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SWITCH IT SOLUTIONS

Is jouw school
klaar voor de toekomst?
Laat ICT voor je werken! Switch IT Solutions heeft een top 5 samengesteld van de meest voorkomende ICTuitdagingen. Je herkent ze vast van je eigen school. We laten je graag zien hoe je toekomstgericht aan de slag
kan gaan en hoe de juiste inzet van ICT voor jou werkt. Want ICT moet altijd werken, altijd!

1. Kwaliteit en efficiëntie

2. Duurzaamheid

Mobiele devices leren kinderen veel over mediawijsheid en

Door het gebruik van mobiele devices vermindert het papiergebruik

informatievaardigheden. Lesmateriaal kan direct worden verstuurd en

aanzienlijk. Leerlingen hebben altijd en overal de beschikking over

docenten kunnen lesgeven vanaf het device zelf. Switch levert deze

lesmateriaal en vele informatiebronnen op het internet. Switch werkt

producten en geeft in-house training om direct aan de slag te gaan.

met je mee aan een duurzame school.

3. Aantrekkelijke school

4. Deskundigheid van docenten

Door de mobiele devices krijgen leerlingen gepersonaliseerde lesstof

De rol van de leraar verandert. Dit vraagt om steeds meer ICT-

waarmee ze op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Wij kunnen dit

vaardigheden. Wist je dat we bij Switch IT Solutions trainingen bieden

voor je inrichten én onderhouden. We praten je graag bij op onze stand.

speciaal gericht op docenten, maar op verschillende werkniveaus?

5. Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving verandert steeds en het onderwijs moet telkens weer ergens anders aan voldoen.
Scholen moeten maatregelen kunnen nemen en communiceren over de laatste regelgeving.

Voor andere uitdagingen kom je ook bij ons op de stand A.045.
We zien je graag over een paar weken op de IPON!

Switch! – dé IT-partner voor de toekomst
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Van de hoofdredactie
De tiende editie van de IPON, daar ligt deze Vives
magazine te pronken. We mogen er met z’n allen
best trots op zijn! Trots op de sponsoren, de
presentatoren en natuurlijk jou als lezer en hopelijk
ook bezoeker van de IPON. Terwijl ik dit stukje
aan het schrijven ben, bekijk ik nog even de video
van de vorige IPON en ben heel nieuwsgierig naar
wat deze beurs ons gaat brengen. Ook ben ik heel
benieuwd naar de IPON Awards, waar de jury op dit
moment druk is met bekijken van alle inzendingen.
Ik hoop dat we verrast worden met iets nieuws
dat ook direct in onderwijs van toepassing is, of
onderwijs helpt om het leren nog beter te maken.
Twee dagen beurs met naar verwachting 7.500
bezoekers - gelukkig hoef ik die niet allemaal een
handje te geven. Ik ben er in elk geval twee dagen
bij. Voor mij zijn de BETT en IPON vooral plaatsen
waar ik heel veel mensen spreek. Oude bekenden
die je maar een keer per jaar ziet. Nieuwe mensen
die zich oriënteren op onderwijs, of proberen
met een nieuw product te markt te veroveren. Als
geen ander weet ik dat de onderwijsmarkt een
lastige markt is. Veel verschillen, lastig te vinden
beslissers, weinig zicht op budgetten of juist grote
budgetten waardoor aanbestedingen aan de orde
van de dag zijn.
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Ikzelf (als onderwijsondernemer naast dit
hoofdredacteurschap) draag (jonge) starters een
warm hart toe. Mensen die een idee omgezet
hebben naar een product. Mensen die hun
spaargeld investeren om dat te doen waarvan zij
denken dat onderwijs erbij gebaat is. Soms lukt het,
even vaak mislukt het. Marketing en communicatie
zijn voor startups in onderwijs vaak het sluitstuk
van de begroting. Ook onervarenheid met
betrekking tot ondernemerschap breekt de ‘starters
en de kleintjes ’vaak op. Daarnaast zie je steeds
meer ‘omgekeerd’ hybride ondernemers. Mensen
die naast het leraarschap hun kennis willen delen
en willen kijken wat er nog meer te koop is op de
onderwijsmarkt. Prima initiatieven, maar ook voor
hen geldt: bepaal je waarde en geef niet alles gratis
weg. Kennis is macht en daarvoor mag best betaald
worden.

19

32

6 Promoverende leraren

Promoveren naast je drukke baan als leraar (b)
lijkt een hele klus. Wat beweegt mensen om dit te doen?
Wat voor mooie ontdekkingen doen ze en welke hobbels
HOOFDSPONSOR
CO-SPONSORS
moeten
ze nemen? Vives laat promoverende
leraren
aan het woord. In dit nummer vertelt Hans Das, docent
Nederlands aan het Greijdanus College in Zwolle, over hoe
hij onderwijs en onderzoek combineert.
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19 Onderwijsambassadeur

Onder voorbehoud v

Dinsdagochtend, kwart over 11. Op basisschool
Bijlmerhorst in Amsterdam Bijlmer begint het wekelijkse
groepsdoorbroken keuze-uur. Tien kinderen uit de
groepen 4 – 8 kiezen vandaag voor poëzie. In de
deuropening verwelkomt Debbie Dussel ieder van hen
bij naam: “Leuk dat je er bent!” Een glimlach terug, een
hand, een knuffel. Een meisje komt vrolijk binnen: “Hoi juf
Debbie, ik vond het vorige keer zó leuk, ik kom deze week
weer dichten.” Debbie is onze onderwijsambassadeur:
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Hoe zorg je voor een veilige digitale
infrastructuur?
Het zal je niet ontgaan zijn dat Maastricht University onlangs is aangevallen
met ransomware. Dit onderstreept nogmaals het belang van veilige digitale
infrastructuur op scholen.

Innovaties in de ICT en hun invloed
op het onderwijs
In de Tech-podcast van Kennisnet bespreekt Michael van Wetering de
meest opvallende tech-berichten en ontwikkelingen en wat dit inhoudt
voor het onderwijs. Onder meer ontwikkelingen in de glasvezelmarkt,
de consequenties van het gebruik van kunstmatige intelligentie en de
risico’s van de afhankelijkheid van ICT komen aan bod.
Het AD schreef in oktober 2019 dat KPN de aanleg van
glasvezelnetwerken dwarsboomt door gebruik te maken van zijn
dominante positie. Dit blijkt uit een marktstudie van Autoriteit Markt &
Consument (ACM). Wat betekent dit voor het onderwijs?

Wanneer er een ransomware aanval wordt uitgevoerd kan dit een groot aantal, zo
niet alle, computersystemen treffen. Om weer aan de slag te kunnen, moet er in vele
gevallen losgeld worden betaald, en dit kan aardig oplopen.
Om de beveiliging van je school te toetsen kun je een gratis veiligheidsplan
opstellen. Met zeven aandachtsgebieden die worden getoetst met elk 5 tot 10
aandachtspunten, wordt je aan het denken gezet. Met dit plan kan er op een rijtje
worden gezet wat er goed is, wat er ontbreekt en waar de verbeterpunten liggen.

We lezen bijna dagelijks berichten in het nieuws over de toepassing van
artificial intelligence (AI) bij een instantie of bedrijf. Steevast leidt dat tot
zorgen over mogelijke discriminatie of dehumanisering. Zo schreef NOS
eerder in 2019 dat de overheid op grote schaal voorspellende algoritmes
gebruikt en dat er zorgen zijn over discriminatie in het algoritme. Wat
gaan we met deze bevindingen doen?
Meer weten over AI in het onderwijs? In het artikel Alles wat u moet weten
over artificial intelligence in het onderwijs hebben we alle informatie voor
u op een rij gezet.
Organisaties, en met name scholen, worden steeds afhankelijker van
goed werkende ict. Er is meer aandacht nodig voor de kwaliteit van
software en het onderhoud aan bestaande software, zo ook bij DUO.
Zo schreef ScienceGuide in oktober 2019 dat de ict-problemen bij DUO
onontkoombaar zijn door de bezuinigingen in het onderwijs. Wat vraagt
deze afhankelijkheid van ict van het onderwijs?
Beluister de podcast en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw
favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

BTW-tarief voor digitaal leermateriaal
naar 9%
Per 1 januari 2020 gaat het btw-tarief voor digitaal leermateriaal omlaag van
21% naar 9%. Tot en met 2019 golden er nog verschillende tarieven voor digitaal
leermateriaal en leermateriaal op papier, wat op 9% ligt. Omdat scholen geen
btw kunnen terugvorderen is digitaal daarmee duurder dan gelijkwaardig of
overeenkomstig papieren leermateriaal. En dus vormt de btw een financiële
drempel.
Nederland is gebonden aan Europese regelgeving bij de keuze van het btw-tarief. Deze
stond het verlaagde btw-tarief voor ‘langs elektronische weg verrichte diensten’ niet toe.
Op 2 oktober 2018 heeft de vergadering van Europese ministers van Financiën nieuwe
btw-regels vastgesteld die e-commerce en online zakendoen moeten ondersteunen. Deze
nieuwe regels maken een verlaagd tarief voor digitale diensten mogelijk. Voor welke
digitale producten en diensten dat zou gelden moest vervolgens per lidstaat worden
bepaald.
Op Prinsjesdag (17 september 2019) heeft het kabinet het Belastingplan 2020
gepresenteerd. Daarin is te lezen hoe Nederland de eigen btw-regelgeving aanpast. In
de aanbiedingsbrief bij het belastingplan (te downloaden onderaan deze pagina) meldt

het kabinet dat zij “het bestaande verschil in btw-behandeling [...] tussen [...]
een fysieke drager of langs elektronische weg [neemt]”. Leermateriaal wordt
daarbij expliciet genoemd: “Bovendien vallen [digitale] leermiddelen voor het
onderwijs straks onder het verlaagde btw-tarief”.
Inmiddels is de verlaging van het btw-tarief zeker. Het belastingplan is op 14
november 2019 vastgesteld door de Tweede Kamer en op 17 december 2019
door de Eerste Kamer.
Lees voor meer informatie het artikel op kennisnet.nl.
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tekst: Hans Das en Carla Desain

9 vragen aan een promoverende leraar

Als de meester
doctor wil worden
Promoveren naast je drukke baan als leraar (b)lijkt een hele klus. Wat beweegt mensen om dit
te doen? Wat voor mooie ontdekkingen doen ze en welke hobbels moeten ze nemen? Vives laat
promoverende leraren aan het woord. In dit nummer vertelt Hans Das, docent Nederlands aan het
Greijdanus College in Zwolle, over hoe hij onderwijs en onderzoek combineert.
Hoe en wanneer ontstond jouw plan om te gaan
promoveren?
“Ongeveer zeven jaar geleden raakte ik tijdens een conferentie aan de
praat met Theo Witte, een van mijn oud-docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft in het onderwijsveld naam gemaakt met een
belangrijk onderzoek naar leesniveaus bij het lezen van literaire romans
en ik vroeg hem of er ook zoiets voor poëzie bestond. ‘Nee’, zei hij, ‘maar
misschien kan jij daar wat aan veranderen.’ Sindsdien lieten die woorden
mij niet meer los.”

