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Jenaplan 50.0
Felix Meijer
Deze maand is het vijftig jaar geleden dat het jenaplanonderwijs
in Nederland van start ging aan de Laan van Nieuw-Guinea in
Utrecht. Die school is niet alleen in naam - ze heet nu ‘De Brug’ -,
maar ook onder invloed van de tijd, politiek en nieuwe inzichten
over het leren van kinderen, veranderd. Aanpassingen horen bij het
Jenaplan, waarvan Suus Freudenthal al zei dat het een ontvankelijk
grondmodel is: een gedachte over onderwijs en opvoeding, waarin
allerlei ideeën, werkwijzen, methoden, werkvormen en materialen
ingepast kunnen worden.
Ik vind het daarom een goede keuze om juist in dit nummer van
Mensenkinderen aandacht te besteden aan een actuele kwestie,
namelijk het al of niet inzetten van nieuwe media en in brede zin
het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in het
jenaplanonderwijs. En eigenlijk is het al niet meer de vraag of we
deze media gaan gebruiken, maar wie, hoe, wanneer en in welke
mate.
De Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT)-scholen, in de volksmond
de Steve Jobs-, Maurice de Hond- of iPadscholen, geven de nieuwe
media en middelen een belangrijke rol. Kinderen gaan een groot deel
van de dag individueel aan de slag met een iPad. Zo kunnen kinderen
hun eigen leerlijn, mogelijkheden en interesses volgen en hun talenten ontwikkelen. Een ideaal dat iedere jenaplanner zal aanspreken.
Maar als het aan Manfred Spitzer, auteur van het boek ‘Digitale
dementie’ ligt blijft de rol van iPad, PC, laptop en smartboards op
school en thuis beperkt, omdat ons geheugen steeds meer achteruitgaat bij een groter gebruik van deze middelen.
Volgens Spitzer is het probleem van computers dat ze alleen vluchtig en oppervlakkig leren stimuleren. Bovendien
veroorzaakt intensief gebruik ervan volgens hem en de vele onderzoeken die hij in zijn boek aanhaalt spraak- en leerproblemen, aandachtsstoornissen, stress, emotionele afstomping en depressie.
In dit verband wordt ook het gedachtegoed van de filosofe Hannah Arendt regelmatig aangehaald. Zij schreef al
in 1958 in haar boek ‘The Human Condition’: ‘Technologie behoort in het onderwijs een ondersteunend middel te
zijn in plaats van een doel op zich. Als technologie het doel wordt, verwordt de samenleving tot een technocratie,
waarin elke menselijke maat verloren gaat.’ Groepsleiders dienen kinderen niet alleen diverse vaardigheden en de
culturele traditie bij te brengen, maar hen ook met verhalen, mythen, sagen en poëzie te inspireren tot het nieuwe:
‘Wil een samenleving dynamisch blijven, dan moet het onderwijs gericht zijn op het verschuiven, vernieuwen en
oprekken van met name taalgrenzen die bepalend zijn voor de grenzen van de wereld, in plaats van alleen de
instrumentele taal van games en internet aan te bieden’. Als tegenhanger van de O4NT- scholen klinkt zelfs de roep
om Hannah Arendtscholen.
De redactie, deze keer versterkt met Merel Beunk, wil u met dit extra dikke nummer informeren over mogelijke toepassingen in het jenaplanonderwijs en u inspireren om het ontvankelijke grondmodel een vorm te geven die past bij
uw (jenaplan)idealen en de huidige technologische mogelijkheden.
Alle artikelen die aan de redactie werden toegestuurd begonnen allemaal met de constatering dat de wereld de laatste
jaren is veranderd en dat het gebruik en de toepassingen van technologische ontwikkelingen, ook in het onderwijs,
een enorme vlucht hebben genomen. Het terugdraaien van deze ontwikkelingen lijkt mij dan ook onmogelijk en
zelfs niet wenselijk. Ik zie het eerder als een uitdaging om kritisch te kijken naar de rol van de nieuwe media in het
jenaplanonderwijs met als uitgangspunt de vraag: wat heeft een kind van nu nodig om in de komende vijftig jaar een
zelfverantwoordelijke mens en actief medeburger te worden? Op naar Jenaplan 50.0!
Felix Meijer is hoofdredacteur van Mensenkinderen
en verzorgt scholing, begeleiding en coaching voor SYNEGO
Cartoon: Frank de Man
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Jenaplanessenties 2.0

Merel Beunk

Jenaplanonderwijs behoort tot het traditioneel vernieuwend onderwijs. De zeven essenties maken
zichtbaar waarin het zich al vijftig jaar onderscheidt. Maar is het jenaplanonderwijs nog vernieuwend,
onderscheidend en jong van geest? Kan de inzet van nieuwe media voor een nieuwe impuls zorgen?

Jenaplanessenties 1.0

Media als middel

De zeven essenties 1 maken de focus van een jenaplanschool zichtbaar: ‘We willen ondernemende mensen, die
kunnen plannen en samenwerken, mensen die iets kunnen creëren en dat kunnen presenteren. Ze moeten na
kunnen denken over hun inbreng, kunnen reflecteren en
ze moeten verantwoordelijkheid kunnen dragen.’ Iedere
essentie is omschreven in zeven indicatoren. Zij helpen
bij het inrichten van het onderwijs en bij het vaststellen
in hoeverre kinderen de essenties hebben ontwikkeld.

Kinderen moeten leren werken met alle technologie om
de essenties in de huidige én toekomstige samenleving
tot uitvoering te brengen. Als de school een oefenplaats
wil zijn, moeten wij dus ook media inzetten als middel
bij vaardigheden als ondernemen, samenwerken en
creëren. Dat is geen pleidooi voor tabletonderwijs of
welke vorm dan ook, maar een pleidooi voor het maken
van bewuste keuzes. Besef bij het maken van keuzes
ook, dat de middelen en de manier waarop je middelen

ONDERNEMEN

PLANNEN

SAMENWERKEN

CREËREN

PRESENTEREN

REFLECTEREN

VERANTWOORDEN

levenslust

doelgericht

communiceren

scheppen

je laten zien

stilstaan <- ->

duurzaam

Peter Petersen zag ‘de school als oefenplaats voor een
betere samenleving’. De essenties en indicatoren kunnen helpen bij het vormgeven van die oefenplaats. Maar
wat vraagt de huidige samenleving van kinderen? En
welke vaardigheden worden er over vijftig jaar van hen
gevraagd?

gebruikt, een bredere vorming teweegbrengen dan in
eerste instantie meetbaar is.
Elke reis begint met de eerste stap. Ik wil je uitdagen
om nieuwe media eens uit te proberen in je groep. In
dit artikel wil ik voorbeelden uit dit nummer over het
gebruik van nieuwe media koppelen aan de zeven jenaplan
If you think
essenties. Daar waar mogelijk
technology is
voeg ik ook nog een aantal
suggesties toe. Daarmee wil ik
just a tool,
aantonen dat de jenaplanessenties aan versie 2.0 toe zijn, met
you’re probably
de uitbreiding van de essentie
Mediawijsheid.

just a fool.

Ondernemen

Kennisnet heeft hiervoor het model ‘21st Century Skills’2
ontwikkeld. Het model beschrijft acht vaardigheden
om te leven en werken in een wereld vol technologie.
Kijkend naar de jenaplanessenties is er grote gelijkenis te
zien met het 21st Century Skills-model. Een bevestiging
dat het jenaplanconcept een fundament voor hedendaags en toekomstig onderwijs kan zijn.

2
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De essentie Ondernemen is goed zichtbaar in het artikel van Jan Knuivers: een project waarbij kinderen een
lokale toeristische route uitzetten. Het project getuigt
van probleemoplossend vermogen.
• Het boek ‘Goed Doen 2.0’ van Mijn Kind Online geeft
praktische tips en voorbeelden hoe je sociale media
kunt inzetten, bijvoorbeeld om een goed doel te steunen.
• Laat je inspireren door een ondernemend kind als de
dertienjarige Nando3.
• Verdiep je in crowdfunding, zoals de 1% club, waarmee je op een creatieve manier een bijdrage kunt leveren of zelf een project kunt opstarten.

Plannen
Plannen is in een tijd van informatie-overvloed van groot
belang. Je moet relevante informatie kunnen selecteren,
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prioriteiten stellen en overzichtelijk plannen en ordenen.
Organiseren vind ik daarom een beter woord.
Kees Groos schrijft over het efficiënt voeren van een
groepsvergadering: eenvoudig documenten delen, direct
notuleren en samenwerken aan één document. Gebruik
deze tips in de groep of het team, maar denk ook aan
kindadministratie en oudergesprekken. Dubbel werk
doen of nadien gesprekken uitwerken is verleden tijd bij
een effectieve organisatie.
• Gebruik Evernote voor alle digitale knipsels, inspirerende gedachtes en favoriete websites. Je kunt per
onderwerp verschillende notitieboeken aanmaken en
eventueel delen met anderen.
• Zet bestanden en mappen in cloudopslag, zoals Skydrive, Dropbox of Google drive. Je kunt het vervolgens
overal openen en delen.
• Veel last van afleiding? Maak een tijdsplanning waarbij
je regelmatig een korte ‘sociale media pauze’ inlast.
Daarmee oefen je het plannen van ‘mindsnacks’. Laat
een wekkertje gaan als de pauze voorbij is.
• Maak To-Do lijstjes met de vertrouwde geeltjes of digitaal met Wunderlist.

Samenwerken
Er wordt regelmatig gesproken over individualisering.
Nieuwe media kunnen juist samenwerking versterken.
Er zijn middelen waarbij iedereen kan reageren op een
stelling of vraag, zoals met Socrative en Answergarden.
Je kunt sociale media inzetten bij de samenwerking
met ouders, zoals Ann Tronquo beschrijft. Ze beschrijft
ook hoe samenwerken onafhankelijk wordt van tijd en
plaats. Renee van Hoorn schrijft over Aniek die met haar
ouders in Turkije zit en toch onderwijs volgt. Zelf gebruik
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ik Skype met mijn kleutergroep om bij een project, zoals
de boerderij, te praten met deskundigen.
Voor een goede samenwerking is communicatie essentieel. Online is het bereik groter, maar het overbrengen
van de inhoud is moeilijker. Leer dit door te oefenen,
bijvoorbeeld met deze tools:
• Kennis van de groep bundelen: Answergarden, Socrative, MindMeister.
• Overleggen: Today’s meet (chat), Skype en Google
Hangout (videobellen), Facebook groep.
• Samen kennis creëren en bundelen: blog’s (Blogger
en Worldpress), site maken (Google Sites, Weebly),
WikiKids, Glogster of Lino It (interactieve poster of
prikbord).
• Synchroon werken aan hetzelfde document: Google
Docs, Padlet, Titanpad.

Creëren
Creëren gaat over het bundelen van kennis en ideeën.
Dit doet Nanouk Teensma met haar Pinterest-pagina.
Creëren gaat over nieuwe ideeën scheppen en leergierig
blijven, bijvoorbeeld door te Skypen met deskundigen.
Creativiteit is voor de westerse wereld erg belangrijk om
mee te blijven doen in de globaliserende wereld en te
rivaliseren met de BRIC-landen4. Het gaat er niet alleen
om kennis te hebben, maar vooral om haar succesvol
toe te passen. Jenaplanscholen doen dit al jaren in projectmatig onderwijs.
• Werk aan informatievaardigheden en bespreek thema’s als ‘bronnen’ en ‘zoektermen’.
• Gebruik kindvriendelijke zoekmachines als Netwijs of
zet de SafeSearchfilter aan.
• Bundel informatie en links op een Symbaloo start
pagina, een Pinterest of een Yurls.
• Verdiep je in mindmappen met het boek ‘Leer Mindmappen voor kids’ door Ed van Uden.
• Stimuleer leergierigheid. Gebruik het managementboek ‘Liefde voor Leren’ van Manon Ruijters in je team
of werk aan de organisatie van het leren in de stamgroep.

Presenteren
Nieuwe media verrijken zowel de vorm als de inhoud
van presentaties. Een voorbeeld hiervan geeft Kees
Groos met de Gambiapresentatie. Frank Veenstra’s
groepsblog is een voorbeeld van presenteren aan een
groter publiek. Jezelf presenteren en je digitale identiteit
beheren op sociale media horen hier ook bij. Gebruik dit
in de praktijk en de kinderen leren antwoord te geven
op de vraag: ‘Wat wil ik laten zien en hoe kan ik dat
het best overbrengen’. Het onderdeel communicatie uit
het 21st Century Skills-model hoort ook bij de essentie
samenwerken. Denk aan communicatie in de relatie met
jezelf, met de ander en met de wereld.
• Presenteren als groepsleider: Verdiep je in Flipping the
classroom5. Hierbij gaat de kennisoverdracht via bijvoorbeeld een instructievideo of een screencast.
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• Tools voor presentaties: Powerpoint (vervolgens online
zetten met SlideShare, of spraak onder zetten op HelloSlide), Prezi, Powtoon (animatie-presentaties), Animoto (één video maken met foto- en filmmateriaal),
Comicmaster (strips maken).
• Tools voor screencasten: Screencast-o-matic, Camstudio.

Reflecteren
Reflecteren richt zich op het laten zien van wat je
geleerd hebt en kritisch kijken naar het proces. Door alle
digitale middelen is het steeds eenvoudiger een portfolio
bij te houden. De blog van Frank Veenstra is een mooi
voorbeeld van een groepsportfolio.
• Houd een foto- en/of videoregistratie bij tijdens een
project of werkstuk. Deze kun je in een tool verwerken
tot een mooi procesgericht resultaat. Denk aan Instagram, Vine en de hierboven genoemde presentatietools.
• In het boek ‘Sociale media op de bassischool’ van Mijn
Kind Online staat het praktijkvoorbeeld ‘Op mediadieet’, waarbij een week geen computer en televisie
gebruikt worden. Recept voor een week vol reflectiemomenten.

Verantwoorden
Wouter Simons schrijft over de afwegingen die je als
team en als stamgroepleider moet maken bij het inzetten van ICT. Wij willen dat kinderen ook kunnen verantwoorden wat en waarom ze iets doen. Heb gesprekken
over mediagebruik, keuzes en regels. Sociaal- en cultureelvaardig zijn wijst op respect hebben voor verschillen,
voor jezelf én anderen zorgen en beseffen welke consequenties jouw handelen heeft.
• Houd sites van instellingen op het gebied van mediawijsheid, zoals Kennisnet, Mijnkind online en Mediawijzer.net in de gaten. Zo blijf je op de hoogte en
ontdek je goede tools.
• Kinderen moeten ervaren hoe ze mediaprikkels kunnen beteugelen. We willen dat ze zelf bewust kunnen kiezen voor bezinning en natuurbeleving en zich
niet laten leiden door media. Justine Pardoen schrijft
hierover in haar artikel over pubers en in haar boek
‘Focus!’.

Mediawijsheid als doel
Aan de zeven jenaplanessenties ontbreekt volgens mij
één belangrijke essentie voor goed onderwijs, namelijk
mediawijsheid. Het ‘21st Century Skills-model’ noemt
dit ICT-geletterdheid. Mediawijsheid is een verzameling
competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel
te kunnen nemen aan de mediasamenleving. Deze competenties zijn de indicatoren voor de essentie Mediawijsheid. Naast media inzetten als middel, is mediawijsheid
een op zichzelf staand doel.
Mediawijsheid bestaat uit vier onderdelen: begrip,
gebruik, communicatie en strategie. Deze kunnen als
basis dienen voor lesdoelen en activiteiten. Aan de hand

4
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van de voorbeelden uit dit blad zal ik de onderdelen
verduidelijken:
• Begrip: De lesbrieven van de Feniks zorgen voor een
beter begrip en inzicht in de betekenis van media in de
samenleving. Ze vinden reflectie op mediagebruik erg
belangrijk en delen dit met ouders.
• Gebruik: Tijdens de groepsvergaderingen en het spel
MediaMasters leert Kees Groos zijn stamgroep keuzes
maken in mediagebruik. Tijdens keuzewerk in de
groep van Frank Batenburg kunnen kinderen media
gebruiken bij het maken van een game, stop-motionfilmpje of een 3D-model.
• Communicatie: In de groepsblog van Het Koningskruid
van De Vuurvogel wordt er zelf content gecreëerd en
verspreid over een sociaal netwerk.
• Strategie: De groep van Jan Knuivers heeft media strategisch gebruikt om doelen te behalen bij het ontwikkelen van een toeristische route.
Alle essenties hebben een wisselwerking, ook de essentie mediawijsheid. Als je actief en bewust media inzet bij
de eerste zeven essenties, worden de kinderen mediawijzer. Maar ook: je kunt beter plannen, ondernemen,
creëren, presenteren, reflecteren, verantwoorden en
samenwerken in de 21ste eeuw, als je mediawijs bent.

Jenaplanessenties 2.0
Ik stel voor om vanaf nu te spreken over de acht jenaplanessenties die samen de ‘jenaplanessenties 2.0’
vormen.
Niet iedere jenaplanschool kan nu al zeggen dat zij
structureel aan mediawijsheid werken. Daar liggen uitdagingen en mogelijkheden. Voor het vormgeven van
onderscheidend onderwijs dat jong van geest is, hoeven
jenaplanscholen geen grote omslag te maken. Werken
aan de acht jenaplanessenties 2.0 sluit aan bij de huidige
manier van werken van jenaplanscholen. We mogen
trots zijn op onze manier van werken, maar moeten ook
altijd blijven streven naar verandering en verbetering.
Merel Beunk is mediapedagoog en stamgroepleider van
een onderbouwgroep van de Jenapleinschool in Zwolle.
Dit artikel staat op haar blog www.merelbeunk.nl en
ze nodigt u uit om hier te reageren op het idee van de acht
essenties en de suggesties voor media aan te vullen.
Noten
1. ‘Zeven essenties van een jenaplanschool’, H. Winters,
Mensenkinderen 133, september 2012
2. www.kennisnet.nl/themas/21st-century-skills/
3. stmko.nl/nando
4. http://nl.wikipedia.org/wiki/BRIC
5. www.kennisnet.nl/themas/flipping-the-classroom/
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Veranderende media
veranderende maatschappij
veranderend onderwijs
Dr. J.M. Wetterling
De wereld is de afgelopen 25 jaar veranderd. Media waardoor wij informatie verkrijgen, waarmee wij communiceren, waar wij ons creatief mee uiten hebben zich in
sneltreinvaart ontwikkeld. En ten gevolge daarvan is ook de maatschappij veranderd.
Sneller, opener, directer en interactiever. In Duitstalige landen wordt hiervoor een
mooie term gebruikt: Leitmedienwechsel (Giesecke, 2005). Geen gemakkelijke situatie voor kinderen en jongeren maar ook niet voor diegenen die kinderen en jongeren
moeten begeleiden in hun weg naar volwassenheid. Ouders, groepsleiders, pedagogen, jeugdzorg. Tegelijk met de snelle ontwikkelingen op mediagebied is het besef
gegroeid dat het belangrijk is om er in opvoeding en onderwijs aandacht aan te besteden. Er is een nieuw begrip aan de horizon verschenen: mediawijsheid.

Mediawijsheid
Maar wat is mediawijsheid? Een ‘officiële’ definitie die regelmatig wordt gehanteerd is
‘Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld’ (Raad v. Cultuur, 2005). Er zit een aantal markante elementen in
deze definitie. Ten eerste dat er gesproken wordt over burgers. De groep waar mediawijsheid betrekking op heeft is breder dan alleen kinderen en de iets oudere jeugd. Ook
volwassenen en in groeiende mate ouderen horen tot de doelgroep die moeten wennen
aan het leven in een maatschappij waar media een andere rol spelen dan pakweg dertig
jaar geleden. Een ander element is ‘kritisch en actief’. Dat zijn denk ik wel twee woorden die de manier hebben gekenmerkt waarop mensen omgaan met in de afgelopen
decennia opgekomen media. En tenslotte de stelling in de definitie dat mediawijsheid te
maken heeft met kennis, vaardigheden en mentaliteit. Mediawijsheid is een complexe
competentie die verder gaat dan het kunnen bedienen van een apparaat of het weten
hoe je iets opzoekt in Google of ‘Uitzending gemist’.
Om ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van mediawijsheid gaat veel stimulans uit van instellingen als Mediawijzer.net, Kennisnet en Stichting Surf. Mediawijzer
heeft onder andere een competentiemodel ontwikkeld voor mediawijsheid (Mediawijzer.net, 2012). Het model is verdeeld in vier groepen competenties. Ten eerste
competenties die te maken hebben met het begrijpen van media, mediawijsheid en
hoe media een rol spelen in onze samenleving. Ten tweede competenties op het
gebied van het gebruik van media. Ten derde competenties omtrent communicatie
binnen media en ten vierde reflectieve en strategische competenties. Dit model levert
professionals een conceptueel onderbouwde basis om verantwoord activiteiten op
het gebied van mediawijsheid te ondernemen. Ook is het een waardevol kader voor
onderzoek.

