
 

Maakt ondernemend  kwaliteitsonderwijs in een wereldstad zichtbaar

Professor media & educatie 
Wim Veen 

iPad op het  
Erasmiaans Gymnasium
 ‘ Veel docenten  
staan er toch wat  
huiverig tegenover’

De iGeneratie
Superhandig  
met smartphone  
en sociale media

Weblogger  
Han de Jonge 
 ‘ Die directe  
invloed  
is erg leuk’

2/
juni 2011

Special
nieuwe  
meDia
september 2011

Experimenteren met 
nieuwe media?
Zeven tips om 
de eerste stap 
te zetten

nieuwe media 
doorbreken  
de grenzen



Engels leren met  
je mobiel
Wat levert een experiment met  
mobiel leren via smartphones  
in diergaarde Blijdorp op

Digitaal  
schoolbord  
exit 
Alle Einstein- 
leerlingen hebben 
 toegang tot  
draadloos internet.  
De digi-borden  
verliezen hun functie.

Profiel van de informatiejeugd:  
ze zijn superhandig met media en smartphones.

inhoud

 Weblogger  
Han de Jonge,  
Pierre Bayle 
‘Die directe invloed  
is leuk’

 Facebooker  
Fiona van Bommel,   
Libanon Lyceum
 ‘Handig, dat je 
 informatie makkelijk 
kunt aanpassen.’

Moet dat dan?

Wim blok,  
voorzitter van het 
college van bestuur 
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De ict-coördinator  
repareert niet meer 
De man-van-de-techniek op 
 basisschool De Catamaran richt 
zich steeds meer op onderwijs-
kundige toepassingen van ict.

Als we eens goed kijken naar de statistieken van het 

internetgebruik in Nederland, dan vertonen die 

 duidelijk zichtbare pieken en dalen. De pieken zitten 

opmerkelijk genoeg in de pauzes van scholen, want 

dan kunnen leerlingen weer gebruik maken van hun 

smartphones om via internet de nieuwe media te 

raadplegen. Er bestaat bij onderwijsgevenden in het 

algemeen niet zoveel kennis over deze media.  

Het onderwijs besteedt er daarom meestal niet veel 

aandacht aan. Ook niet om de leerlingen te leren  

op een goede manier met deze media om te gaan om 

zo normatief gebruik te bevorderen. Het is vaak een 

non-issue of zelfs verboden om mobiele telefoons in 

de klas te gebruiken. Pingen, twitteren, Facebook, 

Hyves en cloudtechnologie kunnen zich niet  

bepaald in een grote populariteit verheugen bij de 

 onderwijsgevenden in Nederland, als ze al weten 

waarover het precies gaat. 

Moet dat dan? Deze vraag zou in ieder geval een goed 

afgewogen antwoord kunnen krijgen als het onderwijs 

daarvoor de kennis van nieuwe media en technologie 

in huis zou hebben. Daar schort het dus nog  wel  

eens aan. Veel instanties maken gebruik van het 

 model 23 things, waar nieuwe media per onderwerp 

kunnen worden verkend. Met dat model zou elke 

 docent kennis moeten maken (zie ook de achter-

pagina van deze special). Onze leerlingen verdienen 

het dat hun leerkrachten weten waardoor een 

 belangrijk deel van hun leefwereld bepaald wordt  

- de nieuwe media - en hoe die werken. 
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Gedurende het schooljaar onderhouden de leerlingen 
een klassenblog. Dat is openbaar, zodat ouders het 
blog kunnen volgen. De klas gebruikt daarvoor 
 bijvoorbeeld www.blogger.com. De leerkracht stelt 
een schema op, waarbij elke dag een leerling de 

taak krijgt een bijdrage te schrijven. Leerlingen leren hierdoor kort en 
bondig te formuleren aan de hand van eigen ervaringen en ouders 
krijgen een inkijkje in de klas.  

Leerlingen maken in groepjes filmpjes  
van hun leefomgeving. Zij plaatsen die  
op een speciaal daarvoor aangemaakt 
YouTube-kanaal. Scholen uit andere 
 landen of partnergemeenten doen 

 hetzelfde. Leerlingen maken zo kennis met de mogelijk-
heden van video en YouTube, maar ook met de leef-
omgeving en cultuur van leerlingen uit andere landen.  

Een opdracht om leerlingen na te laten denken  
over hun online-imago. Hebben ze wel eens op 
 zichzelf gegoogled? Wat kwamen ze tegen?  
Laat ze met Glogster een poster over zichzelf maken. 
De leerlingen gaan zo nadenken over hun online-

imago en bewuster beeld en tekstmateriaal op internet zetten.  

Een klassenblog 

Hoe wonen de 
mensen in...  

Reflectie op 
online-imago   

even proeven

Onderwijsjournalist, -trainer en -adviseur 
Erno Mijland verzamelde een aantal  
onderwijstoepassingen met nieuwe media. 
Om alvast even te proeven aan nieuwe 
media en hun mogelijkheden. Zie ook: 
www.ernomijland.com.
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Hoogleraar  
Wim Veen 
‘Nieuwe media 
 doorbreken 
 grenzen.  
Daar moet het 
onderwijs wat 
mee doen’
Jongeren zoeken  
naar relevantie, nut  
en  amusement, aldus 
hoogleraar Wim Veen.  
Met nieuwe media  
kan het  onderwijs  
zijn winst doen.
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Is de iPad op school 
een hype?
Het Erasmiaans Gymnasium 
 experimenteert met iPads.  
“Een aantal koplopers is voor  
zo’n experiment nodig.”



Media en 
onderwijs

Ooit moet er een besluit zijn gevallen, dat 
kinderen iets moesten leren wat hun ouders 
niet machtig waren: lezen en schrijven. De 

ouders brachten hun kinderen naar een afgesproken 
plek op een afgesproken tijdstip in het dorp en daar 
was iemand die wel kon lezen en schrijven. Die begon 
naar eigen inzicht de kinderen daarin te onderwijzen, 
met vaak niet meer dan wat meubilair en een bord om 
letters op te schrijven. Dat was het, meer middelen 
waren er niet. Later kwam het wasbord en de eerste 
echte innovatie was de ganzenveer met het potje inkt 
en papier. Die veer bestond natuurlijk al langer, de 
 innovatie zat hem vooral in inkt en papier. Pas veel 
later deed de kroontjespen zijn intrede, evenals het 
bekende bord met aap-noot-mies.  
Om onderwijs goed te laten verlopen, moesten de 
leerlingen zich op een vastgesteld tijdstip verzamelen 
op een vastgestelde plaats. Dat was efficiënt: een leraar 
kon dan verschillende leerlingen tegelijk onderwijzen.  
Maar de tijd veranderde en de technologische 

 ontwikkeling vorderde. Na de ganzenveer en de 
kroontjespen verscheen de balpen. Die houdt het alweer 
een tijdje uit in het onderwijs, al is inmiddels zijn 
grootste concurrent het toetsenbord. Ondertussen 
maakten audiovisuele hulpmiddelen hun opwachting. 
Na de dia’s volgde de film en later de video en televisie. 
Wat bleef, was de gebondenheid aan tijd en plaats.
De opkomst van de interactieve media morrelt voor 
het eerst in de geschie denis aan deze beperking, die 
het onderwijs onbewust sterk gestempeld heeft. Al is 
het nog maar moeilijk voor te stellen welke invloed 
deze ontwikkeling heeft op het onderwijs. Dat gaat 
voorlopig het voorstellingsvermogen te boven en de 
nieuwe mogelijkheden zullen stap voor stap ontdekt 
moeten worden. En dat is natuurlijk ook geen wonder, 
want met deze beperking kampte het onderwijs van 
het vroegste begin. Maar dat is voorbij. Wat uiteinde-
lijk dus toch niet bleef, was de gebondenheid aan 
plaats en tijd. Maar wat gaat deze verandering het  
onderwijs brengen? Lees verder! 

De iGeneratie
Profiel van de informatiejeugd

Hebben leerlingen tegenwoordig een korte spanningsboog?  
En vertonen ze hyperactief gedrag? Tonen ze weinig discipline?  
En zijn ze nogal egalitair? Precies, dat is de jeugd van tegenwoordig!

Deze jongeren beschikken over een 
aantal zelfverworven vaardigheden, die 
nuttig kunnen zijn voor het onderwijs. 
Ze kunnen zich doelen stellen bij infor
matieverwerking: waar gaat het om?  
Ze ontwikkelen zelf hun oplossings
strategie en zijn actief lerenden, die 
graag experimenteren. mislukt iets, dan 
proberen ze het op een andere manier 
opnieuw. samenwerken in netwerken 
is een soort tweede natuur voor ze en 
kennis construeren ze bij voorkeur met 
anderen. Verder: het gebruik van ver
schillende media is voor hen een tweede 
natuur en daarop hebben ze hun manier 
van communiceren aangepast: kort, 
snel en puntig. Kortom, de jeugd van 
tegenwoordig heeft het gereedschap  
al in huis om zich thuis te voelen in de 
informatiemaatschappij van de 21ste 
eeuw. Het onderwijs kan hen daarbij 
helpen door een nieuwe aanpak te ont
wikkelen, waarbij ze hun vaardigheden 
optimaal kunnen inzetten voor hun  
eigen ontwikkeling. 

De iGeneratie en 
het onderwijs

Ze scannen in rap tempo
De jongeren van tegenwoordig zijn zeer 
geoefend in het scannen van beeldweergave. 
Ze vinden snel hun weg door de links,  
iconen, beelden en tekst. Met hun compu-
ter of smartphone surfen ze vliegensvlug 
over internet of onderhouden hun sociale 
netwerken. 

Ze doen alles tegelijk
Ze kunnen muziek luisteren, met vrienden 
chatten, huiswerk maken, gamen, sms’en 
en op internet surfen. En dat allemaal  
tegelijk! Of eigenlijk: ze kunnen heel snel 
schakelen tussen de verschillende activi-
teiten en daardoor lijkt het alsof ze alles  
tegelijk doen. 