Welke stappen heb je ondernomen vóór je echt aan de
slag kon?
“Theo Witte stuurde mij een e-mail met informatie over de promotiebeurs voor leraren van NWO. Die beurs biedt docenten de mogelijkheid
om twee dagen per week onderzoek te doen; de school krijgt dan geld
om iemand anders in te huren. Ik begon steeds meer te geloven dat dit
niet alleen een kans was, maar ook een met een aantrekkelijke regeling.
En toen ook mijn vrouw positief reageerde, dacht ik: ik ga ervoor! Om

die beurs te bemachtigen, moest ik drie aanvraagronden doorlopen,
inclusief een presentatie voor een kritisch NWO-panel… Mijn begeleiders
hebben mij geholpen met het schrijven en herschrijven van mijn onderzoeksvoorstel. De keuze voor Groningen lag voor de hand, aangezien ik
met mijn onderzoek wilde aansluiten bij het onderzoek naar de leesniveaus bij het ‘lezen voor de lijst’.”

Vertel eens iets over je onderwerp?
“Mijn onderzoek gaat over hoe leerlingen van havo en vwo poëzie lezen,
begrijpen en waarderen. Ik wil graag weten wat voor soort lezers er
zijn en wat hen onderling onderscheidt. Hoewel poëzie uit de officiële eindtermen is verdwenen, wordt ze nog wel vaag genoemd in het
referentiekader taal en dus is het nog altijd een min of meer verplicht
onderdeel van het curriculum. Het probleem is dat we nauwelijks weten
hoe gedichten zo kunnen worden aangeboden dat leerlingen er daadwerkelijk wat mee kunnen. Er is heel weinig onderzoek gedaan naar hoe
leerlingen gedichten lezen, laat staan naar hun attitude, hun opvattingen en voorkeuren. Het is voor het onderwijs belangrijk dat die kennis
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Als je nieuwsgierig bent en je in een
aspect van je vakgebied wil verdiepen,
kan ik promoveren zeker aanraden
er komt. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij door op zoek te gaan
naar lezerstypen. Als we weten waarin leerlingen verschillen en hoe zij
zich ontwikkelen, dan kunnen we de juiste gedichten aanbieden en ons
onderwijs aanpassen aan hun leerbehoeften.”

Hoe pakte je je onderzoek aan?
“Afgezien van een literatuurstudie, bestaat mijn onderzoek uit drie
deelonderzoeken. Allereerst heb ik gewerkt met twee panels van
expertdocenten: een voor de onderbouw (klas 1-3) en een voor de
bovenbouw (klas 4-6). Zij discussieerden over leerlingkenmerken en
over eigenschappen van teksten die daarbij aansluiten. Deze gesprekken leverden waardevolle informatie op die ik kon gebruiken voor een
tweede deelonderzoek. Hiervoor heb ik 38 leerlingen geïnterviewd over
hun opvattingen en voorkeuren en heb ik hen twee gedichten – hardop
denkend – laten lezen. De beide deelonderzoeken gaven een interessant
beeld van wat leerlingen vinden en doen. Ik was benieuwd of ik dat ook
zou terugvinden als ik heel veel leerlingen bij het onderzoek zou betrekken. Ik heb daarom een vragenlijst opgesteld die is ingevuld door ruim
4.400 leerlingen van twintig scholen uit heel Nederland. Al met al heb ik
een grote berg aan data die veel vertelt over leerlingen en hun omgang
met gedichten.”

Wat zijn voor jou de praktische ‘mogelijkmakers’ voor
dit promotietraject?
“Ik ben blij met de steun van mijn school. Zo kan ik ongestoord gebruikmaken van een werkruimte en draait de printer soms overuren. Mijn
leidinggevende denkt mee in de te maken keuzes en mijn collega’s
nemen mij werk uit handen door de meeste toetsen te maken. En thuis
houd ik heus nog wel eens een stofzuiger en een dweil vast, maar
mijn vrouw is de degene die laatste tijd het leeuwendeel van het werk
opknapt.”

Is promoveren een aanrader voor collega-leraren?
“Als je nieuwsgierig bent en je in een aspect van je vakgebied wil verdiepen, kan ik je dit zeker aanraden. Het is een prachtige manier om je
eigen kennis te verrijken en om iets bij te dragen aan de ontwikkeling
van het onderwijs. Als je je handen vol hebt aan het lesgeven, of als er
in je privéleven dingen zijn die je aandacht opeisen, zou ik (nu nog) niet
aan zo’n avontuur beginnen.”

Foto: Bruisfotografie

Wat zijn de uitkomsten van je onderzoek en hoe gaan
die het onderwijs vooruithelpen?
“Er waren veel overeenkomsten, maar ook verschillen, tussen wat
de docenten noemden en wat de leerlingen lieten zien. De docenten
maakten het onderscheid vooral op basis van de attitude en het abstractieniveau, terwijl ik bij de leerlingen met name verschillen waarnam in
hun opvattingen en voorkeuren. Ik zag drie uiteenlopende lezerstypen
terug: type A zoekt in een gedicht een directe en duidelijke betekenis,
type B let vooral op gevoel en emoties en type C ziet poëzie als kunst
die best mag schuren. Ik hoop en denk dat dit onderzoek iets wezenlijks
bijdraagt aan het literatuuronderwijs bij Nederlands en de moderne
vreemde talen. Docenten krijgen hiermee handvatten om hun lessen
vorm te geven en om het curriculum beter te structureren. Uit een ander
onderzoek van de RUG blijkt hoe welkom die handvatten zijn: veruit de
meeste docenten vinden poëzie belangrijk, maar 84% (!) van die groep
is niet tevreden over hun doorgaande leerlijn poëzie.”

Promoveren en leraar Nederlands zijn, hoe ‘voeden’ die
werkzaamheden elkaar?
“Het is hard werken. Het schoolvak Nederlands is arbeidsintensief en
op piekmomenten vraag ik mij wel eens af waaraan ik ben begonnen.
De combinatie is echter juist zo boeiend, omdat ik bezig ben met een
onderzoek dat het schoolvak raakt. In de loop der tijd heb ik al dikwijls
nieuwe kennis kunnen toepassen en dat is heel bevredigend. Mijn
leerlingen vinden het leuk om mij te helpen bij het onderzoek. Zo heb ik
op mijn eigen school al meerdere pilots kunnen uitvoeren. En door leerlingen bij dit proces te betrekken, maken ze tegelijk al een beetje kennis
met onderzoeksvaardigheden.”

Hoe ziet je werkweek eruit?
“Het einde van het traject is in zicht, de eindsprint is al ingezet. Hopelijk kan ik mijn werk aan het eind van dit cursusjaar inleveren bij de
beoordelingscommissie. Ik probeer me te houden aan mijn twee
onderzoeksdagen per week, want ik wil later niet door mijn kinderen
herinnerd worden als ‘de vader die altijd aan het werk was’. Maar nu de
deadline zo nadrukkelijk opdoemt, moet ik ’s avonds en in het weekend
ook echt wel wat werk verzetten. In ieder geval ben ik op maandag
en woensdag volledig gericht op data-analyse, lezen en schrijven. Op
dinsdag, donderdag en vrijdag sta ik voor de klas. Dat doe ik overigens
met veel plezier: leerlingen hebben echt mijn hart.”

Wie is Hans Das
Hans Das werkt sinds 2005 als leraar Nederlands aan het Greijdanus
College in Zwolle. Op die school is hij ook taalcoördinator en een van
de dragende krachten achter het schooltheater dat een bloeiende
traditie kent. Sinds 2014 wordt hij bij zijn promotieonderzoek aan de
RUG begeleid door prof. dr. Barend van Heusden (Cultuur en Cognitie), prof. dr. Gillis Dorleijn (moderne Nederlandse letterkunde) en
dr. Theo Witte (vakdidacticus Nederlands).
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tekst: Inge Spaander

Disclaimer: niet lezen als je nog in Sinterklaas gelooft

(Media)wijzer door Sinterklaas
Op een nog warme dag in oktober loop ik de supermarkt uit. Voor me sjouwen twee jonge
kinderen met een grote stapel tijdschriften. De stapel is zo zwaar dat ze om de paar stappen de
boel even neerzetten en door het bovenste exemplaar heen bladeren. Ze wijzen dingen aan voor
elkaar en beginnen dan luid te kletsen. Ik kan me niet voorstellen dat het om het tweewekelijks
receptenblaadje van de supermarkt gaat. Zo veel vrolijkheid om een paar recepten lijkt me sterk.

E

en dag later krijg ik mijn antwoord. Ook bij ons aan tafel wordt
er gillend van plezier door het boekje gebladerd. Voor mij is
het even terug in de tijd; het is een cadeautjestijdschrift. Een
reclamefolder voor speelgoed, maar niet zomaar één: er zit
een wedstrijd aan vast. In het tijdschrift zit een uitklapbaar A3-papier.
Kinderen kunnen uit het tijdschrift hun wensen (met QR-code) knippen,
opplakken op het blad en natuurlijk versieren met de erbij geleverde

Het is gemakkelijk om cynisch te zijn over deze grootschalige
reclamestunt, waarbij kinderen weer eens het middel zijn om de
ouders tot kopen te verleiden, maar ik voel toch vooral bewondering.
Een onlinewinkel die zichzelf met een simpel cadeautijdschrift en een
knullig wedstrijdje zo gemakkelijk aan je weet op te dringen in de
analoge wereld, die verdient een pluim. Of een chocoladeletter. Bij ons
in de straat waren de politieke posters, de oproepen om lid te worden
van de plaatselijke sportvereniging of uit te kijken naar vermiste poes
in no-time vervangen door de verlanglijstjes, die ook zonder duidelijke
merknaam toch RECLAME RECLAME de buurt in schreeuwden.

