tekst:
Marion van
Weeren
beeld:
Floortje
Dekkers

n

van links naar rechts Wilco, Pieter en Sander

A
DEVICES IN DE KLAS:

HET BLOEMENVELD DAT ICT
HEET

DNL#3-2016

22

Kies je voor de inzet van devices in de klas, dan heb je
nogal wat te kiezen. Tablets of laptops? In combinatie
met of ter vervanging van de huidige computers? Werken
met Google, Microsoft, Apple of ‘gewoon’ Snappet, want
overzichtelijker? Fundamenteler is de vraag wat de inzet
van devices betekent voor het onderwijs dat je aanbiedt.
Wanneer heeft de inzet van ict meerwaarde? Hoe geef je
het een plek in je onderwijsvisie? Wij vroegen het in een
rondetafelgesprek aan vier ervaringsdeskundigen.

an tafel bij het iXperium in Nijmegen zitten
Pieter van Rooij, Wilco Willemse en Sander
Gordijn. Op tafel ligt een telefoon op de speakerstand, zodat Jeroen van der Veen ook kan deelnemen
aan het gesprek. Laten we meteen een vooroordeel uit de
weg ruimen. Vier mannen in gesprek over ict lijkt rolbevestigend, maar is vooral de uitkomst van niet matchende agenda’s. Er zijn namelijk genoeg vrouwen die naar
hartenlust ict inzetten in de klas. Belangrijker dan man of
vrouw is je houding tegenover ict: zie je het als een moeras waarin je kunt verdrinken of een bloemenveld waaruit
je kunt plukken?

HOE JE KIJKT KLEURT WAT JE ZIET
Pieter van Rooij is programmamanager po bij het iXperium Nijmegen, het Centre of Expertise voor leren met ict
van de HAN. Daarnaast is hij beleidsmedewerker bij een
scholenstichting en een dag in de week leraar op een basisschool. Hij zegt: “Het onderwijs verandert. Dat moeras
herken ik wel, maar vind ik ook te negatief. Zie je ict als
een bloemenveld, dan is de vraag: welke hulpmiddelen
passen bij wat ik aan het doen ben? Ict maakt het onderwijs rijker. Dat is precies de revolutie waar we in zitten.”

Sander Gordijn, tenslotte, is (kleuter)leraar, ict-coördinator en mede-oprichter van Kindcentrum Talent in Meppel
en verbonden aan de Kleuteruniversiteit. Hij vertelt:
“Vorig jaar kregen een collega en ik de kans een nieuw
schoolconcept te ontwikkelen en realiseren. Bij ons heeft
elk kind een device, in ons geval een iPad, met daarop
digitale leermiddelen. Wat wij doen lijkt op O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd, red.). Alle leeftijden lopen
door elkaar, de weektaken zijn voor niemand hetzelfde.
Ieder kind doet iets anders. Hoe je ict toepast, en dus wat
werkt, ligt aan je onderwijsvorm. Wij hebben de luxe dat
we een heel nieuwe school kunnen opbouwen. Daarom
konden wij aan de slag met vragen als: wat gebruik je als
je opnieuw begint? En: hoe kun je kinderen laten groeien?
Maar heb je die luxe niet, moeten kinderen centraal
zitten en naar instructie luisteren, dan kan Snappet een
uitkomst zijn. Wat De Uitvinding gedaan heeft, moet je
wel durven. Dat geldt niet voor iedereen. Dan kun je ook
kiezen voor het handhaven van methodes en daarnaast
oefenen met ict.”

DRIJFVEREN VOOR INZET VAN ICT

Wilco Willemse is leerkracht bovenbouw en ict-coördinator van Jenaplan Kindcentrum De Peppels en De Canadas
in Boxmeer en Microsoft Innovator Educator Expert. Hij
merkt op: “De inzet van ict wordt krachtiger wanneer je er
als school zelf bewust voor kiest. Krijg je het van bovenaf
opgelegd of wil je teveel, dan haken mensen af.”