Informatiesnippers verwerken  
ze razendsnel
Jongeren hebben geen behoefte aan totaal-
plaatjes. Ze sprokkelen overal vandaan 
stukjes informatie waarmee ze de benodigde 
kennis construeren. Die moet wel relevant 
en bruikbaar zijn. Met een versnipperde 
informatiestroom hebben ze geen moeite.

Stappenplannen vinden ze niets 
Jongeren verwerven dus informatie niet 
stap voor stap volgens een bepaalde lijn, 
maar verzamelen kriskras overal vandaan 
informatie. Feitelijk hanteren ze voor  
zichzelf een zogenaamde niet-lineaire leer-
strategie en zetten daar verschillende media 
voor in. 

Over het waarom 
van deze special

 Foto’s Jan van der meijde
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interview

Nieuwe media en onderwijs: de 
discussies – wel of geen mobiele 
telefoon in de klas – weerspiegelen 
dat scholen hiermee worstelen. 
Hoe komt dat?
“Elke keer als er nieuwe media op het toneel 
verschijnen, ontstaat eenzelfde soort dis-
cussie. Wel of niet gebruiken en zoja, hoe 
dan? Die vragen zijn dus niet van vandaag 
of gisteren, maar keren telkens terug als 
de technologische vooruitgang nieuwe 
producten oplevert. Bij de opkomst van de 
video leidde dat tot speciale videolokalen. 
Bij de ontwikkeling van de audiotechniek 
resulteerde dat in een apart lokaal voor  
talenpracticum, zo eentje met allemaal 
hoofdtelefoons. In tegenstelling tot video 
had deze techniek geen succes, omdat het 
niet goed paste binnen het klassikale sys-
teem, met dertig leerlingen en een leraar. 
Overigens dringen technische innovaties 
altijd als eerste door in de huiskamer.  
De balpennen lagen al op de huiskamertafel, 
toen ze op school nog met een kroontjes-
pen schreven. De televisie stond al lang en 
breed in de huiskamer en toen verscheen 
hij pas in de klas. Vrijwel iedereen heeft 
internet thuis, maar scholen worstelen 

nog met de vraag wat ze daarmee moeten. 
Overigens denk ik niet dat we aan deze 
worsteling kunnen ontkomen. Dat hoort 
bij een innovatieproces.”

Scholen reiken tegenwoordig 
iPads, laptops en notebooks uit 
aan de leerlingen. Dan gaat het 
toch de goede kant op?
“Zeker. Maar als leerlingen op iPads alleen 
lesboeken in digitale vorm hebben staan, 
kun je toch nog nauwelijks spreken van 
innovatie?”

Wat is specifiek voor de nieuwe 
media?
“Bij nieuwe media draait alles om internet, 
kijk maar naar Facebook, Twitter, YouTube 
en Hyves. Een van de eigenschappen van 
internet is interactiviteit. Gebruikers zoeken 
zelf de informatie die bij hun wensen en 
behoeften past. Internet biedt gepersonali-
seerde dienstverlening. Jongeren stellen 
hun eigen muziekrepertoire samen via  
internet en kopen geen cd’s meer. Auto-
producent Ford kon in het begin van de 
vorige eeuw nog wegkomen met de opmer-
king dat hij zijn T-Ford in alle kleuren  

verkocht als het maar zwart was. Dat is  
tegenwoordig uitgesloten, maar het onderwijs 
zit nog ergens tussen Ford en internet in.”

Het onderwijs voert momenteel 
adaptief onderwijs in. Dat kun je 
toch zien als een vorm van geper-
sonaliseerde dienstverlening? 
“Dit zogenaamde adaptief onderwijs voltrekt 
zich nog steeds een beetje in de marge,  
gezien wat er tegenwoordig allemaal  
mogelijk is. Ons schoolsysteem frustreert 
adaptief onderwijs nogal, vooral in het 
voortgezet onderwijs. Dat is terug te voeren 
op het 50-minutenrooster, het jaarklas-
systeem, de one-size-fits-all-aanpak en  
de standaardeindexamens en het vakken-
systeem. Zolang dat blijft bestaan, komt 
adaptief onderwijs niet goed tot ontwikke-
ling. Het basisonderwijs lijkt daar beter 
mee weg te komen.” 

De kans dat het onderwijs met 
nieuwe media innoveert is dus  
nihil?
“Misschien denken scholen inderdaad:  
we kunnen geen kant op. Maar dat is ook 
weer niet waar. Binnen het bestaande  

systeem zijn er wel degelijk mogelijkheden, 
zoals de meer innovatieve scholen laten 
zien. Zo is elke school wettelijk gezien vrij 
om zelf zijn onderwijstijd in te delen, de 
grootte van zijn groepen vast te stellen en de 
schooltentamens in te vullen. Die bepalen 
wel voor de helft het eindexamenresul-
taat! Binnen het bekostigingssysteem is 
het mogelijk om een groep van negentig 
leerlingen door drie docenten te laten  
begeleiden. Bijvoorbeeld rond een inter-
netproject.”

Kunnen scholen de nieuwe media 
niet gewoon links laten liggen,  
zolang de leerlingen maar de  
gewenste resultaten halen?
“Je kunt inderdaad zeggen dat het onder-
wijs niet per se leuk hoeft te zijn voor de 
leerlingen. Je kunt er vrede mee hebben 
dat leerlingen ‘saai’ zeggen als hun ouders 
vragen hoe het op school was. De samen-
leving is immers ook niet altijd een pretje 
voor ze en het onderwijs bereidt ze daar 
goed op voor. Waar ik als docent wel moeite 
mee zou hebben: leerlingen ervaren onder-
wijs vaak als volstrekt irrelevant. Het is maar 
wat je erger vindt: dat leerlingen je haten 

of dat ze je volstrekt irrelevant vinden. 
Zelf zijn ze volop in de weer met nieuwe 
media, maar op school treffen ze een situatie 
aan, waar de mogelijkheden van het verleden 
de werkelijkheid bepalen.”

Dat is toch altijd al zo geweest?
“Jawel, maar het onderwijs had in het ver-
leden minder middelen om zichzelf relevant 
te maken en dat voelen jongeren. Dat is 
frustrerend voor hun ontwikkeling.  
Onderwijs heeft ook een andere plaats in 
onze samenleving dan vroeger. Toen was 
het voor kinderen duidelijk dat je alleen 
door onderwijs de armoede van je ouders 
kon ontvluchten. Onderwijs bood ook de 
mogelijkheid tot emancipatie, daarmee 
kon je hoger op de sociale ladder komen. 
Dat gaf onderwijs in zichzelf urgentie, het 
was een noodzakelijk middel, hoe vervelend 
ook. Dat ervaart de huidige generatie niet 
meer op die manier. Die zoekt vooral naar 
relevantie, nut en amusement. Ze leiden 
misschien wel een leven dat eigenlijk te 
makkelijk voor ze is. Je kunt dat negeren, 
maar dan blijft onderwijs voor hen irrele-
vant. Hier ligt een grote uitdaging voor het 
onderwijs.”

Maar al die pogingen dan om met 
individuele leerlijnen te werken, 
activerende didactiek toe te  
passen en zelfstandig werken in 
te voeren…
“Prima, maar besef wel dat het huidige 
onderwijs nog steeds gevangen zit in de 
grenzen van tijd en ruimte. Nieuwe media 
doorbreken deze grenzen en daar moet het 
onderwijs wat mee doen. Leerlingen maken 
heel behendig gebruik van die mogelijk-
heden. Informatie weten ze overal en altijd 
te vinden en feitelijk gaat het daarbij vaak 
ook om leerinhoud. 

Bij de oudere generatie bestaat er 
soms weerstand tegen technologie 
en onder de jongere generatie zijn 
het enkelingen die experimenteren 
met nieuwe media.
“Het gebruik van nieuwe media moet  
geen hobby van een enkele docent zijn.  
De schoolleiding moet een heldere visie 
hebben op de vraag: waar willen we over 
vijf jaar staan met de vernieuwing van ons 
onderwijs? Overigens moet het wel een 
beweging zijn van zowel van boven naar 
beneden als van beneden naar boven. Dat 

Volgens hoogleraar Wim Veen draaien  
alle ontwikkelingen rond internet

Volgens hoogleraar leersystemen Wim Veen roept elk nieuw  
medium telkens weer dezelfde discussie op. Ook in het onderwijs. 
“Die worsteling is eigen aan de komst van nieuwe technologie  
en zijn toepassingen. Dat hoort bij een innovatieproces.” 

‘ Onderwijs zit nog  
steeds gevangen  
in de grenzen van  
tijd en ruimte’ “Kijk eens op khanacademy.org. Daar is een 

enorme verzameling van onderwijsvideo
clips te vinden, gepubliceerd op Youtube. 
Het zijn allemaal korte lesjes over tal van 
onderwerpen uit verschillende vakgebieden, 
zoals wiskunde, geschiedenis en scheikunde. 
Leerlingen kunnen die rustig bekijken en 
als ze de uitleg niet direct begrijpen,  
kunnen ze de clip nog een keer afspelen. 
Het is allemaal wel opgenomen in het  
engels. Het is een mooi voorbeeld van wat 
er mogelijk is. Je kunt zo bovendien les in 
een bepaald vakonderwerp combineren 
met het aanleren van engels. ”

Tip van Wim Veen: 
Khan Academy 

Wim Veen: “Waar ik als docent wel moeite mee zou hebben: leerlingen ervaren onderwijs vaak als volstrekt irrelevant.”  Foto’s Jan van der meijde
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is belangrijk, want de schoolleiding hoeft 
niet veel kennis te hebben van nieuwe 
technologie en media. Die moet vooral 
hun medewerkers stimuleren om hiermee 
aan de slag te gaan en hen daarbij te voor-
zien van de benodigde middelen. En niet 
te vergeten: hen ook alle ruimte geven om 
zich met nieuwe media te ontwikkelen.” 

