


Wanneer je door je appstore scrolt, is goed te zien wat een 

scala aan apps er zijn. Ze vertellen je wanneer de afvalbak 

aan de weg moet staan, welk weer het morgen wordt, wat 

je banksaldo is of geven 

je met één bericht 

toegang tot je vrienden. 

Ook voor het onderwijs 

zijn er talloze apps 

verkrijgbaar. Voor formatief 

toetsen, planning, leren 

programmeren, feedback 

apps, quizzen, virtual 

reality of het rooster.

Net als voor privégebruik bestaan er goede en minder goede 

apps. Daarom is het goed om kritisch te zijn. De meeste 

leerlingen hebben tegenwoordig een smartphone in hun tas. 

Wel eens overwogen om deze op een educatieve manier in 

te zetten? Je kunt denken aan tools om een quiz of toetsje 

af te nemen, maar ook om tijdens stage studenten hun 

verslagen te laten uploaden in een online omgeving. Waarom 

een student laten presenteren met PowerPoint? Daag hem 

bij geschiedenis eens uit om met Thinglink te werken of 

gebruik GeoGebra bij wiskunde. Op internet zijn veel websites 

te vinden die je vertellen welke apps er beschikbaar zijn 

binnen jouw vakgebied. Op Youtube vind je bijna altijd een 

instructievideo over hoe je moet inloggen en vervolgens 

kun je aan de slag. 

Het is het bekendste leesplankje van Nederland: aap, noot en 

mies. Mattheus Bernard Hoogeveen is er de bedenker van. 

Hij was hoofdonderwijzer op de openbare school in Stiens. 

Later werd hij schoolhoofd in Deventer. Ook was hij directeur 

van de kweekschool in Leiden. Generaties zijn opgegroeid 

met dit leesplankje en hebben op deze wijze leren lezen. 

Het didactisch uitgangspunt achter dit instrument was dat 

leerlingen leerden om woorden te ontleden in klanken, maar 

ook het inzicht kregen dat door het samenvoegen van deze 

klanken er weer woorden konden worden gevormd. Het 

leesplankje wordt nu niet meer gebruikt in het onderwijs. Wel 

staat het nog symbool voor het onderwijs van het verleden. 

Maar hoe zou zo’n leesplankje er anno 2018 uit moeten zien? 

Wat zijn de leerinstrumenten van nu? De kenniskring van het 

practoraat Onderwijs Online bewerkte het ouderwetse plankje 

tot een nieuwe variant. Deze vernieuwde versie geeft tegelijk 

een dwarsdoorsnede van het werk van het practoraat in de 

komende jaren. 

Het leesplankje
van het onderwijs

van nu

APPS
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Is de leerkracht of docent op termijn nog wel nodig? 

Zijn of haar kennis is namelijk beperkt. Google translate 

vertaalt sneller dan de docent Engels en Wikipedia weet meer 

anatomische begrippen 

dan de docent biologie. 

Is het dan niet efficiënter 

en effectiever om een 

kennisrobot voor de klas 

te zetten? Zal daarmee 

het leerrendement 

stijgen? Nee. De docent 

voor de klas heeft een rol 

waaraan de snelste en 

krachtigste computer niet 

kan tippen. Een docent 

denkt niet in nullen en 

enen, een apparaat wel.

Natuurlijk kunnen algoritmes in een computer zich aanpassen 

aan een nieuwe situatie en zo leren, maar de mees(ter) heeft 

eigenschappen die niet surrogaat zijn. Neem eigenschappen 

als levenservaring, creativiteit en emotionele betrokkenheid. 

Kun je die programmeren in een apparaat? Onmogelijk is dit 

niet. Maar als je regels programmeert, kan de computer daar 

niet meer van afwijken. Juist die menselijke eigenschappen 

van de docent zijn onmisbaar om de leerling echt vooruit te 

helpen. Kan de computer daarbij helpen? Zeker. Maar alleen 

als de docent motiveert, faciliteert en regisseert. Daarvoor 

moet de mees wel mediawijs zijn. De ene app werkt prima bij 

de eerste groep, maar niet bij de volgende. De goede mees 

is een didacticus die weet hoe leren werkt en hoe de inzet 

van ICT het leerproces kan ondersteunen. Daarbij gebruikt hij 

verschillende methodes, technieken en tools. Dat de docent 

onvervangbaar is en de ICT hem nooit kan vervangen moet 

tussen ieders oren zitten en niet in de cloud blijven hangen. 

