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Met #onderwijs2032 lanceerde Sander 
Dekker een brede maatschappelijke  
dialoog over de toekomst van het on-
derwijs. Hierbij staat de vraag centraal: 
“Welke kennis en vaardigheden moeten 
wij leerlingen bijbrengen zodat zij mee 
kunnen draaien in de toekomstige maat-
schappij?” Om deze vraag te kunnen  
beantwoorden moeten we op zijn minst 
een beeld hebben van deze toekomstige 
samenleving, zo dachten wij bij Like to 
Share. Maar hoe doe je dat? 

Op het Onderwijsfestival2032 (21 en 22 
mei) waant u zich twee dagen in het jaar 
2032. Een tweedaags Onderwijsfestival 
waar futurologen, ondernemers, weten-
schappers en leraren met elkaar in gesprek 

Voorwoord

gaan over de toekomst van het onderwijs. 
Een echt onderwijsfeest. En wilt u op uw 
eigen school met betrokken ouders in  
gesprek over #onderwijs2032, doe dan 
mee met een van de Like to Share ouder-
avonden op 18, 19 of 20 mei in het land. 

Like to Share zit niet stil: van 9 tot 13 
maart kunt u een bezoek brengen aan 
een van de regiobijeenkomsten 
Innovatief Lesmateriaal en 16 en 17 april 
zijn er de studiedagen Toets Digitaal. 
Enfin, te veel om op te noemen. Maar 
nu eerst het nieuwe nummer van Like 
to Share Magazine.  Nummer vijf alweer, 
met daarin veel bijdragen over the Young 
Professional. 
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Je studie zit er (bijna) op. 
Je bent er helemaal klaar voor om te  
starten in het onderwijs... Hiervoor heb je 
vol ambitie de pabo of lerarenopleiding 
gedaan. Maar hoe vind je een baan? Of 
misschien ben je nét aan de slag en valt 
de dagelijkse realiteit je soms tegen. Er 
komen veel vragen op je af: Wil ik dit wel? 
Waar sta ik precies? Wat betekent het om 
leraar te zijn?

ENERGIZER bood als event op 1 november 
in Beeld en Geluid, jonge onderwijspro-
fessionals (21 t/m 30 jaar) een middag vol 
persoonlijke ontwikkeling en verdieping. 
Enthousiaste sprekers zoals Meester Bart, 

Nienke Wijnants, Marieke van 
Osch en René Kneyber vertellen 
over hun ervaring en vernieuwingen 
in het onderwijs. Dit alles onder leiding van 
de charmante gastheer Filemon Wesselink.
Samen met CNV Onderwijs hebben we er 
een mooie dag van gemaakt!

DRS. JOHN W. M. LEEK 
Manager Creatieve Industrie en Media
developing strategic partnerships

Beeld & Geluid
jleek@beeldengeluid.nl

T 035 - 677 59 27
M 06 - 13 40 74 05

  Innovatief     Lesmateriaal     in uw
 regio
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Al die apps!
Tablets zijn hot in onderwijsland. 
Maar gebruiken we de iPad als andere 
vorm van het boek of biedt het wer-
ken met apps echt een meerwaarde 
voor gepersonaliseerd leren? Onder-
wijsvernieuwer Marieke van Osch liet 
ons nadenken over de mogelijkheden 
om apps op een didactische manier in 
te zetten in de les.

Hoe houd ik orde?
Wat is de basis van orde in de les? 
René Kneyber ging hierover in ge-
sprek met jonge docenten. Aan de 
hand van praktische voorbeelden en 
wetenschappelijke theorie leerden zij 
de basis.  

Meester Bart
Meester Bart (31 jaar) is leraar Engels 
op de Open Schoolgemeenschap Bijl-
mer in Amsterdam. Hij laat het on-
derwijs zien vanuit de leefwereld van 
de docent en leerling. En met succes! 
Zijn blog met opmerkelijke uitspra-
ken van leerlingen is een regelrechte 
hit. 23 duizend mensen volgen 
zijn Tumblr. Ook is hij columnist van 
de Spits!

Keuzestress, wat wil ik precies?
Wat wil ik? Wat moet ik kiezen? Na 
het afronden van je studie krijg je te 
maken met veel keuzemomenten. 
Vaak ben je op zoek naar het perfecte 
plaatje. Een leuke baan, een druk soci-
aal leven, een gezin, culturele uitstap-
jes. Het is niet gek dat je soms niet 
weet welke keuze je moet 
maken. Nienke Wijnants 
kwamons helpen kiezen. IMPRESSIE
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Leraar is onmisbare 
schakel in vernieuwing 
van het onderwijs
Om de complexiteit van de huidige  
onderwijsinnovatie te typeren, wordt wel 
eens gezegd dat het onderwijs nu leer-
lingen moet voorbereiden op banen die 
nog niet bestaan. De maatschappelijke 
en technologische ontwikkelingen gaan 
daarvoor te snel. Niet dat het onderwijs in 
het duister tast over welke vaardigheden 
nuttig voor leerlingen zijn, maar van een 
uitgekristalliseerde visie is op dit moment 
geen sprake. Dit geldt – zo stelt Eric  
Razenberg, portefeuillehouder ICT en  
Digitalisering bij de Groep Educatieve  
Uitgeverijen (GEU) en CEO bij Thieme 
Meulenhoff – ook voor de vaardigheden 
die leraren nodig hebben om, gebruik  

ERIC RAZENBERG 

Eric Razenberg is CEO van Thieme 
Meulenhoff en portefeuillehouder 
ICT en Digitalisering in het bestuur 
van de GEU. Eric heeft de afgelopen 
tien jaar in leidinggevende functies 
bij meerdere uitgeverijen vorm en 
inhoud gegeven aan de vernieuwing 
van het onderwijs met digitale  
leermiddelen.

makend van de nieuwe technologische 
mogelijkheden, hun leerlingen optimaal op 
hun toekomst voor te bereiden. 