Pieter: “Ict biedt kansen die je in mijn ogen niet mag laten
liggen. Welke ingang je kiest hangt af van de context. Kan
adaptieve oefensoftware je helpen, dan ga je voor programma’s die zich automatisch aanpassen aan het kind op
basis van de verzamelde gegevens. Vollere klassen kunnen
aanleiding zijn om desktops te vervangen voor tablets. En
er zijn scholen die vanwege krimp besluiten een O4NTschool te worden.”

Jeroen van der Veen is projectleider van De Uitvinding,
een school in Enschede die werkt volgens het Steve
Jobsconcept. Daarnaast is hij trainer en tabletspecialist
po bij Saxion. Hij voegt toe: “Vier jaar geleden startten
wij als team met de wens ‘iets te willen doen met ict’. Wat
precies, dat gingen we ontdekken, zo spraken we naar
elkaar uit. We besloten iPads aan te schaffen. Dat was het
begin van iets heel moois. Inmiddels hebben veel scholen
ervaring met de inzet van ict in de klas. Dat is een groot
verschil: als school kun je nu weten wat ict kan doen. Je
hoeft niet meer op ontdekking zoals wij. Daarom denk ik
dat je bij je visie moet beginnen. En ben je als team nog
niet klaar om je visie te veranderen, versterk dan je huidige methode met ict.”

Wilco: “Bij ons rolde het makkelijk. We hadden te weinig
computers in de klas én ze namen vrij veel plek in. Desk
tops werden laptops. Omdat we een Jenaplanschool zijn,
hadden we geen software nodig om kinderen succeservaringen te laten opdoen. Een minder goede rekenaar
uit groep 8 kan tenslotte rekenen uitleggen aan een kind
uit groep 6. Dit vraagt in een niveaugroep vaak om meer
organisatie en is minder vanzelfsprekend. Wel leverde het
werken met ict tijdwinst op. Directe feedback krijgen over
een kind op de computer geeft mij veel meer tijd en ruimte
om een kind aan te geven wat nog geoefend moet worden.
Wat ook gebeurde: kinderen gingen uit zichzelf thuis doorwerken aan bijvoorbeeld hun boekverslagen. Na school
had ik ineens chatsessies met leerlingen. Heel leuk.”
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Jeroen: “Wij kwamen er al doende achter wat de aanschaf
van devices doet met je onderwijs. Wat doet het bijvoorbeeld met een kind als het de iPad mag meenemen naar
huis? Toen we dat toestonden bleek groep 3 thuis uit
zichzelf de tafels te oefenen. We realiseerden ons: als we
dit doorzetten, komen ze in groep 4 de tafel van 1 tegen in
hun rekenboek, maar die weten ze dan al. We vroegen ons
af wat we met ons onderwijsconcept wilden: wat is onze
visie? Vervolgens ontdekten we dat het Steve Jobs-concept
bij onze visie aansloot. Je ziet nu bij ons dat de inzet van ict
onderwijs op maat mogelijk maakt.”

Jeroen: “Vraag je je af waarom dat kind in het rood zit, dan
kom je uit op het jaarklassensysteem. Met de overgang van
groep 2 naar groep 3 moet ieder kind klaar zijn om te leren
lezen. Er zijn altijd kinderen van wie iedereen weet dat ze
het zwaar krijgen. Waarom laat je hen niet in oktober starten? Dan geef je ze de kans niet in het rood te komen. Als
je kunt beginnen op het moment dat je er klaar voor bent,
voorkom je de situatie dat een kind moeite heeft alles bij te
benen. Ict helpt bij de afstemming op het kind, al moet je
ook je schoolconcept aanpassen.”

LEREN CONSUMEREN WORDT LEREN PRODUCEREN

Pieter: “Hier in het iXperium zijn kinderen niet het doel,
maar het middel om de leraar te laten leren. Kinderen die
normaal achterover leunen of juist stuiteren, gaan ineens
aan de slag. Wat gebeurt hier, vragen wij de leraar dan, en
hoe kun je dit vertalen naar je klas. Ook leraren die niet zo
ict-minded zijn, krijgen zo een duwtje in de rug, ook van
hun team.”