Waar is de angst voor technologie 
in het onderwijs op terug te voeren?
“Docenten en schoolleiding zijn bang dat ze, 
als ze van de huidige manier van onder wijs 
afstappen, niet meer de gewenste examen-
resultaten halen. Uit onderzoek blijkt dat 
nieuwe leervormen niet slechter presteren, 
gezien de eindexamenresultaten. Ook niet 
beter dus, maar dat komt vooral omdat deze 
examens de niet-cognitieve opbrengsten 
van de nieuwe aanpak niet meten.”

Hoe kun je een school in beweging 
krijgen?
“Besef dat het altijd een proces van trans-
formatie is, dat zich in kleine stapjes vol-
trekt. Televisie was in het begin ook radio 
met een bewegend plaatje. Pas daarna  
ontdekte men de specifieke eigenschappen 
van dit medium en ging men daar gericht 
inhoud op ontwikkelen. iPads vervangen 
nu alleen nog lesboeken, maar boeiender 
is de vraag: wat zijn de specifieke mogelijk-
heden van zo’n tablet, wat kunnen we 
daarmee wat voorheen niet mogelijk was 
en het allerbelangrijkste: hoe levert dat  
beter onderwijs op? Zo’n proces krijgt 
vorm door experimenteren en stap voor 
stap nieuwe mogelijkheden ontdekken.” 

En het basisonderwijs?
“Het primaire onderwijs heeft als voordeel 
dat individuele leerlijnen daar beter werken. 
Een website als de rekentuin.nl of  
rekenweb.nl bieden bijvoorbeeld prima 
adaptief rekenonderwijs. Maar veel leer-
krachten blijken die niet te kennen.”

Hoe kunnen docenten de eerste 
stap zetten met nieuwe media?
“Ik denk dat de benadering van de Khan 
Academy (zie kader, red.) een mooi start-
punt is om te experimenteren met de 
nieuwe mogelijkheden. Pak een lastig  

onderwerp en verzin daarover een uitleg 
van circa drie minuten, neem dat op – 
leerlingen zullen daar heel graag bij willen 
helpen - zet dat op YouTube en doe daar 
wat mee in de les. Leerlingen kunnen de 
clip later nog eens terugkijken, op hun 
mobiel of computer thuis, als ze ontdekken 
dat ze de uitleg toch niet goed begrepen 
hebben. Vragen kunnen ze via een forum 
aan medeleerlingen of de docent stellen. 
Zo bekeken zijn de mogelijkheden van het 
traditionele klassikale systeem maar zeer 
beperkt. Met de nieuwe media is er meer 
ruimte voor de leerling om zijn eigen weg 
te bepalen. Voor de docent biedt het ook 
interessante mogelijkheden. Je kunt aan 
het aantal keren dat leerlingen een clip 
opnieuw bekijken afleiden hoe duidelijk de 
uitleg was. Bovendien nodigt zo’n filmpje 
uit tot professionele reflectie met collega’s. 
Is deze uitleg duidelijk en hoe kun je die 
verbeteren?”

Leiden al die nieuwe techno-
logische toepassingen niet tot  
een versnipperd lesprogramma?
“De jongeren van tegenwoordig weten niet 
beter of ze leven in een versnipperde we-
reld. Later zullen ze in hun werk daar ook 
mee moeten leren leven. Vroeger kon je 
alle relevante informatie in de bibliotheek 
vinden. Dat gaat niet meer in onze infor-
matiesamenleving, kennis verandert en 
ontwikkelt zich snel. Jongeren zullen moeten 
leren zelf informatie te vergaren die  
betekenis geeft aan hun leven en werk.  
Ze moeten uiteindelijk leren kennis te 
construeren met alle middelen die daar-
voor beschikbaar zijn. Daar gaat het om 
en daar zijn de media een middel voor, die 
het onderwijs hen moet leren gebruiken. 
En van die media krijgen we er steeds meer. 
Dat proces van verandering en ontwikke-
ling blijft doorgaan.” 

‘Nieuwe media 
doorbreken 

    de grenzen  
en daar moet het 
  onderwijs wat 

mee doen’

“Voor taalonderwijs vind ik livemocha.com 
een mooi voorbeeld. Daarmee zijn al
lerlei auditieve taaloefeningen te doen 
in de moderne talen met behulp van 
native speakers. Zulke middelen kan 
een docent inzetten om het taalonder
wijs relevanter te maken door bijvoor
beeld te oefenen hoe je in het engels 
een camping kan reserveren. Zelf heb 
ik vroeger heel veel rijtjes woorden  
zitten stampen bij de vreemde talen. 
In die tijd waren er geen andere mid
delen en niets kwaads over die docen
ten, want het waren schatten. maar het 
was wel heel inefficiënt en ineffectief. 
Zo hoeft dat echt allemaal niet meer. 
met Google translate zoeken jongeren 
tegenwoordig zelf de woorden op die 
ze niet paraat hebben. Dikke kans dat 
ze een eenmaal zo geleerd woord 
nooit meer vergeten, dus goed ge
leerd hebben. De kunst voor docenten 
is om onderwijs met de nieuwe mid
delen relevant te maken.”

Tip van Wim Veen: 
Livemocha 

 “Hoe het allemaal begonnen is? Het ging eigen-
lijk vanzelf, je probeert iets en ontdekt van-
zelf wat de mogelijkheden zijn. In 2007 ben 

ik begonnen met mijn weblog op Blogspot. Ik houd 
van openheid en transparantie en daar zijn deze  
media heel geschikt voor. Ook ben ik altijd op zoek 
naar kennis over onderwijs en mensen die me wijzer 
kunnen maken. Met de nieuwe media komt dat alle-
maal binnen je bereik. En ik vind het heerlijk om me 
in het debat over onderwijs te mengen. Daar lenen 
Twitter, LinkedIn en een weblog zich prima voor.  
Je creëert met nieuwe media een eigen leernetwerk, 
dat vind ik prachtig en het inspireert mij enorm. 
Laatst bogen we ons over de vraag wat we met groep 
8 zouden gaan doen tot de zomervakantie. Ik heb 
onze vraag via Twitter de wereld ingestuurd en binnen 
de kortste keren kwam er een stroom van reacties. 
Al snel zat ik te skypen met een juf uit Gelderland. 
Veel leerkrachten blijken dus met deze vraag te zitten. 
Zo kun je prima kennis en ervaring delen.”

“De sociale media zijn niet statisch, in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld een website. Je kunt je er beter mee 
profileren. Overigens liggen daar wel een paar val-
kuilen. Ik ben beter op mijn woorden gaan letten: 
wat zeg je en hoe zeg je het. Ik heb ooit eens op mijn 

weblog  iets geschreven over de problemen met het 
ontvangen van leiding. Ik raakte een gevoelige snaar, 
zeg! In ieder geval bracht het een gesprek op gang. 
Ook heb ik onlangs iets getwitterd over een maat-
regel van de onderwijswethouder. Toen reageerde de 
dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de  
gemeente ook met een tweet. Dat directe contact, 
die directe invloed is erg leuk. Het stuwt de school 
mee in de vaart der volkeren.” 

“Het kost tijd, ja. Overdag op school heb ik maar 
sporadisch gelegenheid om met nieuwe media bezig 
te zijn. Alleen Twitter heb ik wel eens open staan, 
zodat ik de tweets kan volgen. Het meeste werk doe 
ik thuis: ’s avonds of in het weekend. Vooral voor de 
weblog moet ik me toch even kunnen concentreren. 
Sociale media kunnen ook een goede vorm zijn  
om ouderparticipatie te vergroten. Bepaalde vragen 
waar mee je als school zit en waarbij ouders een  
rol kunnen vervullen, zou je ook met hen kunnen 
delen via sociale media. Ouders met interesse  
of specifieke kennis, maar ook de deskundigen 
 binnen de school en bij onze partners kunnen zo 
 direct met elkaar in contact komen rond een  bepaald 
onderwerp als dyslexie. Al die nieuwe mogelijkheden: 
ik vind het fantastisch!” 

Spelenderwijs rolde hij in de wereld van de nieuwe media. Directeur 
Han de Jonge houdt graag contact met de buitenwereld. “Geweldig, 
die uitwisseling van kennis en dat allemaal zo snel!” Het gebeurt 
vaak in de avonduren, dat wel.

‘ Die directe invloed is erg leuk’
Han de Jonge, directeur Pierre Bayle over weblog en Twitter

mijn media 

 Foto: tineke de Lange

Han de Jonge: “Het meeste werk doe ik thuis: 
’s avonds of in het weekend.”http://odbspierrebayle.blogspot.com http://twitter.com/odbspierrebayle
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Met nieuwe media aan de slag? Dan zijn hier zeven tips van  
expert Frans Schouwen  burg van Kennisnet. Voor de  twijfelaars  
en de nieuwsgierigen onder het lerarenkorps. 

Sectormanager Frans Schouwenburg van Kennisnet, expertise-
centrum voor ict in het onderwijs, heeft veel ervaring met het 
begeleiden van scholen die de mogelijkheden van ict bewust 
willen benutten. Hij heeft zeven tips voor docenten en 
leerkrachten die in eerste instantie ertoe neigen om alle 
ontwikkelingen rond nieuwe media en internet links 
te laten liggen. Maar de tips zijn ook handig voor 
degenen bij wie de nieuwsgierigheid kriebelt. 

Heel handig: voor elke docent zit een klas vol gevorderden in  nieuwe media. 
Gebruik die kennis en ontwikkel een boeiende  samenwerking. Zij vertellen 
je alles over hoe je Facebook, Twitter, smartphones en computers kunt 
gebruiken en jij vertelt hen alles over de vakinhoud die ze zich eigen 
moeten maken en reikt hen daarbij educatieve bronnen op internet aan. 
De leerlingen vinden het prachtig als ze iets van hun wereld mogen delen 
met hun  leerkrachten. Op veel scholen is het al de praktijk dat zij hun 
 docenten op weg helpen met het digitale schoolbord. 