Mediawijsheid in de praktijk
Er zijn vele voorbeelden hoe mediawijsheid een rol speelt in onderwijs, opvoeding
en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo zijn er bijvoorbeeld de bijeenkomsten en stimuleringsfondsen van Mediawijzer.net en Kennisnet, de vele inspirerende
activiteiten en publicaties van Stichting Mijn Kind Online, maar ook het innovatieve
onderzoek naar bijvoorbeeld de rol van sociale media, de mogelijkheden van tablets in
het onderwijs, gaming en gamification, virtuele werelden en informatievaardigheden.
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Ieder jaar worden kinderen van de hoogste groepen van
het basisonderwijs aangemoedigd mee te doen met de
Mediamasters, een interactieve ervaring om met hulp
van ouders, groepsleiders en bibliotheken te ervaren hoe
zij op een kritische en leuke manier met media om kunnen gaan (www.mediamasters2013.nl). Ook is er sinds
enkele jaren jaarlijks de uitreiking van de gouden apenstaart, een prijs voor de beste kinder-/jeugdwebsite met
twee categorieën ‘gemaakt voor kinderen’ en gemaakt
door kinderen’. Dit om ook te benadrukken dat omgaan
met media zelfs voor kinderen een actieve, creatieve en
productieve bezigheid kan zijn. Verder is er de jaarlijks
terugkerende week van de mediawijsheid, de mediawijsheidmarkt van mediawijzer.net, diverse opleidingen
voor professionals, zoals de nationale opleiding voor
mediacoach en wordt er in vele scholen voor primair en
voortgezet onderwijs in toenemende mate aandacht
geschonken aan media en mediawijsheid.
Mediawijsheid is niet iets wat uitsluitend voor kinderen
van belang is. Snel elkaar opvolgende innovaties, ook
op mediagebied, vragen van iedereen continu aandacht
voor leren. Wat we vandaag leren heeft tegenwoordig
een veel kortere houdbaarheid dan pakweg twintig jaar
geleden. Of het nou gaat om softwarepakketten, audioen videoapparatuur, mobiele telefoons, computers, de
nieuwe versies volgen elkaar in snel tempo op en telkens
met meer, betere en ingewikkeldere mogelijkheden dan
de vorige. Het bijhouden van al deze ontwikkelingen is
een onbegonnen zaak, maar een belangrijk onderdeel
van mediawijsheid is tegenwoordig wel het kunnen vinden van informatie om met
nieuwe ontwikkelingen om
te kunnen gaan. En, iets breder bekeken, een houding
ontwikkelen, waarbij je alert
bent op nieuwe ontwikkelingen en wat deze voor jou en
je sociale, maatschappelijke
en professionele leefpatroon
(kunnen) betekenen.

Onderwijs
Mediawijsheid moet een
plek krijgen binnen het
onderwijs. Maar is mediawijsheid een eigen domein
dat als apart vak zou
moeten worden aangeboden op scholen? De discussie
hierover is gaande en een groeiende meerderheid neigt
ertoe mediawijsheid te integreren in andere vakken. Er
is (nog) geen wetenschappelijk bewijs en onderzoek zal
moeten uitwijzen wat in de praktijk de beste vooruitzichten heeft. Het is te verwachten dat de ‘integratievariant’
vooral ingang zal vinden in het primair onderwijs. Wat
het voortgezet onderwijs betreft met zijn van oudsher
vele vakken is dit moeilijker, ook door de vele verschil-
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lende docenten verdeeld over de vakken. Niet iedere
docent is even media-minded en zal erom zitten te springen zijn lessen te verrijken met ICT, internet en sociale
media.
Daar is ondersteuning bij nodig. Om docenten, maar
ook anderen die betrokken zijn bij integratie van media
in onderwijs en opvoeding te ondersteunen, is aan de
Universiteit Twente een onderzoekslijn gestart over
TPACK. TPACK staat voor Technological Pedagogical
and Content Knowledge en beoogt een systematische
aanpak van het gebruik van media waarbij het samenspel tussen technologie, didactiek/pedagogiek en inhoud
centraal staat (www.tpack.nl). Meer nog dan docenten
te vertellen hoe de integratie van media zou moeten
gebeuren wil dit model aan het denken zetten over
waarom men media gebruikt, op welke manier zij worden geïntegreerd in het pedagogisch-didactische proces
en hoe hierbij per inhoudelijk domein onderbouwde
keuzes gemaakt kunnen worden (Voogt, Fisser, &
Tondeur, 2010).

Mediawijsheid en samenleving
De invloed van media gaat verder dan het pedagogisch/
didactisch gebruik van apparaten en al dan niet draadloze netwerken. Communicatie gaat tegenwoordig
sneller en complexer en informatie is voor veel meer
mensen sneller bereikbaar. Voor iedereen die daar
behoefte aan heeft is het produceren en verspreiden van
content wereldwijd een fluitje van een cent geworden.
De wereld is sneller, kleiner en dynamischer geworden.
Maar wordt onze maatschappij er ook beter door?
Daarover nadenken is ook
een essentieel onderdeel
van mediawijsheid. Kunnen we stellen dat normen
en waarden de afgelopen
decennia in het gedrang zijn
gekomen en dat zaken als
internet, sociale media en
(mobiele breedband) netwerken daar een rol in hebben gespeeld? Sommigen
benadrukken de gevaren en
risico’s en wijzen daarbij op
zaken als gameverslaving,
tekort aan beweging door
langdurig computergebruik, verbaal en fysiek geweld op
internet sites en sociale netwerken. Pesten onder jongeren heeft door internet en sociale media een nieuwe
dimensie gekregen volgens sommigen. Maar is dat wel
zo? Natuurlijk moet het serieus worden genomen en
moeten we met kinderen in dialoog over deze zaken.
En zijn ‘project x-feesten’ die wel eens, zoals recentelijk
in Haren, uitmonden in onverkwikkelijke vechtpartijen
te categoriseren onder de negatieve impact van sociale
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media of is het een verschijnsel dat een manier van
leven van jongeren reflecteert en dat die sociale media
‘slechts’ gebruikt als beschikbaar communicatiemiddel?

Kansen en bedreigingen
Het is in mijn ogen belangrijk om, zonder de genoemde
potentiele risico’s te onderschatten, vooral de focus te
leggen op de mogelijkheden en kansen die internet,
sociale media en andere technologische ontwikkelingen
ons bieden voor onderwijs, opvoeding en ontwikkeling.
De mogelijkheden van games zijn bijvoorbeeld legio.
Het is aangetoond dat het competitieve element, zoals
aanwezig in games stimulerend kan werken op het
leren van in een game aan de orde komende inhouden
en concepten. Kinderen en jongeren daarbij games niet
alleen te laten spelen, maar ook in te schakelen bij het
ontwikkelen van games kan daarbij zelfs nog een versterkend effect hebben (De Pauw e.a., 2008). Het is interessant om in de gaten te houden welke toekomstige
mogelijkheden geboden worden door onder andere
ontwikkelingen op het terrein van ambient technology,
zoals bijvoorbeeld de Google-bril.
Mediawijsheid beoogt dus competenties bij mensen te
ontwikkelen om media beter te kunnen gebruiken en
begrijpen, met behulp van media te communiceren en,
zeker niet het minst belangrijk, na te denken over wat
het leven in een maatschappij als die van vandaag de
dag betekent voor jezelf en je omgeving. Maar mediawijsheid gaat verder. Verder dan de apparaten, netwerken en digitale content. Verder dan de mensen en de
samenleving waar zij deel van uitmaken. Mediawijsheid
wordt ook gekarakteriseerd door culturele invloeden.
En zou moeten aanzetten tot nadenken over culturen,
verschillen tussen culturen en de gevolgen van een
multiculturele, gevarieerde wereld die door de huidige
beschikbare media veel opener is geworden.

Impact van mediawijsheid
In hoeverre heeft de opkomst van digitale media het
leven versneld, dynamischer gemaakt? Enkele jaren geleden is een documentaire gepubliceerd genaamd ‘Het
geheim van de klokkenmakers’ (Filmsmederij, 2010).
Deze documentaire schetst een beeld van onze hedendaagse samenleving en de rol die digitale media daarin
spelen. De documentaire ontleent haar naam aan een
groep klokkenmakers die enkele eeuwen geleden in het
geheim de klokken die zij produceerden aanpasten aan
het verhoogde tempo van leven zoals door hen ervaren.
In feite gebeurt tegenwoordig hetzelfde door de manier
waarop internet en sociale media ons leven beïnvloeden.
Korte communicatielijnen, uitgebreide bereikbaarheid,
snelle actie-reactie patronen, impulsieve handelingen,
zoals bijvoorbeeld het op korte termijn opzetten van
feesten. Al deze ontwikkelingen hebben zeker voor-,
maar ook nadelen en niet iedereen is in staat zich even
goed aan te passen aan een snel veranderende samen-
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leving. De pedagogiek, het onderwijs, de opvoeders,
het sociale stelsel zijn aan zet om kinderen, jongeren en
anderen die daar behoefte aan hebben te begeleiden en
ondersteunen bij hun integratie in het digitale tijdperk.

Mediawijsheid ontwikkelt zich niet vanzelf
Het ontwikkelen van mediawijsheid bij kinderen en
jonge volwassenen is een zeer interessant en relevant
aandachtsgebied (Zwanenberg & Pardoen, 2010) en
gebeurt op verschillende manieren. In de eerste plaats
autodidactisch doordat de doelgroep vanzelf kennismaakt met computers, internet en aanverwante zaken.
Steeds jonger nemen kinderen plaats achter computers,
iPads, game consoles en televisie en leren er zo op een
natuurlijke wijze mee om te gaan. Actieve begeleiding
bij dit proces door ouders, school en andere betrokken
partijen is daarbij belangrijk. Ouders onder meer door in
de gaten te houden welke ervaringen hun kind opdoet
en daarbij eventueel sturend op te treden. Groepsleiders
op school door gericht in te zetten op integratie van
internet, sociale media en andere digitale mogelijk
heden, waarbij aansluiting bij ervaringen van kinderen
buiten de school sterk het overwegen waard kan zijn.
Onderzoek op dit terrein zou zeker gewenst zijn om
toekomstige initiatieven in de praktijk ook een stevige
conceptuele basis te bieden.
Mediawijsheid is zeer relevant is voor onderwijs, opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jonge volwassenen in deze tijd van doorlopende opeenvolging van
technologische ontwikkelingen. Ik hoop dat u met veel
interesse de bijdragen in dit nummer leest en dat deze u
moge inspireren tot nadere reflectie op en daadwerkelijk
handelen in de fascinerende praktijk van de hedendaagse media.
Dr.J.M.Wetterling is docent bij de opleiding Master
Pedagogiek van de NHL Hogeschool.
Fotografie: TopPix Foto&Design, Rik Brussel
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Competentie model
voor mediawijsheid

Merel Beunk

Mediawijzer.net heeft het Mediawijsheid Competentiemodel ontwikkeld op basis van tien
competenties, waarbij het begrip omschreven wordt als een verzameling competenties die je nodig
hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Het model is bedoeld als handvat bij de ontwikkeling
van mediawijsheidproducten en –diensten, het inzichtelijk maken van het aanbod en bij de vormgeving van
(eenvoudige) meetinstrumenten.

Competenties
In 2013 is het model verder uitgewerkt naar competentie
niveaus voor kinderen in het primair onderwijs. Er zijn
niveaus en taken omschreven voor kinderen in groep
1/2; in groep 3/4; in groep 5/6 en voor groep 7/8. Daarnaast zijn competentieniveaus beschreven voor groepsleiders, docenten en PABO-studenten. Deze bestanden
zijn te downloaden van de website Mediawijzer.net.
De competenties zijn onderverdeel in vier rubrieken:
begrip, gebruik, communicatie en strategie.
Mediawijzer.net is op initiatief van de ministeries
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en
Gezin in 2008 opgezet als expertisecentrum om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken.
Mediawijzer.net is een netwerkorganisatie en wordt
bestuurd door vijf grote Nederlandse organisaties,
waaronder de publieke omroepen, Stichting Kennisnet
en het Instituut voor bibliotheken. Ze werkt samen met
een circa achthonderd partners: scholen, bibliotheken,
lesmateriaalontwikkelaars, onderzoeksinstituten en
mediaproducenten.

Begrip
B1. INZICHT HEBBEN IN DE MEDIALISERING VAN DE
SAMENLEVING
Media – oude en nieuwe – zijn steeds nadrukkelijker in
onze levens aanwezig. Vrijwel de gehele dag zijn we ver-

8

M E N S E N K I N D E R E N 138 september 2013

bonden met computers, tablets, smartphones,
televisies, radio’s, kranten, game consoles en
mp3-spelers.
Mediawijsheid is: meebeleven, meedenken en
meepraten over de tendensen en gevolgen van
hét onderscheidende kenmerk van ons tijdgewricht: de medialisering van de samenleving.
B2. BEGRIJPEN HOE MEDIA GEMAAKT
WORDEN
Veel media-inhouden komen tot ons in kanten-klare vorm. Kranten, films en commercials zijn ‘af’
op het moment dat je ze te zien krijgt. Daar gaan technische, economische en strategische beslissingen van
mediaproducenten aan vooraf.
Mediawijs zijn betekent: begrijpen hoe de media die je
consumeert tot stand zijn gekomen.
B3. ZIEN HOE MEDIA DE WERKELIJKHEID KLEUREN
Media geven de werkelijkheid altijd vanuit een bepaald
perspectief weer. Vaak is dit perspectief nadrukkelijk
aanwezig, zoals bij een commercial voor een bepaald
product of een reportage die een misstand aan de kaak
stelt.
Mediawijs zijn betekent: begrijpen hoe media de werkelijkheid re-presenteren om op basis daarvan afgewogen
oordelen te kunnen vormen.

Gebruik
G1. APPARATEN, SOFTWARE EN TOEPASSINGEN
GEBRUIKEN
Actief deelnemen aan de mediasamenleving begint met
de vaardigheden om media technisch te kunnen gebruiken. Van basale vaardigheden als een muis besturen
of een bijlage openen, via ingewikkelder vaardigheden
als internet op je mobiel instellen of een Prezi maken,
tot complexe vaardigheden als een video editen of een
website bouwen.
Daarnaast gaat het hier om een houding ten opzichte
van media. Wie mediawijs is, staat open voor gebruik
van nieuwe media, maar wordt er ook geen slaaf van.
G2. ORIËNTEREN BINNEN MEDIAOMGEVINGEN
In onze leefwereld zijn media steeds nadrukkelijker aanwezig. Wat vroeger alleen het strand was, is nu ook een
plaats waar je incheckt, foto’s uploadt en je biezen pakt
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als Buienradar het zegt. Ook brengen we meer en meer
tijd door binnen omgevingen die volledig online of virtueel zijn. De gemiddelde Nederlandse werknemer is vier
uur per werkdag online.
Mediawijs zijn betekent: vlot kunnen bewegen binnen
mediaomgevingen.

Communicatie
C1. INFORMATIE VINDEN EN VERWERKEN
In de hedendaagse informatiesamenleving is informatie in overvloed beschikbaar. Publieke en commerciële
omroepen zenden 24 uur per etmaal uit. Dagelijks rollen
er drie miljoen kranten van de persen. De Nederlandse
bibliotheken lenen jaarlijks honderd miljoen boeken uit.
Mediawijs zijn betekent: optimaal gebruik weten te
maken van relevante informatie door deze zinvol op te
slaan en te delen met anderen.
C2. CONTENT CREËREN
De huidige mediasamenleving is een 2.0 samenleving.
Burgers hebben zich ontwikkeld van consumenten tot
prosumenten. We kijken niet alleen passief tv, maar reageren op wat we zien op Twitter. We gaan niet alleen
naar de bioscoop, maar plaatsen ook eigen video’s op
YouTube. We leren niet alleen over de wereld uit boeken en encyclopedieën, maar schrijven er zelf over in
blogs en dragen bij aan Wikipedia.
Mediawijs zijn betekent: functionele en aansprekende
content kunnen creëren om je boodschap optimaal over
te brengen aan je doelgroep.
C3. PARTICIPEREN IN SOCIALE NETWERKEN
De huidige mediasamenleving is een netwerksamenleving. Via email, smartphones, online games en sociale
media staan we 24/7 met elkaar in verbinding. Via
netwerken als Twitter, LinkedIn, Facebook, World of
Warcraft en Second Life verenigen we ons in online
gemeenschappen.
Wederkerigheid en altruïsme kenmerken de mediawijze
sociale media deelnemer, omdat participeren binnen
sociale netwerken ook betekent: handelen met het
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welbevinden van anderen voor ogen. Een mediawijs
persoon streeft uiteraard eigen doelstellingen na, maar
heeft ook oog voor de belangen van anderen en van de
gemeenschap als geheel.

Strategie
S1. REFLECTEREN OP HET EIGEN MEDIAGEBRUIK
Begrip, gebruik en communicatie zijn uiteindelijk slechts
voorwaardelijk voor de laatste competentiegroep: Strategie. Want zoals de betekenis van het woord aangeeft,
zijn ‘media’ uiteindelijk altijd middelen om persoonlijke,
sociale, professionele en maatschappelijke doelen te
realiseren.
Mediawijsheid is: inzicht hebben in het eigen mediagebruik om op basis daarvan weloverwogen keuzes te
kunnen maken om het eigen media-handelen te optimaliseren.
Hoe zet jij media in je groep in? Aan welke rubriek
besteed jij de meeste aandacht? Aan begrip, gebruik,
communicatie of strategie? Bespreek je met kinderen
wel eens hoe mediawijs ze zijn?
S2. DOELEN REALISEREN MET MEDIA
In de huidige mediasamenleving is het nagenoeg onmogelijk persoonlijke, sociale, professionele en maatschappelijke doelen te realiseren zonder op de een of andere
wijze gebruik te maken van media.
Mediawijs zijn betekent: op basis van een geïnformeerd
oordeel over de mogelijkheden (en beperkingen) van
media, deze optimaal in weten te zetten om je eigen
doelstellingen te realiseren. De unieke, persoonlijke
manier waarop je dit doet, bepaalt uiteindelijk wat jouw
digitale identiteit is.
Dit betekent ook, grenzen stellen aan je mediagebruik
om doelen te behalen; bijvoorbeeld huiswerk maken,
een artikel uitlezen en werk nakijken.
Dit artikel is gebaseerd op de site Mediawijzer.net
en bewerkt door Merel Beunk

InternetMemorie
De redactie mag tien InternetMemoriespellen verloten onder de lezers.
Maak de volgende zin af en mail deze naar mensenkinderen@hetnet.nl:
Mediawijsheid betekent voor mij dat ik in mijn groep ……………
Het spel bestaat uit memoriekaartjes, die allemaal te maken hebben met het
gebruik van de internet met afbeeldingen van bijvoorbeeld gamen, chatten,
virussen, gebruik wachtwoord en pesten. De kaartjes en lesbrief dagen uit tot
gesprekken over internetgedrag en zijn ingedeeld in de rubrieken begrip, gebruik,
communicatie en strategie. Het spel is bedoeld voor de middenbouw; de lesbrief
kan ook in de bovenbouw gebruikt worden.
Te downloaden en te bestellen via www.4pip.nl
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Afgeleid door
sociale media
Justine Pardoen

Pubers en sociale media: alsof ze voor elkaar
gemaakt zijn. De smartphone heeft het
geTwitter en geFacebook alleen maar erger
gemaakt. Geen moment meer offline, geen
moment meer rust. Hoe leg je aan je kind uit
dat ‘nu even niet’ ook belangrijk is? Heeft het
nog zin om het te proberen? Hoe voorkom je
dat je kind blijft zitten door al die afleiding?

‘We hebben het nu wel gehad over dat je moet praten
over internet met je kind, over seks, privacy, misleidende
reclame, de schoolregels voor het gebruik van de mobiel
en dat soort dingen, maar hoe breng ik het mijn zoon
aan zijn verstand dat huiswerk veel beter zou gaan als hij
internet en zijn mobiel eens even uitzet?’
De moeder die deze vraag stelt tijdens een ouderavond
over mediaopvoeding van stichting Mijn Kind Online,
doet haar beide handen omhoog. Als een gebaar van
wanhoop: ze heeft het al vele keren gezegd en er zelfs
ruzie over gemaakt, maar het helpt allemaal niets. Een
vader reageert: ‘Ik probeer mijn dochter duidelijk te
maken dat het belangrijk is om elkaar nog gewoon eens
aan te kijken tijdens het eten. Daarom mag er geen
mobiel aan tafel. En ik vind dat het ook goed is om
eens even helemaal niets te doen, omdat je dan nieuwe
gedachten krijgt.’
En inderdaad is het de ervaring in veel gezinnen: er
wordt huiswerk gemaakt met alles ‘aan’. En dan hebben
we het niet over een beetje muziek bij ons vroeger; dat
is niets vergeleken bij wat er nu allemaal ‘aan’ staat op
een of meer apparaten altijd binnen handbereik: Facebook, Twitter, een of meer games, 9Gag, Tumblr, YouTube... En ondertussen lopen er WhatsAppjes binnen via
de mobiel, en af en toe nog een sms-je.