Het is gemakkelijk
om cynisch te zijn
over deze grootschalige
reclamestunt

Mijn bewondering werd nog groter, want tijdens het maakproces van
het verlanglijstje bleek de wedstrijd ook een prachtig praktisch middel
om kinderen media en wereldwijzer te maken: “Maar dat is dan toch
heel duur voor dat bedrijf, aan tien kinderen hun HELE verlanglijstje
geven? Dat is wel, wel, 1000 euro ofzo? En waarom moeten we eigenlijk
een foto mailen, komen ze dan niet langs de deuren om te kijken wie
het allemaal heeft opgehangen? En waarom staat eigenlijk niet de
precieze prijs bij al die cadeaus, dan weet je toch nooit wat het precies
kost?” De heerlijkste ontdekking die hier gedaan werd: “Oh, maar
dat is toevallig! Ik was bang dat als ik dan op de ene bladzijde iets
zou uitknippen, dat ik dan dus iets van de andere kant niet meer zou
kunnen kiezen. Maar kijk! Het lijkt wel alsof ze precies kunnen raden
waar je van houdt, op de ene bladzijde vind ik allemaal leuke dingen,
en dan op de andere weer helemaal niets. Dus ik hoef nooit op te letten
met knippen!”

coole stickers. Het verlanglijstje moet dan op het raam geplakt worden.
Een foto van het verlanglijstje op het raam moet je versturen naar
de maker van het blaadje en met een beetje geluk ben je één van de
tien winnaars die zijn of haar hele verlanglijstje cadeau krijgt. In het
tijdschrift wordt ook uitgelegd hoe handig het is voor ouders: in één
opslag kun je zien wat je kind wil hebben en met de QR-code hoef je
er niet meer naar te googelen. En ook niet voor naar de winkel in de
stad, want dat is natuurlijk het echte doel – met het verdwijnen van de
fysieke speelgoedwinkel is de jacht op speelgoedkopend Nederland
voor de online winkels geopend.

Probeer het maar eens: accuraat reageren op al deze vragen en
ontdekkingen, en toch het Sinterklaasplezier niet vergallen! Hier in
huis wordt gelukkig niet meer geloofd, en na enig nadenken werd er
besloten: “Na ja, het is dan wel reclame, maar ik zal maar winnen… ik
doe toch lekker mee.”
Bedankt, lieve online winkel, voor een heerlijke (media)les. Jammer dat
we niks wonnen, dat wel.
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IBP-tooling van YourSafetynet
borduurt verder op Kennisnet

Advertorial
YourSafetyNet & Heutink

99

Tijdens
IPON 2020 kunt
u ons vinden op
standnummer
C 103

Al sinds jaar en dag is Kennisnet het kennisinstituut
rondom actuele onderwerpen in het onderwijs.
Honderden schoolorganisaties leunen op hun inzichten
en informatiemateriaal. Ook voor alles rondom IBP
(Informatiebeveiliging & privacy) biedt Kennisnet de
scholen de nodige ondersteuning.
Veel schoolorganisaties zijn gestart met de IBP-aanpak en documenten van Kennisnet.
Inmiddels is er een groeiende behoefte aan een volledig geautomatiseerde omgeving
die structuur en inzicht biedt. YourSafetynet heeft na overleg met Kennisnet een speciale IBP-tooling ontwikkeld die in deze grote behoefte voorziet: YourSafetynet IBP. In
deze specifieke versie is de IBP-aanpak met het 5-stappenplan van Kennisnet volledig
opgenomen.
De IBP-tooling van YourSafetynet begeleidt ICT-coördinatoren, FG’ers en privacyverantwoordelijken via de handige workflow stap-voor-stap door alle verplichte
IBP-maatregelen. De tooling geeft via overzichtelijke dashboards inzicht in de voortgang
en status van het traject. Dat voorkomt onnodige vertragingen. Dankzij automatische
updates blijven scholen bovendien altijd compliant, ook bij nieuwe ontwikkelingen.
Meer weten over de mogelijkheden?
Kijk op www.yoursafetynet.com/ibp
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Lesgeven wordt beter
en leuker dan ooit!
Ruim 3.000 basisscholen verwerken hun lesstof inmiddels
digitaal via Snappet. Maar Snappet is meer dan alleen
digitaal verwerken: het biedt leerkrachten krachtige
middelen om nog beter en makkelijker les te geven.
Kom langs in onze stand (C010) en ontdek hoe leerkrachten
meer grip op hun leerlingen krijgen én tijd om iedere
leerling de aandacht te geven die hij of zij verdient!
Meer info op nl.snappet.org/ipon

Partner van
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Voorbeeld uit het taalprogramma

Startscherm van het online

De Liedjeskast waarin uitleg van

leerplatform Oefenen.nl met de

de woordsoorten.

tientallen oefenprogramma’s.

Docenten recenseren voor Vives
eduware rechtstreeks uit de praktijk.
Deze maand aandacht voor Oefenen.nl,
een online leeromgeving om te oefenen
met taal, rekenen en digitale vaardigheden.

Begrijp je eigen lichaam,
gezond eten en de
voedingsstoffen.

Oefenen.nl
ontwikkelaar
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl

prijs
•
•

Thuisgebruik: gratis
Licenties voor scholen, bibliotheken
en andere instanties: € 30,60 per
gebruiker per jaar

weblink
oefenen.nl

O

efenen.nl is een online leeromgeving waar (jong)volwassenen
kunnen oefenen met basiskennis
en vaardigheden van taal, rekenen
en digitale geletterdheid. Ook zijn
er oefenprogramma’s over omgaan met geld,
opvoeding en gezonde leefstijl beschikbaar.
Deelnemers kunnen thuis gratis gebruikmaken
van de programma’s. Bibliotheken, scholen
en andere instanties werken met betaalde
licenties en kunnen gebruikers begeleiden via
een Volgsysteem. Lies Petersen van Oefenen.
nl licht toe: “Bij Oefenen.nl geloven we in een
wereld waarin iedereen kan meedoen en willen
we dat elke burger die een zetje kan gebruiken

op een makkelijke en toegankelijke manier kan
leren en zich kan ontwikkelen. Om zijn of haar
zelfvertrouwen te verhogen en zich beter thuis
te voelen in de snel veranderende samenleving. Individueel en in eigen tempo. Dat is onze
missie. In Nederland hebben 2 miljoen mensen
van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak missen ze ook de basale
digitale competenties. De programma’s op
Oefenen.nl geven digitale handvatten aan deze
grote groep Nederlanders die anders steeds
verder buiten de maatschappij komen te staan.
Onze samenleving wordt steeds complexer en
juist digitale vaardigheden spelen een steeds
belangrijkere voorwaardelijke rol om zo goed
mogelijk te kunnen participeren. Daarom is
het goed dat senioren, mensen met een laag
taalniveau, nieuwkomers en leerlingen in het
onderwijs die niet goed mee kunnen komen op
een laagdrempelige manier met hulp van ons
leerplatform digitaal zelfredzamer en taal- en
rekenvaardiger kunnen worden. Momenteel
hebben ruim 400 organisaties een licentie op
Oefenen.nl. Zoals bibliotheken, gemeenten,
scholen, taalaanbieders, sociale werkvoorzieningen, asielzoekerscentra, penitentiaire
inrichtingen en bedrijven. Op dit moment
werken 300.000 mensen met onze programma’s.” Ik ontvang een schoolaccount om het
complete leerplatform te bekijken. Het aantal
programma’s is overweldigend en ik maak een
selectie uit het aanbod voor de verkenning.

De Liedjeskast
Het muzikale taalprogramma De Liedjeskast
is samen met Oefenen.nl ontwikkeld door
taaldocente Marjan Suilen en muzikant Gé
Reinders. Doel van het programma is om
op een aansprekende, vrolijke manier de
taalregels te leren, onthouden en toepassen.

Diverse muzikanten, waaronder Guus Meeuwis,
Frans Duijts en Brigitte Kaandorp, verleenden
hun medewerking door ieder een speciaal
gecomponeerd nummer in te zingen over één
specifieke taalregel. Bij elk hoofdstuk horen
instructieanimaties, werkbladen, interactieve
oefeningen en liedjes. Er is ook een steun- en
onthoudboekje beschikbaar om de leerstof
nog beter op te nemen. De liedjes spreken
mijn leerlingen direct aan: zo maken ze op
een andere manier kennis met de verschillende spellingscategorieën en taalregels. De
Liedjeskast behandelt in totaal 14 verschillende
taalregels. De opbouw kent een vaste structuur: introductie van de taalregel door een lied,
uitleg van de leerstof door een animatie, zelf
oefenen en afsluitend de karaoke versie van
het instructielied. Al het materiaal is ook als pdf
beschikbaar: oefenbladen, toets, antwoorden,
tekst lied en bladmuziek. De Liedjeskast vind ik
een goed verzorgd programma, geschikt voor
leerlingen en (jong) volwassenen die moeite
hebben om de spellingregels te leren. Wellicht
dat met deze muzikale leeractiviteit de regels
beter beklijven. Het proberen waard.

Klik & Tik. Het internet op.
Klik & Tik. Het internet op is voor mensen
die wel eens een computer gebruiken, maar
nog geen of nauwelijks ervaring hebben
met internet. Digitaal meedoen wordt steeds
belangrijker. Internetbankieren, inloggen met
DigiD, een afspraak maken bij de gemeente,
een pensioenoverzicht controleren, belastingaangifte doen, solliciteren of een cv maken.
Steeds meer zaken worden online geregeld.
Dat vraagt om digitale vaardigheden. Klik & Tik
speelt hierop in. In dit programma maakt de
gebruiker kennis met verschillende websites
en leert stap voor stap hoe ze werken en wat je
er zoal mee kunt.
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De onderdelen van het programma
Verkeershulp welke Oefenen.nl in
samenwerking met de ANWB heeft ontwikkeld.

Oefening uit Klik Tik
Het internet op: leer
online bankieren.

Het leren gebruiken van
leestekens in onze taal.

De volgende acht onderwerpen
komen aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een reis plannen
Online video’s kijken
Verkopen op Marktplaats
Internetbankieren
Zoeken en surfen
Mijn overheid
Mijn bank
Mijn zorgverzekering

Ieder onderwerp wordt ingeleid door een video.
Vervolgens wordt de gebruiker letterlijk aan de
hand genomen: de website wordt met screenopnames verkend en eenvoudige opdrachten
moeten worden uitgevoerd. Alles wordt visueel
en auditief in een rustig tempo aangeboden en
de opdrachtteksten kunnen met hulp van een
voorleestool worden uitgesproken. Zo wordt
bij het onderwerp Marktplaats het zoeken,
kopen, verkopen en een account aanmaken
stap voor stap uitgelegd. Voor mijn leerlingen
was het instructietempo te laag, de uitleg per
onderdeel te gedetailleerd en het duurde te
lang. Maar voor zeer moeilijk lerenden is deze
aanpak meer passend. Om de basisfuncties van
de computer te leren en zelfstandig te gebruiken, start je met Klik & Tik. De Tablet, of in nog
eenvoudiger taalgebruik met Klik & Tik. De
Start. In De Start legt webhulp Jomi in video’s en
in eenvoudig taalgebruik deelnemers uit hoe ze
de computer aan- en uitzetten, omgaan met een
muis, naar internet gaan en websites zoeken.
Het onderdeel De Tablet richt zich op mensen
voor wie de tablet toegankelijker is dan een
computer. Bij het opstarten van het programma
kiest een deelnemer voor iPad of Android. Aan
de hand van filmpjes en opdrachten laat Arjan
de mogelijkheden van een iPad zien en Naomi
vertelt hoe Android werkt. Simpel en eenvoudig.

Eind dit jaar lanceert Oefenen.nl het programma
Klik & Tik. Veilig Digitaal: een niet onbelangrijk
item voor de doelgroep.