“Wie schrijft, die blijft” is een gezegde in onze taal. En ook 

in de huidige eeuw is dat zo. Maar waar laat je nu al die 

aantekeningen op een overzichtelijke manier? Bewaar je ze 

op papier? Dit is mogelijk, maar het zoekt dan zo lastig in de 

aantekeningen. Probeer OneNote eens. Je kunt deze applicatie 

installeren op de computer, laptop, tablet en telefoon. 

Op al die apparaten kun je dezelfde aantekeningen lezen en 

bewerken. Het werkt ook als je op een plaats werkt zonder 

internet. Zodra je vervolgens weer internetverbinding hebt, 

worden alle aantekeningen automatisch gesynchroniseerd. 

Je kunt de aantekeningen zelfs delen met je vakgroep, met 

een vriend of met je studenten. Wanneer je beschikt over 

een Office 365-account, dan beschik je al over dit digitale 

notitieblokje. De vraag is natuurlijk: hoe werkt dit precies?

NOTE MEESIets nieuws uitproberen

kost even tijd. Je kunt

alles in één notitieblok

noteren maar je kunt

er ook voor kiezen om

meerdere notitieblokken

aan te maken. Binnen

één notitieblok kun

je gebruikmaken van

secties en sectiegroepen.

Daarbinnen kun je vele

pagina’s met aantekeningen aanmaken. Je aantekeningen 

worden automatisch van tijd en datum voorzien. Dus probeer

OneNote eens uit en kom erachter dat het je zowel tijd gaat

besparen als ruimte in je  tas en kast.
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“Meneer, die smartphone heb ik ook!” “Zullen we met u 

afspreken, dat als je een LG phone hebt, dat je die dan 

gewoon mag gebruiken in de les? LG is toch een heel sterk 

merk? Dan is het toch juist 

goed om zo’n product bij 

je te hebben?!” 

Docent: “Nee, ik wil dit 

niet.” “Ja, maar het is mijn 

rekenmachine...!”

“Meneer, ik kán toch 

niet zonder; het is mijn 

spiegeltje!” 

“Echt waar, ik kan elk 

moment gebeld worden 

door mijn stagebedrijf!”

Het bekende verhaal. Veel energie wordt verspild aan het 

tegengaan van smartphones in de klas. Kan dit ook anders? 

Eigenlijk zijn er drie mogelijkheden. Ten eerste kun je als 

docent bewustwording creëren. Leg de leerlingen uit dat 

mensen niet kunnen multitasken en overtuig ze daarvan met 

een testje en een filmpje. Bespreek vervolgens het beleid met 

de klas af. Welke regels stellen we dan en hoe handhaven 

we deze? Ten tweede kun je kiezen voor een hardere lijn. 

Alle telefoons van leerlingen gaan in de telefoontas bij de 

deur. Daarin kunnen ze dan ook gelijk worden opgeladen. 

Als een leerling dit niet wil, tekent hij een formulier dat als 

de smartphone toch zichtbaar is in de les de telefoon een 

dag in het bezit blijft van de school. En als laatste kun je de 

smartphone zinvol inzetten als leermiddel. Er zijn inmiddels 

genoeg apps en mogelijkheden om hiermee aan de slag te 

gaan. Het bespreekbaar maken en gecontroleerd inzetten van 

de smartphone levert hierdoor positieve energie op voor de 

docent en de leerling. Het is goed om te beseffen dat geen 

van de drie opties een volledig sluitende aanpak zal zijn.

In de meeste lokalen hangt een smartboard en is het krijtbord 

niet meer aanwezig. Maar wat moet je nu met dat apparaat? 