Puberhersens en multitasken
Pubers multitasken, omdat hun hersens dat lekker
vinden. Ze zullen daar dus niet snel uit zichzelf mee
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stoppen. Van nature zijn onze hersens erop ingesteld
om veel dingen tegelijk in de gaten te houden. Je weet
tenslotte maar nooit of je de kans krijgt om voedsel
te scoren of jezelf voor te planten. Je concentreren op
zoiets als huiswerk vraagt het tegenovergestelde: volledige aandacht voor één ding, waarbij je je moet afsluiten voor alle kansen die voor je overleving van belang
zijn. Vertaald naar nu: voor puberhersens voelt het
onnatuurlijk om zich af te sluiten van de vriendengroep,
waarbinnen hij functioneert. Hoezo mobiel uit? Zonder
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die verbinding verlies je dat gevoel van verbondenheid,
waarvan je afhankelijk bent. Stilte en rust? Daar zitten
puberhersens dus echt niet op te wachten. Jongeren zijn
niet zozeer verslaafd aan sociale media, maar aan contact met hun vrienden.
Kortom, je concentreren moet je dus leren. Maar meer
nog: je moet er het nut van inzien. En zolang een tiener
niet begrijpt waarom jij als ouder moeilijk doet, kun je
trekken en duwen wat je wilt, maar dan zal je kind blijven multitasken tot hij blijft zitten...en daarna!

Sociale media en huiswerk
Het ene multitasken is het andere niet. Een ervaren
piloot is een supermultitasker, maar ook hij kan niet
tijdens het landen een WhatsAppje sturen naar zijn minnares. Als taken elkaar niet in de weg zitten, komt dat
doordat ze in verschillende hersengebieden zitten: in dat
geval kun je ze gemakkelijker tegelijkertijd doen. Maar
verschillende taken doen die tegelijkertijd een beroep
doen op hetzelfde hersengebied, dat gaat niet samen.
Ook niet als je vrouw bent (vrouwen zijn vooral heel
handige ‘switch-taskers’: het snel heen en weer gaan
tussen taken, waardoor het lijkt alsof je het tegelijkertijd
doet), en al helemaal niet als je puber bent, want bij hen
loopt de samenwerking tussen verschillende hersengebieden nog minder soepel dan bij volwassenen.
Soms kan het wel. Een van mijn kinderen moet vaak
tekeningen uitwerken voor school. Dat is heerlijk om te
doen met muziek, Facebook en Twitter op de achtergrond. Dat gaat prima zelfs, en als ik haar dan ook nog
hoor zingen, dan herken ik die gelukstoestand die we
ook wel ‘flow’ noemen: je doet iets wat je goed kunt en
wat je fijn vindt om te doen en daar ga je dan helemaal
in op. Je vergeet het gevoel van tijd en geniet zonder dat
je je daarvan zelfs helemaal bewust bent. Als je ‘uit de
flow’ bent, voel je pas hoe fijn het was.
Maar als ze wiskundesommen moet maken, waarbij ze
voortdurend bezig is een probleem op te lossen, heeft ze
haar denkhersens nodig. Dat is al multitasking genoeg!
Als ze daar dan ook nog Facebook en Twitter bij open
heeft, gaat het mis. Elke keer dat er een berichtje komt,
raakt ze uit haar concentratie. Het duurt dan een kleine
tien minuten, voordat ze weer terug is in de volle aandacht die nodig is om verder te kunnen met de opgave.
Uit onderzoek blijkt dat mensen meestal niet meteen
teruggaan naar de taak die ze hadden onderbroken,
maar eerst een omweggetje maken van tussen de tien
en twintig minuten. Even naar het toilet, de poes aaien,
‘Hé wat gebeurt daar buiten?’, thee halen, iets tegen
je broer zeggen, of toch ook nog maar even kijken of
er nog meer gebeurt op Twitter, een linkje volgen en
weg ben je...

Verliespunten
Bij huiswerk waarvoor je je volle aandacht nodig hebt, is
elke afleiding dus heel kostbaar. Multitasken heeft in dat
geval altijd drie verliespunten:

• Alles wat je doet duurt langer
• Je maakt meer fouten
• Het creëert meer onrust in je lijf
Alle reden dus om je kind te vertellen dat het huiswerk
sneller, beter en prettiger zal gaan zonder mobieltje in
de buurt, en zonder al die schermen op internet open
die je toch niet nodig hebt. Die moeder van die ouderavond aan het begin had dus gewoon gelijk. Maar ja,
hoe krijg je pubers zover dat ze zich daar iets van aantrekken?

Doe de test
Er zit maar één ding op en dat is dat je pubers zelf laat
voelen hoe het werkt met dat multitasken. Stop met discussiëren en ruzie maken, maar leg uit wat multitasken
is en wanneer het wel en niet kan. Dan een testje doen
via YouTube waarna je ze uitdaagt om de proef op de
som te nemen. Dat pak je zo aan: Kies of maak twee
plekken in huis om huiswerk te maken: eentje mét afleiding en eentje zonder.
Op internet staan verschillende testjes om te zien
of je kunt multitasken. Soms voel je letterlijk de
verwarring als een soort spanning in je hoofd.
Leuk om samen met je kind te doen. Surf naar:
www.youtube.com/BoekFocus en test het zelf.
Leer de eerste helft van een leertaak (bijvoorbeeld Franse
woorden) met alle gebruikelijke afleiding op de ene plek
en de tweede helft op de andere plek. Neem de tijd op.
Overhoor, tel de fouten en vergelijk het resultaat. Doe
het nog een paar keer met andere taken. Denk daarbij
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EINZELGANGER
De jongeman van nummer tien
laat zich maar zelden zien.
Heel af en toe komt hij naar buiten
maar pas als de gordijnen sluiten.
Hij waagt de sprong om vijf voor zes
voor wat voedsel en de fles.
Gedoken diep in hoge kraag
ontwijkt hij elke groet of vraag.
In vogelvlucht en ongezien

aan een stuk samenvatten, een tekst schrijven, wiskunde
maken, een tekst lezen. Probeer het ook eens met toetsen.
Het gaat erom dat je kind ervaart hoe het leren gaat en
ziet wat het verschil in resultaat is.
De crux zit in het samen praten over de ervaring, waardoor
je kind beseft dat het zelf invloed kan uitoefenen op het
leerproces. Met het doel dat het kind op den duur leert
zelf keuzes te maken die passen bij het doel dat het heeft.
Als een puber gewoon alles ‘aan’ wil hebben omdat hij
verliefd is en geen berichtje van haar wil missen en dat het
er dan niets toe doet dat hij twee keer zo lang bezig is met
zijn werk, dat is dan zijn keuze. Maar als hij een afspraakje
met haar heeft en zijn werk zo snel mogelijk af wil hebben
om weg te kunnen, dan kan hij beter besluiten om alles
even uit te zetten.
En zo worden ze, hopelijk zonder onnodig zittenblijven,
dan zelf wel een keer wijzer. Maar bedenk: het ís tegennatuurlijk en het gaat niet zonder training.
Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online,
stichting Mijn Kind Online en Mediaopvoeding.nl,
vraagbaak voor ouders en professionals over
de begeleiding van kinderen en media.
Deze is ontstaan uit een samenwerking tussen
het Nederlands Jeugdinstituut, Ouders Online
en de stichting Mijn Kind Online.
Vragen worden gratis beantwoord.
Twitter: @JustineP
Fotografie: Hape Smeele; Cartoons: Janneke Kaagman

Informatie
‘Focus! Over sociale media als de grote afleider’
J. Pardoen, Amsterdam, 2013
De filmpjes waarnaar in dit artikel verwezen wordt, zijn te vinden
op www.youtube.com/BoekFocus.

keert hij weer terug op nummer tien.
De wereld gaat zijn deur voorbij,
althans, zo leek het volgens mij
maar door een kiertje zag ik net
zijn leven met het internet.

Zet nu vast in je agenda:
Dag jenaplanscholen met sterk gemengde
bevolking:
10 oktober 2013
Dag beginnende stamgroepleider:
15 januari 2014
Dag interne begeleiders op jenaplanscholen:
26 maart 2014

Schrijver: trix brocke, 28-03-2013
www.gedichten.nl/nedermap/h artenkreten
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M e d i a w i jz e ouders,
kinderen en groepsleiders
Ann Tronquo

Kinderen waren nooit eerder zo verbonden
met elkaar. Wanneer wij als kind daar vroeger
de deur voor uit moesten, bereiken zij elkaar
nu ook via tekstbericht, sociale netwerken en
online games. De school is breder geworden:
Kinderen vinden elkaar voor en na schooltijd en
wat onder hen leeft, bepaalt zelfs voor een stuk
wat er in de groep leeft.
Onder ouders en groepsleiders van jenaplanschool De
Feniks in Gent is soms enige ongerustheid zichtbaar,
bijvoorbeeld wanneer we plots geconfronteerd worden
met een pestsituatie zonder dat we vooraf enig vermoeden hadden. We merken dat ouders en ook groepsleiders de wenkbrauwen fronsen over het lang achter
een scherm zitten. We horen
ouders zich bezorgd afvragen
hoe ze het digitale gebeuren
bij hun kind in de hand kunnen houden. Ze zijn discussies
en welles-nietes situaties vaak
moe, terwijl niemand zich er
begrepen bij voelt. We zien
kinderen van wie de ouders
geen notie hebben van wat ze
online ontdekken. Ouders die
het druk hebben, ouders die
zich te onbekwaam voelen of
ouders die de (computer)taal
niet begrijpen. We zien ook
ouders die vragen hoe het spel
liep, net zoals ze belangstellend polsen naar de schooldag
van hun kind. Of die geboeid
meekijken wat hun kind op
het tablet, notebook of de
computer doet. We horen
van andere ouders dat ze niet

meer ‘mee’ zijn en dat ze uit angst verbieden wat ze
niet kennen. We zien die kinderen soms stiekem hun
zin doen op openbare computers of bij vriendjes. Nog
andere ouders houden het erop dat ze niet met alles
‘mee’ hoeven te zijn. Maar ook als zij de ogen sluiten,
evolueert het medialandschap verder, zijn we door
nieuwe media steeds sneller met
elkaar verbonden en wordt de
invloed er niet minder op. Willen
we niet verdwalen of steeds minder functioneren, dan moeten we
allemaal in beweging komen. Ook
al delen we niet dezelfde mening.
Sowieso staan we allemaal met
verse voeten in dit medialandschap en kunnen we de impact
en de gevolgen slechts bij benadering inschatten.
Ook bij ons, in De Feniks, ontdekten we het één en ander waarbij
we ons afvroegen hoe we ermee
om moesten gaan. We zagen een
kind uit groep 5 met foto’s die
op een sociale netwerksite vooral
seksueel uitdagen. We lazen hoe
iemand agressief en totaal ongepast reageert op anderen. Je voelt
hoe iemand uit je groep anderen
manipuleert om items aan te
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kopen die van pas komen in Habbo Hotel. Waar begint
de privacy van kinderen en wanneer kunnen we naast
onze job ook gewoon ouder, partner of vriend zijn, zonder het verantwoordelijkheidsgevoel over onze kinderen
van school dat we zo met ons meedragen?

Ei van Columbus

Lesbrieven
We hebben een reeks lesbrieven gemaakt, waarin we
telkens een thema aanbieden voor ouder en kind. We
hanteren daarbij materiaal van deskundigen, zoals Clicksafe, Childfocus en Kennisnet. We stellen vragen en bieden een ontdekkingsveld aan. De bedoeling is dat ouder
en kind samen verkennen en analyseren. Dat ze samen
groeien in digitale techniek, ontdekken hoe ze creatief
kunnen zijn en dat ze voortdurend samen tot reflectie
komen. Een complete oriëntatie, uitdagend leerwerk
(in plaats van huiswerk), maar dan voor ouder en kind
in een werkvorm als ‘Flipping the classroom’. Want het
hoeft niet enkel op school. Digitaal zijn er geen schoolmuren meer! En levenslang leren moeten we allemaal.

We hebben er met de ICT-werkgroep over gepraat,
maar beseften dat we ook iets moesten doen. Al is de
wetgeving onduidelijk en weten we niet of de school
zich wel mag bevrienden met leerlingen die wettelijk
nog geen Facebookprofiel mogen aangaan, kozen we
er bewust voor om dit wel te doen. In ons ICT-beleid
beargumenteerden waarom. We kozen ervoor om de
buitenschoolse online wereld van onze kinderen op te
Chatten
snuiven en met hen mee op weg te gaan. In de kringgeIn de lesbrief over chatten wordt het thema ‘veiligheid’
sprekken kan er dan openlijk gepraat worden. Want wat
uitgewerkt. Ouder en kind lezen een verhaaltje over een
ze ook doen, kinderen willen zich vooral binden, willen
chatsituatieSamen
en bekijken enkele
chats van kinderen.
zich uitdrukken en de nieuwe media zijnSamen
daar een prima Samen
Samen
SamenDoor
middel
van
vragen
wordt
het
gesprek
op
gang
gebracht.
middel bij.
• ontdekken
• werken
• denken
• beleven
• WIJS!
De kans is bijzonder groot dat zowel ouder en kind verToch was dit niet de oplossing. Niet elke groepsleider is
wachten dat het chatten leuk moet zijn, maar bovenal
even thuis in de huidige media. En ouders bleven ons
veilig. Geen enkel kind wil online gepest worden, noch
vragen stellen, terwijl ook wij geen sluitende antwoorvoelt het zich prettig als pester. Maar wat kan je doen
den hebben.
als het toch die kant uitgaat?
En net dat was het ei van Columbus! Het ‘niet weten’
schept binnen het
onderwijs nieuwe mogeBrief 1
Mailen!
lijkheden. Het ‘leren’ ligt
immers niet alleen meer
Maak voor jullie samen een online mailadres aan op Windows Mail (het vroegere ‘Hotmail’).
bij de kinderen, maar bij
ons allemaal. We zien er
Surf daarvoor naar https://login.live.com
een uitdaging in die we
graag willen, maar ook
Zoek dit uit of spreek dit af:
Doen
moeten aangaan. We
zijn ervan overtuigd dat
kinderen grote en creatieve ontdekkers zijn en
 Vul alles samen in.
 gebruik je jouw echte naam of een nickname?
nog onbevooroordeeld
 spreek samen een wachtwoord af. Wat is een goed
kijken. Wij, als volwaswachtwoord? Hoe houd je dit veilig bij zodat je het
toch niet kan vergeten?
senen, hebben onze
levenservaring. Vanuit
Tip: bekijk dit even ‘Wat is een slecht of goed paswoord?’
de ICT-ondersteuning
(Het Basta-filmpje kan te expliciet zijn voor kinderen)
groeide daarom dit
‘MediaWijsproject’
Wat doe jij als je allerbeste vriend(in) je paswoord vraagt?
waarbij we samen op
Stel dat er aangedrongen wordt? Dat jij geen vriend(in)
weg gaan, vertrekkend
meer bent als je je wachtwoord niet geeft?
vanuit de thuissituatie
 spreek samen een vraag af.
Waarom is die vraag nodig?
als veilig nest om daarna
de doorstroming naar
de middenbouw- en
Waarom moet je een verificatiecode (of bevestiging)
bovenbouwgroepen tot
ingeven?
stand te brengen. We
hopen op die manier een
digitale verbondenheid
te creëren vanuit een
positieve instelling.
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Met een zelfbewuste houding zijn ze dan al een flink
eind op weg, om het even welk programma dan nog
ontwikkeld wordt en om het even hoe snel alles nog
verder evolueert. En dat hebben we als ouder net nodig:
het gevoel dat ze stevig in hun schoenen staan. Dan
kunnen we hen met een gerust hart loslaten.

Op school
In de lesbrieven staat ook leerwerk voor de groep. Het
kind (waarbij de ouder gerust kan participeren) zoekt
vanuit zijn eigen inbreng hoe hij in de stamgroep kan
tonen waar hij mee bezig is. Hij stelt vragen waar hij met
zijn ouders al over doorboomde en tast af hoe klasgenootjes erover denken. Op die wijze neemt het kind ook
de stamgroepleider mee op weg. Want die mag loslaten
en laten gebeuren. Die mag meedenken, mee verkennen
en vanuit eigen motivatie ook aan de slag gaan. Lukt het
niet… de kinderen helpen graag.
Bij de lesbrieven staat ook een doe-opdracht voor de
groep, maar kinderen kunnen er net zo goed zelf één
bedenken.

Ouderavonden

Door samen situaties te verkennen en erover te praten,
schep je al een saamhorigheid. Je weet van elkaar wat
je belangrijk vindt en vanuit die zorg kan je steeds bij
elkaar terecht zonder dat het vingertje waarschuwend
wijst naar ‘Let op!’. Want dan creëer je afstand en twee
partijen.
Ook wordt het gesprek gestuurd naar het verslavend
effect dat chatten kan hebben. Hoe snel je de tijd uit het
oog verliest. Geen ouder wil een kind dat elke avond
uren chat. Geen kind wil een ouder die steeds maar
achter een scherm zit en geen tijd of aandacht op kan
brengen voor wat het te vertellen heeft. Samen uitzoeken wat je belangrijk vindt en tot afspraken komen
waar je allebei achter staat, werkt stukken beter dan
frustrerende trek- en reksituaties. Een kind hoeft geen
verantwoording af te leggen, het mag fouten maken,
zodat het kan groeien.
Kinderen leren omgaan met nieuwe media is even
belangrijk als leren fietsen of netjes aan tafel te eten.
Tijdens de basisschooltijd staan kinderen er wagenwijd
voor open. Uitdagend voor hen om hun ouders het één
en ander bij te kunnen brengen. Begriptechnisch zijn ze
vaak sneller. En sterk om als ouder je bezorgdheid open
en bloot op je tafel te leggen, zonder enige terecht
wijzing. Eenmaal in het voortgezet onderwijs willen jongeren vooral onder elkaar de online wereld verkennen.