“Je ziet dat digitale leermiddelen steeds 
meer gericht zijn op het ondersteunen van 
het werk van de leraar. Het gaat niet langer 
alleen om aantrekkelijke digitale content 
voor leerlingen. Het gaat om het resultaat 
dat de leraar met leermiddelen kan berei-
ken. Digitale leermiddelen helpen de leraar 
zijn les voor te bereiden, maatwerk te leve-
ren aan zijn leerlingen en de ontwikkeling 
van leerlingen beter te volgen met behulp 
van bijvoorbeeld digitale toetsen en inzich-
telijke rapportages over hun voortgang.
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“Om die digitale leermiddelen goed in te 
zetten heeft de leraar nieuwe vaardighe-
den nodig. Ik ervaar dat ook de jonge, pas 
afgestudeerde leraar niet altijd de meest 
actuele kennis en ervaring met de inzet 
van digitale leermiddelen heeft. Dat kan 
ook niet, de ontwikkelingen gaan immers 
snel. Daarom is het belangrijk dat be-
trokkenen van elkaar leren. Uitgeverijen 
ondersteunen met hun dienstverlening 
scholen bij hun interne dialoog over het 
ontwerpen van leerprocessen die de  
gewenste context geven aan digitale  
leermiddelen. Het uitwisselen van kennis 
en ervaring staat daarbij centraal. 
Daarom ondersteunen de uitgeverijen 
ook het initiatief van stichting  
LeerKRACHT, waarin leraren met  
elkaar het onderwijs elke dag een beetje  
beter maken.
“Het gaat om de onderlinge balans tus-
sen onderwijsvisie, leermiddelen en de 
vaardigheden van leraren. Die elementen 
gaan elkaar versterken als ze in de voor 
de school optimale mix zijn gebracht. De 

inzet van ervaring en ideeën van leraren, jong 
en oud, is daarbij van groot belang. Hun crea-
tiviteit en vakmanschap helpen ervoor te zor-
gen dat digitale leermiddelen het rendement 
opleveren wat we ervan verwachten.”
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Of het nu gaat om leren lezen of om  
academische scholing:  de basis van  
onderwijs is tijdloos en onveranderlijk. 
Het onderwijs moet zich niet laten  
beïnvloeden door de waan van de dag.  
Maar sommige innovaties hebben een 
grote impact. Mobiel internet, sociale  
media en tablets, we houden ze niet  
buiten de deur. Jonge mensen omarmen 
deze als eersten. Over de spagaat tussen 
de waarde van het onveranderlijke en de 
impact van technologie op onderwijs gaat 
Like to Share. 

Wij willen inspireren, kenniscirculatie  
stimuleren en vraag en aanbod bij elkaar 
brengen. We doen dit met vernieuwende 
events en dit magazine. Graag presente-
ren wij u het aanbod van Like to Share in 
2015 vindt. We hopen u op een of meer-
dere platforms persoonlijk te ontmoeten.

Jaarkalender 1 
9 - 13 maart:  Innovatief Lesmateriaal

16 - 17 april:    Studiedagen Toets Digitaal

23 april:    Private Dinner voor het primair onderwijs

18 - 20 mei:    Onderwijs2032 Ouderavonden

21 - 22 mei:    Onderwijsfestival2032

28 sept. - 5 okt.:    Leren met Tablets

26 - 27 november: Edusummit

JAARKALENDER EVENEMENTEN VAN LIKE TO SHARE IN 2015
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De bijeenkomsten zijn als volgt:

Maandag 9 maart  Rotterdam 

Dinsdag 10 maart   Hilversum 

Woensdag 11 maart  Eindhoven 

Donderdag 12 maart Zwolle

Vrijdag 13 maart  Groningen

Meld u hier aan!

  Innovatief    Lesmateriaal   helemaal bij in 1 dag 

Met speciale workshops VO
Op de regiobijeenkomsten Innovatief Les-
materiaal is er een speciaal aanbod voor 
de secties Nederlands, Engels, Wiskunde, 
Biologie, Geschiedenis en Aardrijskunde. 
In unieke workshops wordt de implemen-
tatie van digitale methoden voor deze 
vakken toegelicht. Onafhankelijke experts 
op het gebied van didactiek en nieuwe 
media zullen aan de hand van methodes 
van uitgevers illustreren 
hoe innovatief onderwijs 
gegeven kan worden. Na 
afloop kunt u met uit-
gevers een persoonlijk 
gesprek aangaan.
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Regiobijeenkomsten  
Innovatief Lesmateriaal
De komende tijd zal het beeld in de klas 
veranderen. Van scholen wordt verwacht 
dat zij meer gaan doen op het gebied van 
mediarijk lesgeven en ‘personal digital 
devices’ gaan gebruiken. Er is veel voor te 
zeggen. Het onderwijs wil aansluiten bij 
de belevingswereld van de leerling, ICT 
maakt individuele leertrajecten makkelij-
ker en meer interactie wordt mogelijk.

In één dag bijgespijkerd
Wanneer u naar een van de regiobijeen-
komsten Innovatief Lesmateriaal komt, 
ontmoet u in één dag veel producenten, 
dienstverleners en specialisten die u no-
dig heeft om u te oriënteren op de juiste 
oplossing voor uw school. Tijdens de bij-
eenkomsten kunt u op drie verschillende 
manieren informatie verzamelen. Er is een 
serie presentaties en workshops van  
kenners op het gebied van digitaal  
lesmateriaal, een beursvloer waar u in 

contact kunt komen met voor u interes-
sante aanbieders, en ten slotte plannen 
we voor u enkele persoonlijke afspraken 
in met aanbieders die voor u interessant 
zijn. Centraal staan de thema’s zoeken en 
vinden, mediawijsheid, arrangeren en in-
zetten, volgen en digitaal toetsen. U bent 
in één dag bijgespijkerd en volledig toege-
rust om een juiste keuze te maken of een 
doortimmerd advies uit te brengen.