Had je vroeger nog een cursus nodig om met een personal computer 
aan de slag te gaan, de huidige smartphones en tablets, zoals de iPad, 
werken zo intuïtief dat iedereen daar in korte tijd zijn draai op vindt. 
Daarnaast blinken ook Twitter, Facebook en Hyves uit in gebruiksgemak. 
Vandaar ook het succes van de nieuwe media, smartphones en tablets. 
Ze hebben allemaal een lage leercurve: je hoeft geen cursus te volgen 
om je met deze middelen te ‘bedienen’. Wel belangrijk is om de tijd 
te nemen om de mogelijkheden van de nieuwe media te ontdekken 
en toe te passen. Daarvoor worden wel cursussen aangeboden, 
maar belangrijker nog is een ontdekkende en exploratieve houding.

TIP 2 Besef: de drempel ligt laag door 
het ultieme gebruiks gemak

De wereld van de nieuwe media vraagt om een gezamen lijke 
 verkenning door een team of vakgroep. Verdeel de taken, bijvoorbeeld 
per medium. Denk daarbij aan Twitter, Facebook, en YouTube, maar 
ook aan digitale lesmethoden en educatieve websites, zoals wrts.nl, 
Digischool, Wikiwijs of apparaten als de smartphone, netbook of 
iPad. Wissel vervolgens de ervaringen uit rond de vraag: wat zou dit 
medium voor ons onderwijs kunnen betekenen? Deze nieuwe media 
zijn zo veelzijdig dat een enkeling in zijn zoektocht daar al snel in 
vastloopt vanwege tijdgebrek, maar ook door gebrek aan focus. 

Is het de zoveelste hype of waait alle drukte rond nieuwe media, 
smartphones en mobiel internet vanzelf weer over, zoals sceptici 
denken? Ja en nee. Al die drukte zal inderdaad weer overgaan, 
maar dan alleen omdat nieuwere technieken en toepassingen de 
aandacht naar zich toe zullen trekken. Ontkennen van de ontwikke-
lingen rond de nieuwe media en de invloed die dat op de jeugd 
heeft, levert niets op. De uitdaging voor het onderwijs luidt: hoe 
gaan we met deze nieuwe technische middelen om en hoe kunnen 
we daar ons voordeel mee doen? Zet de angst voor het onbekende 
definitief overboord en zie de uitdaging van de nieuwe mogelijkhe-
den: nog beter en leuker lesgeven.

TIP 1 Zie de realiteit onder ogen

Leerlingen onderrichten is de kerntaak van leraren. Maar in dit geval zullen 
leraren vooral zichzelf wat aan moeten leren. Bepaal wat voor jezelf de 
beste methode is. Laat je je graag door anderen meenemen in de geheimen 
van de nieuwe media, dan is een cursus allicht een idee. Of je steekt je licht 
op bij een collega, binnen of buiten de school, die bijvoorbeeld al een 
fervent twitteraar is en brainstorm eens met hem over de mogelijkheden 
voor jouw lessen. Gewoon lukraak beginnen ligt je misschien beter, omdat 
je ook nooit hand leidingen leest van huishoudelijke apparaten? Ga dan 
eens struinen op internet, bekijk eens wat pagina’s van Twitter of Facebook. 
Ook Kennisnet is een goed startpunt. Of volg de volgende tip op. 

TIP 5 Ontwikkel een eigen leerstrategie

TIP 3 Ontdek de mogelijk heden 
in teamverband

De verleiding is groot, vooral voor de techneuten onder de docenten, 
om je in de mogelijkheden van de nieuwe technieken te verliezen. Dat is 
natuurlijk niet de essentie. Bepaal eerst de onderwijsinhoud en zoek daar 
de geschikte media bij: welke past het beste bij wat ik wil overbrengen 
of bereiken? Bij de overwegingen om nieuwe media te gebruiken, moet 
de vraag centraal staan: hoe kunnen we ons onderwijs verbeteren? 
Vooral op het vlak van adaptief onderwijs en activerende didactiek lijken 
de nieuwe media hoge ogen te gooien, omdat de grenzen van tijd en 
plaats vervagen. Overigens blijkt uit onderzoek dat nieuwe media, 
 gecombineerd met oude en nieuwe onderwijsmethoden, in ieder geval 
gelijke onderwijsresultaten geven. In dat laatste geval zit de winst dan 
vooral in het feit dat leerlingen meer plezier aan het onder wijs beleven 
omdat er meer variatie mogelijk is en de flexibiliteit toeneemt. Dat zorgt 
voor een betere sfeer in de klas. En dat is ook wat waard!

TIP 7 Het gaat om beter onderwijs, 
niet om de techniek

TIP 6 Laat leerlingen helpen, 
zij zijn de experts

Telefoon “Nog een Samsung Diva. Mijn ouders 
vonden een toestel met internet nog niet nodig. 
Volgend jaar loopt mijn abonnement af en dan 
neem ik een BlackBerry Bold. Daarmee kan ik wel 
internetten.”

Favoriete app “Ik heb een iPod Touch waarmee 
ik kan internetten en daarvoor gebruik ik een app 
voor Hyves en Twitter.”

Hyves of Facebook “Hyves, want daarmee kun 
je veel doen. Facebook is een beetje Hyves en 
Twitter samen. Toch wordt het Facebook, denk ik, 
want Hyves is niet meer zo populair.”

Twitter “Elke dag twitter ik. Ik heb nu meer dan 
2.000 tweets. Maar ik twitter geen berichten als:  
ik ga nu dit doen.”

Favoriete sites “YouTube, Google, Hyves, 
Twitter, Girlscene, Facebook en Hotmail.”

School “Docenten gebruiken in de les wel power-
points en Google.  Daarvoor staat een computer in 
de klas. Voor grote opdrachten moeten we naar 
het computerlokaal, maar daar mogen we niets 
doen met Twitter en Facebook en dat begrijp ik wel.”

Huiswerk “Soms gebruik ik Twitter of msn als ik 
een vraag over mijn huiswerk heb. Google gebruik 
ik om informatie te vinden of plaatjes voor een 
werkstuk. Voor de vreemde talen gebruik ik wrts.nl.”

Docenten “De jonge docenten zijn handig met de 
computer en Facebook, maar de meesten vinden 
het niet zo belangrijk. Die veranderen hun lessen 
daar niet voor. Ik vind het prima, dat is hun keuze.” 

‘ Voor de vreemde 
talen gebruik  
ik wrts.nl’

Romée van der Veen (12),   
1 vwo Libanon Lyceum

Vernieuwing van het onderwijs is altijd een wisselwerking tussen de school-
leiding en de onderwijzers. De directie moet het belang van de technische 
ontwikkelingen voor het onderwijs onderschrijven en hun medewerkers 
uitdagen hiermee aan de slag te gaan. Maar hen daar ook de tijd en 
middelen voor geven om bijvoorbeeld een cursus te volgen of te experi-
menteren met nieuwe media. Mocht de schoolleiding dit nog niet op de 
agenda hebben staan, dan kunnen de docenten daar natuurlijk de aandacht 
voor vragen als zij graag aan de slag willen met de nieuwe mogelijkheden. 

TIP 4 Vraag om beleid, tijd en ruimte

 Foto Jan van der meijde
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Aan de slag  
met nieuwe media
Zeven tips voor leerkrachten en docenten



Wat levert een experiment met 
smartphones in Blijdorp op?

Engelse dieren namen leren met de mobiel

Leerlingen struinen met een mobiele telefoon door 
Blijdorp. Ondertussen proberen ze allerlei vragen 
over de dieren met het apparaat te beantwoorden.  
En dat allemaal in het Engels. Boeiend vinden ze het 
experiment met de mobiele telefoon in ieder geval. 
Maar wat waren de resultaten van dit experiment 
met mobiel leren? Dit zagen de leerlingen op hun smartphone

Verrijkt mobiel leren het onderwijs? 
Daarop moest het experimenteel 
onderzoek van EarlyBird, vroeg-

schools Engels op de basisschool, en de 
Universiteit van Amsterdam antwoord  
geven. Twee scholen uit Rotterdam deden 
eraan mee: Passe-Partout en De Wilgen-
stam. Hoe dan ook: de leerlingen waren 
erg enthousiast over de smartphone, zo 
blijk uit het onderzoek. Maar wisten ze 
ook daadwerkelijk hun Engelse woorden-
schat over het dierenrijk te vergroten?  
De uitkomsten riepen een wat genuanceerd 
beeld op, aldus de onderzoekers. Het gebruik 
van de telefoon tijdens het bezoek aan  
de dierentuin vergrootte bij de Blijdorp-
bezoekers de woordenschat niet vergeleken 
met de leerlingen die lessen met dezelfde 

leerinhoud gewoon op school kregen. Het 
gebruik van de telefoon thuis - een deel 
van de Blijdorpbezoekers mocht hem mee 
naar huis nemen - liet de woordenschat 
echter wel toenemen. De thuisgebruikers 
besteedden 8,1 uur aan de lessen op de 
mobiele telefoon, terwijl de anderen niet 
verder kwamen dan 6,3 uur. Dat zij meer 
leerresultaten boekten, is dan ook terug te 
voeren op het mobiel leren thuis, aldus de 
wetenschappers. 

Informeel leren
De onderzoekers waren verder nog benieuwd 
of de leerkrachten de mobiele telefoon een 
welkome en praktisch aanvaardbare aan-
vulling vonden op de overige digitale  
leermiddelen. Uit het onderzoek komt 

naar voren dat van de leerkrachten het 
overgrote deel zeer positief staat tegenover 
mobiel leren. Een marginaal deel van hen 
vindt het helemaal niets. Overigens ver-
klaarden ook de ouders dat hun kinderen 
thuis veel plezier beleefden aan de smart-
phone, al twijfelden ze een beetje of hun 
kind wel wat leerde. De belangrijkste con-
clusie voor de onderzoekers was uiteinde-
lijk dat het informele leren buiten school-
tijd een waardevolle aanvulling is op het 
formele leren binnen school. De extra  
tijd die zij besteedden aan de Engelse oefe-
ningen buiten de school leverde ook daad-
werkelijk meer leerwinst op. Bovendien 
blijken ze goed zelfstandig te kunnen  
leren zonder de aanwezigheid van een  
leerkracht. 