Ouders die nog niet in het project stapten, kunnen via
hun kind, dat door anderen al mee op weg is, geprikkeld worden om ook in te stappen. We organiseerden
eind april een eerste startmoment en voorzien er in de
toekomst een tweetal per schooljaar. Op dat moment
bieden we verschillende perspectieven aan. Bekijken we
welke leervormen het gamen in zich draagt, ontdekken
we wat mensen allemaal delen zonder erbij stil te staan,
hoe de media ons manipuleren. Het risico ligt niet enkel
bij kinderen, we zijn allemaal aan het leren.
En zo hopen we, door deze opzet, dat we bij elkaar
een grote ‘leer-kracht’ ontdekken en dat we samen de
verantwoordelijkheid dragen om elkaar op een positieve
wijze verder te brengen.
Ook al is het niet eenvoudig om als ouder, na een werkdag, nog de energie te vinden om dit leerwerk samen
te doorlopen. Het vraagt een inspanning. Maar het kan
ook in het weekend en in een tempo dat ze samen
bepalen.
Ann Tronquo is stamgroepleider en ICT-ondersteuner
van jenaplanschool De Feniks in Gent
Fotografie: TopPix Foto&Design
Cartoon: Janneke Kaagman
Informatie
Op de website www.jenaplanschooldefeniks.be staan onder de
kop ‘Spelend werken’, ‘Mediawijsheid’ lesbrieven, onder andere
over mailen, gamen, Minecraft, chatten, digitale identiteit,
Twitter en Facebook. Deze zijn ook te downloaden.
In de komende tijd zullen er nog vele aan toegevoegd worden.
Wie mee wil werken, mail gerust naar de school:
ict@jenaplanschooldefeniks.be
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Ieder kind een eigen iPad
een interview met Maurice de Hond	

Mariken Goris
Als je denkt aan ICT in het basisonderwijs, denk je al snel
aan de zogenaamde iPad-scholen of Steve Jobs-scholen.
Maurice de Hond is met zijn Stichting Onderwijs voor
een Nieuwe Tijd (O4NT) de man achter de oprichting
van dit type scholen. Vanaf augustus 2013 werken elf
basisscholen in Nederland volgens de uitgangspunten
van O4NT. Hoogste tijd dus voor een aantal vragen aan
Maurice de Hond.
U noemt deze scholen iPad- of Steve Jobsscholen.
Waarom kiest u in de benaming al voor een bepaald
merk? Waarom spreekt u niet van tabletscholen?
De Hond: ‘We hebben gekozen voor de iPad, omdat die
voor jonge kinderen het meest geschikt is. Ten eerste
vanwege het gesloten systeem van Apple; daardoor is
het voor een jong kind eenduidig. Als een kind met een
app overweg kan, kan het ook met een nieuwe app aan
de slag.
Ten tweede, omdat 80% van de educatieve apps die op
dit moment gedownload worden via een iPad lopen. Er
zijn veel meer educatieve apps beschikbaar voor de iPad
dan voor andere systemen. Als je dus aan de slag wilt op
school, is op dit moment de iPad de beste keuze, zeker
met jongere kinderen.
Als je onze werkwijze wilt implementeren, dan is het
wenselijk om een eenduidige keuze te maken en dan is
op dit moment Apple verreweg de beste keuze. Maar ik
sluit niet uit dat dat over drie jaar een andere kan zijn.’
U geeft aan dat de huidige technologie alle kansen biedt
voor de ontwikkeling van talenten van kinderen. Nu wordt
dat vaak en veel gezegd: ‘Wij hebben alle aandacht voor
talentontwikkeling van kinderen’. Toch worstelen veel
scholen met het ‘hoe’: hoe kunnen we dat realiseren?
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De Hond: ‘Precies, dat is wat ik overal om mij heen
hoor. Als ik op een basisschool kom en aangeef dat mijn
zoontje talent heeft voor programmeren en vraag hoe
de school van plan is dat voort te zetten, dan kijkt de
leerkracht mij glazig aan.
Dat is niet zo verwonderlijk als je kijkt naar de standaard
organisatie van het onderwijs. Jenaplan, Dalton en Montessori zijn daar verder in, maar als er een kleine dertig
kinderen in een klas zitten met één leerkracht, dan is
de ontwikkelingsgang die het kind doormaakt afhankelijk van de kwaliteiten en de mogelijkheden van die
ene leerkracht. Als het kind talent heeft om muziek te
maken, om te programmeren, om Frans te leren, dan is
het de vraag of die leerkracht daar een rol in kan spelen.
Onder de huidige omstandigheden kunnen leerkrachten
de kinderen eigenlijk alleen helpen in de vakken waar ze
zelf in opgeleid zijn, op terreinen waarvoor ze materialen
tot hun beschikking hebben. En een kind moet zich dan
ook nog niet te snel of te langzaam ontwikkelen, want
dan is dat het volgende probleem.
Dit zeg ik niet als waardeoordeel, het is geweldig dat die
leerkracht al die kinderen probeert tegemoet te komen.
Maar juist in de wereld zoals die nu is, met zo’n grote
verscheidenheid en met zoveel mogelijkheden, merk je
dat de standaardorganisatie van een school feitelijk veel
te beperkt is.
Kijk je vanuit dit uitgangspunt naar een iPad, dan is een
kind zoveel minder afhankelijk van de leerkracht. Het
apparaat is een soort persoonlijk leerinstrument, waarmee je al je mogelijkheden tot je beschikking hebt. Een
leerkracht moet dan vooral de mogelijkheden creëren,
stimuleren, mensen met elkaar verbinden die elkaar
verder kunnen helpen, zonder dat de leerkracht op al
die gebieden thuis hoeft te zijn. En natuurlijk in de gaten
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Als we nog een stapje verder denken, dringt de vraag
zich op waarom het schoolse leren binnen de muren van
de school plaatsvindt. Waarom zouden kinderen dan nog
naar school komen als ze met hun iPad overal kunnen
leren?
De Hond: ‘Op de eerste plaats, omdat je in Nederland
zoveel uur op school moet zijn, dat is wettelijk vastgelegd. Bovendien is het belangrijk om
kinderen op weg te helpen, ze te onderHond en steunen als dat nodig is, afspraken over
werk te maken. Maar bovenal zie ik de
Suus Freudenthal:
school als de plaats voor de interactie,
Maar toch… Een ouder zal maar
beiden op zoek naar voor de sociaal-emotionele ontwikkeling,
aangeven: ‘Mijn zoontje programmeert
voor gymnastiek en handvaardigheid,
goed onderwijs
al, hoe zetten jullie dat voort?’ De schrik
voor excursies, voor het vieren van een
slaat menig groepsleider om het hart.
verjaardag, voor het uitwisselen van kenvoor hun dochter
De Hond: ‘Maar dat is bij onze scholen
nis en gedachten in kringgesprekken. Bij
dus niet aan de orde. Leerkrachten zien
WO-projecten kan de iPad een rol spelen,
de mogelijkheden en zeggen daarom ‘Ja natuurlijk’ in
maar geen dominante rol.
plaats van ‘Ja maar’. Toch begrijp ik de ‘Ja maar’-reactie
In die zin kan onze werkwijze een versterking zijn van
wel. Leerkrachten zijn opgeleid met de optiek dat zij
je concept. Het leren via de iPad sluit beter aan bij de
degenen zijn die het allemaal moeten kunnen en leren.
leefwereld van de kinderen; er is alle ruimte voor talentDat is vandaag de dag een onmogelijke situatie, omdat
ontwikkeling en voor allerlei vormen, waarbij gezamende digitale kennis zo veelzijdig is en die van de kinderen
lijkheid een belangrijke rol speelt.
zoveel groter. Dus dat oude beeld moeten leerkrachten
In onze optiek vinden tussen 11.00 uur en 15.00 uur de
loslaten.
collectieve dingen plaats. Ervoor en erna kunnen kindeNatuurlijk kun je oudere kinderen vragen jongere kinren leren met hun iPad. Je bent welkom op school vanaf
deren te leren hoe Power Point werkt, dat gebeurt ook,
8.00 uur, dan kun je werken op je iPad aan de dingen
zij het nog beperkt. Tegelijkertijd is het goed om kritisch
die afgesproken zijn. Maar dat hoeft niet. Via de iPad
te kijken naar de niet-digitale materialen die dagelijks
is de leerstof 24 uur per etmaal beschikbaar voor ieder
ingezet worden. Als Maria Montessori nu een dertiger
kind. Dus als een kind alles al gedaan heeft wat is afgezou zijn, zou ze andere leermiddelen ontwikkeld hebsproken, dan kan het ook om 11.00 uur komen, als de
ben. Ik denk dat ze nu zou kiezen voor toepassingen op
thuissituatie dat toelaat.’
de iPad.’
houden of kinderen op het gebied van een aantal basisvaardigheden niet teveel achterblijven.
Je ziet aan alle kanten dat het op deze manier werkt.
Zo hoorde ik onlangs dat een opa een lezing zou houden over filosofie en zijn kleinzoon van negen jaar de
presentatie in Prezi voor hem heeft gemaakt. Dat heeft
die kleinzoon niet op school geleerd! Heel veel van wat
kinderen in de digitale wereld leren,
doen ze op eigen houtje. Je ziet hoe snel
Maurice de
kinderen leren buiten de organisatie van
de school.’

Laten we nu specifiek naar jenaplanscholen kijken. Op
jenaplanscholen staat ‘relatie’ centraal. Dat zien we terug
in de kernkwaliteiten. De relatie van het kind tot zichzelf,
het (leren) kennen van de eigen kwaliteiten, het leren
reflecteren, je competent voelen – dat zie ik meteen terug
in uw aanpak. Maar wat betreft de relatie van het kind tot
de wereld om zich heen, het leren in levensechte situaties,
het zorgdragen voor de omgeving, de ontwikkeling van
die kwaliteiten zullen toch los staan van een iPad?
De Hond: ‘Ja, natuurlijk. Kinderen zitten nu toch ook
niet de hele dag achter hun boeken op school? Ik kan
het nog sterker formuleren: bij onze werkwijze is er
tijdens de momenten waarop je bij elkaar bent in het
fysieke gebouw meer tijd en aandacht voor (het opbouwen van) de relatie met elkaar. Op deze momenten
speelt de iPad inderdaad geen of een hele kleine rol. Als
je bij elkaar bent, kun je gericht aandacht besteden aan
het feit dat je bij elkaar bent. In tegenstelling tot de huidige frontale instructieoverdracht, waarbij je weliswaar
fysiek bij elkaar bent, maar vaak niet meer ziet dan de
rug van een ander.’
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Dit schooljaar draaien elf basisscholen volgens uw
werkwijze. Hoe stelt u zich de voortgang voor?
De Hond: ‘Om eerlijk te zijn, ben ik hiermee begonnen
omdat ik voor mijn dochter een goede school zocht. Dat
is in ieder geval gelukt, want zij kan naar een school in
de buurt die volgens onze aanpak gaat werken. Verder
denk ik niet in aantallen, niet in percentages per jaar,
maar ik denk wél dat het heel snel gaat. Kijk maar goed
rond in de wereld, dan kan je dat zien.
Bedenk maar eens hoeveel procent van de letters die je
produceert met de hand geschreven zijn. Dat is gemiddeld nog minder dan 4%. En hoeveel procent wordt nog
door anderen gezien van wat jij met de hand schrijft?
Dat is minder dan 10%. Dat betekent dat minder dan
0,4% van de handgeschreven teksten wordt gezien. Hoe
vreemd is het dan dat kinderen nog steeds schrijfletters
leren schrijven, maar geen cursus ‘blind typen’ verplicht
krijgen aangeboden op school? Op onze scholen wordt
alleen nog geleerd met blokletters te schrijven. Als een
kind graag wil leren kalligraferen, dan moet het dat
vooral doen! Maar schrijven als verplichte lesstof is achterhaald.’
Wat zou u groepsleiders mee willen geven?
De Hond: ‘Ik zou ze willen vragen kritisch naar hun
eigen onderwijspraktijk te kijken. Als je kijkt naar de
wereld buiten de school, vind je dan dat jouw huidige
manier van lesgeven aansluit bij die wereld? Ik hoorde
laatst een kind zeggen: ‘Mijn leraar weet wel wat ik niet
weet, maar niet wat ik wel weet’. En daar gaat het mij
steeds om: zorg voor de aansluiting bij de kinderen en
benut dat effectief.’ En laat los, laat de kinderen je verrassen.
Wat zou u schoolleiders mee willen geven?
De Hond: ‘Ik sprak laatst met een schoolleider over het
digitale tijdperk. Hij zei: ‘Ik ben zelf een beetje een dinosaurus, als het gaat om de digitale wereld‘. Ik was ontzet. Dan zit je op een school vol kinderen, die moeten
leren en voorbereid worden op de grote wereld om hun
heen, en dan denk je niet bij jezelf: ‘Ik ga ervoor zorgen
dat ik voldoende kennis en vaardigheden ontwikkel om
aan te sluiten bij die wereld.’ Je mag je er geen dag achter verschuilen, vind ik, want dan ben je feitelijk je vak
niet waardig.’
Wat is er voor nodig om aan de slag te gaan met jullie
werkwijze?
De Hond: ‘De belangrijkste voorwaarde is dat je onze
aanpak onderschrijft. In de praktijk zien we twee gradaties. De ene is die zoals in Sneek gebeurt, zij hebben
het hele jaar variabele openingstijden. Dat is voor veel
scholen nog een brug te ver, en dan doen we het met
de schooltijden zoals die zijn vastgesteld.
Voorwaarde is verder dat er voor ieder kind een iPad is.
Sommige scholen voeren het gefaseerd in, het eerste
jaar alle kinderen van de groepen 1 tot en met 4 en
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het tweede jaar de groepen 5 tot en met 8. Het hoeft
allemaal niet van vandaag op morgen. Daar gaat het
ons niet om. Soms voelt een deel van een team zich niet
comfortabel bij de ‘21st century skills’. Dan zoeken we
naar een aanpak waarbij zij zich wél comfortabel voelen.
De samenwerking tussen school en O4NT is op vrijwillige basis, je hoeft niet te betalen om lid te zijn van
onze organisatie. Belangrijk is dat het gaat om geven
en nemen. Je krijgt van alles aangeboden en tegelijkertijd stel je dingen die op jouw school zijn ontwikkeld
ter beschikking. Kijk maar eens naar de infogids van
de Steve Jobsschool in Sneek, die kan iedereen gebruiken. Op ‘onze’ elf basisscholen ben je welkom om te
kijken en te zien hoe het werkt. Ga bijvoorbeeld eens
op bezoek bij basisschool Digitalis in Almere, waar ook
jenaplanonderwijs wordt aangeboden.’
Het gesprek met Maurice de Hond inspireert mij om het
alom aanwezige instructiemodel los te laten, om samen
met de kinderen passend aanbod te realiseren en te evalueren. Hij heeft mij weten te overtuigen dat iPadscholen
geen hebbedingscholen zijn, het zijn scholen met een
uitdagende visie.
Mariken Goris is schoolleider van Donatushof in Bemmel
en redactielid van Mensenkinderen
Fotografie: M. de Hond en TopPix Foto&Design
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iPadkleuters

Bert Wagendorp
Volgens de Duitse psycholoog Manfred Spitzer moeten
jonge kinderen zo weinig mogelijk worden blootgesteld
aan computers. Toen onze Tonie Mudde hem vertelde
dat een aantal Nederlandse scholen iPad-onderwijs zal
invoeren en tablets zal uitreiken aan vierjarigen zei hij:
‘Zo jong? Dat is kindermishandeling.’
Het is allemaal de schuld van Maurice de Hond. Die zag
een paar jaar geleden zijn éénjarige dochter in de weer
met een iPad en wist genoeg: een nieuwe tijd was aangebroken. Gewone mensen leggen zich bij zulke dingen
neer en hopen er het beste van. Maar zo zit Maurice niet
in elkaar. Die ontwikkelt tussen het peilen door gewoon
even een nieuw en zeer revolutionair schooltype dat
aan de eisen van de moderne tijd en zijn
dochtertje voldoet: de Steve Jobs-school.
Het kreng
Geen klaslokalen meer, geen leeftijdsgroedompelen
pen, school vijftig weken per jaar open
van half acht tot half acht. En die kinderen
accuzuur
maar met die kleine vingertjes in de weer
op het touchscreen en werken aan hun ‘21st century
skills’. In plaats van duizend uur ouderwets getob, ondergaan de kiddo’s van Maurice straks naar verwachting
vierduizend uur ‘ontwikkeltijd’: dat is elf uur per dag, 365
dagen per jaar.
Als hun ouders tenminste niet gillend gek worden van
dat irritante gefrut met de iPad en het kreng in duizend
stukjes mokeren of onderdompelen in een bak accuzuur.
In augustus gaan de eerste elf scholen die helemaal of
gedeeltelijk volgens De Honds ideeën werken van start.
Die in Sneek is vol: sommige mensen verhuisden speciaal
naar het stadje om hun kind iPad-onderwijs te laten
genieten.
Spitzer voorspelt de iPad-scholieren een hels leven:
zij worden ‘dik, dom, agressief, eenzaam, ziek en
ongelukkig’.
De kritiek van tegenstanders van De Honds O4NTproject (Onderwijs For Nieuwe Tijden - spelling en liefde

voor de Nederlandse taal hóllen nu al achteruit) komt
erop neer dat sprake is van een vluchtige manier van
leren waarvan je weinig opsteekt en die het geheugen
niet traint. Bovendien wantrouwen critici plezier tijdens
het leerproces. Het vergaren van kennis, menen zij, gaat
niet zonder pijn en moeite.
De filosoof Plato (427-347 voor Christus) beweerde al
dat het schrift een negatieve uitwerking op het geheugen had en daarom eigenlijk moest worden afgekeurd.
Na de uitvinding van de boekdrukkunst klonk hetzelfde
bezwaar: wat in een boek stond, hoefde niet meer te
worden geleerd.
De bezwaren hielden de vernieuwing niet tegen. Ook
nu voeren de tegenstanders een achterhoedegevecht. Sommige ontwikkelinonder
gen zijn onstuitbaar en onvermijdelijk:
in een bak ik vermoed dat dit er een is. iPad en
Google zijn het nieuwe boek, de nieuwe
methode van kennisoverdracht is een
schermpje. Eén op de tien basisscholen overweegt een
overstap naar meer internet-gebaseerd onderwijs. Van
de leraren is 83 procent ervan overtuigd dat ICT de
kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren. Alle politieke
partijen, op de PVV na, zijn voor het Nieuwe Leren - vermoedelijk ook omdat ze hopen dat het goedkoper is. De
onderwijsraad van Los Angeles wil op termijn alle 640
duizend basisschoolleerlingen met een iPad het Schoolboekloze Tijdperk binnenloodsen.
Wat het met onze kinderen zal doen weet niemand;
misschien voert de iPad hen het paradijs van het levenslange leren binnen, misschien ook niet. Hier en daar
zullen Spitzer-scholen worden opgericht, waar kinderen
nog krulletters leren schrijven, rijtjes stampen en zonder
iPad karaoke zingen van de wielewaal.
Deze column is op 22 juni 2013 in
de Volkskrant verschenen.
Fotografie: Felix Meijer
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Jonge kinderen en nieuwe media
Kees Both
Nieuwe media hebben een steeds grotere invloed op de manier waarop we leven en werken, en
hoe we onszelf als mens ervaren. Het onderwijs kan hier niet aan voorbijgaan. Wat doen we met
media op school? En vooral: wat doen de nieuwe media met ons? Een kritische, nuchtere houding
is gewenst. Dit artikel levert stof voor discussie. Wat is wel en niet zinvol om de ontwikkeling van
kinderen op een betekenisvolle wijze te stimuleren?

Scholen denken vaak dat zij maatschappelijke trends moeten volgen. Maar het
onkritisch gebruik van ICT in de school is net zo slecht als het onkritisch afwijzen daarvan. Je kunt als school ook proberen om bewust tegenwicht te bieden
tegen bepaalde trends, juist door ervaringen en kwaliteiten die in de knel
dreigen te komen, te bevorderen. Onlangs vroeg ik aan Nora, leerkracht in de
onderbouw, hoeveel tijd haar kleuters per week gemiddeld aan de computer
werken. ‘Een half uur?’ Zij antwoordde: ‘Nee, minder. Het ligt dichter bij een
half uur per twee weken.’ ‘Vind je dat te weinig, te veel, of genoeg?’ Nora:
‘Ik vind het genoeg, meer zou ik niet willen. Maar de meeste van mijn collega’s willen dat ook kleuters meer met computers werken. Het lijkt wel of ik
in een andere tijd leef dan zij.’ Het bleef onduidelijk waarom de collega’s dat
wilden. Wel lijkt het aannemelijk dat een of meer van de volgende argumenten daarin een rol speelden:
• Je sluit aan bij de belevingswereld van huidige kinderen, zij ‘leren anders’,
die veranderingen mag je niet negeren.
• Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de ontwikkeling van ‘digitale ge
letterdheid’, anders ‘missen de kinderen de boot’.
• Er zijn gezinnen waarin veel en andere waarin zeer weinig met de computer
gedaan wordt; kinderen uit laatstgenoemde gezinnen krijgen via de school
zo meer kansen.
• Het draagt bij aan de inhoudelijke verrijking van de wereld van de kinderen
en de taalontwikkeling.
• De computer ontlast de leerkracht doordat kinderen er zelfstandig aan
kunnen werken.
Wat zijn deze argumenten van de collega’s van juf Nora waard? Dit artikel
probeert een antwoord te geven.

Vroeg beginnen
Er zijn stemmen die pleiten voor ‘vroeg beginnen’ met het gebruik van ICT,
zelfs al bij peuters. ‘Anders raken de kinderen achter.’ Maar juist in dit geval
geldt dit argument nauwelijks. De technische ontwikkeling gaat immers zo
snel dat als deze kinderen twintig jaar zijn, de soft- en hardware onherkenbaar
veranderd zullen zijn. Het is bijvoorbeeld de vraag of er dan nog toetsenborden zijn. Het streven dat ‘de school moet voorbereiden op de hightech samenleving’ betekent nog niet automatisch dat kinderen van alle leeftijden hightech
apparaten moeten gebruiken. Voorbereiden op iets is niet hetzelfde als ‘vroeg
meedoen’ (Monke, 2006). Healy stelt dat wij in dit kader onze inspanningen
moeten richten op de oudere leerlingen, ‘die er het meest van kunnen profi-
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teren. (...) Bij jonge kinderen kunnen computers meer
kwaad dan goed doen. (…) Bij kinderen en jongeren van
10-18 is het daarentegen een schande, als ze geen toegang hebben tot een grote verscheidenheid aan technologieën, en wel in alle vakken’ (Healy, 2001, p.17).