Natuurlijk is het handig om je PowerPoint af te draaien of 

een filmpje van internet te laten zien, maar hoe staat het met 

de interactie met de klas? Misschien denk je ‘geef mij maar 

een stift en een whiteboard.’ Maar ken je de mogelijkheden 

van het smartboard eigenlijk wel of is er sprake van 

koudwatervrees? Met eenvoudige programma’s is het 

mogelijk om de interactie in je klas echt op gang te brengen.

Daarnaast kan het

smartboard ondersteuning

bieden om structuur

aan te brengen in de

les en de instructie te

verdiepen of te herhalen.

Kortom een bord met

veel mogelijkheden. Zoek

eens een instructiefilmpje

op, of vraag een collega

die meer met het

smartboard doet dan alleen aantekeningen maken.

Gebruik een smartboard dus niet als een digitaal krijtbord,

maar haal eruit wat erin zit. 

SMARTBOARD SMARTPHONE

6 7



Je werkt al jarenlang met Microsoft Outlook, verstuurt e-mails 

en krijgt berichtjes terug. Maar dat kan vaak effectiever en 

efficiënter. E-mail verwerken kost de meeste mensen veel 

tijd, omdat het vaak 

onhandig gebeurt. 

Terwijl de berg met 

e-mailberichten groeit, 

begint het medewerkers 

steeds meer te frustreren. 

Is dit herkenbaar? Heb 

jij overvolle in-boxen: 

bijvoorbeeld 4500 

mails? Doe jij dubbel en 

omslachtig werk met je 

mailbox? Dan kost dit zo’n 

één a twee uur per dag.

Heb jij geen duidelijke structuur in het mail archief?

Blijven bij jou ook e-mails lang in de in-box hangen omdat 

er geen beslissing wordt genomen? En ben je lang bezig 

om te zoeken naar oude e-mails? Als je een paar keer ‘ja’ 

hebt geantwoord dan is het tijd voor actie. Je kunt een stuk 

minder tijd kwijt zijn aan het verwerken van e-mail. Outlook 

kun je zo instellen dat alles efficiënt werkt en je precies de 

overzichten en lay-out hebt waarmee je prettig kunt werken. 

Het verwerken van mail loopt zo soepel dat elke dag je inbox 

leeg is. Het resultaat? E-mail en taken worden veel sneller 

verwerkt, jij en andere collega’s hebben weer overzicht en je 

hebt meer overzicht en rust in je hoofd. Het is misschien tijd 

om binnen het onderwijs afspraken te maken over het uit de 

hand gelopen mailgedrag. Hier gaan we mee aan de slag om 

jou nog effectiever te leren werken en de digitale postbode

de baas te blijven.

Ik ga lesgeven en ik neem mee… inderdaad: PowerPoint! 

Deze applicatie staat met stip op nummer een van meest 

gebruikte applicaties binnen het onderwijs. Of je nu Engels, 

programmeren of reanimeren geeft, je gebruikt PowerPoint. 

Er zijn dan ook in de loop der jaren veel schitterende en 

inspirerende voorbeelden van presentaties te vinden. Er kan 

echter ook veel mis gaan als deze applicatie niet gebruikt 

wordt waarvoor die bedoeld is. Miljoenen studenten 

worden dagelijks opgescheept met presentaties die saai, 

onoverzichtelijk en te lang zijn en ook nog eens boordevol 

met tekst zitten. En dat niet één keer per dag, maar meerdere 

lesuren achter elkaar. Er zijn lessen waarbij studenten hele 

lappen tekst moeten overschrijven. Ze moeten immers toch 

aantekeningen maken? Er zijn lessen waarbij de klas naar 

de presentatie kijkt en de docent in een donker hoekje de 

presentatie doorklikt. Hoezo staat de docent centraal?

Om PowerPoint effectief

in te zetten heb je je

als docent aan een paar

simpele regels te houden.

Hier zijn er alvast een

paar. Laat ten eerste

de presentatie jou niet

overnemen. Studenten

luisteren naar jóu. Jouw

verhaal wordt aangevuld

en onderstreept door wat

je laat zien. Houd het daarnaast eenvoudig. Gebruik één 

goede afbeelding in plaats van zes over elkaar geplakt. 

