillende 
manieren, inzetten voor de basics (tekst-
verwerking, presenteren en het zoeken 
op internet) of als didactisch middel voor 
gepersonaliseerd leren (flipped classroom, 
creatieve verwerking, online leren met 
apps).

2. Organiseer trainingsmomenten 
Als helder is waarom de tablets ingezet 
gaan worden, dan komt de volgende stap 
aan de orde. Hierbij draait het om de hoe-
vraag. Hoe organiseer je het tabletgebruik 
in de klas?  

Veel scholen zijn gestart met een pilot 
met tablets of hebben het voornemen dit 
binnen een paar jaar eens grondig te on-
derzoeken. Maar hoe zorg je er nu voor 
dat de didactische implementatie van de 
tablets goed slaagt? 

1. Bespreek waarom de tablets ingezet 
gaan worden

Niet iedere leerkracht of docent is bij 
het zien van een glazen plaat die je kunt 
aanraken overtuigd van de educatieve 
meerwaarde. Sterker nog, ze kennen wel 
de verhalen van gameverslaving, filmpjes 
van flippende docenten op YouTube en 
de drang om te appen van hun leerlingen. 
Het is dus belangrijk dat zij meegenomen 
in de eerste stap: waarom doen we dit en 
hoe willen we de tablets gaan inzetten 

MARIEKE VAN OSCH

“De grootste uitdaging in het 
onderwijs is leerlingen motiveren om 
zelf te leren”. Dit staat al jaren op mijn 
website www.move.nu en is nog steeds 
actueel. De laatste jaren heb ik mij 
gespecialiseerd in de mogelijkheden 
van tablets om het leren motiverender 
te kunnen maken. Naast het 
begeleiden van scholen in het 
implementatieproces en organiseren 
van trainingen, steek ik veel tijd in 
ons platform Eduapp. Ik ben ervan 
overtuigd dat leren van en met elkaar 
de enige manier is om in deze tijd met 
razendsnelle veranderingen up to date 
te blijven. 
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In de diverse trainingen die ik organi-
seer voor scholen, draait het voorna-
melijk om deze vraag. Afhankelijk van 
de manier waarop scholen de tablets 
willen inzetten, wordt een trainingsplan 
vastgesteld. In de trainingen maken de 
leraren lessen die ze direct de volgende 
dag kunnen inzetten. 

3. Deel je kennis met elkaar
De lessen die de leraren bedacht hebben, 
zetten zij op Eduapp.nl. Hier maak je een 
profiel aan en kun je ook honderden les-
ideeën van anderen bekijken. Binnen een 
schoolaccount is het ook mogelijk om 
bijvoorbeeld per bouw of vaksectie geza-

menlijk een lijst te maken en met elkaar 
te communiceren. Zo hoef je het wiel niet 
alleen uit te vinden en kun je leren van je 
eigen collega’s en je collega’s van andere 
scholen die voor dezelfde groep staan of 
hetzelfde vak geven. Het voordeel van een 

schoolaccount is ook dat alle lesideeën 
van de docenten netjes op een rij staan en 
je zo dus de ouders gemakkelijk antwoord 
kunt geven als zij kritische vragen stellen 
over het waarom en het hoe. 

Veel succes!! 
En mocht je er niet uitkomen, dan weet je 
me te vinden: https://eduapp.nl/over 
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Glass, 3D-printers en de laatste ontwikke-
lingen omtrent digiborden en tablets kwa-
men naar voren, maar ook “flipping the 
classroom” en de impact van MOOCs en 
open educational resources.

Op 20 t/m 23 mei 2014 vond het derde Na-
tionaal Congres Onderwijs & Sociale Media 
plaats in filmmuseum EYE in Amsterdam. 
Het congres bediende de gehele onderwijs-
kolom, van basisschool tot universiteit. Te-
vens waren er speciale preconferences voor 
bestuurders in het historische Theatricum 
Anatomicum De Waag in Amsterdam. 

Het centrale thema was de impact van 
technologie op onderwijs: sociale media, 
webtools, nieuwe hardware zoals Google 

Een greep uit de sprekers: Rinda den Bes-
ten, Paul Rosenmöller, Erik Scherder, Tineke 
Netelenbos, Tanja Jadnanansing, Pedro De 
Bruyckere, Helen Keegan, Marco Derksen 
en Daphne Channa Horn.
 
Save the date!
In 2015 komt het NCOSM terug als het 
Like to Share Jaarevent. 
Block alvast de volgende data in uw  
agenda: woensdag 20, donderdag 21 en 
vrijdag 22 mei 2015.
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BEKIJK HIER ALLE FOTO’S

Foto’s: Wijnand van Lieshout
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KLIK HIER OM HET HELE STUK TE LEZEN
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JOHN LEEK
@johnwmleek

John Leek (1958) studeerde aan VL-VU, 
HvA (opleidingstechnologie) en UvA 
(mediadidactiek / onderwijskunde). 
Hij werkte als mentor/onderwijsont-
wikkelaar op het Psychologisch Pe-
dagogisch Instituut Amsterdam en 
werd gevraagd het onderwijsconcept 
te schrijven voor het Science Center 
newMetropolis (nu NEMO), waar hij 
prompt een baan kreeg. In 2000 werd 
hij ontwikkelaar van het educatieve 
concept voor de Beeld en Geluid ex-
perience. Hij schreef lesmateriaal voor 
ThiemeMeulenhoff.  Hij werkt nu aan 
innovatie van onderwijsdiensten van 
Beeld en Geluid en ontwikkeling van 
Hilversum Media Campus.