Krachtige technologie
Waarom kan ICT bij jonge kinderen eerder kwaad dan
goed doen? Allereerst omdat de vroege kinderjaren
cruciaal zijn voor het ontwikkelen van de taal, sociale
vaardigheden, leermotivatie, langer naar iets kunnen
luisteren, lezen, vaardigheden voor het oplossen van
problemen, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van
het ruimtebegrip. Daar kan ICT wellicht aan bijdragen,
maar het kan ook in de weg zitten. Ruimtelijk begrip
wordt bijvoorbeeld ontwikkeld door het manipuleren
van dingen in de driedimensionale ruimte, zoals het
bouwen met blokken. Alleen als daarin een stevige basis
gelegd is, kunnen kinderen zinvol aan de slag met tweedimensionale symbolen op een scherm (Healy, 2001,
pagina 17). Verder kan gesteld worden dat, hoe krachtiger de werktuigen zijn die wij gebruiken, hoe meer
levenservaring en innerlijke kracht leerlingen moeten
hebben voor een wijs gebruik ervan. En een computer is
zo’n ‘uiterst krachtig werktuig’ (Monke, 2006). Tot die
innerlijke kracht behoren zelfdiscipline, c.q. impulsbeheersing en empathie. Luisteren naar verhalen, dramatisch spel en vrij spel zijn bij jonge kinderen belangrijke
bouwstenen voor de gewenste ontwikkeling van zelfregulatie en empathie.

2 . 0

stress op, kost veel energie en leidt tot meer fouten. Ook
kan de waarnemingsstijl veranderen in zeer selectief en
oppervlakkig waarnemen en een toenemend ongeduld
met langzame processen. Met andere woorden: het leidt
tot problemen met aandacht en het kunnen focussen.
Uit hersenonderzoek blijkt ook dat regelmatig een ‘informatiestilte’ nodig is, waarin het brein nieuw opgedane
informatie kan controleren en vastleggen in het langetermijngeheugen. Hoe minder tijd de hersenen daarvoor
krijgen, hoe minder ze ook creatief kunnen nadenken.
Niets doen of iets heel anders doen, is dus heel nuttig.
Om ‘aandachtsherstel’ te bewerkstelligen neemt het
aanwezig zijn in een natuurlijke omgeving, zoals op een
‘groen schoolplein’, een belangrijkste plaats in (Both,
2007). Bij jonge kinderen speelt deze problematiek nog
niet zo sterk, maar ook zij worden gemakkelijk beïnvloed
door de informatievloed. Het is een extra argument om
bij jonge kinderen kritisch om te gaan met ICT.

Belichaamd leren
Voor jonge kinderen is beweging basaal voor hun
ontwikkeling en leren. Hun leren is in hoge mate belichaamd: bewegen, tasten, manipuleren. Spelen en
werken met materialen die onaf zijn, zoals zand, water
en natuurmaterialen, en met slim ontworpen meer
gestandaardiseerd materiaal, zoals de Fröbelblokken.
Grijpen in de driedimensionale ruimte gaat vooraf aan
het begrijpen. De ontwikkeling van de grove motoriek
is basaal voor de fijne motoriek. Veelvuldig werken
met computers draagt daar niets aan bij en kan zelfs
remmend werken: de kinderen zijn aan de verleidelijke
computer‘gekluisterd’. Tot dit ‘belichaamde leren’ hoort
ook het gebruiken van alle zintuigen – niet alleen zien
en horen.

Aandacht
Veel informatie komt tegenwoordig op ons af via de
media (Both, 2010) snel, veel en gelijktijdig. We leven
dus in een zogenaamde ‘snelvuurcultuur’. Jongeren van
nu zouden, zo wordt beweerd, goed zijn in multitasken:
snel en vaak omschakelen van het een naar het ander.
Op korte termijn lijkt dat een economische omgang
met de tijd op te leveren, maar op langere termijn zijn
er negatieve gevolgen. Neurologen ontdekten dat onze
hersens er gewoon niet op gebouwd zijn. Het levert

Vervreemding
Er zijn sterke aanwijzingen voor een effect van vervreemding van de tastbare werkelijkheid door de sterke
aantrekkingskracht van de virtuele werkelijkheid van
computers en tv (Louv, 2007; Zaradic & Pergams, 2007).
Twee aspecten zijn belangrijk. Allereerst het verschijnsel dat kinderen minder buiten spelen en binnen meer
achter de computer zitten. Het is waarschijnlijk niet
zozeer de aantrekkingskracht van de computer als zodanig, maar meer de geringe aantrekkingskracht van de
speelomgeving buiten die doorslaggevend is voor deze
keuze, plus de angst van ouders voor allerlei gevaren
buiten. Binnen zouden ze veilig zijn, ook achter de computer. En bovendien worden ze niet vies. Gevolgen van
het nauwelijks meer buiten spelen is dat de betrokkenheid bij natuur verzwakt en dat de heilzame effecten van
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het zijn in de natuur op het welzijn van kinderen niet
geëffectueerd worden (Both, 2007). Het tweede aspect
betreft het verschil tussen de virtuele werkelijkheid van
programma’s op de computer en de tv en de tastbare
werkelijkheid buiten. In de virtuele werkelijkheid, ook als
die over de tastbare wereld buiten gaat, zijn processen
versneld en wordt de nadruk vaak gelegd op het spectaculaire. Deze virtuele werkelijkheid is direct oproepbaar
en lijkt daardoor beheersbaar. Dit in tegenstelling tot de
echte wereld buiten. Deze is op het eerste gezicht in vergelijking daarmee ‘saai’, ‘stom’ en soms ‘eng’.

Evenwichtig dieet
Verschillende auteurs die een scherp oog hebben voor
de gevaren van ICT, in het bijzonder bij jonge kinderen, pleiten voor twee dingen: het sterk beperken van
het computergebruik bij kinderen tot 7 jaar en een
‘evenwichtig dieet’ van activiteiten (Monke, 2007). Het
gebruik van media moet in balans zijn met ervaringen in
de buitenwereld. Het vrije spel binnen en buiten, waarbij
je zelf kunt kiezen wat je wilt en daarin creatief kunt
zijn, is belangrijk. Dit in tegenstelling tot het constant
vermaakt worden. Het omgaan met langzame processen wordt geoefend, zoals het luisteren naar verhalen
en het volgen en documenteren van groeiprocessen
van planten en dieren en in het algemeen seizoens-

veranderingen. Adopteer bijvoorbeeld eens een boom
(Both, 2006). Digitale fotografie is daarbij een ook door
de kinderen te hanteren vorm van documenteren. Kinderen vanaf zeven jaar kunnen daarna van het geheel
een computerpresentatie maken. Een vruchtbare wisselwerking tussen activiteiten in de tastbare wereld en
het computergebruik is zeker mogelijk. Vanaf zeven jaar
kunnen kinderen zelf vragen formuleren, waarop zij
antwoord zoeken door eigen onderzoek, aan de dingen
zelf, in boeken en in databases op het internet. Verschillende soorten bronnen worden dan bij elkaar betrokken.
Healy (2001) stelt dat bij alles ‘de beste multimediale,
interactieve leeromgeving nog steeds de echte wereld
zelf is’.

Vorm volgt functie
Het is een goed pedagogisch principe dat de vorm
(werkvorm, leermiddel, et cetera) dienstbaar is aan de
pedagogische en didactische bedoeling. Helderheid over
die bedoelingen is nodig om de techniek zijn plaats te
wijzen. Juf Nora, die aan het begin van dit artikel aan
het woord kwam, voelde intuïtief aan dat de computer
tot doel in zichzelf dreigde te worden. Hopelijk voelt ze
zich na het lezen van dit artikel voldoende gesterkt om
het gesprek met haar collega’s aan te gaan. En dat geldt
natuurlijk voor alle leerkrachten die worstelen met vragen omtrent nut en noodzaak van computergebruik.
Kees Both is onderwijs- en natuurpedagoog
Fotografie: Rik Brussel en Felix Meijer
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Digitale dementie
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Dick Schermer

Hoe wij ons verstand kapotmaken
In het voorjaar van dit jaar verscheen het boek met de
alarmerende titel ‘Digitale dementie’ dat veel discussies
opleverde, met name met de initiatiefnemers van de
O4NT-scholen. Het is geschreven door de Duitse wetenschapper Manfred Spitzer (1958). Hij is psychiater, psycholoog en hoogleraar. Sinds 1998 is hij geneeskundig
directeur van de psychiatrische universiteitskliniek in Ulm
en algemeen leider van het in 2004 geopende transfercentrum voor neurowetenschappen en leren in Ulm. Op
televisie presenteert hij een populair wetenschapsprogramma.

semantiek. Typen blijft ‘oppervlakkig’. (pagina 171-173)
Wie problemen heeft met de geschreven taal, krijgt die
later ook bij andere vakken. Daarom zijn de gevolgen
van het spelen op een spelcomputer bijzonder verraderlijk. (pagina 185)
Spitzer is er beslist niet voor om digitale media (‘antileermachines’) te bestrijden, laat staan af te schaffen.
(pagina 284) Hem cultuurpessimisme verwijten is wel
heel goedkoop. Hij wil vooral waarschuwen en vooroordelen ontzenuwen. Talloze onderzoeken worden op een
glasheldere manier aangehaald. Bezigzijn met digitale
media is virtueel, oppervlakkig, tast zowel de concentraDe titels van de veertien hoofdstukken maken al duidetie als zelfbeheersing en wilskracht aan, verslaaft, verlijk wat hij ons met een oceaan aan noten en literatuur
eenzaamt en isoleert. Voor de kinder-/jeugdjaren blijken
duidelijk wil en moet maken:
de kwalijke gevolgen: verslaving, slaapgebrek, overge• Taxi in Londen (trainbaar geheugen van taxichauffeurs)
wicht, lage opleiding, ongezonde voeding, schoolproble• Waar ben ik? (oriëntatie in de ruimte, vervlakking door
men, aandachts- en taalstoornissen. (pagina 285)
GPS)
Maar hij gaat gelukkig ook, in zeer leesbare stijl, na wat
• School: copy & paste in plaats van lezen en schrijven?
er concreet en positief te doen staat, waarbij een beroep
• In het geheugen opslaan of onderbrengen in de cloud?
op gezond verstand, door voorlichting en advies, volgens
• Sociale netwerken: Facebook in plaats van persoonlijk
hem niets oplevert. (pagina 292) Hij pleit voor directe
contact
omgang met de werkelijkheid (‘be-grijpen’), echte com• Baby-tv en Baby-Einstein-dvd’s
municatie, direct persoonlijk contact met de groepsleider
• Laptops op de kleuterschool?
en direct contact met leeftijdgenoEen dag zonder digitale
• Digitale games: slechte cijfers
ten. Tenslotte geeft hij veertien tips
• Digital Natives: mythe en realiteit
voor de praktijk, die voor jong en
media is pure winst
• Multitasking: een aandachtsstoornis
oud kunnen gelden, zoals gezond
• Zelfbeheersing versus stress
eten, dagelijks een half uur bewegen, anderen helpen,
• Slapeloosheid, depressie, verslaving en de lichamelijke
zingen, glimlachen en het leven zo eenvoudig mogelijk
gevolgen daarvan
houden. Breng tijd door in de vrije natuur, want die doet
• Kop in het zand? Waarom gebeurt er niks? Wat te doen?
lichaam en geest goed.
De laatste tip is welbewust de laatste: ‘Mijd digitale
Een belangrijke boodschap van Spitzer is dat wie in zijn
media. Daarvan worden we dik, dom, agressief,
jonge jaren al veel tijd doorbrengt met beeldschermeenzaam, ziek en ongelukkig. Iedere dag die uw kind
media, een normale taalontwikkeling, het entreekaartje
zonder digitale media doorbrengt, is pure winst.’
voor een goede hersenontwikkeling, al heeft gemist.
(pagina 312)
(pagina 288)
Digitale dementie, Hoe wij ons verstand kapotmaken,
Over de kwestie schrijven en/of typen is Spitzer ook
M. Spitzer, Atlas Contact,2013, 352 pagina’s,
duidelijk. Schrijven geeft ‘verwerkingsdiepte’, ontwikkelt
ISBN 978-90-450-2433-2, € 19,95
hersengebieden die de basis vormen voor hogere functies, zoals van het latere spellen, stellen, grammatica en
Fotografie: Felix Meijer
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Creatief met computers
als keuzewerk
Tijdens een scholingstraject over zelfstandigheid van
kinderen concludeerden we dat ze te weinig eigenaar
waren van hun leerproces. Daarom wilden we meer
ruimte en tijd in de blokperiode voor hun eigen keuzes
maken. Naast de vaste activiteiten voor rekenen, taal,
spelling, schrijven en de zaakvakken, wilden we ze
gelegenheid geven om aan leerdoelen en vragen te werken die ze zichzelf stelden. Dit hebben we keuzewerk
genoemd. Alle kinderen doen keuzewerk, niet alleen de
kinderen die sneller door de stof heen gaan. Dus geen
extra werk, maar echt keuzewerk. Werk dat gepland
wordt in het blokuur. Ze kunnen kiezen uit activiteiten
als zelf gekozen projecten, rekentijgers, tekenvaardigheid, cryptologie, blokboek natuur of aardrijkskunde en
computeractiviteiten.

Gebruik, begrip en creativiteit
In de bovenbouw bestond het werken met de computer
vooral uit het leren programmeren met Superlogo. Na
het zelfstandig leren van deze kindvriendelijke programmeertaal kwam er behoefte aan een creatievere activiteit: Het maken van een animatie. Kinderen werden
steeds vaardiger in het oplossen van problemen. Soms
lukte het even niet en moest er gepuzzeld, geprobeerd
en opgelost worden. En als ze er zelf niet uitkwamen,
haalden ze er andere kinderen bij.

Is het superlog of superlogo?
Na het programmeren met Superlogo en leren omgaan
met PowerPoint wees onze ICT-coördinator op een
aantal gratis te downloaden programma’s waarbij kinderen hun creativiteit nodig hebben en problemen leren
oplossen om zo iedere keer net een stapje verder te
komen. Bovendien leren ze spelenderwijs nog veel meer
mogelijkheden van de computer te benutten. Ik noem
er drie waar kinderen bij mij in de groep erg enthousiast
over zijn.

Game design
Gamemaker is gratis te downloaden: http://www.gamemaker.nl/download. Ook is er voor kinderen een goed te
lezen handleiding:
http://www.game-maker.nl/handleiding
Kinderen hebben als cadeau voor mijn verjaardag een
aantal games gemaakt, waar Frank Zappa kopjes koffie
moet zien te halen, zonder onderweg neergehaald te
worden door anti-koffie borden. Die kon ik neerschieten
met koffiebonen. Ja, ik ben een enorme fan van zowel
Zappa als koffie. Kinderen werken aan steeds lastiger
levels en worden steeds beter in het voor elkaar krijgen
wat ze willen.
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Frank Batenburg

Oliver zegt hierover: ‘Je wordt technisch steeds beter. Je
kunt er van alles en nog wat mee maken. Je kunt tikkertje,
survival, party games (losse spelletjes) maken, van Pong
naar Call of Duty, alles kan! Soms heb ik geen idee hoe
ik verder moet. Dan ga ik improviseren en gebruik ik de
Engelse woordjes die ik ken. Natuurlijk kan je ook gewoon
op Youtube kijken naar mensen die het wel weten. Zo
heb ik geleerd hoe je ‘Sprites’ (Het poppetje) en ‘Objects’
(Instellingen van het poppetje) moet instellen’.

Stop Motion films
Het tweede creatieve programma dat veel wordt gekozen is MonkeyJam, dat ook gratis gedownload kan worden: http://monkeyjam.nl.softonic.com/ Kinderen maken
met behulp van een webcam foto’s en gebruiken het
programma om de foto’s als animatie af te spelen.
Het is een creatief proces om animaties te leren maken,
waarbij kinderen een verhaal schrijven dat omgezet
moet worden in een film. Ze moeten nadenken hoe
dat het best in beeld gebracht kan worden. Problemen
als ‘Hoe suggereer ik de beweging?’ en ‘Hoeveel stappen zijn er nodig?’ moeten opgelost worden. Ze leren
samenwerken, taken verdelen, knutselen, achtergronden
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tekenen, problemen oplossen, creatief te denken en
hulp aan anderen te vragen.
Jules en Joris zeggen hierover: ‘We werken op school
met een webcam die is aangesloten op de computer.
We begonnen met Lego, maar doen het nu met klei. De
bedoeling is dat je foto voor foto maakt en dat aan elkaar
monteert. Dit is een filmpje dat wij hebben gemaakt:
https://youtu.be/arVoz19vOCc .

Je leert er veel van, zoals het werken met meerdere
programma’s, hoe een film in elkaar zit en Stop Motion
films maken natuurlijk. Je hebt er erg veel geduld
voor nodig, omdat het niet altijd lukt. Het is soms erg
frustrerend bijvoorbeeld als iets bij het in elkaar zetten
niet lukt. Met Lego was het een stuk makkelijker, maar
met klei kan je meer dingen. Met Stop Motion kun je
onmogelijke dingen, zoals dat er opeens iets tevoorschijn
komt of iets kan vliegen. Wij vinden het erg leuk om te
doen.’

2 . 0

Driedimensionale modellen
Ieder kind kan met het creatieve programma ‘Sketch-Up’
aan de slag, maar goed ruimtelijk inzicht en planmatig
werken brengt ze wel verder. Het is gratis te downloaden: http://google-sketchup.nl.softonic.com/. Ik geef
kinderen meestal een open opdracht en vraag ze om
eerst een plan van aanpak te maken, dat ik later weer
met ze bespreek. Juist het plannen van tijd en werkzaamheden is leerzaam bij dit programma.
Nova: ‘Sketch-Up is heel leerzaam en leuk. Je leert hoe
je gebouwen en voorwerpen kunt ontwerpen op de
computer. Je kunt zelf bedenken wat je gaat maken en
je kunt het ook nog veel mooier maken met kleuren en
details. Je hebt veel ontwerpopties voor het bouwen.
Je leert hoe je met de computer moet tekenen en als je
begint moet je een goed plan in je hoofd hebben over wat
je gaat bouwen. Ik plan Sketch-Up graag in het blokuur,
omdat ik huizen bouwen, inrichten en ontwerpen heel erg
leuk vind. Je kunt ook voor jezelf een doel stellen dat je
bijvoorbeeld in een jaar een straat met huizen gebouwd
wilt hebben. Ik doe Sketch-Up nu al ongeveer een jaar en
ik heb een straat gebouwd met huizen en parkjes. Ik heb
altijd zin om in het blokuur Sketch-Up te gaan doen en
een halfuurtje is dan eigenlijk te weinig!’
Frank Batenburg is stamgroepleider van
het Perzikkruid op de Vuurvogel in Malden.

Al jaren is er een dag voor jenaplandirecteuren.
De volgende op 26 maart 2014 wordt een speciale dag
en is gericht op alle jenaplandirecteuren.
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How to blog?

Frank Veenstra

Het lijkt zo eenvoudig. … Via Google zoek je de meest gebruikte blogsite en je begint met je
stamgroep een blog. Je maakt een lijstje welke kinderen ‘blogbeurt’ hebben, in het weekend
probeer je het eerst zelf een beetje uit. Je plaatst een testberichtje, voegt een videootje toe van
Youtube en als klap op de vuurpijl plaats je een leuke foto van de groep. Vervolgens verkondig
je trots tijdens de vertelkring op maandagochtend dat we gaan bloggen met de stamgroep.
Oei, wat had ik me vergist. De kinderen reageerden
nauwelijks en vonden het blog niks bijzonders. Vervolgens ontstond er ook nog een discussie of het ‘bloggen’
of ‘blokken’ was. Was dit nu een gevalletje van wat
de boer niet kent, dat eet hij niet? Of had ik het nu zo
verkeerd aangepakt? De grote vraag was natuurlijk of
dit blog nu gedoemd was om te mislukken? Dat leek me
niet. Ik had niet voor niets mijn vrije zondagmiddaguurtjes opgeofferd aan het opstarten van dit project.
Terugkijkend weet ik nu heel goed waar mijn fout zat.
Het blog en bloggen kwam voor de kinderen als een
donderslag bij heldere hemel. Ik was vergeten mijn
belangrijkste doelgroep bij het project te betrekken.
Namelijk mijn eigen stamgroep! Ook zag ik dat het blog
iets nieuws en compleet vreemds was voor mijn groep.
Ze wisten nog niet eens hoe ze het uit moesten spreken.
Een belangrijk leerpunt was dus voor mij hier geboren.
Als eerste moest ik ervoor zorgen dat ik de kinderen bij
het blog ging betrekken. En hoe kon ik dat doen? Juist,
door ze de mogelijkheid te bieden om werk te presenteren waar ze met hart en ziel aan hadden gewerkt.