De Verkeershulp
De Verkeershulp is in samenwerking met de
ANWB ontwikkeld. In dit basisprogramma
komen de meest voorkomende verkeerssituaties en de do’s en don’ts in het Nederlandse
verkeer aan bod. Het programma bestaat uit
negen hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk
oefent de woorden die horen bij het verkeer en
de verkeersborden. Daarna wordt er ingezoomd op de weggebruiker: voetganger, fietser,
scooter rijder of deelnemer aan het openbaar
vervoer. De automobilist en motorrijder zijn in
het programma bewust buiten beschouwing
gelaten, omdat je daarvoor een Nederlands
rijbewijs nodig hebt en dus de verkeersregels
bekend moeten zijn. In het laatste deel gaat
het over de voorrangsregels, verkeersborden
en hoe je veilig op weg gaat met je kind. Elk
hoofdstuk bestaat uit filmpjes en oefeningen.
In de filmpjes zie je verkeerssituaties; een
foutieve situatie, gevolgd door een goede.
Een agent legt de deelnemers uit wat er fout
ging en waarop zij moeten letten in dergelijke
situaties. Het oefenprogramma wordt afgesloten met een toets waarin de meest belangrijke
regels, borden, verboden en geboden de revue
passeren. De video’s en gebruikte foto’s van
verkeerssituaties zijn heel duidelijk. Om de
oefeningen te kunnen maken is leesvaardigheid vereist: de teksten en antwoorden van de
oefeningen kunnen niet worden geselecteerd
en voorgelezen. Ik adviseer de uitgever dit aan
te passen, zodat deelnemers, die technisch
niet leesvaardig zijn, toch de leerstof van dit
verkeersprogramma kunnen doorlopen.

Conclusie
Oefenen.nl is een laagdrempelige en interactieve manier van digitaal leren voor gebruikers
die moeite hebben met lezen, schrijven,
rekenen en digitale vaardigheden. Het platform biedt bijna 50 verschillende programma’s
aan op het gebied van taal, rekenen & geld,
computer & internet, samenleving en gezond
leven. De programma’s zijn helder van opbouw,
opzet en structuur en kunnen zonder enige
uitleg direct worden ingezet. Alle instructies
en oefeningen worden duidelijk aangeboden
en de vorderingen en resultaten per gebruiker bijgehouden. Een onderwijsaccount biedt
scholen de mogelijkheid om een Volgsysteem
in te richten. Je kunt als docent of begeleider
dan leerroutes voor je leerlingen klaarzetten en
hun vorderingen volgen. Ook heb je toegang
tot extra materiaal, lessuggesties of werkbladen
bij de programma’s en kun je met je leerlingen
chatten. Oefenen.nl ontwikkelt jaarlijks een
aantal nieuwe oefenprogramma’s met subsidiegelden vanuit diverse fondsen. Ook worden
verouderde programma’s opgefrist of in een
geheel nieuwe jas gestoken. Oefenen.nl kan ook
zijn waarde in het onderwijs hebben. Ik denk
dan aan (zeer) moeilijk lerende leerlingen in
het Praktijk- en Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Maar ook binnen NT2- educatie en het vmbokader kunnen de programma’s doeltreffend
worden ingezet. Op de website is een goed
gevulde kennisbank te vinden met webinars,
didactische tips en diverse publicaties om de
content van Oefenen.nl nog beter in te kunnen
zetten. Stichting Expertisecentrum Oefenen.
nl biedt met de oefenprogramma’s burgers, die
moeite hebben om bij te blijven, een passend
leerplatform om mee te kunnen (blijven) doen
in onze complexe maatschappij en verdient
hiervoor alle lof.
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Weergaloos geluid

Kristalhelder geluid

Clevertouch MDM

45 Watt incl. subwoofer voor
een ruimtevullend geluid

2x 15W speakers

100% controle op afstand
en optimaal gemak met
Remote Management of
Touchscreens

Clevermessage
Uw Clevertouch is niet alleen een
scherm voor lesgeven, het is ook een
communicatie-instrument

Alles licentievrij
Alles ingegrepen in panelprijs,
geen lopende kosten

IMPACT Plus™

IMPACT™

Bezoek ons op de IPON
stand nummer: A059
clevertouch.com | activegroup.nl
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In samenwerking met Google organiseert Schoolupdate voor diverse besturen
een gratis Google Discovery dag. Tijdens dit event wordt er aan de kennis en
digitale vaardigheden van docenten gewerkt, maar wordt men bovenal van top tot
teen geïnspireerd en gemotiveerd om met G Suite aan de slag te gaan.
Zo organiseerden wij onlangs de grootste Google Discovery dag van Europa
waarbij meer dan 400+ leerkrachten in één middag hebben ervaren hoe je

Meer weten over deze actie
en ons scholingsaanbod?

innoverend les kunt geven en samen kunt werken met behulp van G Suite for
Education. Wil je als bestuur, klein of groot, PO of VO, ook zo’n boost van

Bezoek ons tijdens de IPON

positieve energie krijgen? Geef je snel op via onze website!

info@schoolupdate.nl • www.schoolupdate.nl • www.academie.schoolupdate.nl

op stand B085
NIEUW!

ICT-training, onderwijs- en trajectbegeleiding,
opleidingen, e-learning en events
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HP is dit jaar trotse
hoofdsponsor van de IPON.
Op beide dagen kunt u bij ons terecht voor meer
informatie over onze mogelijkheden voor het
Primair en Voortgezet Onderwijs. HP heeft verschillende producten ontwikkeld die perfect
geschikt zijn binnen het onderwijs. Ze zijn gebouwd om mee te kunnen met de mobiele, projectgestuurde wereld van het moderne leren.
De HP Educatie oplossingen stellen docenten
in staat om onderwijs te differentiëren en tijd te
besparen door de lesplanning, administratieve
werkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden te vergemakkelijken.

Naamloos-1 2

Naast een stand op de beursvloer bent u ook
welkom bij de keynote van Klaas Kuperus voor
HP. Klaas heeft samen met HP het eerste Media
Lab in Nederland ingericht op het Amstelveen
College. Leren over nieuwe technologie werkt
het beste in een moderne en inspirerende omgeving. Het Media Lab zoals De Rekenwinkel
hem, samen met HP inricht, is een plek waar
leerlingen aan de slag gaan met robotica, VR, 3D
scannen en nog veel meer. Klaas Kuperus gaat
demonstreren hoe ook uw school kan profiteren
van deze nieuwe mogelijkheden en hoe De Rekenwinkel zich onderscheidt door het complete
plaatje in te vullen, inclusief lesontwikkeling en
docententraining.
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WIN EEN HP MEDIA LAB
VOOR UW SCHOOL!
MELD UW SCHOOL AAN OP WINEENHPMEDIALAB.NL

KIES VOOR HP EN MAAK KANS OP EEN HP MEDIA LAB T.W.V. €10.000,Op zoek naar een partner die u volledig ontzorgt rondom Choose Your Own Device? Aarzel dan niet langer en kies voor HP. Samen met
onze geselecteerde partners zorgen wij o.a. voor de beste producten, goede financieringsmogelijkheden en uitstekende service. Wanneer
u voor HP kiest dan maakt uw school kans om een Media Lab te winnen ter waarde van €10.000,-. Met een Media Lab leert u uw leerlingen
omgaan met ICT en het verbeteren van de digitale vaardigheden, rondom:

VIRTUAL REALITY

ROBOTICA

PROGRAMMEREN

3D PRINTING

HET MEDIA LAB

DE RUIMTE

DE MATERIALEN

DE DOCENTEN

HET CURRICULUM

Samen met de school maken wij
een passend ontwerp voor het
multifunctionele medialab, dat inspireert
en uitnodigt om met de aanwezige
materialen aan de slag te gaan.

Een moderne leeromgeving
vraagt om nieuwe materialen,
een plek waar spliksplinternieuwe
en hypermoderne materialen en
producten gebruikt worden.

Binnen ons aanbod zitten standaard
trainingen voor docenten om ervoor
te zorgen dat de juiste kennis
aanwezig is om goed met het
medialab te kunnen werken.

Door de ervaring die wij hebben
kunnen we een compleet curriculum
aanbieden of ondersteunen bij het
maken hiervan, om het medialab op
de juiste manier te benutten.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. *Uw school maakt alleen kans op een HP Media Lab wanneer de school voor het komende schooljaar (2020-2021) kiest voor HP als Choose your own Device partner. Afhankelijk van de behoefte kan een Media
Lab of een gedeelte hiervan worden ingericht met 10.000 euro. Deze actie geldt alleen voor scholen in het voortgezet onderwijs. Uw school maakt alleen kans wanneer er wordt gekozen voor HP. Aanmelden kan tot 1 juni 2020.
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Tools
Slimme Eve
Met de stekkers van Eve kun je apparaten op afstand bedienen. Dat kan via
een app, maar ook bijvoorbeeld via Siri door je stem te gebruiken. Daarnaast
krijg je inzicht in het energieverbruik. Je kunt Eve gebruiken voor alle
apparaten met een stekker. Laat je bijvoorbeeld thuis een schemerlamp op
een bepaalde tijd ingaan, zodat er ook een lamp brandt wanneer je niet thuis
bent? Met Eve kun je heel eenvoudig een tijdschema instellen. Dat maakt van
Eve dus een hele slimme tijdklok. Eve werkt alleen met iOS (Apple).
evehome.com/en/eve-energy

Kabel vergeten?
We regelen steeds meer via onze
smartphone. Agenda, route, mail, sociale
media, betalen en andere handige apps. Des
te irritanter wanneer je telefoon halverwege
een drukke werkdag ineens leeg dreigt te
raken. Opladen kan dan misschien via je
laptop of op een andere manier, maar dan
moet je natuurlijk wel een kabel bij de hand
hebben. Daar heeft Native Union iets op
gevonden met een handige oplaadkabel die
je gewoon aan je sleutelbos hangt. De kabel is
er in diverse varianten en kleuren. Bijkomend
voordeel is dat hij heel stevig is, waardoor je
minder kans hebt op kabelbreukjes.
nativeunion.com/collections/chargingcables/products/key-cable

Luqo tablet editie
Enkele jaren geleden introduceerde Luqo hun
projector waarmee je educatieve spellen op een
coöperatieve manier kon laten spelen door je
leerlingen. Het spel werkt via een projector en
vier grote gekleurde drukknoppen waarmee je als
speler je input geeft binnen de speciaal voor Luqo
ontworpen spellen. De projector is inmiddels
aardig doorontwikkeld en veel robuuster geworden. Ook het aantal beschikbare spellen is flink
uitgebreid. Luqo introduceert nu de tabletversie
waarbij je de projector niet meer nodig hebt om
de spellen te spelen, maar alleen nog een tablet
met daarop de Luqo app. De grote drukknoppen heb je vanzelfsprekend nog steeds nodig. Er
zijn spellen voor groep 1 maar ook voor groep 8
beschikbaar.
store.luqo.nl