En tot slot: maak het inspirerend. De tijd dat er alleen tekst 

op een slide kon, is voorbij. Er is interactie mogelijk met 

andere applicaties. Gebruik ook thema’s,kleuren, lettertypes 

en afbeeldingen die up-to-date zijn.

POWERPOINT MAIL
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De reünie van een vestiging van het Hoornbeeck College 

was een succes. Na afloop bleek wel dat studenten van de 

sector Economie sterk vertegenwoordigd waren. Hoe kwam 

dat? Oud-studenten en 

docenten hielden contact 

via LinkedIn! Docenten 

die op een professionele 

manier hun netwerk 

onderhouden, profiteren 

daarvan. Het is een 

vaardigheid die ze ook 

hun studenten bijbrengen. 

Maar iedereen kent ook 

de negatieve voorbeelden.

Bijvoorbeeld van die docent die per ongeluk via Whatsapp 

een pikante foto verstuurde naar de groepsapp van zijn klas. 

Een extreem voorbeeld natuurlijk, maar uit onderzoek blijkt 

dat er aan de mediawijsheid van docenten wel wat valt te 

verbeteren. Van docenten mag worden verwacht dat ze 

zich verdiepen in de digitale leefwereld van studenten. Het 

goede voorbeeld geven door je integer en professioneel 

te presenteren is dan het minste wat je kunt doen. Zodat 

jongeren ook in dit opzicht de mediawijsheid opdoen voor de 

beroepspraktijk. Een heldere visie op het gebruik van sociale 

media past daar helemaal bij. Ieder die betrokken is bij het 

onderwijsproces is aanspreekbaar op zijn of haar gedrag, dus 

ook op het online gedrag. Dat geldt in het bijzonder in het 

contact met studenten. Een aantal jaren geleden gaf zes op 

de tien studenten zelfs aan dat er behoefte was aan duidelijke 

regels in het contact met docenten via sociale media. 

Binnen de meeste scholen is er een Microsoft Office 

365-omgeving aanwezig. Velen maken daar dagelijks gebruik 

van, denk maar aan de e-mail. Met Office 365 heb je een hele 

gereedschapskoffer vol met online applicaties. Veel applicaties 

kun je ook op jouw computer, tablet of telefoon installeren. 

Stel je schoolaccount in en alles is met elkaar verbonden. Maar 

je kunt er nog veel meer mee. Zo kun je er ook bestanden 

opslaan en gezamenlijk in één document werken. En dat is 

nu juist de kracht ervan: alles op één centrale plaats. Maar 

gebruiken we deze mogelijkheden wel op de juiste manier? 

Een aantal tips. Stuur nooit meer bestanden via de mail naar 

elkaar, maar stuur alleen een snelkoppeling. Werk daarnaast 

samen in hetzelfde bestand. Dan hoef je je niet meer druk te 

maken over versiebeheer want dat doet de techniek voor je. 

Of ga minder mails sturen en ga vaker Skype inzetten.

Commentaar leveren op

een nieuw plan? Dat doe

je in Teams van Office

365. En waar bewaar je

de actiepunten van het

laatste teamoverleg?

Sla deze niet op in Word,

maar in de Planner. Ook je

persoonlijke actiepunten

leg je vast in To Do en

daarmee staan ze ook

gelijk in Outlook. Er valt zoveel winst te boeken door de

gereedschappen op de juiste manier te gebruiken. 

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Over het juiste gebruik

moet je wel goed nadenken. Vraag je af hoe je als team

wilt samenwerken. Maak samen afspraken over het nieuwe

werken, en zet de techniek in om je doel te bereiken.

SAMENWERKEN SOCIALE MEDIA
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Bij een docent komt de stoom uit zijn oren. “Hoe voer ik 

die cijfers in? Dit kost me zo veel tijd!” Een oudere collega: 

“Die berg van e-mail die dagelijks over me wordt uitgestort, 

kost me uren per week!” 

Kosten digitale middelen 

tijd of leveren ze tijd op? 