Innovatief Lesmateriaal
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Digitaal leermateriaal 
wat betekent dat voor privacy?

Aanpakken knelpunten
Ouders moeten zich hier geen zorgen 
over hoeven maken. De knelpunten  
waarover diverse media eind 2014  
berichtten moeten dan ook aangepakt 
worden. Op dit moment:
•  maakt het onderwijs (via PO-Raad en  

VO-raad) met marktpartijen (uitgevers) 
scherpere afspraken over de privacy 
van leerlinggegevens;

• ontwikkelt Kennisnet in opdracht van 
het Doorbraakproject Onderwijs en 
ict technische oplossingen die privacy 
afdwingen; 

•  zijn scholen aan de slag om ouders 
goed te informeren. 

Meer weten?  
Zie de themapagina privacy en dit 
nieuwsbericht. 

Ict-gebruik biedt leerlingen mogelijk-
heden om in hun eigen tempo te leren. 
Digitale toepassingen dagen excellente 
leerlingen extra uit en bieden andere  
leerlingen extra uitleg. 
Met het gebruik van digitaal materiaal 
ontstaan gegevens over het leerproces van 
individuele leerlingen. Dat biedt het on-
derwijs beter inzicht in dit leerproces, kan 
bijdragen aan betere leerlingbegeleiding 
en minder administratieve lasten. 

Privacywaarborgen
Uitgevers bieden de mogelijkheid digitale 
toetsen af te nemen. De docent ziet  
vervolgens of de leerling de stof begrepen 
heeft. Maar wat we nadrukkelijk niet  
willen is dat uitgevers deze gegevens ge-
bruiken voor commerciële doelen. Privacy 
van leerlingen moet gewaarborgd zijn.

JOB VOS  

Job Vos is jurist bij Kennisnet. Hij is 
gespecialiseerd in privacy en vraag-
stukken rondom uitwisseling van 
persoonsgegevens in het onderwijs. 
Als expert is hij betrokken bij  
verschillende (juridische) 
projecten. Hij 
adviseert en schrijft 
mee aan beleids-
adviezen en 
publicaties  
(zoals “Hoe?
Zo! ict en 
recht”). 

  Bezoek     Innovatief     Les-
 materiaal 

PREV 
PAGE

NEXT 
PAGE

MENU 
PAGE

http://doorbraakonderwijsenict.nl/
http://doorbraakonderwijsenict.nl/
http://www.kennisnet.nl/themas/privacy-en-internet/
http://www.kennisnet.nl/themas/privacy-en-internet/laatste-berichten/tweede-kamer-verdiept-zich-in-privacy-van-leerlingen/
http://mauricedehond.com
https://twitter.com/jobavos
https://nl.linkedin.com/in/jobavos
http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/mbo/Publicaties/Hoe_Zo_Ict_en__recht.pdf
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heid van 65% van de respondenten schat 
in dat dit binnen nu en vijf jaar de realiteit 
zal zijn. Dit is op behoorlijk korte termijn. 
Het is dan ook van belang dat bestuurders 
en schoolleiders een visie en strategie ont-
wikkelen om deze ingrijpende veranderin-
gen goed te laten verlopen.

In het primair en voortgezet onderwijs 
wordt al veel gewerkt met digitale bron-
nen (75%). Ook wordt al regelmatig ge-
werkt met digitale lesmethoden (67%) en 
wordt er al relatief veel gebruik gemaakt 

uit, waarop 315 onderwijsprofessionals 
uit het primair en voortgezet onderwijs 
respondeerden.

Wellicht een van de meest opmerkelijke 
conclusies die uit de resultaten getrokken 
kan worden is de mate van interesse in de 
invoering van digitaal lesmateriaal binnen 
het onderwijs. De mensen binnen het on-
derwijs staan er zeer positief tegenover 
maar toch is deze manier van onderwijzen 
nog niet de standaard. Een grote meerder-

Uit eerder onderzoek blijkt dat scholen 
zelf verwachten dat binnen nu en vijf jaar 
tablets en devices het schoolbeeld zullen 
bepalen. Veel scholen oriënteren zich dan 
ook op het inzetten van digitaal lesmateri-
aal. Like to Share onderzocht de stand van 
zaken op het gebied van digitaal lesmate-
riaal bij het primair en voortgezet onder-
wijs in Nederland, en de verwachtingen 
die de onderwijsprofessionals hebben 
voor de toekomst. 
Hiertoe schreef Like to Share een enquête 

Onderzoek Digitaal Lesmateriaal
Stilte voor de storm

LIKE TO SHARE |  THE YOUNG PROFESSIONAL

FOTO: Wijnand van Lieshout, Sint Janscollege in Hoensbroek

Download hier 
het onderzoeksrapport
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meen een stimulerende of juist een rem-
mende rol hebben bij de ontwikkeling 
van digitaal leren leverde een zeer diffuus 
beeld op.

De weg naar het digitale klaslokaal kent 
dus nog vele hobbels. Producenten van 
hardware innoveren snel. Bestuurders en 
schoolleiders proberen een visie te ont-
wikkelen over de implementatie van mo-
derne devices in de klas, maar hebben 
geen duidelijk beeld van welke leermidde-
len er binnen nu en vijf jaar beschikbaar 
zullen zijn voor deze devices.

Op 9 t/m 13 maart 2015 krijgen onder-
wijsprofessionals een eerste kijkje inde  
keuken bij de ontwikkelaars van digitaal 
lesmateriaal tijdens de regiobijeenkom-
sten Innovatief Lesmateriaal. Deze  
bijeenkomsten worden georganiseerd 
door Like to Share in achtereenvolgens 
Rotterdam, Hilversum, Eindhoven, Zwolle 
en Groningen. Meer informatie over  
deze bijeenkomsten vindt u op  
www.innovatieflesmateriaal.nl. Het  
volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

van digitale leerlingvolgsystemen (73%). 
Het arrangeren van digitale bronnen 
(42%) en het digitaal toetsen (45%) blijft 
achter. Deze resultaten geven aan dat al 
met regelmaat gebruik gemaakt wordt 
van digitale hulpmiddelen in de klas, maar 
dat digitaal nog niet de standaard is. 
 