Keuzewerk
Binnen onze school zijn wij heel erg druk met extra
werk voor kinderen. Dit noemen we geen extra, maar
keuzewerk. Alle kinderen maken een keuze in iets waar
zij zich in willen verdiepen. Dit plannen ze minimaal een
keer per week, samen of alleen. Samen met de groeps-
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leider wordt dit vervolgens opgestart en naar behoefte
begeleid. Omdat de kinderen bewust kiezen is dit werk
wat ze vaak met hart en ziel doen. En juist iets wat je zo
graag doet, wil je graag delen.
Het bleek al heel snel dat wij een schat aan materiaal
voor het blog hadden. Kinderen hadden mooie powerpoints, filmpjes, verhalen en andere geschikte producten
klaarliggen die gepubliceerd konden worden. Ik besloot
het ‘blogbeurtlijstje’ uit het raam te gooien en maar
eens te kijken wie er iets wilde plaatsen. Een aantal
kinderen wilde heel graag een stukje schrijven over mijn
net gevierde verjaardag en dit op het blog plaatsen. Vervolgens nog een fotootje erbij en ons eerste berichtje op
het blog was geboren. De dagen erna kwamen al heel
snel diverse aanbiedingen voor het blog. Zo hadden kinderen met Monkeyjam een filmpje gemaakt dat ze heel
• Betrek de kinderen bij het aanmaken, naamgeving en
inrichting van het blog.
• Verken met de kinderen de mogelijkheden.
• Laat kinderen op het blog zetten waar ze mee bezig
en trots op zijn.
• Stel haalbare doelen.
• Eerst zelf eindverantwoordelijk voor het technische
proces en draag het dan over aan kinderen.
• Zorg dat het blog van de hele stamgroep wordt.
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graag wilden delen met iedereen. En er was een meisje
dat een schitterend schilderij had gemaakt voor haar
keuzewerk. Op het moment dat de kinderen de mogelijkheden leerden kennen, raakten veel meer kinderen
enthousiast.

Mijn of ons blog

2 . 0

bedoel ik dat de kinderen zelf berichten mogen plaatsen, zelf hun berichten beoordelen op geschiktheid en
hierdoor mediawijzer worden.
Voor nu levert het blog ons al meer op dan alleen een
leuke manier van presenteren. Door het blog en al zijn
mogelijkheden maken de kinderen kennis met de vele
mogelijkheden van het wereldwijde web. Zo bood een
kind aan om een link op het blog te plaatsen naar zijn
eigen Youtubekanaal. Even later hoorde ik van andere
kinderen dat hier filmpjes opstaan die niet altijd even
geschikt zijn. Tijdens een kring hebben we vervolgens
gekeken welke filmpjes en materialen wel geschikt zijn
voor het blog en zijn publiek.
Het blog is een vorm geworden om met de kinderen in
gesprek te kunnen gaan over hun internetgebruik en
houding op het internet. Wat doe je wel op internet en
wat niet? Welke naam kies je voor je blog? Wat doe je
met blogberichten die heel veel spellingsfouten bevatten? Wie mogen de berichten allemaal zien? Wie horen
tot onze doelgroep? Maken we de berichtjes voor onszelf of voor de ouders? Vinden we dat het blog met een
wachtwoord afgeschermd moet zijn? Zijn alle materialen geschikt voor op een blog? Zetten we er veel foto’s
op? Plaatsen we tien powerpoints, filmpjes of verhalen
of maken we een keuze? Tientallen vragen zijn er de
afgelopen weken langsgekomen.
Ik hoop dat het ons gaat lukken om het blog een vaste
plek te geven binnen de stamgroep. Het moet net zo normaal worden als rekenen, spelling en taal. Maar de afgelopen weken heb ik wel geleerd dat dit niet zo makkelijk is.
Ik begon dit artikel met de vraag: ‘How to blog?’ Mijn
antwoord hierop is: ‘Just start!’, met de tips in je achterhoofd. Ik wens iedereen veel plezier met het opstarten
van een blog.

En dit enthousiasme heeft gezorgd voor een leuke
kettingreactie. Door hun enthousiasme werd ik nog
enthousiaster en gemotiveerder. Daarom besloot ik om
de mogelijkheden te gaan verkennen van wat je nog
meer met een blog kan. Ik kwam er al heel snel achter
dat er heel veel leuke widgets (toevoegingen) te vinden
zijn op het wereldwijde web voor een blog. Zo had ik al
Frank Veenstra is stamgroepleider van
heel snel een manier gevonden om kinderen hun powerHet Koningskruid op De Vuurvogel in Malden
pointpresentatie te laten presenteren via het blog. Maar
Koningskruid.blogspot.nl
ook een pratend poppetje (avatar) die de tekst van het
Fotografie: Felix Meijer;
blog voorleest viel bij de kinderen in goede aarde. Ik
Cartoon: Janneke Kaagman
merkte dat de kinderen deze
extraatjes erg waardeerden.
EEN WERKWOORD
Mijn rol bij het vullen van het
blog is op dit moment nog
erg leidend. Berichten worden
VERLEDEN tijd	TEGENWOORDIGE tijd	TOEKOMENDE tijd
geplaatst samen met mij of
IK E-MAILDE	
IK SMS	
IK ZAL WHATSAPPEN
door mij. Filmpjes worden
	JIJ
E-MAILDE	JIJ
SMS’T	JIJ
ZAL WHATSAPPEN
geupload naar mijn eigen
Youtubekanaal. En reacties op
	HIJ E-MAILDE	HIJ SMS’T	HIJ ZAL WHATSAPPEN
het blog komen terecht in mijn
inbox van de email. Dit voelt nu
	WIJ E-MAILDEN	WIJ SMS’EN	WIJ ZULLEN WHATSAPPEN
voor mij nog fijn, want zo heb
	JULLIE E-MAILDEN	JULLIE SMS’EN	JULLIE ZULLEN WHATSAPPEN
ik tenminste nog een beetje
controle over het blog. Uitein	ZIJ E-MAILDEN	ZIJ SMS’EN	ZIJ ZULLEN WHATSAPPEN
delijk wil ik er naar toe dat de
kinderen zelf verantwoordelijk
JOOST VAN DIJK
voor het blog worden. Hiermee
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Pinterest

Nanouk Teensma

prikbord vol ideeën
Als groepsleider ben ik altijd op zoek naar leuke activiteiten die passen binnen het
thema en uitdagend zijn voor de kinderen uit mijn stamgroep. Soms is dit een hele uitdaging en haal ik voor het gemak nog eens een activiteit tevoorschijn die ik al eens heb
gedaan. Want dat is gemakkelijker dan een nieuwe opdracht verzinnen, terwijl ik weet
dat die opdracht goed werkt. Maar om altijd maar hetzelfde te doen, is ook zo saai. Op
zoek naar nieuwe opdrachten kun je natuurlijk in boeken gaan neuzen. Elke jenaplanschool heeft er kasten vol van. Tegenwoordig is het veel gemakkelijk en sneller om even
op internet rond te surfen. Zoek ik een leuke handvaardigheidles bij het thema ‘verkeer’, dan heb ik daar binnen een paar minuten al een aantal ideeën gevonden. Maar
hoe kun je al die ideeën nu bij elkaar verzamelen, zodat je altijd het idee weer terug
kunt halen als je het nodig hebt? Daar is een mooie site voor ontwikkeld: Pinterest.

Prikbord
Pinterest is een sociaalnetwerksite die fungeert als een prikbord. Als gebruiker kun
je over het hele web afbeeldingen ‘pinnen’ en deze vervolgens op één van je aangemaakte moodboards plaatsen. Op je moodboard verzamel je zo afbeeldingen
van verschillende ideeën. Het sociale aspect aan deze website is dat hij openbaar is.
Inmiddels zitten veel groepsleiders uit Nederland, België en Amerika op Pinterest.
Allemaal hebben ze ideeën verzameld en geplaatst op verschillende moodboards. Dit
zijn moodboards binnen een bepaald thema, het klassenmanagement of een bepaald
vakgebied. Als je een ‘pin’ van een ander ook interessant vindt, kun je deze ‘repinnen’ en aan één van je eigen moodboards koppelen.

Sneller dan de schaduw
Zo hadden wij afgelopen jaar het thema ‘verkeer’ binnen onze school. Wij hadden
in de bovenbouw als hoofdthema de verkeersregels en het fietsexamen. Ik wilde
met mijn groep voor handvaardigheid een opdracht doen die te maken had met het
thema ‘fiets’. Binnen Pinterest ben ik gaan zoeken. Doordat je in Pinterest met pins in
beelden werkt, kun je heel gemakkelijk en snel door allerlei plaatjes scrollen. Je kunt
gericht zoeken, maar je kunt ook zomaar iets tegenkomen. Zo kwam ik bij een idee
van een straatkunstenaar in New York terecht. Op de afbeelding stond de kunstenaar
die de schaduw van een fiets aan het overtrekken was. Goed idee, dacht ik. Zo zijn
ze buiten bezig en leren ze meteen op een creatieve manier de vormen en onderdelen van een fiets kennen. Dit ben ik dan ook in diezelfde week gaan doen met
mijn groep. Ik hoefde alleen maar de foto te laten zien en ze wisten meteen wat ze
moesten doen. Tweetallen gemaakt, krijt mee en hop het schoolplein op. De kinderen
vonden het geweldig. Zo leerden ze niet alleen hun fiets kennen, maar ze merkten
ook hoe snel de zon zich eigenlijk verplaatst: ‘Nanouk, de schaduw is verschoven en
ik ben nog niet klaar.’

Verzamelen en delen
En zo willen we Pinterest gaan gebruiken binnen onze school. Ik heb namelijk niet
altijd tijd om bij iemand de groep in te lopen en te kijken wat hij of zij doet. Daarom
is het handig om iets te hebben waar je alle ideeën van jouw school snel en overzichtelijk kunt verzamelen. Je maakt een foto van je idee, je deelt het in je Pinterest
-schoolaccount en schrijft er eventueel nog iets kort bij.
Maak dus een account aan op www.pinterest.com en verzamel ideeën. Binnenkort is
jenaplanschool Antonius Abt ook te volgen op Pinterest.
Nanouk Teensma is groepsleider van jenaplanschool Antonius Abt in Engelen
Ze is te volgen via de Pinterest-pagina: http://pinterest.com/nanoukie/
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Schepnet of iPad?
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Jan Knuivers

ICT en wereldoriëntatie. Bijten die elkaar niet? Van veel collega’s hoor ik dat ICT ervoor zorgt dat
kinderen meer thuis zitten en minder hun omgeving ontdekken. Tegen deze stelling heb ik me altijd
geweerd. Het gaat om de juiste combinatie. ICT kan er juist voor zorgen dat we weer meer naar
buiten gaan met de groep. Het project ‘Schepnet of iPad’ dat ik zelf samen met mijn groep heb
ontworpen laat zien dat ICT en wereldoriëntatie elkaar juist kunnen versterken.
Een landweer

Kindgestuurd

‘Meester, ik hoorde van mijn opa dat er een landweer
in Rekken ligt,’ vertelde een kind mij enthousiast. Nou
ben ik van het type mensen dat er een hekel aan heeft
als ik iets niet weet en dat al helemaal niet wil toegeven.
Dus na enig zoekwerk over wat een landweer überhaupt
was, kwam ik erachter dat het een uniek stukje geschiedenis is. Na een korte uitleg wilde mijn groep maar
één ding: zo snel mogelijk op zoek naar dit stukje middeleeuwen in onze achtertuin. En ik werd als leerkracht
weer eens met de neus op de feiten gedrukt: uren
besteden aan wereldoriëntatie uit een boekje, terwijl we
onze omgeving eigenlijk nauwelijks kennen.
Het idee voor een project was geboren: een fietstocht
door Rekken waarbij de kinderen bijzondere cultuurhistorische plekken tonen aan de vele toeristen die elk
jaar in het dorp komen.

Naast de integratie van ICT wilde ik dat dit project ook
door de kinderen werd ingevuld. Het moest door hen
gevormd worden, zodat de toeristen die Rekken bezoeken door de ogen van de kinderen kijken. We startten
het project met het bespreken van een vraag: ‘Er komen
steeds minder toeristen naar Rekken, terwijl het een van
de mooiste gebieden van de Achterhoek is. Wat kunnen
wij daar aan doen?’ In de brainstorm kwamen allerlei
oplossingen naar voren om het toerisme te stimuleren.
Er bleven echter weinig realiseerbare zaken over die zij
zelf konden uitvoeren. Een toeristische wandeling of
fietsroute uitzetten was echter wel mogelijk. Want wie
kent de omgeving van Rekken nu beter dan de kinderen
van de school?
Nadat ze werkgroepen hadden geformeerd, gingen ze
aan de slag met het schrijven van een projectplan. De
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Verzamelen van
informatie
De kinderen werkten
met iPads, waarbij ze
in bijna alle gevallen
gebruik maakten van de
app EveryTrail. Dit is een
trackingapp waardoor de
locatie wordt vastgelegd
bij de genomen foto’s en
video’s. Hierdoor konden
ze steeds precies zien waar
ze de informatie hadden
verzameld.

eerste opdracht binnen het projectplan was
het kiezen van een thema uit de geschiedenis van Rekken. De volgende opdracht ging
over het bepalen van onderzoeksdoelen:
wat wilden ze te weten komen en onderzoeken. Op grond daarvan schreven ze
een planning en taakverdeling, waarin
precies stond wie voor welke informatie
moest zorgen.
In de week erna verzamelden de
kinderen informatie en maakten ze
afspraken voor diverse interviews.
Op de onderzoeksdag gingen de
verschillende groepen met een ouder
als begeleider uiteen naar allerlei
locaties in Rekken. Door gebruik
te maken van verschillende media
(film, fotocamera en iPad) legden
ze de informatie vast.
Op school werd de informatie verwerkt tot informatieve
teksten ondersteund door verschillende soorten media.
Tenslotte zetten ze deze teksten zelf in 7Scenes.

Levensecht leren
Iets creëren is het hoogste leerniveau volgens de taxonomie van Bloom. Om iets te creëren moeten kinderen
eerst alle stappen doorlopen:
ze moeten bijvoorbeeld eerst
begrijpen hoe je
een fietsroute
beschrijft,
voordat ze er
zelf een kunnen maken.
Vaak kom
ik niet aan het
laatste niveau van
creëren toe. Door
ICT was het nu
mogelijk om aan
een eindproduct te
werken en aan een breed publiek te
tonen.
Omdat het onderwerp letterlijk hun
eigen achtertuin betrof vertrokken de kinderen uit hun
eigen belevingswereld. Zij waren de kenners van hun
eigen omgeving. Gedurende het project kwamen ze er
wel achter dat er hiaten in hun kennis zaten, maar voor
de start was het geweldig stimulerend. Vanaf het eerste
moment waren ze enorm enthousiast; een van de grootste pluspunten van levensecht leren.

ICT als middel
Tijdens het gehele project heeft ICT een belangrijke rol
gespeeld, zowel bij het verzamelen van gegevens als bij
het creëren van het eindproduct.

Samenwerken
De grootste rol heeft ICT
gespeeld bij het samenwerken
in de projectgroepen. Door
middel van Google Docs konden
ze overal werken en bestanden
eenvoudig met elkaar delen.
7Scenes
Doordat de tocht digitaal beschikbaar is via 7Scenes
was het ten eerste mogelijk om de tocht multimediaal
te maken met foto’s en video’s. Ten tweede werd het
mogelijk om de tocht aan te bieden aan een groot
publiek. Elke toerist met een smartphone kan de route
nu volgen.

Eindresultaat
Het eindresultaat is met veel trots aangeboden aan de
belangenvereniging van Rekken. Toeristen kunnen op
verschillende plaatsen in Rekken informatie over deze
fietstocht krijgen. De tocht bestaat uit twaalf stops waar
kinderen van de Berkel hun interessante plekken in de
omgeving Rekken laten zien, Voor hen en voor de deelnemers een unieke ervaring. In de uiteindelijke tocht zit
namelijk een aantal unieke video-opnames, bijvoorbeeld
van arbeiders die in de jaren zestig de Berkel kanaliseren.
Verder nemen de kinderen de toeristen mee de boer
op en laten ze zien hoe het leven op een boerderij is.
De prachtige luchtfoto’s geschoten met behulp van een
vlieger en een op afstand bedienbare camera geven een
mooi beeld van de omgeving.
En als u nog steeds niet weet wat een landweer is, dan
nodigen wij u van harte uit om de route te komen fietsen.
Jan Knuivers is leerkracht op OBS de Berkel in Rekken
en projectleider ICT innovatie binnen Stichting Openbaar
Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA)
Met dank aan Maarten Hennekes van de Pabo Academie
HAN in Arnhem.
Voor de tocht in 7Scenes: http://7scenes.com/scene/2040996/
Ontdek-Rekken

30

M E N S E N K I N D E R E N 138 september 2013

J en a p l a n

2 . 0

WWWORK //:
PLAY>< #CONVERSATION <CELEBRATE>
Kees Groos

Op onze school proberen we de ontwikkelingen binnen ICT een plaats te geven die het verdient.
Enkele voorbeelden zijn een digitale weekbrief (scheelt minstens 200 A4tjes per week), een
twitteraccount om de laatste ontwikkelingen te melden of aankondigingen in te doen. We zijn
bezig met een facebookpagina, maar denken nog na over hoe we deze het best kunnen inrichten.
Ook zijn we aan het kijken welke plek tablets kunnen gaan innemen binnen ons onderwijs.
Gekeken vanuit de vier basisactiviteiten van het jenaplanonderwijs beschrijf ik een aantal
voorbeelden hoe ICT wordt ingezet bij ons op school.
Praten
Binnen wereldoriëntatie maken we graag gebruik van de
site www.entoen.nu waar de canon van de Nederlandse
geschiedenis op staat. Op deze site kun je onder andere
vensterplaten vinden; afbeeldingen uit een geschiedenisperiode voorzien van links naar teksten, filmpjes, foto’s en
dergelijke over dat onderwerp. Hierover praten we, stellen
(en beantwoorden) we vragen. De platen en gesprekken
bieden vaak een opening tot nader onderzoek.
Ook maken we gebruik van de jeugdjournaalsite waar we
de laatste aflevering bekijken en napraten of discussiëren
over één van de onderwerpen. De uitgeverij Zwijsen heeft
‘Nieuwe zaken’ waarop je je kunt abonneren. Zij maken
miniprojectjes over actuele gebeurtenissen; steeds
aangeboden volgens een vaste opzet. Deze gebruiken
we regelmatig als ondersteuning van een discussie of
gesprek.
Wanneer we een groepsvergadering hebben gehouden
slaan we de notulen op op een skydrive. Een online
‘schijf’ waarop je bestanden ‘privé’ kunt opslaan, maar
ook kunt delen met elkaar. Ook kun je groepen aan

maken en kinderen uitnodigen in die groep, waar je
allemaal bestanden kunt bewerken en kunt opslaan.
Bijvoorbeeld voor de groepsvergadering. De notulen
worden vertoond op het digibord en de notulist kan
tijdens de vergadering de actiepunten noteren.

Spelen
Verscheidene vaardigheden inoefenen door middel van
spellen, is iets wat vaak gebeurt, zoals het oefenen van
de tafels via tafeltopper van Ambrasoft. De competitie
maakt het leuk.
Ook aan het spel Mediamasters doen we graag mee.
Het wordt in het kader van de ‘Week van de mediawijsheid’ georganiseerd door Mediawijzer.net en met de
hele groep gespeeld. Het is een verhaal waarvan de
kinderen iedere dag een aflevering zien, in de vorm
van Schooltv-weekjournaal. Hierin komen verscheidene
onderwerpen aan bod zoals twitteraccounts, facebook
pagina’s, google, de krant en televisie. Afgelopen keer
spitste het zich toe op het verschil tussen zakelijke
berichtgeving en roddeljournalistiek. Naar aanleiding
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van het verhaal volgt een quiz. Het spel duurt een week,
een uur per dag. Ouders en de bibliotheek worden ingeschakeld door middel van thuisopdrachten (waaronder
één in de bieb) en een onlineouderavond. Een spannend
spel dat gespeeld wordt tegen alle andere deelnemers
uit heel Nederland. Alle kinderen kunnen een steentje
bijdragen, omdat het zowel thuis (online) als op school
plaatsvindt. Omdat het in het eerste deel van het
schooljaar plaatsvindt, is het project ook goed voor de
groepsvorming.

plekken flexibel zijn en kinderen de skoolmate kunnen
doorgeven in plaats van zelf de hele tijd te moeten verkassen. Dit zorgt voor rust in de groep tijdens het werken.
Naast de oefenprogramma’s zoals Ambrasoft en Hoofdwerk, spellingswerk en stelwerk gebruiken we met werken ook de standaardprogramma’s zoals Word, Paint en
Powerpoint. Prowise heeft een bordprogramma ontwikkeld met zeer veel extra’s op het gebied van rekenen,
wereldoriëntatie, en verkeer. Ook kinderen kunnen het
Borprogramma gebruiken, omdat er onder meer een
goede woordwebfunctie op zit. Op deze manier kunnen ze digitaal een onderwerp voor wereldoriëntatie
verkennen. Ook leent het programma zich uitstekend
voor het maken van een presentatie als alternatief op
Powerpoint.