Zo werkt mobiel leren
De leerlingen die meededen met het experiment rond mobiel leren kregen 
een smartphone mee, die uitgerust was met het Androidbesturings
systeem, digitale camera, gps en een aanraakscherm. De simkaart was 
verwijderd, zodat ze niet konden bellen. met hulp van gps moesten ze 
vijf dieren van vier verschillende continenten zoeken in de dierentuin. bij 
het dier luisterden ze naar een tekst in native engels en bekeken ze een 
filmpje. Daar was informatie over het betreffende dier in verwerkt en aller
lei begrippen uit de dierenwereld. Allemaal in het engels natuurlijk. De 
teksten en filmpjes bevatten alle informatie om de meerkeuzevragen, de 
spellingquiz, een memory en ja/neespel en een legpuzzel te kunnen 
maken. Alle vragen en antwoorden werden zowel visueel als auditief ge
presenteerd op de smartphone. bij twee foute antwoorden keerden de 
leerlingen terug naar het filmpje om vervolgens een herkansing te krijgen. 
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Mobiele telefoon “BlackBerry Curve, een zwarte. 
Bewust gekocht om lekker te kunnen pingen met 
andere leerlingen die er ook een hebben. En dat 
zijn er veel.”

Favoriete app “Die van Twitter en Ping.”

Hyves of Facebook “Mijn zus heeft me overge-
haald om op Facebook te komen, eerst zat ik 
vooral op Hyves. Dat is nu veel minder. Veel meer 
leerlingen stapten over de laatste tijd.”

Twitter “Mijn teller staat nu op 14.404 tweets en 
ik gebruik Twitter nog geen jaar. Soms tweet ik er 
twintig in een half uur. Het is verslavend en erg leuk om 
te weten wat anderen doen. Tijdens de les gebruik 
ik mijn BlackBerry niet, maar tijdens de leswisseling 
kijk ik altijd even snel of er nieuwe tweets zijn.”

Favoriete site “Dat is msn. Dat gebruik ik thuis 
achter de computer. Voor school gebruik ik wel 
eens Google. Of ik lees de webmail.”

School “Grappig: iemand had voor Wolfert Dalton 
een twitter-account aangemaakt en ging daarmee 
twitteren. De tweets kwamen zelfs uit India. Al snel 
hadden wij door dat het de directeur was. Maar in 
de lessen gebruiken we geen Twitter. School heeft 
wel een Hyves-account, maar doet daar niets mee.”

Huiswerk “Daar gebruik ik internet eigenlijk niet 
voor. Alleen als ik een werkstuk moet maken,  
gebruik ik Google en Word.”

Docenten “Sommigen doen goed mee, leraren 
met een Blackberry zitten ook te pingen. Anderen 
zitten ook op Hyves en hebben leerlingen als vriend. 
Vooral de oudere docenten zijn heel streng op het 
gebruik van mobieltjes in de klas. Die willen dat echt 
niet hebben.” 

‘ Mijn teller  
staat nu op 
14.404 tweets’

Annemijn van Zwieten (15),  
4 havo Wolfert Dalton

‘ Professor 
Google weet 
alles’
Hoe de rol van de ict-coördinator 
op basisschool De Catamaran 
veranderde 

Met computers bemoeit ict-coördinator 
Bas van der Molen van basisschool 
De Catamaran zich steeds minder. 
“Dat is eigenlijk bijzaak, want onderwijs-
kundig gezien gaat het natuurlijk vooral  
om de vraag hoe je door techniek beter  
onderwijs kunt geven.”

Voor basisschool De Catamaran zit 
het eerste schooljaar in het nieuwe 
gebouw erop. Bij de inrichting 

hield de school rekening met het steeds 
intensievere gebruik van computers, aldus 
leerkracht en ict-coördinator Bas van der 
Molen. Maar wat hij nog belangrijker 
vindt: zijn eigen rol veranderde ook. Moest 
hij vroeger vooral het netwerk in de lucht 
houden, gecrashte computers herstellen of 
kapotte beeldschermen laten reparen, nu 
richt hij zich veel meer op de onderwijs-
kundige toepassing van ict. “We hebben 
besloten om het beheer de deur uit doen en 
onder te  brengen bij een bedrijf. Onderhoud 
is eigenlijk bijzaak, want onderwijskundig 
gezien gaat het natuurlijk vooral om de 
vraag hoe je door techniek beter onderwijs 
kunt geven.” Dat is ook de visie van  
De Catamaran, aldus de leerkracht. “Ict 
maakt integraal onderdeel uit van het  
onderwijsproces en is niet iets dat je er 
voor de aardigheid bij doet. Het is vooral 
onderwijskundig gereedschap.” Hij merkt 
wel dat de ene leerkracht dit gereedschap 
sneller oppikt dan de ander. “Soms speelt 
de angst om iets fout te doen en daarmee 
de computer te laten crashen een rol. Maar 
door goede training lukt het meestal wel om 
die weg te nemen.” Bovendien helpt het 
volgens hem ook enorm als collega’s  

enthousiast zijn over de mogelijkheden van 
computers in het onderwijs. “Vaak vragen 
ze ook hulp aan elkaar: hoe doe jij dat nu? 
Feitelijk werkt het als een olievlek, waar een 
aantal collega’s de kar trekken.” Niet alleen 
enthousiastelingen op de werkvloer zijn 
belangrijk, weet hij. Ook de schoolleiding 
heeft een belangrijke rol. “Die moet de 
vraag stellen: waar willen we over vijf jaar 
staan met ict en onderwijs?”

Mobiele telefoon
Als nieuwe ontwikkeling op de basisschool 
ziet hij de mobiele telefoon met internet-
verbinding. “Uit die dingen”, is volgens hem 
de overheersende reactie in het onderwijs. 
“Maar ze zijn niet meer weg te denken. 
Het zijn eigenlijk kleine computertjes die ook 
voor het onderwijs mogelijkheden bieden 
omdat ze toegang tot internet bieden.” 
Vooral rond adaptief onderwijs ziet hij wel 
mogelijkheden, al denkt hij dat hiervoor 
nog wel een discussie nodig is over wat dan 
wel en niet mag. “Leerlingen kunnen met 
ict veel beter zelf regie voeren over hun  
eigen leerproces. De leerkracht krijgt daarbij 
vooral een coachende rol.” De minerva-
groep voor meerbegaafde leerlingen krijgt 
volgend jaar een aantal iPads. “Zij kunnen 
dan heel flexibel werken. Bovendien ver-
groten deze apparaten het creatieve leren”, 

aldus de coördinator. Ook signaleert hij 
dat school en thuis langzaam in elkaar 
overlopen. “Door bijvoorbeeld schoolwerk-
stukken op externe servers te zetten, de 
zogenaamde cloud, kunnen leerlingen  
die thuis verder afmaken. Dat was vroeger 
niet mogelijk, toen konden ze alleen op 
school aan de werkstukken werken.”

Computereiland
Bij de nieuwbouw heeft De Catamaran  
rekening gehouden met het toenemend 
gebruik van computers. “Op elke verdieping 
hebben we vier lokalen die uitkomen op 
een computereiland. De inrichting is 
transparant, zodat leerkrachten een oogje 
in het zeil kunnen houden bij de compu-
terende leerlingen.” Het voordeel van deze 
eilanden is volgens hem ook dat ze heel 
efficiënt ingezet worden. Verschillende 
klassen kunnen deze computers na elkaar 
of tegelijkertijd gebruiken. Voor taal en  
rekenen hanteert de school verschillende 
digitale producten van educatieve uitgevers. 
Voor geschiedenis, aardrijkskunde en  
biologie biedt internet veel mogelijkheden. 
“Bij taal en rekenen is het vooral veel  
oefenen volgens de methode, bij deze vak-
ken gaat het om vinden van de juiste in-
formatie. De leerlingen zijn via internet 
verbonden. Professor Google weet alles!” 

In het midden van de lokalen bevinden 
zich de computereilanden.

De school is bewust transparant ingericht

Foto tineke de Lange

‘Leerlingen kunnen met ict 
           veel beter zelf de regie voeren’

 Foto Jan van der meijde
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bas van der molen: ‘Ict maakt integraal onderdeel  

uit van het hele onderwijsproces’



Mobiele telefoon “BlackBerry 9700 Bold. Het 
is eigenlijk een zakelijk toestel, maar ik heb hem 
om gratis te pingen, want sms’jes kosten geld. 
Meer dan de helft van mijn vriendinnen heeft ook 
een BlackBerry. Handig daarvan vind ik ook het 
toetsenbord.“

Favoriete app “Natuurlijk die van Twitter, maar ik 
heb ook een app gedownload om een agenda bij 
te houden op mijn telefoon. Heel fijn!”

Hyves/Facebook “Nu is het toch vooral Face-
book. Die site is internationaal. Mensen die ik  
tijdens mijn vakanties in het buitenland ontmoet, 
zitten daar ook op. Soms denk ik wel eens: o ja, 
Hyves is er ook nog.”

Twitter “Heel leuk! Ik twitter vooral naar vrien-
dinnen. Net een half jaar bezig, heb ik nu al 5.408 
tweets.”

Favoriete site “YouTube, al zit ik natuurlijk ook 
vaak op Twitter en Facebook.”

School “Sommige leerlingen kunnen hun telefoon 
echt niet loslaten! Daar heb ik niet zo’n last van. 
Een docent stuurt een tweet als hij de tentamen-
cijfers heeft. Volgens mij zijn er meer mogelijkheden. 
Soms zoek ik in de les wel eens iets op op Wikipedia. 
Dat mag ook met mijn smartphone.”

Huiswerk “Wat ik moet doen, zet ik in de agenda 
van mijn BlackBerry. Ook maak ik onderweg wel 
eens powerpoint-presentaties of mail ik naar leer-
lingen voor een project.” 

Docenten “Leerlingen vinden het leuk als zij in-
spelen op nieuwe mogelijkheden. Maar zij zijn er 
niet zo handig mee. De jongens moeten oudere 
docenten nog wel eens helpen met het digitale 
schoolbord. Dan zeggen ze: dat moet u zo en zo 
doen. Maar ja, wij zijn ermee opgegroeid, zij niet.” 