De meest genoemde knelpunten voor de 
implementatie van digitale leermiddelen 
zijn tijd en geld. De respondenten vragen 
zich af hoe de implementatie van digitaal 
lesmateriaal van invloed zal zijn op de be-
groting. Er zal geld vrij moeten worden 
gemaakt voor de aanschaf van digitale 
lesmethoden, en tijd voor bijscholing van 
docententeams.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het 
onderwijsveld geen goed beeld heeft van 
de rol die educatieve uitgeverijen spelen 
bij de ontwikkeling en implementatie van 
digitaal lesmateriaal in het onderwijs. De 
respondenten hebben moeite om aan te 
geven welke uitgeverijen vooroplopen en 
welke juist achterblijven, en ook de vraag 
of de educatieve uitgeverijen in het alge-
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De praktijk
Nikita blijft steeds op zoek naar nieuwe 
tools waarmee ze haar onderwijs kan ver-
rijken. “Je kunt op een eenvoudige manier 
je lessen zowel visueel als auditief verster-
ken, of juist interactief maken. Ook zet ik 
de laptops in om leerlingen zelf onder-
zoek te laten doen. Als ik zie hoe actief en 
betrokken de leerlingen bezig zijn, raak ik 
ook gemotiveerd. “
Roderik probeert in zijn lessen Latijn zo 
veel mogelijk activerende digitale werk-
vormen te gebruiken.  In de lessenserie 
over Keizer Augustus is dat een handvol. 
“In de eerste les wordt de voorkennis ge-
activeerd met een snelle Answergarden, 
gevolgd door een les die de leerlingen 
voorbereiden met een ‘geflipte instructie’.” 
Roderik heeft zelf filmpjes opgenomen en 
op YouTube geplaatst. “Tijdens de derde 
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Jong, bevlogen en inspirerend

Veel startende leraren verlaten vroegtijdig 
het onderwijs, vooral in de grote steden. 
Dit is zeker niet van toepassing op Nikita 
van Geemen (28)  en Roderik Margadant 
(31). Nikita staat vol passie en enthou-
siasme voor een groep 6 in Amsterdam. 
Roderik is een bevlogen docent klassieke 
talen op het Gerrit Rietveldcollege  
in Utrecht.

Wat hebben deze ‘young professionals’ 
met elkaar gemeen? Ze zijn starters, zetten 
ICT dagelijks in bij hun lesgeven, én zij we-
ten hun teamleden daarmee te inspireren.

Nikita weet nog goed hoe zij vier jaar gele-
den begon als startende leerkracht. “Toen 
ik begon met lesgeven, schreef ik nog op 
een krijtbord en stonden er twee compu-
ters in de klas”. Dat is nu wel anders. In ie-
dere klas hangt een digibord. 

Daarnaast beschikt de school over een lap-
topkar, waardoor veel meer kinderen tege-
lijk aan het werk kunnen. Ook bij Roderik 
op het Gerrit Rietveld college gaan de ont-
wikkelingen razendsnel. De school experi-
menteert momenteel met laptopklassen en 
BYOD.

Twee ‘young professionals’ uit het primair en voortgezet onderwijs over het 
integreren van ICT in de dagelijkse lespraktijk
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Het belangrijkste is het besef dat bij het 
uitproberen van een nieuwe aanpak ook 
wel eens iets fout gaat. ICT in de praktijk 
moet je proberen, gewoon durven!” 
Lees het hele interview op de blog van 
APS Onderwijs&ICT: 

les beantwoorden leerlingen vragen via 
een quiz in Socrative. Met de uitkomsten 
van die quiz bepaal ik hoe ik in de volgen-
de lessen kan differentiëren.” 

Kennis delen en professionaliseren
Beide ‘young professionals’ delen hun 
kennis graag met hun collega’s. Zo ver-
zorgt Roderik het wekelijkse “ICTeetje van 
de week”, een korte tip in de wekelijkse  
interne memo over een bepaalde webtool.
Nikita deelt haar digitale lesvoorbereidin-
gen en zelf ontworpen themalessen met 
haar collega’s. Zij merkt op haar school 
overigens weinig verschil tussen ‘young 
professionals’ en ‘old professionals’. “Mijn 
collega’s zijn allemaal jong van geest en 
staan open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Als er al een verschil is, dan zit dat vooral 
in de ICT-vaardigheden.”

Delen en durven is belangrijk
Roderik heeft voor startende docenten 
en leerkrachten een paar tips. “Delen is 
een van de belangrijkste succesfactoren 
voor integratie van technologie in je les-
sen, op school maar ook op het internet. 

Lees het hele interview

OLAF DE GROOT EN ELIZE DE JONG
Olaf de Groot en Elize Jong werken als trainer/consultant bij APS, een landelijk opererend not-
for-profit onderwijsinstituut, voor het team onderwijs en ICT. Zij ondersteunen young & old 
professionals bij het integreren van ICT in hun lespraktijk.
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en om er mee te kunnen leren en onder-
wijzen is er meer nodig; veel meer. Zo 
gaan wij uit van ‘blended learning’ waar-
binnen traditionele en digitale leermid-
delen door elkaar heen gebruikt worden. 
Met een grote variatie in werkvormen, 
waardoor leerlingen ook in staat zijn hun 
eigen leerstrategieën toe te passen. Dat 
stelt eisen aan het klassenmanagement, 
maar ook aan de ondersteuning die colle-
ga’s daarbij kunnen krijgen. Binnen onze 

gekozen om van Bring Your Own Device, 
Choose Your Own Tablet te maken. Een 
simpel lijstje met 5 tablets waar je uit 
kunt kiezen als je het niet zeker weet en 
daarvan afwijken mag ook. En het werkt. 
Sinds de overstap van via de school aan te 
schaffen device naar zelf mee te brengen 
apparaten is het percentage in de aanwe-
zige devices in het eerste leerjaar gestegen 
van een kleine 60 naar 95%.
Zo’n device is echter slechts een middel 