Piano spelen op de
micro: bit

HP Sprout Pro
De HP Sprout pro is meer dan een krachtige computer met een 23” touchscreen.
De speciale camera zorgt ervoor dat je
alle 2D- en 3D-voorwerpen direct kunt
scannen en verder kunt bewerken op
de computer. Dat betekent dat je vrijwel
ieder object kunt digitaliseren om verder
te bewerken op de computer. Scan een
voorwerp, lees het in in een programma,
bewerk het en je kunt het vervolgens
weer 3D-printen. Sprout is daardoor erg
op zijn plek in een ontwerpstudio of
makerslab.
derekenwinkel.nl/ict-techniek/3dscanning/hp-sprout-3d-computer.html

Dat de micro:bit een veelzijdige
microcomputer is, weten we al wat
langer. Er verschijnen ook nog steeds
nieuwe toevoegingen zoals deze
Kitronik Klef Piano. Via de speciale
connector koppel je de micro:bit aan
de piano. Deze heeft een ingebouwde
versterker en een speaker om de
muziek direct te laten horen. Via de
optie uitbreidingen in MakeCode.com
kun je de Kitronik Klef Piano toevoegen, zodat je een programma kunt
schrijven of muziek kunt componeren en dit kunt downloaden naar de
micro:bit. De piano heeft 13 touchtoetsen die je kunt zien als een octaaf
en daarnaast op- en neertoetsen
waardoor je kunt wisselen van octaaf.
webshop.ictleskisten.nl/product/
kitronik-klef-piano-for-the-bbcmicrobit/

Sphero specdrums
Sphero kennen we van de programmeerbare robobal. Nu zijn
er ook de Sphero specdrums bestaande uit een soort ringen
die je om je vingers doet en die kleuren kunnen herkennen.
Door met de ring op gekleurde ondergronden te tikken, maak
je muziek. Je kunt natuurlijk ook de meegeleverde drummat
of de app hiervoor gebruiken. Doordat er twee ringen zijn,
kun je ook samen spelen of met twee handen tegelijk muziek
maken. Je laat de ringen op via USB. Het is ook mogelijk om je
eigen geluiden in te voeren en te laten klinken wanneer je op
een bepaalde kleur tikt. Doordat het op kleur werkt, kun je zo
ook tekeningen tot leven brengen.
sphero.com/specdrums
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Wil jij gepersonaliseerd onderwijs vorm gaan geven? Wil jij eigenaarschap
delen met de leerlingen? Wil je dit proces zowel inhoudelijk als procesmatig
beter begeleiden? In de persoonlijke- en teambegeleiding van EXOVA
besteden wij o.a. aandacht aan de mindset van leerkrachten en aan
de diverse leerkrachtrollen als coach, mediator en teacher. Al dan niet
ondersteund door de leerlijnen MATH (rekenen), Expeditie Wereld
(wereldoriëntatie) en CODE26 (taal).
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Meer weten? Kom naar IPON en bezoek onze stand nr. C090
Kijk ook op www.exova.nl.
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Onderwijsambassadeur

“Werken in de Bijlmer maakt
me een betere vakvrouw”
Dinsdagochtend, kwart over 11. Op basisschool Bijlmerhorst in Amsterdam Bijlmer begint het
wekelijkse groepsdoorbroken keuze-uur. Tien kinderen uit de groepen 4 – 8 kiezen vandaag voor
poëzie. In de deuropening verwelkomt Debbie Dussel ieder van hen bij naam: “Leuk dat je er bent!”
Een glimlach terug, een hand, een knuffel. Een meisje komt vrolijk binnen: “Hoi juf Debbie, ik vond
het vorige keer zó leuk, ik kom deze week weer dichten.”
Is dit keuze-uur vaste prik op jullie school?
“Vandaag gaan we een speciaal soort gedicht maken, een limerick. Dat is een gedicht van
vijf regels met een ritme dat je kunt zingen. Luister maar.” Debbie zingt een paar gedichten
van vorige week. “Je hoort het, hè? Een limerick mag lekker grappig zijn, of onzin of een
beetje rijmelarij. De woorden hoeven ook niet echt te bestaan, je mag best wat verzinnen.”
Als voorbeeld leest ze een gedicht voor waarin ‘struikelen’ rijmt op ‘gebruikelen’. “Is dat
echt een woord, ‘gebruikelen’? Nee hè? Je moet eigenlijk zeggen ‘gebruiken’. Maar in een
gedicht mag het – en zeker in een limerick. Het belangrijkste is dat je er plezier in hebt!” Ter
inspiratie nog een YouTube-filmpje met Tosca Menten en Joshua Douglas. En dan gaan de
kinderen zelf aan de slag. Het is 4 december, dus ‘Spanje’ rijmt her en der op ‘oranje’. Ook de
combinatie ‘paard’, ‘taart’ en ‘staart’ is populair. Debbie schuift aan bij de een na de ander,
leest hardop en ritmisch voor wat er al op het blaadje staat, zingt en helpt met het zinsritme.
Ze stimuleert andere kinderen om mee te denken en elkaar op ideeën te brengen. Er wordt
veel gelachen. Aan het eind van het keuze-uur heeft iedereen een min of meer zingbare
limerick en is tevreden over zichzelf. Ook het meisje dat halverwege het uur helemaal
verdrietig voor zich uit zat te staren omdat ze vastliep. Met wat hulp van een ouder meisje
lukte het wél. De jongen die pas sinds een maand op school zit in de nieuwkomersklas, leest
trots een Engelse limerick voor, waarin ‘Messi’ rijmt op ‘very sexy’. Een ander heeft helemaal
de slag te pakken: zij laat ‘dansen’ gevolgd worden door ‘balansen’.

“Ja, dat doen we elke week, dit past in ons pedagogisch klimaat. We
werken groepsdoorbroken, met alle kinderen vanaf groep 4. Achtste
groepers regelen de inschrijving voor de activiteiten; en sommigen
begeleiden er zelf een, zoals vandaag bouwen met K’NEX. Tijdens het
keuze-uur werk ik met een kleiner groepje leerlingen, ik heb dan een
heel ander soort contact met hen. En kinderen onderling krijgen zo ook
meer verbinding met elkaar. Dat komt de sfeer op school ten goede.
Elke leerkracht heeft een eigen domein tijdens keuze-uur. Voor mij is dat
taal, andere collega’s hebben rekenen, wereldoriëntatie of motoriek. Wel
jammer dat er geen budget is om iemand in te huren om bijvoorbeeld
robotica te doen met de kinderen. Mijn workshop met limericks van
vandaag gaat voornamelijk over het opwekken van plezier en interesse
in taal. Het fijne van een limerick is dat je dat lekker in een cadans kunt
lezen of zingen. Ik benadruk dat ze een beetje mogen rommelen met
verzonnen woorden om het te laten passen in het rijm en ritme. En dat
het leuk en grappig mag zijn; het ging vandaag ook over scheten en
poep… Dat mag allemaal. Ondertussen ontwikkelen ze hun taalgevoel.
Dat is het allerbelangrijkst.”
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Vertel eens meer over de taalontwikkeling van jullie
leerlingen?
“Onze school staat in een wijk met veel verschillende culturen,
nationaliteiten en talen. Het is niet zozeer het probleem dat er thuis
geen Nederlands wordt gesproken; erger is dat veel kinderen opgroeien
in een schrale taalomgeving. Veel ouders spreken de eigen thuistaal
eigenlijk niet goed. Ouders uit Ghana bijvoorbeeld spreken vaak een
mengelmoesje van gebrekkig Twi, Frans en Engels en een beetje
Nederlands. Omdat hun kinderen niet veel gesproken of gezongen Twi
om zich heen horen, groeien ze op zonder echte moedertaal-basis.
Ze krijgen niet mee hoe rijk een taal kan zijn, doen geen uitgebreide
woordenschat op in de eigen taal, ontwikkelen geen taalgevoel en leren
niet spelen met taal. Ik noem dat ‘halftalig opgroeien’. Hierdoor kunnen
ze ook veel moeilijker een tweede taal, Nederlands, leren. Als ze dan in
groep 4 zitten, scoren ze vaak prima op technisch lezen, maar kunnen
ze niet vertellen of schrijven over de dingen die ze in een thema geleerd
hebben. Ze hebben echt wel de drive en de potentie, maar het komt er
niet uit, ze komen niet tot bloei. Daarom besteed ik erg veel aandacht
aan het vergroten van de woordenschat; ik lees veel voor en bespreek
de boeken met hen; ik praat de hele dag, over alles wat ze doen en wat
er gebeurt; en ik stimuleer kinderen om zo veel mogelijk zelf actief
taal te gebruiken. Ten opzichte van zeventien jaar geleden, toen ik hier
begon in het onderwijs, is het niveau waarmee kinderen binnenkomen

in groep 1 gelukkig wel veel hoger. Destijds moest ik hen de meest
simpele begrippen nog aanleren: de kleuren rood, geel en blauw,
een cirkel en een vierkant, het woord boom… Dat instroomniveau is
inmiddels flink verbeterd, waardoor je meteen verdiepender bezig kunt
zijn met kleuters – lang leve de voorschool!”

Je hebt bewust gekozen voor werken in de Bijlmer, hè?
Waarom?
“Jazeker! Dit is de wijk waar kinderen het hardst goed onderwijs
nodig hebben. De Bijlmer is nog steeds het stadsdeel met de laagste
schooladviezen. Dat vind ik heel zorgelijk. Ik wil eraan meewerken
dat dat verandert, dat is mijn drive. Ik benoem dat als ‘equity’, eerlijk
onderwijs, waarin elk kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig
heeft om van onderwijs te kunnen profiteren. Om kinderen gelijke
kansen te geven, moet je ze ongelijk behandelen.
De meeste leerlingen op onze school hebben een lage startpositie, dat
moet gecompenseerd worden door de leraar. Ik wil gerichte, maximale
ondersteuning geven. En deels lukt dat. Ik kom soms kinderen tegen die
ik destijds geholpen heb om hun eerste woordjes Nederlands te leren,
die nu mbo of zelfs hbo doen. Dat vind ik geweldig! Dus ik heb bewust
gekozen voor werken in de Bijlmer, omdat ik hier het meeste verschil
kan maken qua equity. Maar ook omdat het voor mezelf uitdagend
is. Hier kan ik mijn vakmanschap ontwikkelen; je moet zoveel weten,
kennen en kunnen! Ik heb heel verschillende leerlingen in de klas: ook
kinderen die heel snel en op een totaal ander niveau denken. Maar
ook ongeconcentreerde kinderen, soms agressieve kinderen, kinderen
met sociaal-emotionele moeilijkheden of een thuissituatie die niet
makkelijk is. En kinderen die uit oorlogsgebieden – Afghanistan, Syrië
– naar Nederland gevlucht zijn. Veelal op zo’n jonge leeftijd, dat ze daar
zelf niet veel herinnering aan hebben – maar hun ouders wel. Voor
sommigen ben ik degene die veiligheid biedt, bijna een soort ‘tweede
moeder’.”