Vieren

Werken
Met wereldoriëntatie en de cursussen maken we veel
gebruik van internet en van oefenprogramma’s van
methodes. Het stelt je in staat heel doelgericht aan een
onderdeel te werken, bijvoorbeeld het oefenen van de
persoonsvorm. Vele van de online oefenprogramma’s
corrigeren zelf, zodat kinderen snel feedback krijgen.
Probeer ze uiteraard eerst zelf even uit, niet alles wat op
internet staat is even bruikbaar.
We hebben in iedere bovenbouwgroep vijf vaste PC’s
staan en voor iedere groep vijf skoolmates. Dit zijn
kleine laptops die tegen een stootje kunnen, weet ik uit
ervaring. Het beeldscherm kun je terugklappen over het
toetsenbord, zodat er een soort tablet ontstaat, waarop
de kinderen met een pennetje of hun vinger kunnen
werken. Handig bij Paint bijvoorbeeld, maar ook bij de
digitale rekentoetsen. Wellicht ook voor schrijfoefeningen in onder- en middenbouw. Het fijne is dat deze werk-

Onze digitale borden worden langzaam vervangen door
verrijdbare touchscreens ter grootte van een flinke flatscreen televisie. We hebben er nu één van. Deze wordt
ingezet als bord in een bovenbouwgroep, maar op
gezette tijden ook in de midden- en onderbouw. En in
de weeksluiting. Toen een meisje een week naar Gambia
is geweest heeft ze hier in de weeksluiting een presentatie over gegeven. Ze liet spullen zien die ze van daar had
meegenomen, er werd djembé gespeeld en gedanst en
ze had op het digibord een aantal foto’s. Alle kinderen
en ouders luisterden en keken vrijwel ademloos naar
haar. Dankzij de inzet van het digibord kon zij nog makkelijker vertellen en laten zien wat haar belevenissen
waren. Ook wordt dit bord gebruikt bij het voorlezen
van prentenboeken in bijvoorbeeld de paasviering.

Toekomst
We proberen niet klakkeloos alle ontwikkelingen op
ict-gebied op te volgen. Steeds is het een goede afweging maken en dingen uitproberen. Zo ontstaat er een
arsenaal aan mogelijkheden die het werken leuker,
makkelijker en efficiënter maken. En wanneer sommige
ontwikkelingen dit niet doen, laten we ze ook heel snel
weer los. Delete!
Kees Groos is groepsleider van een bovenbouwgroep
van De Canadas in Boxmeer
en redactielid van Mensenkinderen

Geef ze de ruimte…
NJPV conferentie: 31 oktober en 1 november 2013
Sparrenhorst in Nunspeet
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Modern onderwijs
René van Hoorn
met moderne hulpmiddelen
Kansen voor jenaplanonderwijs
Sinds het internet groot is, is er sprake van een ICT-revolutie, die in het
onderwijs veel trager verloopt dan in de rest van de samenleving. Los
van het financiële aspect is dat misschien wel onze eigen schuld. Te lang
hebben we geaccepteerd dat groeps- en ook schoolleiders riepen: ‘Ik
heb geen verstand van computers en doe er dus niets mee’. Vergelijk
dat eens met een stamgroepleider die zegt dat hij geen verstand heeft
van gesprekken en dus geen kringgesprekken doet. Zouden collega’s
dan ook begrijpend knikken? Het gebruiken van ICT is de manier voor
het onderwijs om een grote stap te maken richting modern leren en
zo het klassikale systeem te doorbreken. Juist om die reden kunnen
jenaplanscholen daarin vooroplopen.

Revolutie
We gaan even terug naar 1991, mijn begintijd als meester. Een heel jaar iedere
woensdagmiddag cursus voor het Comeniusproject, de introductie van de computer
op de basisschool. Op school stonden drie computers, waarvan die in de kamer van
de directeur meestal uit stond. Mijn taak bestond vooral uit het maken van back-ups
van het administratieprogramma Esis. Ik wilde graag meer en sneller, maar de praktijk was traag en de tijd was er nog niet rijp voor. Heel langzaam, stapje voor stapje,
kwamen computers de school binnen. Het is nog niet eens zo lang geleden dat ik blij
was met tien afgeschreven computers van de Gasunie. Langzaam kregen we in de
gaten dat we niet moesten volgen, maar juist een aantal stappen voor moeten lopen.
Vandaag staan we voor de grote omslag: De ICT-revolutie komt er nu in het onderwijs
echt aan.

ICT-voorloper
Hier ligt direct een enorme kans voor ons als jenaplanscholen, waar het klassikale
werken al jaren doorbroken wordt, waar kinderen mogen verschillen en hun eigen
ontwikkeling mogen volgen, wanneer we de mogelijkheden van de nieuwe media
omarmen. Op een jenaplanschool laten we de kinderen los en geven ze ruimte om
zich breed te ontwikkelen, zodat ze de dingen kunnen leren waar ze later iets aan
hebben, waarin ze leren kiezen en leren hun hersenen optimaal te gebruiken. Een
goede stamgroepleider begrijpt dat hij moet zorgen dat hij de kinderen niet in de weg
staat, maar de ruimte geeft om te ontdekken. Daarom zou een ICT-systeem, dat de
kinderen uitdaagt om alle kanten van de nieuwe media te ontdekken en er mee om

Vanmorgen geeft de
stamgroepleider een
instructie over het voltooid
deelwoord. Niels is een
heerlijk ‘wiebelkind’ en vindt
het moeilijk om te luisteren
naar de juf. TV kijken (naar
een schermpje) kan hij goed,
dus neemt hij de instructie
op zijn tablet op. Niels is
geconcentreerd en kan de
uitleg nog even terugkijken.
Na afloop van de instructie
kijkt de groepsleider of de
uitleg zo goed was dat deze
in de instructiebibliotheek
kan. Kinderen maken steeds
meer gebruik van dit soort
opgenomen instructies,
zodat groepsleiders meer tijd
voor individuele aandacht
hebben.
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te leren gaan een heel goed middel zijn. Ik roep dan ook
alle jenaplanscholen op om ICT-voorloper te worden.

Jenaplan-ICT
Al kijkend en pratend ontstond er op ‘t Sterrenpad een
beeld van hoe zo’n systeem er uit zou moeten zien. Het
wordt in ieder geval een systeem dat alle moderne technieken kan omarmen. Een systeem waarin kinderen op
een eenvoudige manier met tablets, laptops, vaste computers en hun eigen telefoon aan zoveel mogelijk dingen
kunnen werken. Ik wil er voor zorgen dat bij stamgroepwerk in en buiten de school de kinderen lezen, opzoeken, filmen, fotograferen en verslagen maken op een
tablet. Dit doen ze alleen of in groepjes en alles wat kinderen maken kan gedeeld worden met het systeem. Dit
maakt het presenteren later weer makkelijker. Ook complete leerlijnen voor rekenen en spelling staan met uitleg
in woord en beeld in het systeem. Aanbod, instructie,
oefening, remediëring en toetsing zijn geautomatiseerd
en overal waar internet is aan te spreken. Kinderen
houden een digitaal portfolio bij, zodat ze het kunnen
bijwerken en aan iedereen kunnen laten zien.

Hoewel er al onderdelen van ons beeld bestaan, zijn
we op zoek naar een hoogwaardig en flexibel systeem.
Gegevens moeten op een eenvoudige manier opgeslagen, bewaakt en ook gedeeld kunnen worden. Een systeem met mogelijkheden, zonder beperkingen.

Leerreis
De Sterrenschool is een innovatief kindcentrum, waar
kinderen van nul tot twaalf vijfsterrenonderwijs genieten, waarbij de school ’t Sterrenpad zich ontwikkelt tot
Jenaplan Vijf Sterrenschool. In het boek ‘Naar een digitale doorbraak’ hebben we onze zienswijze beschreven
die als startpunt voor verdere ontwikkeling dient. In de
praktijk zou dat er zo uit kunnen zien: Wanneer een
kind wordt aangemeld, wordt er een eerste versie van
zijn kindprofiel aangemaakt, op basis van gesprek met
ouders aangevuld met andere gegevens. Daar koppelt
het systeem een programma aan, dat we de leerreis
noemen. De ontwikkeling van het kind en de input van
de stamgroepleider wordt door de digitale leeromgeving
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geregistreerd in het kindprofiel. Hierdoor ontstaat er een
steeds verfijnder beeld, waardoor de leerreis ook steeds
persoonlijker wordt.
Via slimme software krijgen kinderen steeds iets uitdagends aangeboden. De ouders van de peuters leren in
de oudercursus heel veel over brede taalontwikkeling en
dat het gebruik van nieuwe media daarin prachtig is. Zo
leren peuters omgaan met een tablet, terwijl ze gewoon
lekker aan het spelen zijn.
Als het kind ouder wordt, verbreedt het aanbod zich.
De kinderen zullen leren als spel gaan ervaren: het wordt
weer leuk en de stamgroepleider krijgt ruimte voor
andere belangrijke punten.

Een dag op ’t Sterrenpad in 2016
Thomas is tien en bespreekt zijn dag: ‘Om kwart over
zeven brengt mamma mij. Ze kletst even met de juf en
ik ga op de Wii, samen met twee vriendjes. Om half
negen ga ik in de groep, we beginnen in de kring met
‘Goed voor Mekaar’. Na de kring ga ik met mijn tablet
naar mijn tafel en werk samen in mijn groep aan ons
waterproject. Daarna doe ik allerlei andere dingen als
rekenen en schrijven, meestal op mijn eigen tablet. Dat
is leuk, want je kunt veel spelletjes doen. Tekst vind ik
altijd leuk, maar dansen niet. Op mijn tablet zie ik wat
ik moet doen en ook hoeveel ik goed heb. Als ik vragen
heb, kan ik extra instructie bekijken of het aan juf vragen. Voor het avondeten ga ik nog even voetballen en
om half zeven haalt mamma mij weer op.’
Ieder kind heeft een eigen weektaak die op te roepen is
op een tablet. Aan de bovenkant staat het programma.
Door te klikken op een van de onderdelen komt er meer
informatie tevoorschijn. In de rijen eronder staat wat het
computersysteem allemaal moet doen. De SterrenpadICT is een kwalitatief, eenvoudig te bedienen systeem,
ingericht door een professionele ICT-medewerker.

Op weg
De eerste stappen van onze leerreis zetten we nu als
pilot-school, waarin we met tablets, software en touch
screens onze werkwijze aanpassen. We starten met
stamgroepwerk, gevolgd door portfolio en een digitale
leerlijn Engels en rekenen voor de oudste kinderen.
Daarna introduceren we tablets en leerreizen bij de
jongste kinderen en uiteindelijk maken we een systeem
dat het mogelijk maakt de individuele leerreis voor ieder
kind te begeleiden en wordt het onderwijs met moderne
middelen ondersteund.
René van Hoorn is directeur van
jenaplanschool ’t Sterrenpad te Nuis
Fotografie: Rik Brussel
Informatie
www.sterrenpad.nl
http://www.prowise.com/nl/home
http://www.desterrenschool.nl/
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Van pioniers naar
een bekwaam team
Wouter Simons
Ik sprak laatst met enkele medewerkers van een school waar onder
stoom en kokend water snel een beslissing genomen moest worden om computers te vervangen. Er móést iets gebeuren en de
gedachte was: ‘Nu goed investeren, dan zijn we voorbereid op de
komende jaren’. Op zich een goede gedachte dat ‘voorbereid zijn
op de komende jaren’, maar het gebruik van de huidige digitale
hulpmiddelen, zoals het digibord en de computers in de klas, bleef
beperkt. Simpelweg omdat de individuele medewerkers zich nog niet
bekwaam voelen in het gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden.
‘Is dit erg?, vroeg ik me af. Wat wil het team eigenlijk en wat wil de
directie en het bestuur? En de MR, wat vindt die? Uiteindelijk wil
iedereen vooral dat er goed en modern jenaplanonderwijs gegeven
wordt. Kan dat met schoolbord en krijt? Misschien wel, maar de
omgeving van de school zal daar kritisch over zijn. Een school staat
midden in de samenleving en daar is het gebruik van mobiele apparaten zo ver doorgedrongen dat iedereen het vreemd vindt als er op
school niet ook mee gewerkt wordt. Kinderen lopen steeds jonger
met ‘mobieltjes’ de school binnen en willen die ook gebruiken. Zij
kennen de mogelijkheden denken ze, maar medewerkers in de groep
lang niet altijd. Precies dat is het spanningsveld in de groep. De
meeste groepsleiders willen best gebruik maken van nieuwe mogelijkheden, maar voelen zich onzeker en hebben al zo veel andere dingen op hun bordje dat het zoveelste dat erbij ‘moet’ gewoon te veel
is. Toch moeten ze voorbereid zijn op de nabije toekomst.

Toekomst
Weet u hoe die toekomst er uit ziet? Ik niet, maar ik weet wel dat
ik me zo’n vijfendertig jaar geleden voor het eerst bewust werd van
mijn ‘telefoonmoment’. Ik herinner me nog de telefoon met draaischijf in de gang. Het ding rinkelde zo af en toe en dan werd er kort
een bericht doorgegeven. De telefoon hing zo hoog dat ik er niet bij
kon, een stoel bood op een van mijn ontdekkingstochten uitkomst.
Eenmaal op die stoel deed ik wat ik mijn ouders wel eens zag doen:
mijn vingertje in een gat van de draaischijf en dan draaien tot je
vinger door zo’n ijzeren pinnetje tegengehouden werd. Ik hield de
hoorn tegen mijn oor en was verbaasd hoe zwaar dat ding was. Er
klonk: ‘trrrr, trrrr’ en toen ‘toet … toet’. ‘Met van Schie’, klonk het
even later. Ik schrok en durfde niets te zeggen. Ik hoorde nog een
keer een beetje bars: ‘Met van Schie’. Ik legde snel de hoorn terug,
schoof de stoel aan de kant en ging buiten spelen.
Zo’n tien jaar later hadden we thuis net een PC. Je kon er leuke spelletjes op spelen. Ik leerde typen en kende dat ding al snel beter dan
mijn vader. Ik heb het in die tijd eens gewaagd een werkstuk op de
computer te maken en geprint in te leveren. Dat heb ik geweten, ik
kon alles alsnog handgeschreven (met vulpen uiteraard) inleveren. In
het vervolg werd er bij werkstukken gezegd dat je ze handgeschreven moest inleveren, nou ja behalve voor schei- en natuurkunde dan.
Want meneer Berks had zelf een PC in zijn klas staan en hij vond
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het goed als je met een floppy aankwam. Hij beloonde
je met een hoger cijfer: ‘Omdat jullie straks je werk niet
zonder zo’n ding kunnen doen.’
In mijn studietijd kregen we als eerste jaargang studenten in 1995 beschikking over e-mail. Ik kon mailen
met mijn medestudenten en docenten. Niet dat in dat
jaar ook maar één docent via mail op mijn berichten
antwoordde. Nee, ze hadden de vraag dan uitgeprint en
van een, vaak handgeschreven, antwoord voorzien op
het prikbord gehangen.
Begin deze eeuw ging ik werken, onder andere als
beleidsmedewerker op een grote scholengroep. Ik kreeg
meteen een laptop, omdat ik veel tussen de scholen
moest reizen en ik dan in ieder geval overal kon werken.
Door mijn mobiele telefoon aan de laptop te koppelen
kon ik zelfs mijn e-mail
lezen.
Mijn dochter van vijf
begrijpt niets van het
beeld van die telefoon in
de gang. Haar ‘telefoonmoment’ is waarschijnlijk
de iPad waarmee we
‘skypen’ met opa en oma
of mijn zus met haar
kinderen in Zwitserland.
Van mijn dochter zal op
de middelbare school
echt niet geaccepteerd
worden dat ze een handgeschreven werkstuk
inlevert. Sterker nog,
een getypt werkstuk met
afbeeldingen, filmpjes
en andere grafische
presentaties is niet goed
genoeg meer. Als ze
studeert kan ze echt niet
meer mailen met de docenten, maar via Twitter of Facebook communiceert ze evenmin en de iPad is tegen die
tijd een museumstuk. Waar ze ook gaat werken, ze zal
apparaten bedienen die een frons op haar voorhoofd
begrijpen en daarop reageren. Als zij een kind van een
jaar of vijf heeft zal ze zich afvragen wat het eerste ‘telefoonmoment’ van dat kind zal zijn. Aan die voorspelling
waag ik me niet.

Stip op de horizon
Het team waarover ik eerder schreef zal voor velen
herkenbaar zijn. Er zijn enkele voorlopers, zoals meneer
Berks in mijn middelbare schooltijd die vooruit willen,
nieuwe dingen proberen en de school daarmee vooruit
helpen. Ontwikkeling vraagt echter om meer dan een
paar pioniers met de beste bedoelingen. Het vraagt om
een integrale visie op de ontwikkelingen en hoe kinderen
voorbereid kunnen worden op hun toekomst. Een open
deur natuurlijk, maar laat ik hem nog eens intrappen.
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Ontwikkelingen gaan heel snel, steeds sneller zeggen
deskundigen. Toch is de stand van de huidige techniek
een jaar of acht geleden al aangekondigd, bijvoorbeeld
in visieclips van Nokia en Microsoft. Door nu naar hun
huidige visieclips te kijken krijg je wel een aardig beeld
van wat de nabije toekomst gaat brengen. In de meest
recente clip van Microsoft zitten overigens alleen maar
technieken verwerkt die al beschikbaar zijn.
Als een school besluit om mee te gaan met de tijd, dan
is de vraag niet of ze voorbereid moet zijn op de ontwikkelingen, maar hoe ze voorbereid moet zijn. Welke
onderwijskundige visie houd je er als school op na, hoe
werk je die uit naar het ontdekkend leren en hoe kun je
dan (nieuwe) technologie inzetten om dat te ondersteunen. Een stip op de horizon dus.

Randvoorwaarden
Die stip op de horizon bereik je morgen niet, maar je
moet morgen wel beginnen met het uitwerken van een
route en de randvoorwaarden bij de start goed regelen.
Zo kom je zonder draadloos netwerk niet ver en zonder
een goede internetverbinding met voldoende capaciteit
(bandbreedte) heeft iedere medewerker het liefst een
schoolbord met krijt terug. Een deel van de kleuters
van nu loopt binnen drie jaar met mobiele apparaten
de school binnen en zal niet accepteren dat ze die niet
mogen gebruiken. Zij zien daar mogelijkheden in die
ze willen ontdekken. Aan school en ouders de taak om
samen de randvoorwaarden te faciliteren, zodat het kind
zo veel mogelijk uit zijn ontdekkingstocht kan halen en
dat met zijn groepsgenoten kan delen.
De route die je als school neemt naar de stip op de horizon kan kort en rechtlijnig zijn, zoals de iPad-scholen nu
doen, maar kan ook een speurtocht in een onbekende
omgeving zijn. In beide gevallen is er veel pionierswerk
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te verzetten, maar er wordt een heel ander beslag op
het team gelegd. Het team in de school moet lerend van
en met elkaar stap voor stap werken naar de stip op de
horizon.

Van pioniers naar een bekwaam team
Op veel scholen worden momenteel iPads aangeschaft,
maar wat wordt er mee gedaan? Ik heb geen wetenschappelijke cijfers voorhanden om te kunnen stellen
dat er nauwelijks mee gewerkt wordt. Toch heb ik de
indruk dat de groepsleider het druk heeft met heel veel
andere dingen en nauwelijks toe komt aan waardevolle
inzet van de iPads in zijn groep. Het zijn de pioniers die
veel tijd en energie steken in lestoepassingen, maar dat
zijn er per school vaak slechts enkelen. Herken ik dit niet
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kinderen gelijktijdig gebruikt worden en er is nog heel
veel software in omloop die, ook de komende jaren, niet
geschikt is voor gebruik op mobiele apparatuur. Als de
randvoorwaarden geregeld zijn, ontstaat er ruimte om
bij het vervangen van werkboeken of een lesmethode in
alle rust na te gaan welke digitale mogelijkheden er zijn.
Een dure lesmethode kan worden vervangen door (vaak
veel goedkopere) digitale leermiddelen, zoals apps. Op
het moment dat je als school daar aan toe bent is ook
een investering in mobiele apparatuur gerechtvaardigd.
Vanaf dat moment wordt de apparatuur namelijk ingezet als onderdeel van het primaire proces. De komende
jaren zal het gebruikelijker worden dat kinderen hun
eigen mobiele apparatuur mee brengen. Wellicht is tegen
die tijd slechts een kleine investering in hardware nodig.