‘ Dat moet u zo 
en zo doen’

Kim Vermaat (16),  
4 havo Thorbecke VO

        ‘Smartboards 
   vertegenwoordigen 
         nog het klassikale 
      en frontale onderwijs’

Alle 
leerlingen 
aan de 
netbook
Einstein Lyceum neemt afscheid 
van digitaal schoolbord

Zelfs de digitale schoolborden, als exponent 
van klassikaal onderwijs, moesten eraan 
 geloven. De leerlingen van het Einstein 
 Lyceum werken nu via draadloos internet 
met netbooks van school of met hun eigen 
smartphones aan hun opdrachten. 

 “Bij McDonalds zie ik mijn leerlingen huiswerk maken dankzij 
het draadloos internet. Dat is toch een leuke ontwikkeling”, 
vindt rector Louis Jongejans van het Einstein Lyceum. Zijn 

school ontdekte inmiddels ook zelf de voordelen van draadloos 
internet via wifi en doekte het kabelnetwerk en de servers op. 
“Leerlingen kunnen netbooks (een kleine laptop, red.) van school 
gebruiken, maar de meeste hebben er inmiddels zelf een aangeschaft 
- zo duur zijn ze niet meer - of gebruiken hun smartphone.”  
Ook deed de school de software van Microsoft en de bijbehorende 
licenties de deur uit. “We gebruiken nu het gratis OpenOffice, de 
elektronische leeromgeving Moodle, Google docs en Gmail. We heb-
ben alleen nog een goed draadloos netwerk met internetverbinding 
en losse computers nodig, de informatie is extern opgeslagen.” 
De school bespaart hierdoor tienduizenden euro’s omdat de sys-
teembeheerder en zijn servers overbodig zijn. “Dat geld kunnen 
we beter in het primair onderwijsproces steken”, aldus de rector.

Netbooks
Over ongeveer anderhalf jaar betrekt de school een nieuw onder-
komen op Campus Hoogvliet samen met verschillende andere 
onderwijs- en welzijnsinstellingen. Opvallend is dat het Einstein 
Lyceum dan afscheid neemt van de digitale schoolborden. Elke 
verdieping zal nog maar één exemplaar tellen. “Deze smartboards 
vertegenwoordigen nog het klassikale en frontale onderwijs en 
dat past niet meer bij onze activerende didactiek. Leerlingen wer-
ken veel meer individueel of in groepjes onder regie van docenten 

aan opdrachten met behulp van hun netbook of smartphone. We 
hebben de borden alleen nodig voor klassikale presentaties of de 
introductie van de lessen.” Een per verdieping vindt het Einstein 
Lyceum dan genoeg. Het huidige gebouw is volgens Jongejans  
decennia geleden ontworpen voor traditioneel klassikaal onderwijs. 
“Nieuwbouw biedt ons een prachtige kans om de school in te 
richten rond nieuwe onderwijskundige inzichten als adaptief  
onderwijs en activerende didactiek.” Alle vier de verdiepingen 
krijgen een leerplein met daaromheen de lokalen, die zicht op 
deze centrale ruimte bieden. “De indeling is bewust transparant 
gehouden. Zo kan een docent, terwijl hij een groep leerlingen in-
strueert, ook de andere volgen, die op het centrale leerplein aan 
het werk zijn.” 

Differentiatie
Zelf valt Jongejans, van huis uit docent Engels, wel eens in als 
een collega ziek is en hij zet dan ook internet in. “Geef ik een les 
over de Engelse Romantiek, dan laat ik ze werk van Engelse dichters 
opzoeken aan de hand van een aantal gerichte vragen.” Dat is 
een heel andere manier van werken dan de klassieke methode, 
vindt hij. “Met een boek zit je vast aan de daar gepresenteerde 
lesstof. Internet brengt meer bronnen binnen handbereik van de 
leerlingen. Daardoor kun je differentiatie in de lesstof aanbrengen. 
Bovendien kunnen ze de draad thuis makkelijk oppakken, want 
daar staan via internet dezelfde bronnen ter beschikking.” En niet 
alleen thuis dus, maar ook bij McDonalds. 

De leerlingen van het einstein Lyceum gebruiken tijdens de les netbooks

Foto tineke de Lange
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Telefoon “iPhone 4. Sinds november vorig jaar en 
een bewuste keuze. Geen toetsenbord, een mooi 
touchscreen en fijne apps. Typisch Apple, daar 
houd ik van.”

Favoriete app “Voor het contact met anderen die 
van Hyves en Twitter en voor het nieuws die van de 
Telegraaf.”

Hyves of Facebook “Ik vind Hyves veel per-
soonlijker en makkelijker. Ik heb wel een Facebook-
account, maar daar doe ik niet veel mee.”

Twitter “Elke dag. Ik werk daar nog niet zo lang 
mee, maar ik verstuur ongeveer dertig tweets op 
een dag, schat ik.” 

Favoriete sites “Prive.nl en de site van mijn 
vader: www.eddriesen.nl. Daar staan duizend links 
om alles te weten.” 

School “Daar doen we niet veel met internet. 
Soms hebben we interactieve lessen bij Nederlands, 
dan zoeken we de betekenis van woorden op in 
een internetwoordenboek. Ook heeft onze school 
digitale schoolborden. Laatst wist een leraar niet 
precies wat de wet van Murphy betekende. Dat 
heb ik toen voor hem opgezocht via de iPhone.”

Huiswerk “Voor werkstukken gebruik ik veel 
internet. Ook als ik iets niet weet, dan zoek ik het 
op via Google. Soms mail ik met een docent voor 
uitleg als ik iets niet snap.”

Docenten “De jongere leraren hebben duidelijk 
meer verstand van nieuwe media. De oudere  
werken liefst nog met het oude schoolbord. Als ze 
toch met een digitaal schoolbord moeten werken, 
dan helpen we ze daar gewoon mee.” 

‘ Soms mail ik  
met een docent’

Leroy Driesen (16),  
4 havo Hugo de Groot

iPad 
in de 
klas
Erasmiaans Gymnasium zoekt naar 
nieuwe mogelijkheden

Op het Erasmiaans Gymnasium loopt een 
experiment met het gebruik van iPads in 
de les. Rector Paul Scharff: “Als blijkt dat 
deze appa raten geen meerwaarde bieden, is 
het vooral een dure aardigheid.” Maar  
dat gelooft hij eigenlijk niet.

 “Ik heb geen idee waar dit experiment eindigt”, be-
kent rector en projectleider Paul Scharff van het 
Erasmiaans Gymnasium eerlijk. “Maar we willen 

de komende tijd ontdekken wat de meerwaarde van 
iPads is voor het onderwijs.” De gymnasiasten van 
groep 2G slepen niet meer met een tas vol boeken, 
maar dragen nog enkel een iPad met zich mee. Dat is 
toch een stuk lichter en dat is alvast een voordeel. 
Wel bestond bij ouders even de angst, dat hun kinderen 
meer risico liepen door onverlaten overvallen te worden 
onderweg naar huis. “Niemand blijkt echter de leer-
lingen bij het uitgaan van de school op te wachten”, 
zegt Scharff lachend. Zo gewild is deze gadget blijk-
baar ook weer niet. Het experiment moet uitwijzen of 
een iPad voor het onderwijs meer is dan een gadget. 
“Als blijkt dat deze apparaten geen meerwaarde bie-
den, is het vooral een dure aardigheid. Dan gaan we 
terug naar de boeken. Dan was het gewoon een hype”, 
aldus de rector. Maar dat dit over drie jaar de conclusie 
is, gelooft hij zelf niet. Momenteel voorziet zijn school 
alle lokalen van draadloos internet en dat zal de  

mogelijkheden van de iPads aanzienlijk vergroten, 
denkt hij. “Dan komen tijdens de les meer bronnen 
beschikbaar om onderwijs mee te geven.” Nu al doen 
leerlingen oefeningen in hun digitale werkboeken, die 
de docent vervolgens op het digitale schoolbord voor de 
klas kan projecteren. “Dat zijn nieuwe interactiemoge-
lijkheden tussen de klas, de leerling en de docent, 
waarvan we de mogelijkheden aan het ontdekken zijn.”

Koplopers
Het Erasmiaans heeft bewust gekozen voor een klein-
schalig experiment met slechts één klas. Scharff: “Die 
blijft drie jaar lang in dezelfde samenstelling. Boven-
dien geeft een vaste groep docenten les aan deze leer-
lingen.” Volgens de rector trekken drie ‘fanatieke’  
collega’s de kar en zijn er een aantal leerkrachten die 
hieraan wel mee willen werken. “Voor zo’n experiment 
zijn een paar koplopers nodig. Veel docenten staan er 
toch wat huiverig tegenover omdat ze weinig met tech-
niek hebben. Onder deze groep is weinig enthou siasme 
te bespeuren, al zijn ze niet tegen, wel afwachtend.” 

Foto tineke de Lange

rector paul scharff: “Veel docenten staan er toch wat huiverig tegenover omdat ze weinig met techniek hebben”

‘Een aantal 
      koplopers is 
   voor zo’n 
 experiment nodig’

Ook werken uitgevers mee aan het experiment.  
“Al eerder hadden we contact met ze toen we de mo-
gelijkheden van een zogenaamde e-reader onderzochten. 
Maar de weergavekwaliteit vonden ze onvoldoende.” 
Snel daarna kwam de eerste iPad uit en daarin zagen de 
uitgevers meer toekomst. Toch heeft ook een elektro-
nisch boek nadelen, aldus Scharff. “Het heen en weer 
bladeren, bijvoorbeeld naar de inhoudsopgave en weer  
terug is toch wat lastiger dan in een echt boek. Een navi-
gatiesysteem heeft dat verholpen.”