“Neem je eigen device mee”, dat lijkt in 
eerste instantie een redelijk eenvoudige 
vraag. Want wie heeft er tegenwoordig 
niet meerdere digitale apparaten in bezit 
waarmee je kunt consumeren, produce-
ren en communiceren. Maar deze vraag in 
het onderwijs stellen, levert toch het no-
dige denkwerk op. Een hele simpele ver-
volgvraag kan zomaar zijn: “Welk device 
dan?”, en: “Aan welke specificaties moet 
dat ‘ding’ voldoen?”. Wij hebben er voor 

Choose Your Own Tablet en de lerende professional
Ervaringen van het Da Vinci College
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dersteunen bij het werken met moderne 
leermiddelen. Jonge collega’s blijken daar-
bij vaak zeer vaardig in het gebruik van de 
digitale middelen, maar het leggen van 
de link met leren & onderwijzen kunnen 

meer ervaren collega’s dan weer beter. 
Dankzij de teams kunnen we deze  
kwaliteiten samen brengen en versterken 
collega’s elkaar. We noemen dat de  
‘Da Vinci Way of Doing Things’.

school is het werken in teams daarbij een 
belangrijke basis. Binnen het team werken 
collega’s met verschillende kwaliteiten 
samen en die kwaliteiten leiden mede tot 
gevarieerd onderwijs. De tablet is daarbij 
een algemeen leermiddel dat voor elk vak, 
met gebruik van de juiste software, zijn 
functie kan hebben. Choose Your Own 
Tablet is een keuze en als je die gemaakt 
heb, kun je niet meer terug. De keuze stelt 
eisen aan de inrichting van je gebouw, 
kwaliteit van (draadloze) netwerken en 
aan de kennis en vaardigheden die de do-
centen hebben. Heel belangrijk daarbij is 
een onderzoekende houding met daarbij 
de vraag: “Wat werkt er wel en wat werkt 
er niet (voor mij)”. Van daaruit maak je 
keuzes die bijdrage aan onderwijs dat leer-
lingen uitdaagt en hen ondersteunt bij het 
leren. Docenten kunnen dat niet alleen 
en ter ondersteuning hebben we de Da 
Vinci Academie. Docenten vinden daar 
een breed palet aan trainingen, cursussen 
en workshops die hen onder andere on-

ALBERT-JAN VONK
Adjunct-directeur met bijzondere 
aandacht voor onderwijs & ICT. Leraar 
basisonderwijs, docent logistiek en 
stond aan de basis van de ICT Route 
voor het VMBO. Was als projectleider 
LES 2.0 actief betrokken bij de ontwik-
keling van digitale leermiddelen.

MARK TANGE
Teamleider onderbouw VMBO van 
het Da Vinci College Lammenschans 
in Leiden. Is docent geschiedenis en 
verzorgt gastcolleges op de  
Hogeschool van Amsterdam. Heeft 
een sterke focus op professionele  
ontwikkeling binnen de school.
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De mooiste Websites voor het onderwijs
Vergroot de ouderbetrokkenheid. 

Eenvoudig, mediawijs en mediarijk!

Bekijk op onze website de vele voorbeelden:
www.hetschoolvoorbeeld.nl
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Welkom op de website van basisschool de Toekomst
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita 
kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, conse-
tetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Over link, Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. 
    Opsomming
    Opsomming

 

De Toekomst 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt.
• Twitterbericht nummer 2
 Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt.

basisschool de Toekomst  
Allebéplein 7
1062 AC Amsterdam
Telefoon 020-6152400
info@obsdetoekomst.nl

 

Laatste nieuws
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Knopje

De Groepen Nieuws School

Home

Scholen

Links

Inloggen

Contact

Een pagina

• Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?

• Koningsspelen sucesvol verlopen

• Mevakantie: even opletten...

• Rapporten

 Meer nieuws... >>

NIEUWSWELKOM

|  HOME  |  SCHOLEN  |  LINKS  |  INLOGGEN  |  CONTACT     |

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor jezelf; denk 
maar terug aan je vroegere schooltijd. Jarenlang is er de weg van huis naar school 
en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwen ouders hun kind zo'n 8000 uur 
toe aan de zorg van de juffen en meesters van de school. Dat is een belangrijk deel 
van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. 
Er komt de laatste tijd veel op de scholen af. Het aantal vakken en leergebieden 
dat in het basisonderwijs aan de orde moet komen, is uitgebreid en veranderd. 
Leerlingen hebben individuele aandacht en maatwerk nodig. Van leerkrachten 
wordt gevraagd hun didactische aanpak kritisch te onderzoeken en aan te passen. 
Ouders stellen zich op als kritische consumenten, maar vragen ook om onderste-
uning bij de opvoeding. Kortom, de scholen worden met zeer uiteenlopende eisen 
en wensen geconfronteerd en vervullen een grote maatschappelijke rol. 
Meegaan met de tijd en voorbereiden op de toekomst is heel belangrijk. 
Ook automatisering is niet meer weg te denken. En wat er op het www staat, is 
nauwelijks te bevatten. Fantastisch zo’n instrument voor communicatie en kennis-
overdracht. We hopen dat U deze site met plezier raadpleegt en gebruikt voor uw 
werk in de scholen. 
Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons 
weten !
Laat elk schooljaar, een fijn jaar worden voor u, voor al uw collega’s en niet in de 
laatste plaats voor de kinderen!

De voorzitter van de SKOR
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Guido de Bres 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 

@hetschoolvorbeeld Mooie  website! 

#Koppeling met twitter goed - 1 

hour ago

Begoniastraat 2 

Postbus 464 

3740 AL Baarn

Tel: 035 - 541 54 97 

E-mail: info@guidodebres.nl

 

Nieuws

Welkom op onze school!

Knopje

DezeIntro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem 
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam. 