Geleerd

van een jaar of vijftien terug, toen overal PC’s in lokalen
kwamen te staan? Of de TV in de jaren 80? De meeste
moderne faciliteiten worden ondanks alle inspanningen
beperkt gebruikt. Waarom? Omdat groepsleiders een
druk programma hebben, kinderen individueel aandacht
nodig hebben en ze ook nog een leven thuis hebben.
De uitdaging is om als groepsleider bekwaam te worden
in het gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Dat vraagt
tijd, geld en aandacht vanuit directies en besturen, maar
ook lef om nieuwe dingen te proberen. Niet eerst thuis,
maar juist in het bijzijn van de kinderen. Samen leren met
de kinderen. Zij kunnen helpen en zo leren ze meteen dat
niet alles altijd goed gaat. Van fouten kan je leren.

Investeer slim
Terug naar de vervanging van de PC´s. Natuurlijk moeten er PC´s vervangen worden. Anders functioneert de
school komend schooljaar niet meer. Maar PC´s staan er
niet eeuwig, kunnen met slimme inrichting door meer

Hoe het verder gaat op de school die
ik eerder als voorbeeld nam? Ik hoop
als volgt: de school heeft binnenkort
een idee waar ze over drie jaar willen staan, regelt komende maanden
de randvoorwaarden en maakt
budget vrij om de komende jaren te
kunnen experimenteren. De goede
voorbeelden die de experimenten
opleveren worden structureel in het
team gedeeld. Hopelijk wordt weerstand hiermee voorkomen, ervaring
opgebouwd en verspreidt het gebruik
van de digitale mogelijkheden zich
als een olievlek door de school. En
bij het vervangen van werkboeken
en lesmethodes wordt eerst gekeken
naar de digitale alternatieven.
Groepsleiders doen dit, omdat ze zich
bekwaam voelen en het individuele
kind beter kunnen bedienen dan met
de papieren methodes.
Uiteindelijk draait het er om dat het kind alle mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. Inzet van digitale
hulpmiddelen draagt bij aan het verhogen van de leeropbrengsten, gewoon omdat het kind het leuker vindt,
makkelijker van anderen kan leren en een meer bij zijn
eigen ontwikkeling passende ontwikkelingsroute kan
kiezen. Als groepsleider en ouder moet je dit kunnen
faciliteren. Een vorige werkgever zei me eens: ‘In een
jaar verandert er niet veel, maar over tien jaar is alles
anders’. De huidige generatie kleuters zal over vijftig jaar
ook prima kunnen functioneren, zoals wij dat nu kunnen
en onze ouders dat vijftig jaar geleden ook konden.
Wouter Simons maakt onder andere educatieve apps
voor peuters en kleuters en begeleidt scholen bij
ICT gerelateerde veranderingstrajecten.
www.aprendi.eu
Fotografie: Rik Brussel en Selimaksan
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Merel Beunk, Kees Groos en Felix Meijer
Skydrive
Bij ons op school werken we met Skydrive waardoor we
bestanden op internet kunnen opslaan. Ze staan dus niet
op onze computer of server van de school. Zo kunnen
kinderen thuis het bestand openen, er aan werken of
aan hun ouders laten zien. Je kunt bestanden delen met
groepsgenoten. De stamgroepleider krijgt een mailtje
of hij het gedeelde boekverslag
wil nakijken. Hij kan zijn tips
erbij typen. Je kunt ook groepen aanmaken. Zo verzamelt de schoolkrantredactie
haar artikelen in de map waarin alleen deze groep kan
komen. Ze hebben ook een groepsemailadres. Wij als
stamgroepleiders hebben ook een groep waar we onze
brieven, groepsplannen, projecten en andere bestanden
in opslaan. Voor sommige kinderen is het begrip webbased of online nog erg abstract. Je moet inloggen met
een wachtwoord. Dit kunnen sommige kinderen moeilijk
onthouden. Er is geen overkoepelende administrator
die het vervolgens weer kan resetten. (KG) Dropbox en
Google Drive bieden ook mogelijkheden voor cloudopslag. (MB)

Onenote
Een programma waarin je gemakkelijk notities geordend
kunt opslaan. Je maakt hoofdstukken aan, bijvoorbeeld
de kinderen uit je groep, en binnen die hoofdstukken
maak je pagina’s met observaties of afspraken. Zo creëer
je een persoonlijk geordend notitieblok, waardoor je niet
steeds verschillende bestanden hoeft te openen.
Je kunt ook een gezamenlijk notitieblok aanmaken voor
bijvoorbeeld groepsleiders van de bovenbouw, waarin
de agenda’s en notulen van de vergaderingen staan.
Ook opzetten voor wo-thema’s, sites waarvan we het
adres niet willen vergeten en liedteksten worden er in
verzameld. Het is webbased, je kunt er dus ook thuis in
werken. Het is niet mogelijk om er een
bestaand administratieprogramma in
te zetten. (KG) Evernote is een vergelijkbaar programma. (MB)

Yurlspagina
Een kaartenbak voor websites die je in
verschillende categorieën kunt indelen.
Onze ‘canadasyurlspagina’ kent een
pagina voor groepsleiders, ouders,
boven-, midden- en onderbouw.
Per groep kun je weer verschillende
subpagina’s aanmaken.
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In de bovenbouw
hebben we
een subpagina
met links voor
wereldoriëntatie,
taal, spelling,
rekenen en topografie. Binnen
de subpagina’s,
zoals bij taal
kun je een box
aanmaken met
links naar boekverslagen of uitlegfilmpjes over ontleden.
Je kunt zelf bepalen of de pagina’s te zien zijn of niet.
Wanneer een thema als Kerst of Napoleon aan de orde
is kun je het laten zien, maar na het thema achter de
schermen ’bewaren’ voor het jaar erna. (KB)

@De Docentcoach
Een boek waarin op een
heldere manier uitleg
gegeven wordt over de
sociale media als LinkedIn,
Twitter, Prezi en Google+
en hoe deze media toegepast kunnen worden in
het onderwijs. Gericht op
het voortgezet onderwijs,
maar ook geschikt als
kennismaking met deze
media. (FM)
@DeDocentcoach, I. van
Erkel, Houten, 2013, ISBN
9789000315079,
144 pagina’s, € 14,99

De wereld van het jonge kind
In juni 2011 is een themanummer verschenen over jonge kinderen en de digitale
wereld met artikelen van onderzoekers,
programmamakers, leerkrachten, beleidsmakers en bijdragen van kinderen.
Niet alleen kansen, maar ook mogelijke
bedreigingen van mediagebruik door en
met jonge kinderen worden besproken.
(FM)
De wereld van het jonge kind, juni 2011,
IISN 01654772, 70 pagina’s, € 9,50
hjk@mijntijdschrift.com
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Bloggen voor kids
In de serie computerboeken van César Cleijn is het
onderwerp dit keer bloggen. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je zo’n blog opzet met bijvoorbeeld het gratis
programma Blogger
van Google en hoe je
die verder aankleedt.
Met behulp van veel
schermafbeeldingen
wordt inzichtelijk
gemaakt wat de blogger in spé moet doen
om een aantrekkelijke
website op te zetten.
Voor kinderen vanaf
ca. 8 jaar een prima
hulpmiddel. (FM)
Cesar Cleijn,
Culemborg, 2013,
ISBN 9789059405974, 160 pagina’s, € 19,95
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aantal technische hulpmiddelen, praktische tips en een
literatuurlijst. (FM)
Justine Pardoen, Amsterdam 2012, ISBN 9789088503863,
118 pagina’s, € 14,90

104 leerzame apps & sites
Een overzichtelijk boek met informatie voor volwassenen over media-ontwikkeling van jonge kinderen en
verwijzingen naar apps, die ingedeeld zijn in categorieën
als prentenboeken, schrijven, leren lezen, spelen=leren,
rekenen, creativiteit en doe-het-zelf-filmpjes. Bevat
tevens informatie over kwaliteitskenmerken en verwijzingen naar websites over mediawijsheid. (FM)

Sociale media voor kids
Een boek om kinderen wegwijs te maken in het gebruik
van sociale media op internet, waarbij het gebruik, de
risico’s en het maken
van een profiel met
foto, het gebruik
van Skype, msn (Live
Messenger), Twitter, sociale websites
als Habbo, Hyves en
Facebook, video’s
via YouTube, online
games en ten slotte
Marktplaats en eBay
besproken worden.
Gericht op kinderen
vanaf ca. 9 jaar, maar
ook geschikt voor
startende groepsleiders. (FM)
Cesar Cleijn, Culemborg, 2013, ISBN 9789059405011,
160 pagina’s, €19,95

Kennisnet en Stichting Mijn Kind Online, Den Haag,
2013, 32 pagina’s, gratis te downloaden
http://kn.nu/leerzame-apps-sites

Animoto
Met Animoto kun je een compilatiefilmpje van dertig
seconden maken. Je gebruikt daarvoor videofragmenten
en foto’s en eventueel ook muziek en tekst. Geeft een
mooi beeld van bijvoorbeeld het schoolkamp of een
uitstapje. Ook de voorbereidingen en resultaten van een
projectweek of viering vormen samen een prachtige
presentatie. Als de Animoto af is, kun je het online delen
of downloaden.
Beschikbaar via www.animoto.com en als app. (MB)

Focus
Een handleiding voor volwassenen over hoe ze met hun
kinderen om kunnen gaan ten
aanzien van sociale media. De
invloed van sociale media op
de mens en op de puber in het
bijzonder wordt helder beschreven. Elk hoofdstuk eindigt met
een samenvatting en ruimte
om zelf je eigen gedachten te
formuleren; tevens worden er
‘echte vragen’ bij het hoofdstuk
geformuleerd. Bevat ook een
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Mindmeister
Met Mindmeister kun je online mindmappen. Het voordeel is dat je er gemakkelijk in kunt schuiven en plaatjes
en filmpjes aan kunt toevoegen. Een goede tool bij het
opstarten van een gezamenlijk of individueel project, bij
het organiseren van een viering of activiteit of het inzichtelijk maken van de onderwerpen rondom een belangrijk
persoon of thema.
Beschikbaar via www.mindmeister.com en als app. (MB)

Socrative
Met Socrative kun je quizzen maken. Maak een ‘classroom’ aan waar de kinderen naar toe gaan om de vragen
te beantwoorden. Als je vragen op het bord hebt geschreven, kun je de Single Question Activity doen. Je kunt ook
een quiz voorbereiden (Manage Quiz). Geef aan welk antwoord goed is, bijvoorbeeld als je wilt weten of kinderen
de stof begrijpen. Of laat juist alle antwoorden goed zijn,
als je meningen wilt inventariseren. Wanneer je quiz af is,
kun je een activiteit kiezen (Quiz-based Activities). Iedereen kan de quiz voor zichzelf doorlopen (Student Paced
Quiz) of krijgt pas de volgende vraag als jij dat aangeeft
(Teacher Paced Quiz). Handig als je tussen de les door een
paar vragen wilt behandelen. De resultaten laat je ‘realtime’ zien op het digibord.
Beschikbaar via www.socrative.com en als app. (MB)

Glogster
Met Glogster kun je online een poster maken met teksten, foto’s, animaties en filmpjes. Met een account
kun je de poster opslaan en online delen. Een creatieve
manier om informatie over te brengen. Zo kun je posters
maken met computertips, met opdrachten plus bijbehorende filmpjes voor een activiteit of om een werkstuk te
presenteren.
Beschikbaar via www.glogster.com (MB)

wordt u de 1250ste abonnee?
Een individueel abonnement voor € 37,50 per
jaar of met minstens vijf collega’s op hetzelfde
adres voor € 34,50 per jaar.
Aanmeldingen bij het Jenaplanbureau
Postbus 4089, 7200 BB Zutphen of via
info@jenaplan.nl

Answergarden
In Answergarden krijg je een verzameling steekwoorden
op een vraag of stelling. De deelnemers gaan individueel of in groepjes naar het unieke internetadres toe en
typen hun steekwoorden in. Het woord van één deelnemer verschijnt bij alle anderen in beeld. Je kunt ook de
woorden van een ander aanklikken, gevolgd door Submit. Dat voorkomt dubbele antwoorden en geeft de prioriteiten weer. Ook word je geïnspireerd door de andere
woorden. Vernieuw de site wel regelmatig. Perfect voor
brainstormen, meningen horen en groepsoverleg, omdat
iedereen een stem heeft. Je kunt het resultaat exporteren
naar Wordle of Tagxedo (Export-knop) tot een kleurrijke
woordwolk.
Beschikbaar via www.answergarden.ch (MB)
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aan 't hart

Felix Meijer

Gasthoofdredacteur

Abonnementen

Dit themanummer is tot stand gekomen in samenwerking met Merel Beunk. Zij is stamgroepleider van een
onderbouwgroep van de Jenapleinschool in Zwolle en
werkt als mediapedagoog onder andere bij Mijn Kind
Online. Het was voor de redactie inspirerend om van
haar kennis en netwerk gebruik te maken.
Na deze ervaring wil de redactie meer jenaplanners de
kans geven om eenmalig als gasthoofdredacteur op te
treden. Mocht u een thema belangrijk en geschikt voor
Mensenkinderen vinden of een idee hebben, neem contact op met de redactie.

Hoewel het aantal particuliere abonnementen op
Mensenkinderen in de afgelopen jaren is toegenomen,
zijn de totale inkomsten steeds iets minder geworden.
Dat wordt vooral veroorzaakt door de afname van de
abonnementen voor studenten en jenaplancursisten.
Daarom heeft het bestuur besloten om de abonnementsprijs per 1 augustus met € 2,50 te verhogen. Dat
betekent dat een abonnement € 37,50 kost. Wanneer
u minstens vijf abonnementen op één adres neemt,
betaalt u € 34,50. De prijs voor een studenten- en
cursistenabonnement is nu € 22,50.
We hopen dat we ook dit jaar weer veel nieuwe particuliere abonnees en extra abonnementen voor scholen
mogen noteren, zodat Mensenkinderen nog vele jaren
kan blijven bestaan.

Voor reacties en informatie kunt u de redactie
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl,

035 6280242 / 06 44236283

Foto’s

Thema’s

In dit nummer zijn veel
foto’s geplaatst die zijn
gemaakt door Rik Brussel,
vakleerkracht van jenaplanschool De Hussel in
Grootebroek en fotograaf
bij TopPix Foto&Design.
De redactie geeft fotograferende jenaplanners
graag de gelegenheid
om hun foto’s in Mensen
kinderen te tonen.

De redactie heeft de volgende
thema’s voor deze 29ste jaargang
gekozen:
• november: 50 jaar Jenaplan
• januari: wetenschap en techniek
• maart: ik hoor erbij
• mei: de ondernemende school
Mocht u ideeën voor auteurs en
artikelen hebben of een bijdrage
willen leveren in de vorm van een
tekst, foto of cartoon, dan kunt u
contact opnemen met Felix Meijer.

Mensenkinderen is ook te volgen
via twitter: @Mensenkinderen1
Dat geldt ook voor de NJPV:
@jenaplanNJPV

Fotowedstrijd
‘50 jaar Jenaplan’ wordt het thema van het novembernummer van Mensenkinderen.
Voor dit speciale nummer rekenen we op medewerking van alle jenaplanscholen. Van iedere school vragen we
namelijk een foto waarop te zien is hoe passend onderwijs in de praktijk wordt waargemaakt. Aan de foto mag
een tekst van maximaal drie zinnen toegevoegd
worden.
De digitale foto mail je als fotobestand in een
hoge resolutie (minstens 800 kB) naar de regioleider/algemeen bestuurslid. Deze verzendt ze
vervolgens naar Felix Meijer, hoofdredacteur van
Mensenkinderen. Indienen van de foto’s kan tot
1 oktober.
De redactie van Mensenkinderen kiest twee
winnende foto’s en plaatst een selectie van de
foto’s in het novembernummer. De winnaars
ontvangen een toegangsbewijs voor de jenaplanconferentie op 30 oktober en 1 november.

M ENSENKINDEREN 1 3 8 september 2013

41

De Steve Jobsschool
Soms kunnen we zomaar terecht komen in een van de
boeken van Dan Brown, of beter: in de sagen en legendes
van koning Arthur zelf. Kattaklop kattaklop, daar komen we
aan, als waren we Lanceloet van het Meer of heer Walewijn:
We zoeken naar leerlijnen voor onze kinderen, naar de juiste
aanpak bij ADHD-ers, we knielen in verwondering neer bij
autistische kinderen, we zuchten en gaan het gesprek aan
met een ouder die elke vorm van realiteit kwijt is.
We voelen ons gesterkt door de avonturen van onze collega’s
en aan de teamtafel vertellen we elkaar over onze kinderen
en de uitwerking van de thema’s, over de inspectie en
wat men in Den Haag allemaal bedenkt. Soms kunnen we
elkaar enthousiasmeren. Maar op andere momenten loert
vermoeidheid en ontmoediging onder de tafel op onze
schoenen en vult ze met lood en onze dromen met uitzichtloosheid.
Ergens woelt er de gedachte
dat het makkelijker zou moeten kunnen. Iemand moet
toch weten hoe het makkelijker kan. En in die volle
overtuiging zijn er steeds weer
mensen die een met doornen
en rozen overwoekerd paadje
weten en de weg wijzen:
‘Daar, daar heb ik een glimp
gezien van de heilige graal’.
Kattaklop kattaklop, we hakken doornen en soms ook
rozen weg en gaan de ridders
in het door de zon beschenen
ijzer achterna.
Ik denk dat Peter Petersen een viertal schitteringen van
de heilige graal heeft gezien. En dat blijkt wel uit de vele
scholen buiten het Jenaplan die toch kringgesprekken hebben, toch werken met vieringen of presentaties, die toch de
waarde inzien van spelen.
En steeds meer leerkrachten luisteren naar de inzichten van
Helen Parkhurst (Daltononderwijs) en voeren weektaken in.
Jammer dat de Amerikaanse onderwijskundige John Dewey
zo onbekend is in Nederland: ook hij heeft minstens twee of
drie schitteringen van de heilige graal gezien.
Célestine Freinet lijkt met zijn taaldrukken even in het kasteel van Doornroosje te zijn aangekomen, alles in slaap en

overwoekerd door computers die alles zo mooi, zo geweldig,
zo kleurrijk, zo afgelikt, zo uniform, zo identiteitloos, zo saai,
zo-13-in-een-dozijn maken. Maar het duurt niet lang meer
en dan ontwaakt het Freinetonderwijs mooier en lieftalliger
dan ooit, omdat zij een van de opschriften van de heilige
graal heeft gelezen: ‘Heb respect voor het werk van kinderen’.
En nu opent de Steve Jobsschool (Wat een vreselijke naam)
in Sneek. Het heeft me verbaasd met hoeveel vinnigheid
men geprobeerd heeft de queeste van deze dappere leerkrachten daar neer te sabelen met scherpe pennen en telegraafpalen. Het verbaast me te meer, omdat we allemaal
weten dat het onderwijs constant verandert en we daarbij
vermoeden dat computers een steeds grotere rol gaan spelen in het onderwijs. Ik zie het
als een 'iPad' met doornen
en rozen die toch iemand zal
moeten gaan om de anderen
er over te vertellen.
Misschien is het concept nog
te individualistisch, … misschien is het concept nog te
cognitief, maar dat veel kinderen (rond de 50%) niet een
leerlijn hebben die bij hen aansluit is al tijden bekend, zonder
dat iemand oplossingen weet.
Die roos, van perfect aangepaste leerlijnen, kan de Steve
Jobsschool voor ons plukken.
Een roos waar wij allemaal
van mogen profiteren, zonder het vallen en opstaan en de
bloedige doornen die zij de komende maanden op hun weg
zullen tegenkomen.
Het zal nog wel veel uitproberen zijn voor hen, maar je kind
daar niet aan wagen is onzin: Als er ergens een school is
waar de komende tijd veel gepraat zal worden over onderwijs, concept, resultaten en het welzijn van de kinderen, dan
is dat daar. En zijn dit niet vier kenmerken die een school tot
een goede school maakt?
Een goede queeste toegewenst, Steve Jobsschool. Dat er
ergens een vrouwe mag zijn, die u haar kleuren schenkt en
het u verleent haar naam te dragen.

Arjen Tabak is onderwijskundige en was voorheen twintig jaar stamgroepleider
Cartoon: Frank de Man