“De leerlingen waren erg blij met hun iPad”, vernam 
Scharff. Ze personaliseren het apparaat met apps en 
spelletjes. “Ook maken ze hun huiswerk op de iPad,  
terwijl ze thuis de boeken zelf ook hebben staan. Leren 
gaat zo net zo makkelijk, volgens de leerlingen.” De eerste 
resultaten van het experiment leren volgens Scharff dat 
onderwijs met iPads in ieder geval niet minder is dan 
met boeken. “De spannende vraag is of het de komende 
jaren iets extra’s oplevert voor het onderwijs, dat de ex-
tra kosten van de iPads rechtvaardigt.“ 

 Foto Jan van der meijde
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 “Momenteel doe ik niets meer met Hyves. 
Er staan daar nog wel pagina’s van onze 
school, zoals die van klas 1d van een aan-

tal jaren terug. Die was bedoeld om brugklassers al 
in de zomervakantie met elkaar kennis te laten maken. 
Toen zaten nog veel leerlingen op Hyves. Nu hebben 
er nog maar heel weinig een Hyves-profiel. Dan 
werkt het niet meer. Volgend jaar ga ik aan de slag 
met Facebook, want daar doen ze tegenwoordig meer 
mee. Voor onze eerste en tweede klassen is gym een 
keuzevak, dat wij elke week op een andere plaats  
geven. Die locaties publiceren mijn collega’s en ik 
komend schooljaar op Facebook. Ook als er een les 
uitvalt, publiceren we dat daar. Het is handig dat je 
heel makkelijk zelf de informatie op Facebookpagina’s 
kunt aanpassen, ook met  je iPhone. Ook kun je goed 
met fotomateriaal werken.”

“Het Libanon Lyceum heeft ook een twitteraccount. 
Steeds meer leerlingen, eigenlijk de meeste, twitteren 
ook. Twitter gebruiken we om bijvoorbeeld een 
schoolfeest aan te kondigen en na afloop krijgen de 
leerlingen dan een tweet waar ze de foto’s kunnen 
vinden. Overigens moet dit nog wat groeien, want 
we hebben nog maar 53 volgers. In de les gebruiken 
we Twitter en Facebook niet, voor onze Wereldklas 

XL gebruiken we wel de elektronische leeromgeving 
van PB Works. Dat is een kleinschalig project, waar-
mee we al experimenterend ervaring opdoen.  
Docenten stallen daar opdrachten en leerlingen  
delen projectdocumenten en communiceren met  
elkaar binnen deze omgeving. De resultaten zijn  
zeer positief, dus we stappen over naar een volledige 
elektronische leeromgeving. Die is wel intern. Leer-
lingen kunnen er vanaf huis via internet niet bij.“ 

“Veel oudere collega’s hebben weinig affiniteit met 
nieuwe media. Voor hen is dat een zwart gat. Ze 
worstelen bij wijze van spreken nog met Word. Als  
je op school hiermee wat wilt doen, heb je toch een 
aantal voortrekkers nodig die willen experimenteren 
met de nieuwe mogelijkheden. De druk om informatie 
actueel te houden is groot. Dat vind ik het nadeel van 
de nieuwe media. Elke seconde kan er iets gebeuren 
wat je kunt meedelen. Dat vind ik persoonlijk een 
nadeel, vooral omdat de tijd vaak ontbreekt om  
direct te reageren, zeker in de alledaagse hectiek van 
de school. Overigens zijn smartphones gemeengoed 
onder leerlingen. Bij ons heeft zo’n 90 procent een 
BlackBerry, met name de allochtone leerlingen. In 
het contact met de leerlingen biedt dit dus genoeg 
mogelijkheden.” 

Gymdocent Fiona van Bommel zoekt naar de mogelijkheden van 
nieuwe media voor het onderwijs op het Libanon Lyceum. De meeste 
leerlingen bij haar op school hebben inmiddels een smartphone.

‘ De druk om informatie actueel 
te houden is groot’
Fiona van Bommel, gymdocent Libanon Lyceum, over Facebook en Twitter

Fiona van bommel: ‘steeds meer leerlingen, 
eigenlijk de meeste, twitteren ook’ 

mijn media
‘ Meisjes lopen het  
risico digitale loverboys  
aan te trekken’

De Reconvalescentenschool haalde een theatergroep in huis  
om met de leerlingen de gevaren van de nieuwe media te  bespreken.  
“Ouders schrokken toen we uitlegden wat er allemaal speelt.”

 “Vooral de jongens doen er in eerste instantie natuurlijk  
erg lacherig over”, aldus leerkracht Astrid Eijsberg van de  
Reconvalescentenschool voor speciaal onderwijs. De school 

maakte uit de gesprekken op de gang op dat pikante foto’s van 
een leerlinge, gemaakt tijdens een internetsessie met een webcam, 
rondgemaild werden. Hoewel dit incident buiten de verantwoorde-

lijkheid van de school plaatsvond, besloot die hier toch werk van 
te maken, omdat de grens tussen internet en school nauwelijks 
meer te trekken is. De school nam theatergroep Playback in de 

Mediawijsheid voor  
de keerzijde van internet
Nieuwe media en internet hebben ook een keerzijde: digitaal 
pesten, misbruik van privégegevens en virtuele loverboys. 
Scholen krijgen hier ook mee te maken. Enkele adviezen.

Onderken de risico’s Vaak vernemen leraren en passant dat 
internet voor leerlingen ook risico’s kent, bijvoorbeeld in de vorm 
van digitaal pesten van medeleerlingen, avances van virtuele lover-
boys of misbruik van privégegevens. Laat je daar niet door ver-
rassen, maar informeer bij de leerlingen naar deze verschijnselen.

Raadpleeg informatie Op internet, maar ook in de bibliotheek 
is informatie te vinden over mediawijsheid. Kijk bijvoorbeeld 
eens op de website media lessen.nl of op kindoline.nl. Ook zijn 
er handboeken over mediawijsheid op de markt. 

Gebruik een digitaal pestprotocol Veel scholen hebben 
inmiddels een pestprotocol. Beoordeel of die ook voorziet in digitaal 
pesten en pas hem eventueel aan. 

Betrek de ouders er bij Mediawijsheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders en school. Organiseer over  
dit thema bijvoorbeeld een ouderavond en biedt ouders hand-
reikingen. 

Integreer mediawijsheid Apart aandacht besteden aan 
 mediawijsheid kost tijd. Daarom kan het handig zijn om dit te 
integreren met andere lessen. Denk bijvoorbeeld aan tekst-
analyse waarbij de tekst over de risico’s van internet gaat of 
 opdrachten waarbij leerlingen informatie over het vak op internet 
moeten zoeken en beoordelen. 

http://twitter.com/LibanonLyceum http://klas1d.hyves.nl/

armen die het theaterstuk Web uitvoerde, gevolgd door een groeps-
gesprek met de leerlingen. “Dat had effect, want de leerlingen 
gingen heel serieus in discussie met elkaar. Iedereen kende wel 
gelijkwaardige voorvallen. Uiteindelijk viel het kwartje en zagen 
de leerlingen de risico’s van internet en de contacten die ze daar 
opdoen.” Samen met de leerlingen liepen de leerkrachten hun 
Hyves- en Facebookprofielen na. “We keken vooral hoe zij zich met 
foto’s presenteren. Is het niet te uitdagend? Geven ze wel een goed 
beeld van zichzelf? Veel leerlingen hebben niet goed in de gaten hoe 
zij overkomen op foto’s. Meisjes lopen het risico digitale loverboys 
aan te trekken en gechanteerd te worden met pikante foto’s.” 

Vrijheid
Zelf stelt Eijsberg vast dat veel meisjes in haar klas verkering 
 krijgen met jongens die ze via een chat hebben leren kennen.  
“Als volwassenen staan we per definitie op achterstand omdat  
we onvoldoende kennis hebben van de nieuwe media. Kinderen 
krijgen daardoor onbewust heel veel vrijheid van hun ouders.” 
Daarom organiseerde de school, naast het optreden van de 
 theatergroep, ook een ouder avond. “Ouders schrokken toen we 
uitlegden wat er allemaal speelt. Ze staan toe dat hun kinderen 
op hun slaapkamer achter hun computer met internet zitten 
 zonder te weten wat ze daar doen. Maar een kind van vijftien jaar 
hoeft echt geen eigen computer te hebben. Dat kan ook gewoon 
in de huiskamer, zodat de ouders een oogje in het zeil kunnen 
houden.” De school heeft besloten structureel aandacht te geven 
aan de gevaren van internet. “Zo hopen we dat leerlingen blijvend 
beseffen dat er risico’s zitten aan internet.” 

Astrid eijsberg: ‘een kind van vijftien jaar hoeft echt geen eigen computer te hebben’

 Foto tineke de Lange
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Mytylschool  
De Brug  
koos voor de wolk

Bij mytylschool De Brug ging de hele ict op  
de schop. De school werkt  alleen nog maar 
met cloud computing. “Het grootste voordeel 
is dat  medewerkers en leerlingen tijd- en 
plaatsonafhankelijk kunnen werken.”

Mytylschool De Brug heeft de laatste jaren veel 
energie gestoken in de vernieuwing van de  
ict, omdat het team de kansen daarvan 

 onderkende voor de leerlingen, maar ook voor zichzelf, 
 aldus ict-coördinator Jack Vlassak. De school ging helemaal 
over op het zogenaamde cloud computing. Dat betekent dat 
de school zelf geen software meer op haar computers heeft 
staan, maar gebruik maakt van applicaties op servers van 
externe partijen. Ook data zijn daar opgeslagen. De servers 
op school zijn buiten dienst gesteld. De Brug is klant van 
Google, maar ook Microsoft biedt diensten aan. Vlassak: 
“Zo maakt onze school gebruik van de mogelijkheden  
van de educatieve versie van Google Apps. Medewerkers  
en leerlingen van de vso-afdeling vmbo/havo werken met 
Gmail, een gedeelde agenda, chat en Google Docs.  
Verder hebben we met behulp van Google Sites een nieuw 
intranet ontwikkeld.” 