ICT ZET LEERLING ÉN LERAAR AAN TOT LEREN

Pieter: “Het leuke is: personaliseren gaat niet alleen over
niveau, maar ook over de werkvorm. Op deze manier ontdekken kinderen al doende wat hun voorkeur heeft.”
Jeroen: “Als een kind een eigen portfolio en eigen leerdoelen heeft, gaat het nadenken over hoe het zijn leerdoel wil
halen. De andere houding die dat van kinderen vraagt, is
op de eerste plaats het effect van hoe we op De Uitvinding
over onderwijs nadenken. We focussen op de metacognitieve vaardigheden van kinderen. De manier waarop wij ict
inzetten, past daarbij.”
Wilco: “Werken vanuit leerdoelen is mooi, omdat je de
ontwikkeling van een kind volgt. Bij het consultatiebureau
zetten ze bij iedere afspraak een stip. Idealiter rolt daar
een vloeiende lijn uit. Bij toetsen gebeurt dat niet. Die lijn
wordt altijd gerelateerd aan het gemiddelde. Staat de eerste
stip onderaan op de grafiek en groei je netjes, maar onder
het gemiddelde, dan sta je in het rood. Zit je erboven, dan
ben je blauw. Maar het zegt niks over de groei die kinderen
doormaken. De rode kinderen kunnen op hun niveau meer
groeien dan de blauwe.”

Wilco: “Ict zet zeker aan tot leren. In mijn groep zit een
jongen met een talig probleem. Woordbetekenis is voor hem
heel lastig. Ik zet woorden voor hem klaar in OneNote en
hij verwerkt ze door er bijvoorbeeld plaatjes bij te zoeken.
Het sneeuwbaleffect daarvan is interessant. Andere leraren
wilden het ook; leraren moeten zien wat je met ict kunt.”

KINDEREN MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR HUN
LEERPROCES
Pieter: “Lesmaterialen ontwikkelen en kijken hoe je ict het
beste kunt inpassen in je onderwijs kost tijd. Je moet dus
goed kijken waar je tijd kunt winnen. Schrijf bijvoorbeeld
geen dikke groepsplannen, omdat je denkt dat het van de
inspectie moet. Draag liever uit naar een kind dat het medeverantwoordelijk is voor het eigen leerproces.”

Jeroen: “Elke dag komen wij vooroordelen tegen rond het
werken met devices: “Dus ze zitten niet de hele dag achter
de iPad?” Als we iemand vragen bij ons te komen werken:
“Nee, want ik denk niet dat kinderen leren van alleen maar
achter de iPad zitten.” Maar ze leren ook van instructie, spelen, concreet materiaal en elkaar. Bij Saxion geef ik een training over de inzet van tablets in de onderbouw. Geef ik aan
dat kinderen heel goed een letterboek kunnen maken met de
app Book Creator, zegt iemand: “Ik wil mijn lettermuur niet
weg doen.” Dat zeg ik ook niet. ICT hoeft niet in de plaats
van, het is een aanvulling. Zodat een jochie onderweg naar
school met zijn tablet een graafmachine kan fotograferen, de
foto in zijn letterboek kan zetten en kan zeggen: “dit is een
graafmachine met de letter g”. We lopen hier de komende 5
jaar nog tegenaan, denk ik. Daarna wordt
het minder.”
Sander: “Het is angst. Door het volgen van methodes van
uitgevers is de visie uit scholen verdwenen. Met ict komen er
gewoon mogelijkheden bij. Traditioneel knutselwerk wordt
bijvoorbeeld een stopmotion-filmpje. In het bestaande systeem ga je dus iets anders doen. Je hoeft je visie niet te veranderen. Ga op zoek naar oplossingen voor de kinderen in je