Vertel eens wat meer over je eigen vakmanschap?
“Alle eisen aan kennis, vaardigheden en vakmanschap van een leraar
gelden in een wijk als de Bijlmer in het kwadraat. Elk verhaal dat je
vertelt moet kloppen – met een begin, midden en eind. Je moet heel
goed aansluiten op de voorkennis van je leerlingen, op wat ze weten
en wat ze kunnen. Als je alles goed uitlegt in stapjes en met veel
voorbeelden, merk je dat je kinderen daarin meekrijgt. Dus ik ben
veel tijd gaan besteden aan de ontwikkeling van mijn vakmanschap.
Ik maak hele specifieke keuzes: wat doe ik wel in de les, wat doe ik niet,
en hoe doe ik dat? Bijvoorbeeld bij de taalles leg ik de oude methode
opzij, omdat invuloefeningen weinig toegevoegde waarde hebben
voor hun kennis van de wereld. Dus maak ik – vanuit het lesdoel –
mijn eigen les. Ik koppel zo’n taalopdracht aan het thema waar we
mee bezig zijn. Ik laat hen bijvoorbeeld een verhaal schrijven met de
woordenschatwoorden van de week. En als ze een weettekst gaan
maken, doen we dat samen, stap-voor-stap en met veel voorbeelden.
Ik leer ze eerst een woordveld te maken met wat ze al weten. Dan laat
ik hen nadenken over welke vragen ze verder hebben; die schrijven
ze op. Ik laat zien wat goede bronnen zijn, op internet of in een
encyclopedie of informatieboek. Daarbij verwijs ik naar de vaardigheid
om aantekeningen te maken, die ze bij Nieuwsbegrip al geleerd hebben.
Met de informatie die ze vinden, gaan ze hun woordveld aanvullen.
Daar maken ze zinnen mee, die ze in goed lopende volgorde plaatsen.
Dat is de kladversie van hun verhaal. Dan laat ik zien hoe ze op de
iPad documenten aan kunnen maken met een wachtwoord, hoe ze er
een plaatje in kunnen plakken. Ze typen hun tekst in het net en ik laat
zien hoe ze die kunnen printen. Ik begeleid hen naar succes. Kinderen
worden er blij van als ze dingen kunnen, dat motiveert hen de volgende
keer de lat nog wat hoger te leggen. Al die vaardigheden moeten ze van
mij leren, ik kan er niet van uitgaan dat ze dat vanuit thuis wel weten of
kunnen. Dus ik moet veel meer expliciete directe instructie geven dan
op een andere school. Dat hebben mijn leerlingen nodig om de basis
te krijgen waardoor ze het volgende stapje kunnen nemen. Eén les
geschiedenis is niet voldoende om te beklijven, dus ik moet het terug
laten komen op andere manieren, bij taal bijvoorbeeld.”

Waar zie jij de kracht van Bijlmerhorst?
“Wij zijn een kleine school (200 leerlingen) met kleine groepen. We
hebben één groep per jaarlaag, plus twee nieuwkomers groepen.
Iedereen kent elkaar, voelt zich verbonden met elkaar. Dat geeft veel
veiligheid en een fijne sfeer. Het team is hooggekwalificeerd. Veel
collega’s hebben – net als ik – voor, na, of naast de pabo een master
gedaan: bijvoorbeeld orthopedagogiek, sociologie of psychologie, een
universitaire opleiding Nederlands, of een master Special Educational
Needs (SEN).
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Jij als leraar bent verantwoordelijk
voor het vakinhoudelijke, vakdidactische
en pedagogische proces in de klas.
Omarm dat!
Iedereen hier zet zich enorm in voor de kinderen, iedereen heeft
diezelfde drive. Zowel iedereen afzonderlijk, als het team in
gezamenlijkheid. Iedereen wil equity, alles doen wat nodig is om de
kinderen tot bloei te laten komen. We stellen ambitieuze doelen, willen
allemaal ons vakmanschap ontwikkelen en zijn bereid daar hard voor
te werken. We kijken bij elkaar in de groep, geven en vragen feedback.
We ondersteunen elkaar, ook als iemand het even niet meer trekt. We
hebben eigenlijk geen lerarentekort. Als er een nieuwe collega bijkomt,
zetten we ons er met elkaar voor in om die te begeleiden. Daar hoeft
niets over afgesproken te worden, dat doen we gewoon. De teamkamer
is onze centrale plek. Daar vindt de professionele dialoog plaats. Tijdens
het gezamenlijke lunchuur is het gezellig en is er ruimte om van alles
te bespreken. Als iemand een probleem heeft rondom een leerling, dan
vragen de anderen door en denken mee over oplossingen.
Omdat we allemaal zo autonoom zijn en veel vrijheid krijgen van onze
schoolleider, is onze valkuil dat er veel losstaande initiatieven zijn, in
plaats van een meer gestructureerde, doorgaande aanpak. Het gevaar
is dan dat dingen verwateren. Het is een beetje zoeken: ‘Waar ligt je
individuele autonomie en waar ligt de teamautonomie?’ Om die reden
zijn we dit jaar begonnen met de methodiek van stichting leerKRACHT.
We hopen dat die ons kan helpen om dingen beter te borgen.”

Wat vind jij belangrijke eigenschappen van een
schoolleider?
“Ik heb op verschillende scholen gewerkt. Mijn huidige directeur Bart
Vervoort is de beste schoolleider die ik gehad heb, dus ik noem maar
gewoon op wat ik hem zie doen: hij gaat uit van het vakmanschap
en de autonomie van de teamleden. Hij stimuleert dat we kennis
vergaren en faciliteert dat. Hij laat ons vrij om dingen uit te proberen.
Zelf houdt hij zijn eigen kennis ook goed bij, dus je kan interessante
inhoudelijke gesprekken met hem voeren. Hij voorziet teamleden van
feedback – en andersom. Je kan tegen hem precies zeggen wat je vindt
en wat je denkt. Er is wederzijds vertrouwen en respect, dat werkt heel
verbindend. Bart steunt z’n mensen en zorgt ook voor hen. Soms – als hij
ziet dat dat nodig is – komt hij een klas binnen en neemt een kwartier de
groep over, zodat de leerkracht even rust kan nemen om koffie te halen.”

Ben jij altijd zo’n autonome leraar geweest?
“In januari 2017 kwam het rapport uit van het onderzoek naar werkdruk
in het onderwijs. Dat maakte mij wakker: ik ben dus niet de enige die zo
veel tijd besteedt aan de kwaliteit van mijn onderwijs, zodat leerlingen
hun potentie kunnen waarmaken. Daar is vakmanschap voor nodig,
kennis en vaardigheden. Maar ook tijd, ruimte en autonomie; en die
laatste drie ervaar je vaak niet als leraar. Toen zag ik de presentatie van
Edith Hooge ‘Mijn idee voor Onderwijs’: “Autonomie, ofwel professionele
ruimte, moet je zelf nemen. Je kunt niet gaan zitten wachten tot die je
wordt gegund.”
En ik realiseerde me plots dat autonomie en verantwoordelijkheid
bij elkaar horen. Ik ben verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke,
vakdidactische en pedagogische proces in de klas. Die
verantwoordelijkheid ben ik gaan nemen, zowel binnen school
als daarbuiten. Ik heb me verdiept in de regelgeving, en heb meer
kennis vergaard over bijvoorbeeld het waarom en het hoe van
expliciete directe instructie en over de referentiedoelen van rekenen.
Ik ben actief geworden bij de onderwijsbond en ging op zoek naar
onderswijsnetwerken. We moeten het als leraren samen doen met
elkaar. Ik vind dat wij ons moeten verenigen. Ik wil niet dat iemand het
gesprek voor mij/ons voert en over mij/ons praat, maar wel dat iemand/
de bond het gesprek organiseert en ervoor zorgt dat wetenschap,
onderwijs en politiek met elkaar verbonden worden.”

Waarmee wil je dit interview afsluiten?
“Ik wil aan al mijn collega’s in het land meegeven: ontwikkel je
vakmanschap, pak je professionele autonomie terug, informeer
jezelf, lees, vergroot je kennis. Praat met collega’s en ga eens bij hen
in de groep kijken, vraag feedback. Haal en deel kennis en ideeën
op Twitter, ga naar onderwijs meet-ups. Sta boven de methode. Jij
bent verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en
pedagogische proces in de klas. Omarm dat!”

Debbie Dussel zit al zeventien jaar in het vak. Ze begon als tutor
bij de VVE (voor- en vroegschoolse educatie) terwijl ze de deeltijd-pabo volgde. Later deed zij de master SEN-opleiding.
Debbie Dussel is actief op Twitter als @Debdus.

Links

De site van Bijlmerhorst: www.bijlmerhorst.nl
Het limerick-filmpje staat op het YouTube-kanaal van
Tosca Menten: youtu.be/l2TsHH77maA
De Balie-lezing ‘Mijn idee voor Onderwijs’ van Edith Hooge
(28-11-2017) staat op YouTube en Vimeo.
De passage over professionele autonomie die zo’n indruk maakte
op Debbie, begint op minuut 31:25. youtu.be/JJl37krzfAo
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‘Rendementsdenken is niet
erg, zeker niet als we het
balansdenken noemen’
Wat is rendementsdenken? “Rendementsdenken is het idee dat alles in rendement
uitgedrukt moet worden. Hierbij is geen oog meer voor de menselijke maat, de zachte
en onmeetbare waarden in het leven.” (1)

D

eze definitie heeft meteen al een flink negatieve ondertoon.
Er is zelfs een pijnlijk herkenbare roman over geschreven
door Lucas Zandberg. Het boek “De Rendementsdenker”
kan gelezen worden vol herkenning, ook voor ons in het
basisonderwijs. Over een wereld die wij niet willen. Een wereld van
versluierend vakjargon, babbelkousjes, kekke typjes, ‘managers ver van
de praktijk’ en afrekeningen in het net-niet criminele circuit. Dit boek
is een aanrader. Je leest het met stijgende ergernis omdat je denkt aan
de mensen die je zelf hebt langs zien komen. Aan de zaken die je niet
kon verwoorden maar door deze schrijver perfect worden gefileerd. En,
ik geef toe, aan dingen die ik heb geaccepteerd omdat ik dacht dat ze
normaal waren.

