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‘Een school die alles in zijn eentje wil doen, gaat het vandaag 
de dag gewoon niet redden’, zegt Margreet van Iterson,  
directeur van twee basisscholen. Zij bedacht de digitale  
plusklas, waarin leerlingen van verschillende scholen samen-
werken. De school won er de Onderwijsprijs gelderland mee.

ontmoetten. Karin Hakkert, ib’er op Op 
’t Hof en De Minzerie, begeleidde de bij-
eenkomst. Zij legt uit: ‘Alle kinderen heb-
ben openhartig verteld waar ze goed in 
zijn en wat ze wilden leren in de digitale 
plusklas. Veel kinderen gaven aan dat 
ze het best moeilijk vinden om samen 
te werken, omdat ze alles altijd wel we-
ten. Ook vinden ze het lastig om iets van 
een ander aan te nemen en hebben ze de 
neiging alles naar zich toe te trekken. Na 
het voorstelrondje mochten alle kinderen 
een maatje uitzoeken. Dat moest in prin-
cipe een kind van een andere school zijn, 
omdat alle verdere samenwerking toch 
digitaal zou plaatsvinden.’

Overzichtelijke start
Na die eerste ontmoeting logden de deel-
nemertjes elke dinsdagmiddag op hun 
eigen computer of tablet via de ELO in 

Digitale plusklas:  
passend antwoord op krimp

Van Iterson is al jaren directeur 
van openbare basisschool Op 
’t Hof in het Gelderse Tricht, 
een van de scholen van Stich-

ting Fluvium. Met 133 leerlingen is het 
een van de grotere scholen in de regio. 
Er zijn ook piepkleine scholen, zoals De 
Minzerie in het dopje Enspijk. ‘In 2013 
werd ik gevraagd om anderhalve dag per 
week directeur van De Minzerie te wor-
den. Dit schooltje heeft 23 leerlingen, ver-
deeld over acht leerjaren. Voor de twee 
leerkrachten en de onderwijsassistent is 
dat sowieso een flinke uitdaging. Met de 
invoering van passend onderwijs wordt 
steeds meer van hen gevraagd. Het is 
bijna niet te doen om hier elk kind op zijn 
eigen niveau te bedienen, behalve als je 
gaat samenwerken met andere scholen.’ 
En zo geschiedde. 

Maatjes kiezen
De grotere basisschool Op ’t Hof werkt 
al langer met een ELO (elektronische 
leeromgeving) en heeft een plusklas voor 
getalenteerde bovenbouwleerlingen. Dit 
bracht Van Iterson op het idee van een 
schooloverstijgende, digitale plusklas 
waarin bovenbouwleerlingen van ver-
schillende scholen zitten, die steeds zes 
weken in twee- of drietallen digitaal aan 
een bepaald project werken. 
Voorafgaand aan de digitale samenwer-
king vond een startbijeenkomst plaats, 
waarin vijftien geselecteerde leerlingen 
van drie scholen elkaar in levenden lijve 

Margreet van Interson (links) 
en Karin Hakkert.
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Onderwijsprijs 
De digitale plusklas sleepte onlangs de Onderwijsprijs Gelderland in de wacht. 
De jury schrijft: ‘Dit is een buitengewoon belangrijk en innovatief project. In 
krimpgebieden, maar niet alleen daar, zijn scholen naarstig op zoek naar hulp-
middelen om onderwijs bereikbaar en op niveau te houden. Dit project kan 
daarbij helpen. Het biedt begaafde leerlingen een uitdagend lesaanbod.’ 
Hoewel de digitale klas zich tot nu toe richt op excellente leerlingen, denkt 
de jury dat ook minder talentvolle kinderen er baat bij kunnen hebben. Het 
project is in de race voor de Nationale Onderwijsprijs, waarvan de winnaar 
op 25 maart bekend wordt gemaakt.
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bij de digitale plusklas. Op die momenten 
logde ook Karin in, zodat zij de kinderen 
kon volgen en zo nodig helpen. De eerste 
opdracht ging over feiten en cijfers over 
de gemeente Geldermalsen, waar Tricht 
en Enspijk onder vallen. Karin Hakkert 
zegt over die eerste opdracht: ‘Omdat het 
een pilot was, hebben we bewust geko-
zen voor een overzichtelijke en toeganke-
lijk opdracht. Er waren al genoeg factoren 
die wellicht lastig zouden kunnen zijn, 
zoals de ICT, de samenwerking en het feit 
dat de kinderen elkaar niet konden zien.’
Was het voor Karin moeilijk om ook leer-
lingen te begeleiden die niet bij haar op 
school zitten? ‘Dat was best even wen-
nen, omdat ik sommige kinderen alleen 
van de kennismakingsbijeenkomst ken-
de. Soms merkte ik dat de samenwerking 
eventjes niet zo soepel liep of dat een 
kind niet helemaal lekker in zijn vel zat. 
Dan overlegde ik met de leerkracht van 
de andere school, zodat die er aandacht 
aan kon besteden. Dat werkte prima.’

Mijke (links) en Levi (midden) werken in de digitale plusklas samen met een maatje van een andere school.

Kansrijk concept
Grotere scholen voelen misschien min-
der urgentie om over een schooloverstij-
gende, digitale klas na te denken, maar 
Margreet van Iterson is overtuigd van 
de potentie van het concept. ‘Dankzij 
de digitale infrastructuur kun je dit or-
ganiseren zonder dat het je iets extra’s 
kost. Je moet niet alles zelf willen doen, 
het is veel efficiënter om bepaalde zaken 
samen op te pakken. Natuurlijk wil elke 
school zoveel mogelijk leerlingen behou-
den. Maar het kost heel veel negatieve 
energie om elkaar vliegen af te vangen. 
Met deze digitale klas ben je gericht op 
samenwerking, waarvan alle betrokke-
nen kunnen profiteren. Het is een manier 
om met beperkte middelen kwalitatief 
hoogwaardig en passend onderwijs te 
bieden.’
De digitale klas is inmiddels ook bespro-
ken in het samenwerkingsverband pas-
send onderwijs. ‘Daar werd het met groot 
gejuich ontvangen’, vertelt Van Iterson. 

‘We gaan absoluut nadenken over hoe 
we samen met andere besturen een vol-
gende stap kunnen zetten.’ <

‘Met beperkte middelen  
hoogwaardig onderwijs bieden’ 

Leerlingen:  
‘Samenwerken via 
internet is leuk’ 
Mijke (groep 8) en Levi (groep 7) vertellen 
enthousiast over hun ervaringen met de 
digitale plusklas. Mijke: ‘Ik vind het heel erg 
leuk om via internet samen te werken met 
kinderen die je eigenlijk helemaal niet kent. 
Ik zou het best vaker willen doen. Dit school-
jaar moeten we een presentatie houden over 
copyright. Mijn maatje en ik moeten veel on-
derzoek doen, omdat we allebei nog niet zo 
goed weten wat copyright is. De presentatie 
maken we samen. Ik heb een programma 
gevonden, waarmee we tegelijkertijd aan 
onze PowerPoint-presentatie kunnen wer-
ken. Hartstikke handig!’
Levi: ‘Het is leuk dat de digitale plusklas echt 
iets nieuws is. Ik vond het wel uitdagend om 
samen een digitale presentatie te maken 
over Geldermalsen. Dat is namelijk best las-
tig, omdat je alles via internet moet doen. 
Maar als je goed afspreekt wie wat doet, kom 
je er wel uit.’