Bodytekst Roboto Regular 13 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus 
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus. DezeIntro 
is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem quam sumqui volori 
beat acepedias voluptatum nam accusam, sam.
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Groepen Nieuws Team

Basisschool Guido de Brès
info@guidodebres.nl    035 - 541 54 97
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<div style="position: absolute; left: -173px; top: 0px; width: 174px; height: 1012px;"><img src="http://guidodebres.nl/uploads/links_sheet.png" /></div>
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Basisschool De Bron

Sweelinckstraat 2

3766 ED Soest

Tel.: 035 - 602 13 76

info@debronsoest.nl

 

Laatste nieuws

WELKOM OP ONZE SCHOOL!
Intro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem 
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam. 

Bodytekst Calibri Regular 15 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus 
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus.
Genimaio reiunt. Imus ium atur re moloreseque arcipsa di tempori accustrum 
fugitiis eicilit magni nimus et et quunto cullit, quia id que laboruptassi optatis 
debit, odi doloration natur, opta doluptat re non repeles ipsam ad es suntotiur 
sum sum aliti conseque niam sum quatemp ediciunt.
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Kardinaal 
Afrinkschool 
op Twitter

• Twitterbericht nummer 1 

@hetschoolvorbeeld Mooie  

website! #Koppeling met 

twitter werkt goed - 1 hour 

ago

• Nog een Twitterbericht Dit 

is nummer 2 @dieterm Mooie  

website! #Koppeling met 

twitter werkt - 2 days ago

Kardinaal Alfrinkschool

Dr. Jan Schoutenlaan 3

3145 SX Maassluis

Tel.: 010 - 591 46 37

info@alfrinkschool.nl
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Welkom op onze school!

Het laatste nieuws...

DezeIntro is body bold Et odionem autat lictore sequunt ipsandem 
quam sumqui volori beat acepedias voluptatum nam accusam, sam. 

Bodytekst Roboto Regular 13 pt. Ugit dit is een link int anducid elestia speribus 
harcias ad quatur? Over link, expernatint pliquaecto tet labo. Namus.
 Opsomming 1
 Opsomming nummer 2

Knopje

• Ouderbetrokkenheid... Wat is dat?

• Koningsspelen sucesvol verlopen

• Mevakantie: even opletten...

• Rapporten

Meer nieuws...

De Groepen Nieuws Team

Kardinaal Alfrinkschool
info@alfrinkschool.nl    010 - 591 46 37
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Leraren-APK column
moet voldoen aan de minimale Algemene 
Keuringseisen:
•  Autonome teamspeler
•  Altruïstische inborst
•  stelt leerling altijd boven zichzelf en 

schoolvak 
•  Master learner - de leerling met de 

meeste ervaring
•  laat leerling zoeken naar nieuwe  

vragen, niet naar de bekende 
antwoorden

•  Creatieve ontwikkelaar van lessen
•  Leeft royaal buiten comfortzone op  

het gebied van didactiek en 
technologie

•  Weet dat leren iets anders is dan  
les geven

Bij het thema voor deze LikeToShare 
moest ik serieus wat soul searching doen. 
De docent als professional vormt de kern 
van mij werk als trainer. Maar wat is dat 
anno 2015 eigenlijk, die ‘professionele  
docent’? Stekelige materie.

Is hij een vakidioot of vakkundig leerder? 
Een onderzoeker of ontdekkingsreiziger? 
Wetenschapper of avonturier? Reken-
meester of kritische vriend? Methodeslaaf 
of Learning Experience Designer? Manager 
of leider? 
Als columnist heb je voor het zeggen, 
dus OC&W, letten jullie even op!? We 
gaan een Leraren-APK instellen. Zijn er 
onderdelen van je professionaliteit niet 
in orde? Dan mag je ‘de weg niet op’ tot 
je het gerepareerd of vervangen hebt. Je 

Fons van den Berg

Dat betekent allesbehalve dat we het le-
raarschap gaan uniformeren. Algemene 
APK-eisen zijn voor iedereen hetzelfde, 
ongeacht of je een Ferarri, stationwa-
gen of bestelbus bent en om te kunnen 
functioneren, moet je aan de basiseisen 
voldoen. 

Om recht te doen aan je specifieke kwali-
teiten wordt je ingezet voor waar je goed 
in bent (racen, families vervoeren of pak-
jes bezorgen). En daar word je óók op be-
oordeeld. Als differentiëren  
en personaliseren voor de  
ontwikkeling van leerlingen  
van belang is, dan is het  
dat ook voor de master  
learners in je school. 

  Innovatief    Lesmateriaal   helemaal bij in 1 dag 
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Ter voorbereiding van dit unieke event 
ben ik in oktober in de Chinese stad 
Chengdu geweest. In deze miljoenenstad 
(17 miljoen inwoners) sprak ik met de 
onderminister van onderwijs. We kwamen 
overeen dat een tiental schooldirecteu-
ren de Like to Share summit in november 
in Maastricht zal bezoeken. Om meer 
van het Chinese onderwijs te begrijpen 
bezocht ik ook zes scholen en sprak met 
leerlingen, docenten en directeuren.
Wat mij opviel aan de scholen was de 
schaalgrootte. Klassen van vijftig leerlin-
gen is geen uitzondering. En omdat de 
eenkindpolitiek is versoepeld, worden elk 
jaar scholen bijgebouwd. Hier geen krimp. 
De leraar staat met een headsetmicrofoon 
voor de klas. En daar waar wij technolo-
gie willen inzetten om het individu van 

We willen verrassen en inspireren. Over 
grenzen kijken en bruggen bouwen. Op 
26 en 27 november 2015 organiseren wij 
daarom de internationale EduSummit 
voor directeuren en bestuurders uit het 
PO en VO. De EduSummit is een confe-
rentie over de impact van technologie op 
onderwijs, innovatie en leiderschap. Het 
event wordt georganiseerd in Chateau St 
Gerlach nabij Maastricht. Het evenement 
wordt georganiseerd in samenwerking 
met Stichting Beeld en Geluid, EP Nuffic, 
De Gemeente Maastricht en Provincie 
Limburg. We verwachten deelnemers uit 
Nederland, België, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en Scandinavië. Deze Europese 
deelnemers zullen op de summit collega’s 
ontmoeten uit China, Turkije en de  
Verenigde Staten. 