In de oorspronkelijke
definitie van rendementsdenken wordt de menselijke
maat vergeten
Om rendementsdenken hangt er dus een zweem van afrekeningscultuur, managementlagen, uitzichtloze studiedagen vol gezellige
energizers, heisessies op blote voeten om te aarden en geldstromen
die in goede banen geleid dienen te worden. Daar heb ik allemaal ook
niks mee. Dat boeit me allemaal helemaal niks. Ik wil gewoon lesgeven.
Mijn plezier halen uit mijn vakmanschap. Dat waar ik voor geleerd heb
en waarvoor ik ooit ben ingehuurd. Al het andere is vervelende ruis.
Ruis hoort verbannen te worden of minstens naar de achtergrond te
verdwijnen.
Ik heb gezocht naar een andere definitie, maar heb deze vooralsnog niet
kunnen vinden.
Ik zal in deze column trachten het begrip rendement te verbreden en
de waarde voor het (basis)onderwijs aan te tonen. Dit in het kader van
werkdrukverlaging en, als prettige bijvangst, efficiënt omgaan met het
beschikbare geld. Want als er niet meer bijkomt, zullen we zelf aan de
slag moeten.

Toen ik googelde voor deze column, bleek dat rendementsdenken
vooral in het onderwijs een heet hangijzer is. En dan met name in het
voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. Ik richt me hier op het basisonderwijs, maar ik denk dat er op andere plekken ook winst te behalen
is… om maar eens in rendementstermen te blijven.
Ik gaf in het begin aan dat ik alleen de gegeven, zeer negatieve, definitie
heb kunnen vinden. Dat is jammer. Ik stel, hardop denkend, de volgende
(voorlopige) definitie van rendementsdenken voor: “Rendementsdenken
is het je bewust zijn of de investeringen (in aandacht, inspanning, tijd,
geld enz.) in verhouding staat tot de opbrengst van die investering.”
Weeg de volgende zaken eens af:
- Investering in alle toetsen (in tijd, geld en stress bij alle betrokkenen)
en het rendement. Wat doe je met de uitslagen?
- Investering in de vorm van vele vergaderingen en het rendement
daarvan. Vraag je eens af of de vergaderingen nodig zijn en of het
niet korter, krachtiger, efficiënter kan.
- Investering in een schoolbrede, niet breed gedragen, flinterdun
bewezen vernieuwing en het rendement daarvan op langere termijn.
Veel vernieuwende concepten wordt top-down opgelegd of door
collega’s met een stokpaardje doorgedrukt. Vaak gaat men akkoord
voordat alle consequenties duidelijk zijn. En een op voorhand
mislukt experiment ziet het levenslicht.
- Investering in peperdure methoden en het rendement ervan. Een
dure methode maakt van een minder goede leerkracht geen goede.
Een goede leerkracht kan met een minder dure methode goed uit de
voeten. Methodes zijn niet meer dan middelen, geen doelen.
- Investering in peperduur meubilair en het rendement ervan. De
effectiviteit van bijvoorbeeld duur ingerichte leerpleinen met chillhoekjes en loungebanken staat terecht ter discussie.
- Investering in iPads voor alle kinderen en het rendement ervan.
- Investering in tijd en geld in een schoolbrede feestweek vanwege
een 10-jarig bestaan en het rendement.
- Vijf (avond)vergaderingen voorafgaand aan het Sinterklaasfeest en
het feest zelf.
- En er zijn zo genoeg voorbeelden te bedenken.
Als het antwoord positief is, kun je doorgaan op de ingeslagen weg.
Blijkbaar werkt het. Als het antwoord negatief is, lijkt me het minste dat
je kunt doen de investering tegen het licht houden en heroverwegen.
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tekst: Bertus Meijer

Soms is een kleine aanpassing voldoende. Ga ook eens het draagvlak
na. Wellicht is afschaffen ook een optie. Calculeer weerstand in, want
‘we deden het altijd zo’ of ‘het is zo leuk voor de kinderen’. Ik vind beide
argumenten kulargumenten.
De winst zit hem in werkdrukverlaging, tijdswinst, geldwinst en andere
niet genoemde zaken. Deze vorm van rendementsdenken lijkt me niet
zo negatief.
Zoals gezegd zit er in ons hoofd een andere vorm van rendementsdenken. Rendementsdenken met als achterliggende gedachte “Meten
is weten en vervolgens afrekenen”. (2) is hier niet aan de orde. Afrekenen is niet het doel van de vorm van rendementsdenken waar het mij
hier om gaat. Het gaat om investering en rendement op kleine schaal
(school-, klassen- of individueel niveau) tegen elkaar afwegen en indien
de balans negatief is eventueel bijstellen. Iedere investering die we doen
in geld, tijd of materiaal, kost nu eenmaal (belasting)geld. Dan is het
toch niet vreemd dat we ook naar de rendementen van die investering
kijken? En die balans kan per organisatie en per persoon verschillen. (2)

En dus…
In de oorspronkelijke definitie van rendementsdenken wordt de menselijke maat vergeten. Ik pleit daarom ervoor om dit kader een andere
term te gebruiken. Er is al jargon genoeg, dus deze kan er wel bij. De
term “balansdenken” doet de zaak meer recht. Hou bij je investeringen
het rendement ervan in de gaten. Zorg dat de balans minimaal in het
midden blijft. Met een kleine inspanning of verandering is balans weer
in evenwicht of, nog mooier, is de opbrengst groter dan de investering.
De nieuwe definitie wordt dan: ‘Balansdenken is het je bewust zijn of de
investeringen (in aandacht, inspanning, tijd, geld enz.) in verhouding
staat tot de opbrengst van die investering.’ Daar kan geen eventmanager tegenop. Dan kan het geld dat in die medewerker wordt gestoken op
een onderwijskundige manier kinderen ten goede komen. En dat alles
werkt weer werkdruk verlagend. Dat willen we toch?

Bertus Meijer

www.facebook.com/onderwijsenzo

Literatuur:
1.	https://www.dfbonline.nl/begrip/18215/rendementsdenken
2.	https://strategieplus.nl/blog/3-rendementsdenkenmoet-maar-dan-goed

Verder lezen:
-	https://decorrespondent.nl/2590/rendementsdenkendeden-we-het-maar/99572550-912c559f
-	https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/29/lesgeven-doenwe-hier-niet-11349227-a1564952

Reisgids zoekt een
nieuw Reisbureau!
Stichting de Reisgids Digitaal Leermateriaal zoekt een
nieuw Reisbureau, een geschikte overnamekandidaat voor
haar digitale handvat voor de dagelijkse lespraktijk. De
ReisgidsDL wijst de weg naar talloze bronnen op het gebied
van digitaal leermateriaal, geeft een uitgebreid overzicht
van werkvormen voor in de klas en biedt een groot aantal
praktische toolbeschrijvingen voor in de les.

D

e ReisgidsDL is het resultaat van de inzet van honderden
mensen met hart voor onderwijs met als basis Wisdom
of the Crowd. Het initiatief is genereus ondersteund door
het bedrijfsleven en vele onderwijs verantwoordelijke en
gerelateerde organisaties met minstens zo’n groot hart voor onderwijs,
zie onze Reisgenoten op onze website.
Technologie is niet meer weg te denken uit het onderwijs en een
onafhankelijke door leerkrachten en docenten zélf samengestelde bron
van info op het gebied van ICT-in/en-onderwijs is onontbeerlijk!
We zoeken dus een gedreven onderwijsorganisatie die de ReisgidsDL
wil continueren. Dat impliceert serieuze, verduurzaming, uitbreiding,
vernieuwing en promotie in het hele onderwijsveld (PO, VO en MBO).
Onze zoektocht is in gang gezet en serieus geïnteresseerden kunnen
voor de voorwaarden contact opnemen.

Louis Hilgers
info@educos.nl / 06 51089585
reisgidsdigitaalleermateriaal.org

VIVES 168

23 - 24 Column Bertus Meijer_v168.indd 24

10-01-20 15:29

Privacy en informatiebeveiliging
is al complex genoeg.
Met de IBP-oplossing van Smile krijg je
meer overzicht met minder moeite.
Ontdek wat Smile voor
jouw onderwijsinstelling
kan betekenen.
De software is samen met gebruikers
uit het onderwijs ontwikkeld voor
VO/PO, MBO, HBO en WO.

Bezoek ons op de IPON beurs
op stand 15 bij het Start-up Plein

Volg onze workshop

op 5 februari om 12.15 uur in Theater Oranje
of 6 februari om 12.15 uur in Theater Geel

Check www.smile.nl/onderwijs
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Blijf jezelf
uitvinden met
de Rolf groep
Iedereen is ergens een ster in
Leren gaat over jezelf uitdagen, vernieuwen, verbazen.
Over steeds weer nieuwe talenten of talentjes van jezelf ontdekken
waarvan je niet wist dat je ze had.

Over jezelf opnieuw uitvinden.

Bezoek ons
in onze stand
D044

DRG_ADV VIVES 520X360.indd 1
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Augmented Reality en Coderen

Virtual Reality

Als je zelf
op ontdekkingsreis gaat
zul je je verbazen
hoeveel je leert.

Je comfortzone
is lekker en veilig.
De uitdaging daarbuiten
is vele malen leuker.

Rolf Connect

Onszelf opnieuw uitvinden

De meest spannende
en nieuwe dingen
gebeuren daar
waar werelden samenkomen.

Deel jouw verhaal met ons,
het is goud voor ons waard.
Want,
zonder Jou geen Wij.

De wereld is om te ontdekken

Digitaal leren door fysiek beleven

Illusie en realiteit hand in hand

Samen spelen, samen delen

De diepte in!
In twaalf workshops gaan we de diepte in met Augmented / Virtual Reality,
Coderen en digitaal leren door fysiek beleven – én brengen we creativiteit
binnen handbereik.

Meld je aan voor één of meerdere workshops via:
ipon.nl > REGISTREREN.

Meer informatie over onze workshops vind je via:
www.derolfgroep.nl/ipon2020
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tekst: Susan Spekschoor & prowise.com

OnderwijsappsOnderwi
Onderwijsapp
Susan Tipt Apps

In deze rubriek worden educatieve apps, taaltools en lesplannen uitgelicht.
Even voorstellen
geeft onderwijs aan leerlingen (12-20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige beperking. Daarnaast verzorg ik onder andere presentaties en workshops
rondom inzet van iPad en apps in het onderwijs en geef ik trainingen. Via mijn site houd ik jullie graag op de hoogte van de (tijdelijk) gratis en nieuwste apps
voor kinderen en onderwijs. Regelmatig schrijf ik recensies en blog over diverse onderwijsmaterialen. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op
susanspekschoor.nl/. Volg mij op Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn en/of Instagram om op de hoogte te blijven.
Dit schooljaar zal ik in deze rubriek diverse apptips met jullie delen.

Geluiden herkennen
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis
Deze app is gemaakt door meester Dennis. Door een thema te kiezen (wilde dieren, in huis, vervoer, instrumenten of boerderij) kies je een spel. In totaal
zijn er drie spellen met 12 geluiden per thema: luister naar de geluiden, raad het juiste plaatje en zoek het juiste plaatje en geluid (een memory). De app is
eenvoudig in gebruik en bevat kleurrijke afbeeldingen. De app is gratis en bevat onder in beeld een (kleine) reclamebanner. Wanneer kinderen hiermee
overweg kunnen, dan is de app prima in te zetten in de klas.