Dat ligt er maar aan in 

hoeverre je thuis bent in 

de beschikbare middelen 

en wil investeren in het 

je eigen maken 

van nieuwe digitale 

ontwikkelingen.

Efficiënt je e-mails leren verwerken is een voorbeeld van zo’n 

investering. Een digitale lessenserie maken of een Kahootquiz 

over aangeboden stof kost even tijd, maar je kunt die volgend 

jaar nog eensgebruiken of met je collega de lessen (ver)delen. 

Toetsen via Wintoets of Its Learning is een investering, maar 

levert uiteindelijk tijdwinst op.

‘One size fits all’ of ‘iedere student een maatpak’? 

Hoe ga jij om met verschillen tussen studenten in de klas? 

Wil je je lessen anders aanpakken en nog beter de individuele 

student bedienen? Zeker, traditionele lesmethodes bieden 

ook mogelijkheden voor differentiatie. Je kent uiteraard de 

plusvragen en de steropdrachten. Veelal toegespitst op de 

snellere student. Maar wat doe je dan met de tragere student? 

Nog maar eens uitleggen en nog maar eens? Of wil je weten 

hoe het komt dat die student blijft hangen en niet verder 

komt? Als dit jouw vragen zijn, verdiep je dan in digitale 

werkvormen voor differentiatie, handige hulpmiddelen om 

het leerproces te analyseren. Je kijkt dan niet langer alleen op 

groepsniveau, maar gaat vooral na hoe de individuele student 

zich ontwikkelt. Hoe komen de scores tot stand en wat 

verklaart deze ontwikkeling?

Door inzet van digitale 

werkvormen zijn het 

individuele niveau en 

vorderingen per student 

te analyseren. Hierdoor 

is het gemakkelijker om

persoonlijk bij te sturen

om de gestelde

leerdoelen te behalen. 

Bedenk dat jouw

leerlingen recht hebben

op een ongelijke behandeling. Ga jij ze die geven door inzet

van digitale werkvormen? Met een digitale interventie zorg jij 

voor een goede differentiatie. 

DIFFERENTIATIE TIJDWINST
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Is het mogelijk dat alles op één plaats bij elkaar staat en de 

docent overzicht heeft op de taken die leerlingen moeten 

uitvoeren? En dat daarbij de leerdoelen ook nog gekoppeld 

zijn aan opdrachten en 

lessen? Is dit een utopie? 

Dit is te realiseren via 

een digitale leeromgeving 

(ELO). Een voorbeeld 

hiervan is It’s Learning. 

De voordelen hiervan zijn 

groot.

De studenten hebben overzicht over hun taken en weten 

wanneer ze een onderdeel moeten afhebben. De docent 

heeft overzicht over het ingeleverde werk. Daarnaast 

controleert het systeem of het werk niet gekopieerd is van 

een medestudent of van een andere bron. Wat is nodig om 

met zo’n digitale leeromgeving te werken? Een eigen device. 

Dit kan een laptop zijn, maar ook een I-pad. Een kwestie 

van inloggen op de leeromgeving en zo beter en efficiënter 

werken. 

Door de toenemende digitalisering en robotisering van de 

maatschappij zijn ongeveer 15 jaar geleden de 21e-eeuwse 

vaardigheden ontstaan. Door de snelle ontwikkelingen op 

technisch gebied en door verdwijnende banen ontkomen we 

niet aan vooruitdenken. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn 

deels oude vaardigheden in een nieuw jasje. Samenwerken 

en communiceren zijn nog steeds belangrijk om goed te 

kunnen functioneren. Er zijn echter ook nieuwe vaardigheden 

beschreven om de leerling klaar te maken op het functioneren 

in de 21e eeuw. Zelfregulering en digitale geletterdheid zijn 

noodzakelijke vaardigheden om de onophoudelijke stroom 

van informatie op een goede manier te kunnen verwerken.