Like to Share in China

EduSummit

November 26-27, 2015 
Maastricht, �e Netherlands

www.edusummit.eu

Like to Share heeft passie  
voor onderwijs en innovatie
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relatie met Chinese scholen aan te gaan.
Neemt u voor meer informatie con-
tact met mij op via hans@liketoshare.
education.

Hans Hoornstra, co-founder Like to Share

onderwijs moet niet worden onderschat. 
Onderwijs met het doel volgzame bur-
gers op te leiden staat echter steeds meer 
op gespannen voet met de ambitie en de 
noodzaak van de Chinese economie om 
zelf innovatie te initiëren. Daarom verras-
te het mij niet dat veel scholen internati-
onaal samen willen werken. Ze zijn enorm 
ambitieus en willen graag partnerships 
sluiten met scholen uit het Westen. 
Met het oog op de toekomst, waarbij de 
Chinese economie nog belangrijker zal 
worden voor Nederland is het ook voor 
onze scholen heel interessant om de

dienst te zijn, ziet de Chinees in techno-
logie vooral een kans om het rendement 
te verhogen. Maar hoewel de grootste 
iPadfabriek ter wereld in Chengdu staat, 
is het gebruik van digitale leermiddelen 
nog ver te zoeken. In de collectivistische 
Chinese cultuur speelt onderwijs een heel 
andere rol dan bij ons het Westen. Op de 
vraag wat het belangrijkste is voor een 
basisschoolleerling kreeg ik van meerdere 
directeuren te horen dat bijbrengen van 
‘respect en discipline’ en de ‘houding in de 
groep’ de belangrijkste leerdoelen zijn. De 
invloed van de communistische partij op 

  Bezoek     Innovatief     Les-
 materiaal 
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Open je ogen voor alle parels die er zijn; 
plekken en mensen in het onderwijs die 
een voorbeeld zijn voor het hele onder-
wijsveld. Zoals bijvoorbeeld de Onder-
wijspioniers. Om een brug te slaan tussen 
deze ‘club’ en de vergrijzing kom ik uit bij 
Bart Duijvelshoff, docent bij het Horizon 
College. Hij kwam met het plan om juist 
die oudere, ervaren docenten die hun 
pensioen zien naderen vast te leggen. Ca-
mera in het klaslokaal, lessituaties filmen, 

“Wij zijn de meest grijze sector in 
onderwijsland”, dat zei Jan van Zijl, 
voorzitter van de Mbo Raad in 2011 in 
een artikel in de Volkskrant.  Dit zorgt in 
de afgelopen én in de komende jaren voor 
een grote uitstroom. En daarbij hoort, 
uitgaande van gelijkblijvende studenten-
aantallen, een grote instroom. Het aantal 
‘jonge honden’ neemt toe en daar kan het 
onderwijs van profiteren. Maar hoe maak 
je je als jonge hond verdienstelijk? 

Grijs en groen 
moeten het samen doen!

docentenrollen vastleggen en dat materiaal 
ter inspiratie voorleggen aan jonge, onerva-
ren docenten. Simpel, maar zo doeltreffend.

Het onderwijs ‘medialiseert’, evenals onze 
hele maatschappij, in hoog tempo en daar 
moeten we de vruchten van plukken. En 
juist voor ‘jonge’ docenten ligt daar een lo-
gische rol weggelegd. Neem je natuurlijke 
digitale vaardigheden mee in het onderwijs; 
leren door te verbinden, leren door te delen. 
Gebruik sociale media, maak je studenten 
en je collega’s mediawijs en omarm nieuwe 
technologie. Zo zijn al die parels nog makke-
lijker te vinden.      

Jorick Scheerens,  
projectleider Practoraat Sociale Media
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Ga bij Jupiter linksaf 
richting Saturnus
‘Ga bij Jupiter linksaf richting Saturnus’. 
Het lijkt op een instructie van NASA 
aan zijn ruimtevoertuigen die de buiten-
planeten aan het verkennen zijn, maar 
niets is minder waar. Het is de mededeling 
van brugklasser Robin aan zijn klasgenoot 
Tjebbe. Die laatste heeft een controller 
van de Xbox in zijn handen en een  
eenvoudige kartonnen roodblauwe 
3D-bril op. De rest van de klas kijkt  
gespannen toe. 

Samen met universiteiten  
en organisaties
Tjebbe maakt een tour met de Microsoft 
Worldwide Telescope, afgekort WWT. Het 
is het grootste softwarepakket voor de 
educatie van sterrenkunde. Microsoft Re-
search ontwikkelde het pakket samen met Tjebbe met zijn klasgenoot.

  Onderwijs-    festival2032   het onder-  wijsfeest Jaap Vreeling verbonden aan Nova Informatie Centrum
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en echte gegevens van sterrenwachten en 
ruimtevaartorganisaties. 

Extra aandacht voor buurplaneet Mars
Als je via   het programma op je compu-
ter laadt, krijg je er een toetje bij: WWT 
Mars. Je kunt zelf op zoek naar de sporen 
van de Marskarretjes Spirit en Opportu-
nity. Ook kun je in de krater duiken waar 
het nieuwste Marswagentje Curiosity zijn 
onderzoek doet. Daarnaast zijn er pano-
ramafoto’s in 3D te bekijken. Ze geven een 
idee hoe het Marsoppervlak eruit ziet.