Instagrannies…..de ouderen hebben de so-
ciale media al gekoloniseerd….what’s the 
next step voor zinvol gebruik van social me-
dia in het onderwijs? Hoe geef je leiding aan 
verandering in een zo snel veranderdende 
wereld?  

Toen Dieter Möckelmann mij vroeg de 
preconference VO tijdens het NCOSM te 
modereren, ging het vooral ook over per-
soonlijke drijfveren, over leiderschap.  Ik 
vertelde Dieter over het werk dat ik deed 
in de jaren ‘80-‘90 op het Psychologisch 
Pedagogisch Instituut Amsterdam (voort-
gekomen uit de eerste LOM-school in Ne-
derland, opgericht door prof. Wilhelmina 
Bladergroen). Daar werkte ik in een, in 

die tijd zeker, zeer geavanceerde pedago-
gisch-didactische omgeving in Osdorp en 
later in Amsterdam-Noord met de moei-
lijkste groep schooluitvallers, jongeren, 
op alle onderwijsniveaus. Ik was mentor, 
av-docent en was onderwijs-ontwikkelaar. 
De discipline Educatief Ontwerpen was 
sowieso altijd een vast onderdeel op de 
VL-VU, de experimentele lerarenopleiding 
van de VU, waar ik afstudeerde in 1983, 
middenin de vorige economische crisis. 
De leerkracht als ontwikkelaar, als ontwer-
per, een mooi beeld nietwaar? De werk-
omgeving van dat PPI was er een van on 
the spot ontwikkelen…

http://www.ncosm.nl
http://www.ncosm.nl/blog/03/09/2014/john-leek-blikt-terug-op-het-ncosm
https://twitter.com/johnwmleek
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Het gevaar van BYOD echter is dat er een 
wildgroei van verschillende apparaten 
in de klas kan ontstaan, omdat leerlin-
gen een iPad, een Windows laptop, een 
Chromebook of smartphone meenemen. 
Er zijn nog weinig ICT-toepassingen voor 
het onderwijs die werken op al deze ver-
schillende platformen, die elkaar vaker 
lijken te bijten dan naadloos samen te 
werken. De sleutel is voorlopig een ap-
plicatie die draait in de internet browser, 
zoals bijvoorbeeld SMART amp, waar leer-
lingen in kunnen samenwerken, ongeacht 
het apparaat wat ze gebruiken. Het enige 
wat ze dan nodig hebben is een browser 
en een internetverbinding. 
Om de wildgroei wat in banen te leiden 
kan de school ook kiezen voor het zoge-
naamde CYOD principe – Choose Your 

Bring your own device, ofwel BYOD, is een 
concept waarbij de leerling een eigen ap-
paraat (smartphone, laptop, chromebook, 
tablet of iets dergelijks) meeneemt naar 
school om te gebruiken bij het leren. De 
school biedt dan een netwerk met internet-
verbinding aan (WiFi), waar de leerlingen ge-
bruik van kunnen maken, zodat ze idealiter 
bijvoorbeeld bij hun Google Drive kunnen 
om documenten te maken, hun Dropbox 
kunnen raadplegen en/of gebruik maken 
van sociale media en andere web 2.0-tools. 
Zodra school een dergelijk concept initieert, 
moeten de faciliteiten natuurlijk goed zijn 
en de docenten uitgerust met didactische 
tips en trucs om deze vorm van onderwijs 
toe te kunnen passen in de klas. Investerin-
gen in een goed netwerk en scholing van 
docenten zijn dan de sleutel. 

BORIS BERLIJN

Boris Berlijn geeft o.a. aardrijkskunde 
en wereldburgerschap op het Ashram 
College in Alphen aan den Rijn. 
Boris is een Apple Distinguished 
Educator en een SMART Exemplary 
Educator en maakt veel gebruik van 
onderwijstechnologie, sociale media 
en web 2.0-tools bij zijn lessen en 
probeert zijn leerlingen op te leiden tot 
zogenaamde ‘global learners’, door veel 
met schoolklassen in het buitenland 
contact te hebben en samen te 
werken. Boris beschrijft veel van zijn 
ervaringen in het onderwijs op zijn 
eigen blog en deelt veel via  
Twitter: @BorisBerlijn.

Bring your 
        own device
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Own Device – waarbij de school van te 
voren aangeeft uit welke apparaten de leer-
ling kan kiezen om optimaal onderwijs te 
kunnen volgen op de betreffende school. 
De keuze zou dan kunnen zijn de laatste 
generatie Android tablets of Chromebooks 
of anderzijds een MacBook Air of iPad  
(4e generatie of hoger). Dit is natuurlijk 
geheel afhankelijk van het aanbod van de 
methodes die de vaksecties willen gaan ge-
bruiken en de onderwijsvisie van de school. 

Eigenlijk geldt dus ook hier weer dat een 
beleidsvisie van de school noodzakelijk is 
om een dergelijk concept te laten slagen, 
omdat er een onderwijsinhoudelijke keuze 
te grondslag moet liggen aan het gebruik 
van mobiele apparaten in de klas.
Een school moet zich bewust zijn van de 
gevolgen van de keuze voor dit principe, 
want de verwachting is dat leerlingen hun 
eigen (gekozen) apparaat mee naar school 
nemen en daar kunnen nog wel wat haken 

en ogen aan zitten. Hoe zit dat verzekering-
technisch? En wat als ouders of het kind 
een dergelijk apparaat niet kunnen beta-
len? School zal dus in overleg met ouders 
tot een keuze moeten komen en heel goed 
moeten communiceren met alle betrokken 
partijen. En ook dit moet natuurlijk vanzelf-
sprekend in het beleidsplan van de school 
terecht komen. Succes!
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