Ook binnen het 

reformatorisch onderwijs

is het goed om aandacht

te hebben voor deze

vaardigheden. Mediawijze

docenten zijn nodig om

leerlingen hun weg te

laten vinden op het web

en sociale media. Het

werkveld vraagt van

(beginnende) beroepsbeoefenaars complexere vaardigheden

zoals het gebruik van domotica in de zorg of het kunnen 

samenwerken op online platforms met mensen over de 

hele wereld. Om leerlingen goed voor te bereiden op het 

functioneren in de huidige kennismaatschappij doet de docent

er goed aan om zich deze vaardigheden eigen te maken. 

Daarna kan hij of zij deze vaardigheden ook een plaats geven 

in de lessen en de leerlingen beter voorbereiden op een 

plaats in de maatschappij.

21e-EEUWSE VAARDIGHEDEN DEVICE

14 15



16 1717

Het moet altijd weer helemaal anders in het onderwijs. 

Hoeveel vernieuwingen zijn de revue al gepasseerd voor 

iemand die enkele decennia in het onderwijs werkzaam is? 

Niet altijd met evenveel succes, denk aan de Basisvorming en 

het Studiehuis. Soms was het doel om beter aan te sluiten 

bij de leerling of student. Die had daar vaak niet om gevraagd 

en was daar soms de dupe van. Dat geldt ook voor onderwijs 

waarin we de student willen stimuleren om mediawijzer te 

worden. Aansluiting zal in het mbo vooral gericht zijn op 

de verwachting en behoefte van bedrijven en instellingen, 

maar ook op vervolgopleidingen. Die vragen namelijk naar 

vaardigheden die nodig zijn in hun sector.

Toch geldt in veel

gevallen ook dat we uit

moeten kijken voorop

te lopen in de nieuwste

ontwikkelingen.

Het bevordert ten eerste

lang niet altijd de kwaliteit

van het onderwijs. Digitale

ontwikkelingen hebben

zo’n stormachtig verloop

dat we, voordat we er erg

in hebben, een hype hebben omarmd. Bovendien is onderwijs

meer dan het overdragen van kennis. Het is ook de plaats van

ontmoeting en vorming, waarin we naast hoofd en handen

het hart op het oog hebben. Als we het dan hebben over

aansluiting, moet die in de eerste plaats daar gezocht worden. 

AANSLUITEN KAHOOT!
klinkt dat er weinig tijd is om goed over een antwoord na 

te denken. Daarnaast ziet Kahoot! er leuk uit. Kleurig en 

ondersteund door een herkenbaar deuntje. Nog een reden 

om Kahoot! te gebruiken is het laagdrempelige karakter. 

Als de docent een beetje vaardig is in het aanmaken van 

een account en het maken van een quiz dan kun je met 

Kahoot! op een leuke en makkelijke manier digitale didactiek 

toevoegen aan je les. De vraag blijft over of Kahoot! altijd 

didactisch verantwoord wordt ingezet. Wanneer Kahoot! wordt 

ingezet omdat het ‘leuk’ is, zullen leerlingen op den duur 

afhaken. Wanneer Kahoot! ingezet wordt om voorkennis op te 

halen of leerdoelen te checken aan het einde van de les, krijgt 

de tool al veel meer waarde. Maar een digitale tool wordt nog 

sterker wanneer deze wordt ingezet als onmisbare vervanging. 

Wat te denken van een toepassing waarbij je na het kijken van 

een video, studenten vanaf verschillende locaties real time 

met elkaar kunt laten discussiëren over je peiling? Gewoon 

met Kahoot!

Wat maakt Kahoot! de meest gebruikte digitale tool in het 

onderwijs? Is Kahoot! zo gemakkelijk in gebruik? Dat is 

waarschijnlijk niet de reden. Er zijn verschillende stappen 

nodig om er mee aan de 

slag te kunnen. Hoe is het 

succes van Kahoot! dan 

te verklaren? Dat heeft te 

maken met een aantal 

dingen. De belangrijkste 

is het wedstrijdelement. 

Wanneer je Kahoot! 

inzet is iedere leerling 

betrokken en zit niemand 

onderuitgezakt. Competitie 

in het onderwijs doet het 

altijd goed, hoewel ook 

regelmatig commentaar