werkt
Passend onderwijs

Sander: “Klopt. Wij doen alles met de kinderen samen.
We bespreken hun doelen met ze, zetten op een rij waar ze
staan. Die gesprekken kun je ook voeren met een kind van
vier. Dat weet namelijk heel goed dat het nog moet leren
knippen. Een week later zie je ze een schaar pakken.
Oudere kinderen kun je een filmpje laten zien over breuken.
Bij de kinderen die het snappen hoef je niet veel aan extra
oefening te doen. Bij de kinderen die het moeilijk vinden,
moet dat juist wel. Zo spaar je ook tijd.”
Wilco: “Wij geven aan dat we instructie gaan geven over
een bepaald onderwerp. Wie wil, schuift aan. Het is heel
interessant om dan te zien wie dat wel en niet doen. Daarover kun je later weer in gesprek: waarom schoof je aan of
waarom juist niet.”
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Wilco: “Door ict kom je als leraar meer naast een kind te
staan. Je zit in de groep in plaats van voor de groep. We
mogen trouwens heel tevreden zijn dat we in Nederland
alle leerniveaus hebben. Iedereen moet binnen zijn eigen
talenten en mogelijkheden kunnen en mogen excelleren; we
hebben niet alleen denkers, maar zeker ook handen nodig.”
Pieter: “De vraag is hoe kinderen het beste tot leren komen.
Als je ict goed gebruikt, kun je beter op kinderen aansluiten, ook in de communicatie. Dat geldt voor het geven van
ondersteuning en voor het geven van uitdaging. De leraar
krijgt steeds meer regie over zijn onderwijs, de schoolleider
over de school en het kind over het eigen leerproces.”

WAAR TE BEGINNEN
Pieter: “Begin simpel. Met een tooltje in een bestaande les,
bijvoorbeeld voor het ophalen van voorkennis in de groep,
zoals een Kahoot-quiz. Probeer het een maand, of een jaar,
en kijk dan verder. Bouw dus ervaring op, leer een tool echt
kennen.”
Wilco: “In de onderbouw leeft veel angst voor de inzet van
ict. Maar in Prowise kun je heel goed je eigen memory
maken. Kijk wat het beste past bij jou als leraar, bij je bouw
en je school. Apple, Google en Microsoft zijn de
drie grote stromingen.”

—
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Sander: “Probeer ze alle drie. Scholen selecteren toch ook
zorgvuldig een nieuwe lesmethode voordat ze er een kopen?
Met ict is het net zo. Voor leraren geldt vooral: durf te kiezen! Leraren vinden dat moeilijk. Als ze in het bloemenveld
duiken, zien ze teveel. Kies iets, test het en kijk daarna wat
je ermee wilt met je school of bouw.”

met ict
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ort

leerlingen voorbereidt

krijgt op wat een individueel kind nodig heeft. Werk je met
boeken, dan differentieer je op drie niveaus. Met ict zie je
beter waar de kracht van een kind ligt.”

INTERACTIE MET KINDEREN:
Sander: “Ik vind dat je door de inzet van ict meer zicht
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school en zorg dat je weet waarmee je werkt. Daarom moet
de onderbouw zich bemoeien met de keuze van devices en
de programma’s of apps die erop komen. Doen ze dat niet,
dan krijgen ze iets waar ze niet mee uit de voeten kunnen.”

& websites

Jeroen: “Eerst hadden we bij De Uitvinding ict als verlengde van de methode, vervolgens gebruikten we ict in plaats
van verwerkingsoefeningen, nu werken we adaptief en is
de vraag hoe elk kind het beste leert. We maken een ver
diepingsslag door kinderen bijvoorbeeld zelf filmpjes te
laten maken waarin ze uitleggen welke stappen ze zetten bij
het rekenen. Een boek achter glas plaatsen heeft geen effect. Er komt leerrendement als de oefenstof anders is.” 
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Sander: “Wij werken met de webapp ‘Mijn Bewijsstukken’
van WndWorks. Daarin staan alle leerdoelen. Kinderen
werken aan hun eigen doelen en zetten foto’s of video’s
van hun resultaten als bewijsstuk in hun portfolio. Van
sommige kinderen weet ik dat ik moet checken of ze hun
doelen echt gehaald hebben. Bij anderen hoef ik dat niet
steeds te doen. Het maken van een bewijsstuk betekent niet
dat kinderen alleen op een device werken. Ze schrijven en
tekenen ook op papier, maken er foto een van en voegen
die toe aan hun portfolio. Een boekverslag kun je maken
met een filmpje, maar je kunt het ook schrijven. Sommige
kinderen lezen op hun tablet. Anderen vinden een boek
prettiger. Kinderen begrijpen steeds beter dat ze het voor
zichzelf doen.”
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