Programma in ontwikkeling 
WWT is een programma dat voortdurend 
wordt doorontwikkeld. Naast de gebrui-
kelijk updates komen er van tijd tot tijd  

universiteiten, sterrenwachten en ruimte-
vaartorganisaties. Microsoft stelt het pak-
ket gratis ter beschikking als download 
via internet. Er is ook een Nederlandse 
vertaling. Dat maakt het gebruik in de klas 
gemakkelijk. Deze Nederlandse versie is 
gemaakt door het informatiecentrum van 
NOVA, de Nederlandse Onderzoekschool 
voor Astronomie. 

Echte gegevens van sterrenwachten
De WWT prikkelt het leren op een fij-
ne manier. De leerling gaat op ontdek-
kingstocht door het heelal, leert ons 
zonnestelsel goed kennen en kan zich 
verlekkeren aan de fantastische beelden 
die in het programma zijn geïntegreerd. 
Het team van WWT gebruikt echte foto’s 

grotere aanpassingen van het programma. 
De verwachting is dat er steeds meer met 
virtual reality gewerkt gaat worden. Met een 
speciaal masker op, krijg je het gevoel hoe 
het is om langs sterren en planeten te  
zweven en kun je zelfs op bezoek bij het  
internationale ruimtestation ISS.

WWT in de klas 
Pioniers in diverse landen hebben al  
aangetoond dat de WWT bij uitstek een 
programma is dat je kunt integreren in de 
lessen op elk gewenst niveau. Voordat je het 
weet, gaan de leerlingen het heelal ontdek-
ken en zijn het wetenschappers in de dop.

Mars zoekplaatje.
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programmeren wordt opgenomen in het 
Curriculum van het Primair Onderwijs

Waarom programmeren?
Programmeren is een nieuwe taal. 
Wat voorheen Aap, noot, mies was, heet 
nu Java, HTML en pyton. 
Om kinderen deze taal aan te leren 
is het vak programmeren nodig. 
Kinderen groeien op in een digitaal
tijdperk waarbij deze taal op allerlei 
manieren tot ze komt.
 
Door CodeUur (programmeerles) geven 
we ze de kans om geheel onbevangen de 
mogelijkheden van nieuwe technologie te 
ontdekken. Kinderen gaan zich door het 
aanleren van digitale vaardigheden op een 
hele nieuwe manier creatief uiten. 

Wat is CodeUur?
CodeUur is een stichting die 
programmeren elke vrijdagochtend echt 
de klas in brengt. Wij doen dit door een 
gastdocent vanuit het bedrijfsleven één 
uur kinderen uit groep 7 en 8 van de
basisschool te leren programmeren. 
CodeUur wil in 2015 graag 1500 
scholen laten deelnemen aan een
CodeUur en heeft de ambitie dat 

CodeUur: leer kinderen 
programmeren en bereid ze 
voor op de toekomst!

RONILLA SNELLEN 

is Co-Founder en directeur van de 
Stichting CodeUur. Zij is haar  
carrière gestart als customer  
contact manager bij SNT. Daarna 
heeft zij 15 jaar bij gemeenten  
gewerkt in diverse (programma-) 
management rollen. Naast haar 
inzet bij CodeUur vervult Ronilla 
diverse interimopdrachten,  
momenteel bij de Raad voor de 
Kinderbescherming. Ten slotte is 
Ronilla de drijvende kracht achter 
de Stichting Digitale Overheid, een 
stichting die de overheid onder-
steunt bij de digitalisering van het 
contact met burgers.
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Verslag CodeWeek oktober 2014
Op vrijdag 10 oktober 2014 gaf CodeUur 
de aftrap aan de landelijke Codeweek 
door Nederlandbreed een program-
meerles te geven in groep 8. Dit initiatief 
haalde veel landelijke pers en kwam op 
het Jeugdjournaal en in Hart van Ne-
derland. Overal op de scholen werd een 
Scratchles gegeven door programmeurs 
uit het bedrijfsleven en waren veel blije 
kindergezichtjes te zien. De scholen die 
deelnamen zagen de meerwaarde van 
programmeren in en gaven, samen met de 
deelnemende bedrijven, de aanzet tot de 
nu opgezette Stichting.

Doe ook mee!
Op 6 maart 2015 organiseert CodeUur de 
landelijke lancering van de Stichting waar-
bij je je school via www.codeuur.nl gratis 
kan opgeven voor programmeerles van 
een gastdocent in de klas. Na de aftrap 
om 9 uur vindt dan op 100 basisscholen 
in Nederland tegelijkertijd een CodeUur 
plaats. Daarna is het elke vrijdag CodeUur!

Urgentie!
Kinderen worden nu nog onvoldoende 
opgeleid en kunnen niet voldoen aan de 
technische vaardigheden die in de 
toekomst van ze worden gevraagd. 
De nieuwe kennis- en informatiesamen-
leving heeft immers een enorm effect op 
de arbeidsmarkt. Banen van nu bestaan in 
de toekomst niet meer en er komt steeds 
meer behoefte aan tech gerelateerde ex-
pertise. Daarnaast kent programmeren 
vele vormen. Het gaat over het 
algoritmisch problemen oplossen. 
Ookwel computural thinking genoemd. 
Dat is zinvol voor ieder kind in elke 
toekomstige werkomgeving. Dus het
betreft niet zozeer alleen keihard 
programmeren maar veel bredere 
toepassing zoals bijvoorbeeld patroon 
herkenning en data-analyse. Dus 
programmeren leidt kinderen niet op tot 
programmeur maar ontwikkelt 
vaardigheden waar ze later in elk beroep 
profijt van hebben.

RUBEN NIEUWENHUIS 

is de private lead van StartupAm-
sterdam en partner in StartupDelta. 
Zijn doel is om het Nederlandse 
startup ecosysteem in de top-3 van 
Europa te brengen. StartupDelta is 
nu het grootste startup ecosysteem 
aan de Westkust van Europa. Hij 
initieerde CodeUur om program-
meren op basisscholen te introdu-
ceren. Daarnaast startte hij Dutch-
Basecamp, een hub Silicon (V)alley 
~ Nederland, en is hij betrokken bij 
vele andere startups en innovatie-
projecten.
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