Leeromgeving
Op basis van Google Apps Engine ontwerpt de school  
een eigen digitale studiewijzer voor de elektronische 
leeromgeving. Ict-coördinator Vlassak: “Het grootste 
 voordeel van het werken in de cloud is dat medewerkers  
en leerlingen tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. 
Bovendien verbetert het de onderlinge communicatie en 
 samenwerking.” Het intranet is bij De Brug nu de centrale 
vindplaats voor organisatorische en ondersteunende 
 informatie en documenten. Vlassak: “Formulieren voor 
 declaraties en absentenregistratie zijn daar opgeslagen  
en zoveel mogelijk interactief gemaakt, zodat het invullen 
en insturen direct en overal online kan gebeuren.” 

De Brug op YouTube
Directeur Jan Kraaijenbrink legt uit hoe cloud 
 computing werkt op mytylschool De brug. 

Zie https://speciaalonderwijs.wordpress.com/category/ 
speciaalbasisonderwijs/ 

Basisscholen 
 experimenteren  
met SharePoint  
Online en  
Exchange Online

SharePoint Online en Exchange Online omvat een reeks  
aan producten die op servers van Microsoft staan, zoals 
webapplicaties van de Office-suite, webmail en een 
 sharepoint om informatie en communicatie te bevorderen. 
Elf basisscholen en honderd gebruikers, waaronder mede-
werkers van het bestuurskantoor en Prosco, directies, 
 ict-coördinatoren en leerkrachten, doen een jaar lang mee 
aan de pilot rond het werken in de cloud. De scholen hebben 
daarvoor alleen een computer met een internetverbinding 
nodig. Daarmee kunnen ze hun mail lezen, bestanden delen 
en documenten bewerken en opslaan met onlineversies  
van de Office-programma’s als Word, Excel en Powerpoint. 
Daarnaast kunnen discussies, wiki’s en blogs eenvoudig 
 worden gerealiseerd. De gezamenlijke agendavoering en  
het bijhouden van verschillende lijsten binnen SharePoint 
Online maakt het mogelijk snel en effectief onderwijs-
processen vorm te geven. Ook kan met SharePoint Online 
en Exchange Online een intranet voor elke school afzonderlijk 
in het leven geroepen worden, maar ook bovenschoolse 
 intranetten. De leerkrachten kunnen zowel op school als 
thuis het intranet raadplegen. 

Servers
Volgens extern adviseur Albert Schot is het doel van dit 
 experiment vooral het opdoen van gebruikservaring op het 
 gebied van samenwerking tussen het bestuurskantoor van 
BOOR, Prosco en de scholen. Er zijn veel voordelen te 
 behalen uit samenwerking en hij denkt dat de pilot een 
 opmaat is voor andere vormen van samenwerking.  
“Uit de eerste evaluaties blijkt dat de deelnemers vooral 
 enthousiast zijn over het samenwerken aan projecten en  
het delen van bestanden”, aldus Schot. “Bijkomend voordeel 
is dat scholen geen eigen servers meer hoeven te onder-
houden. Dat is makkelijker en bovendien levert dat meestal  
een kostenbesparing op.”  

TIP 1 Start niet te riskant
Begin met de minst risicovolle applicaties, 
platforms of infra structuur. Wij hebben er in 
dit kader bijvoorbeeld voor gekozen wel het 
intranet voor de medewerkers in de cloud  
te plaatsen, maar nog niet de leerlingen-
gegevens en de financiële administratie.

TIP 2 Zorg voor zekerheden 
Zorg voor voldoende zekerheden, zoals  
een lokaal  opgeslagen back-up en een 
helpdesk die hulp biedt bij  problemen.  
Maak korte instructiewerkbladen en stel die 
 beschikbaar op intranet. Ga in gesprek met 
Google over de beveiligings mogelijkheden 
en  bescherming van gegevens.

TIP 3 Laat ze meedenken
Laat mensen meedenken. Betrek alle 
 disciplines bij de plannen, de ontwikkeling 
en implementatie.

TIP 4 Sta open voor vragen
Wees tijdens de overgang beschikbaar voor 
vragen en  problemen van de gebruikers.

TIP 5 Kies stap-voor-stap
Ga stap voor stap over naar de nieuwe 
 applicaties om te  voorkomen dat mede-
werkers te veel veranderingen in één keer  
te verwerken krijgen.

TIP 6 Oud en nieuw samen
Laat oude en nieuwe zaken (intranet 
 tegenover intern  netwerk) tijdelijk naast 
 elkaar draaien.

TIP 7 Geef de tijd
Geef medewerkers de ruimte om bij 
 fundamentele applicaties  (bijvoorbeeld 
Google Docs) in het begin ook nog Word  
te laten  gebruiken en laat zien hoe het  
ook anders kan.

TIP 8 Maak enthousiast
Laat medewerkers de leuke en nuttige  
dingen zien van Google Apps, waardoor zij 
enthousiast kunnen worden.

TIP 9 Experimenteer
Geef medewerkers tijd en ruimte om te 
 experimenteren met applicaties.

TIP 10 Raadpleeg Kennisnet
Kijk eens op de website van Kennisnet. 
Daar is veel informatie te vinden over  
cloud computing.

Op basis van de ervaringen van De Brug stelde ict-coördinator Jack Vlassak een 
aantal tips op voor scholen die ook met cloud computing aan de slag willen.

Elf basisscholen van BOOR en 
 onderwijsdienstverlener Prosco 
 nemen deel aan  een pilot  met  
als doel: ervaringen opdoen met  
het effectief en efficiënt omgaan  
met  informatie- en communicatie-
stromen en met diverse vormen  
van samenwerking.

Tips voor 
cloud computing

Ictcoördinator Jack Vlassak van mytylschool De brug
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De ontwikkelingen op het gebied van ict en nieuwe media gaan snel. Veel 
scholen  binnen het basisonderwijs hebben inmiddels een ict-coördinator. 
Die hield zich tot op heden vooral bezig met de installatie en onderhoud 
van computers, randapparatuur en netwerken. Het zwaartepunt van zijn 
functie verschuift echter steeds meer naar integratie van ict en media in 
het onderwijskundig proces. 
Momenteel bestaat er geen erkende opleiding tot onderwijskundig ict’er of 
kenniscoördinator, terwijl BOOR in het kader van het personeelsbeleid wel 
graag mensen voor een dergelijke functie zou opleiden. De gedachte gaat 
uit naar personen die op wetenschappelijk masterniveau hun school bij de 
zoek tocht naar de onderwijskundige betekenis van nieuwe media en techno-

logie kunnen begeleiden. BOOR voert gesprekken met verschillende 
partijen, waaronder APS en Open Universiteit, die interesse hebben om 

zo’n opleiding te ontwikkelen. Het streven is om in januari al met de oplei-
ding te kunnen starten. Actuele informatie volgt via de BOOR Academie. 

BOOR verkent behoefte aan 
master nieuwe media

Waarvoor zetten jullie de laptops in? “We gebruiken ze zoveel 
 mogelijk tijdens de reguliere lessen, zoals bij rekenen. Maar ze worden het 
meest gebruikt om werkstukken te maken, om informatie op te zoeken,  
te oefenen in Word of presentaties in Powerpoint te maken.”

Wat is er nu wel mogelijk wat zonder de laptops niet 
 mogelijk was? “Ieder kind heeft nu een eigen laptop, waardoor zijn 
verantwoordelijkheid groeit. Als iedereen een eigen computer heeft, kunnen 
we met de hele klas tegelijk aan de slag met een onderwerp. Verder krijgt 

het maken van werkstukken en 
spreekbeurten ook verdieping en dat 
werkt erg motiverend voor leerlingen.”

Is de didactiek aangepast aan 
het gebruik van de laptop? 
“De laptops worden ingezet tijdens het 
zelfstandig werken. Leerlingen kunnen 
adaptief aan de slag met het opzoeken 
en verwerken van informatie. Maar ook 
het werken met softwareprogramma’s 
gebeurt geheel adaptief.”

Gebruiken de leerlingen via de laptops ook sociale media of 
internet in het algemeen? “Internet gebruiken ze voor het opzoeken 
en verwerken van informatie. Sociale media mogen ze niet gebruiken.  
We zien daar ook nog niet de meerwaarde van in, terwijl digitaal pestgedrag 
wel op de loer ligt.” 

Laptops op basisschool De boog 
ondersteunen zelfstandig werken

magazine 

Vragen nieuwe media om een erkende opleiding tot onder-
wijskundig ict’er? BOOR onderzoekt de mogelijkheden.

Elke leerling zijn eigen laptop 
De leerlingen van basisschool De Boog gebruiken 
sinds kort vanaf groep 5 laptops die op een 
draadloos netwerk zijn aangesloten. Adjunct- 
directeur Manal Benaissa legt uit waarom. 

Digitale 
reis langs 
de nieuwe 
media

De website 23onderwijsdingen.nl biedt een 
goed punt om een verkenningstocht te starten 
door de wereld van nieuwe media. Het is  
vooral gericht op het voortgezet en  middelbaar 
onderwijs, maar ook het basis onderwijs kan  
er inspiratie uit putten. 

De reis begint met het aanmaken van een 
 weblog, waar de reiziger zijn verslag van de 
 digitale  ontdekkingstocht kan bijhouden. 
 Vervolgens leidt de site hem langs de 22 andere 
onderwijsdingen, zoals het gebruik van rss-
feeds,  auteursrecht en plagiaat, delen en 
 bewerken van foto’s, veiligheid en privacy, 
 sociale net werken, wiki’s, on-linedocumenten 
delen,  microbloggen (Twitter), vod- en pod-
casting en mediawijsheid. Aan het einde van  
de tocht heeft de ontdekkingsreiziger een beeld 
gekregen van de mogelijkheden en zal hij 
 ontdekt hebben welke dingen hij geschikt acht 
voor zijn eigen onderwijs. 

Aardig is ook het overzicht van de weblogs van 
deelnemers aan de verkenningstocht van 
23onderwijsdingen.nl. Dat zijn dus allemaal 
mensen uit het onderwijs, die de weg naar het 
webloggen hebben gevonden. 

De site besteedt ook aandacht aan het gebruik van wiki’s

Zin in een leuk, digitaal 
leertraject? Kijk dan eens 
op 23onderwijsdingen.nl.