Fraction Tiles
Geschikt voor iPad en iPhone – € 2,29
Een digibord op jouw iPad, gevuld met stroken. De stroken kun je weergeven als breuken, procenten of kommagetallen. Maak met behulp
van deze app de hoeveelheden zichtbaar. Zo kun je bijvoorbeeld goed en overzichtelijk weergeven dat in één hele strook vier strookjes van
¼ passen. Of dat in 25% twee stroken van 12,5% passen. De breuken lopen op van 1/12 naar 1. De kommagetallen lopen op van 0,083 naar 1.
En de procenten lopen op van 8,3 procent naar 100 procent. Een handig hulpmiddel bij het onderdeel verbanden in het rekenonderwijs.

Leer de dagen en maanden met Juf Jannie
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – € 1,19 / € 1,09
In deze app leren kinderen de dagen van de week en de maanden van het jaar. Daarnaast is er nog een oefening met de kalender. De dagen van de week
bestaat uit drie oefeningen. Zo oefent het kind onder andere de volgorde van de dagen. De maanden bestaan uit vier oefeningen. De volgorde komt hier terug.
Maar ook het aantal dagen van de maanden. De oefeningen zijn overzichtelijk en eenvoudig in gebruik. Een mooie app om in te zetten bij het vak rekenen.

Pic Collage
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
In deze gratis versie zijn er veel mogelijkheden. Kinderen kunnen zelf een kaart of flyer maken. De app bevat een serie formats die je als
kaart of flyer kunt vullen met eigen tekst en afbeeldingen. De formats passen bij de tijd van het jaar, maar bevatten ook onderwerpen die
het hele jaar door kunt gebruiken. Maak je liever een collage met jouw afbeeldingen? Dat kan ook. En als laatste hebben kinderen met de
optie ‘freestyle’ de vrije hand om alles zelf te bedenken. Je kunt hier afbeeldingen, tekst, animaties, tekeningen en stickers toevoegen. Een
aanrader wanneer je kaarten wil maken of bijvoorbeeld een poster mag ontwerpen voor een thema afsluiting, open dag of een schoolfeest.

Labo Brick Train
Geschikt voor Android, iPad en iPhone – Gratis (bevat in-app-aankopen)
Heb jij het jonge kind en werk je met het thema vervoer of treinen? Dan is deze app een aanrader. Bouw stap voor stap jouw eigen trein. Dit kan een oude
stoomlocomotief zijn, maar ook een snelheidstrein. Kies een route. Onderweg komt het kind allerlei oefeningen tegen. Zo moet je de weg repareren
(puzzelen) en lading opruimen. Beleef als machinist de avonturen.
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wijsappsOnderwijsapps
Lesidee
Zo zet je een mindmap creatief in!
In Prowise Presenter ga je aan de slag met de mindmap-tool.
Hiermee kun je als leerkracht alle kanten op. Het is een prachtige grafische techniek
die op een effectieve en leuke manier visueel ondersteunt bij het verwerken van leerstof.

Evalueer je les

Bereid een spreekbeurt voor

Evalueer je les door de aangeboden lesstof samen

Gebruik deze tool ook eens om met je leerlingen een plan

te vatten in de mindmap-tool. Laat de leerlingen

van aanpak op te stellen, een spreekbeurt voor

sleutelwoorden insturen via ProConnect en orden deze

te bereiden of als eerste opzet voor een boekverslag.

input eenvoudig op het canvas.

Mindmap

Door het visueel weergeven van informatie ontstaan
creatieve ideeën en denken je leerlingen ‘outside the box’.

Gebruik kleuren om verbanden zichtbaar te maken en
voeg eenvoudig, links, illustraties en afbeeldingen toe.

resenter-t ip s,
P
r
ee
m
or
vo
m
co
e.
is
w
ro
P
Kijk op My
ater iaal ,
zoals kant-en-kl aar lesm
o’s en nieuw s.
hand leid ingen, uit legvi de

Maak lesstof overzichtelijk
Gebruik de mindmap om samen met de leerlingen
een overzicht te maken van de lesstof. Handig als
voorbereiding op een proefwerk!

Gratis account

Direct aan de slag

Maak een Prowise Presenter-account aan via account.

Ga naar presenter10.prowise.com in de browser

prowise.com. Presenter is voor leerkrachten én leerlingen

(Chrome) of download de app voor iOS, Android

volledig gratis te gebruiken. Op school én thuis.

of het Prowise Touchscreen in Central.
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tekst: redactie

Beurstips en
trucs voor
IPON 2020

N

aast jouw eigen interesses ben je als beursbezoeker ook een verkenner van jouw
school of schoolbestuur. Lang niet altijd zijn je collega’s of je directeur samen met
jou aanwezig op de beurs. Het is dus handig om voorafgaand aan je bezoek al na
te denken wat je wilt zien en hoe je na afloop van de beurs jouw ervaringen deelt
met collega’s en de beslissingsbevoegden.

10
tips

10
tips

voor een goed
IPON-bezoek
tip 1

Vanzelfsprekend kun je niet alles zien en niet iedereen spreken.
Kies een thema waar je echt meer over wil weten en hou je aan dat
thema. Bestudeer de exposantenlijst en maak keuzes over welke
stands je beslist wilt bezoeken.

tip 2

Op de eerste dag worden de IPON-Awards uitgereikt. Dit zijn
belangrijke prijzen voor producten die door een kritisch panel zijn
genomineerd. Bekijk de genomineerden. Kom je op de tweede dag,
vergeet dan de winnaars niet op te zoeken.

tip 3

Spreek met collega’s af dat jullie je verspreiden over verschillende
thema’s en niet de hele dag als groepje optrekt.

tip 4

Neem af en toe rust op een van de eet- en drinkpleinen en wees
niet bang om het gesprek aan te gaan met mensen die je niet kent.
Wie weet hebben zij iets gezien waar jij net naar op zoek was. Hier
kun je ook bijpraten met je collega’s.

tip 5

Om 12 uur denkt iedereen aan de lunch! Dan heb je kans om op de
drukke stands aandacht te vragen. Neem dus een goed ontbijt en
eet wat tussendoor.

tip 6

Laat je badge alleen scannen als je echt geïnteresseerd bent in
een product/dienst. Vraag anders gewoon een kaartje van de
standhouder.

Voorbereiding en
kennisdeling achteraf
tip 1

Stem vooraf met je collega’s of management af welke vragen
zij hebben en waar zij antwoord op willen.

tip 2

Benoem drie of vier hoofdthema’s waarover je specifiek
geïnformeerd wilt worden.

tip 3

Tijdens de beurs wordt je badge door exposanten gescand. Door
het scannen van je badge, krijgen de exposanten de beschikking
over de gegevens die jij vooraf bij het aanmelden ter beschikking
hebt gesteld.

tip 4

Zorg dus dat je tijdens de aanmelding op de site die zaken aan
vinkt waarin je daadwerkelijk geïnteresseerd bent.

tip 5

Geef enkel jouw eigen gegevens aan de exposanten, niet die van
je leidinggevende of de beslisser in de organisatie.

tip 6

Maak zo kort mogelijk na de beurs een korte presentatie van
je bevindingen, aangevuld met foto’s/filmpjes en links naar
relevante informatie.

tip 7

Deel kort na het beursbezoek je bevindingen alvast en gebruik de
eerstvolgende teamvergadering om je bevindingen te presenteren.

tip 8

Leg relevante flyers die je tijdens de beurs hebt meegenomen
in de personeelskamer.
Vraag indien mogelijk demo-accounts aan en deel deze ook
met je collega’s.

tip 7

Neem van de onderwerpen die je interesseren zo min mogelijk
documentatie mee, bijvoorbeeld alleen het adres van de website
van het product.

tip 9

tip 8

Maak liever een foto van het product. Dit scheelt sjouwwerk van
papieren die je achteraf toch weggooit.

je complete gidsen hebt meegenomen, plak post-its met
tip 10 Als
jouw impressie bij de relevante onderwerpen.

tip 9

Bij een stand spreekt iedere standhouder je aan, zeker als je even
blijft hangen. Wanneer je niet geïnteresseerd bent, zeg dat dan
netjes maar resoluut. Je hebt je tijd nodig om dat wat je echt interesseert wat beter te kunnen beoordelen.

vooral geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen,
tip 10 Probeer
die zo goed mogelijk aansluiten bij jouw concrete onderwijssituatie.

Laatste tip
Geniet ook een beetje! En sla vooral
het start-up plein niet over.
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IPON Awards 2020
De IPON awards stimuleren het bedrijfsleven
om producten te vernieuwen en te verbeteren.
Met behulp van de Awards kan het onderwijs op een originele manier kennismaken
met leveranciers en digitale schoolborden,
e-learning, educatieve software, ict – beheer,

De IPON Awards worden geïnitieerd rondom alle gebieden
van ICT binnen het onderwijs, te beoordelen op gebruik,
originaliteit, ontwerp, toegankelijkheid en prijs.
De professionele en onafhankelijke jury maakt de genomineerden bekend, hierna worden ze verder beoordeeld.
De 8 verschillende categorieën zijn:

outsourcing en veel meer. Het vakblad Vives,
besteedt het gehele jaar door aandacht aan
de winnaars van de IPON Awards.

AWARDS2020
ONDERWIJSINNOVATIE & ICT

1

IPON – innovatie van het leren Award PO

2

IPON – innovatie van het leren Award VO

3

IPON – innovatie van het leren Award MBO

4

IPON – Gewoon Speciaal Award

5

IPON – organisatie van het leren Award

6

IPON – Start-up Award

7

IPON – stimulerings Award

8

IPON – Young Educational Professional Award

De Young Educational Professional Award is voor studenten aan de Pabo of lerarenopleidingen die een oplossing
hebben om de werkdruk of het lerarentekort tegen te
gaan. Technologie moet hierbij een rol spelen.
Het lerarentekort in het onderwijs loopt op. In het primair
onderwijs is dit nu al het sterkst zichtbaar, maar ook
het voortgezet onderwijs heeft een tekort aan leraren
voor bepaalde vakken. Dat zorgt voor extra werkdruk.
Werkdruk die nu toch al hoog is door het lerarentekort,
passend onderwijs, veel administratie, vele contacten
met leerlingen en hun ouders, collega’s en externen.
Klagen helpt niet, daarvoor is ons mooie vak te belangrijk. We moeten samen op zoek naar oplossingen.
Technologie kan ons daarbij mogelijk helpen. Wij zijn op
zoek naar creatieve ideeën van jonge mensen die aan de
start staan van een loopbaan in het onderwijs. Hoe zou
technologie onderwijsprofessionals kunnen ondersteunen bij hun belangrijke taak?

Jury IPON Awards 2020
Tessa van Zadelhoff
Juryvoorzitter
Tessa heeft twintig jaar ervaring in het
Nederlandse basisonderwijs als leraar
en ict-coördinator en werkt momenteel als projectleider
Onderwijsinnovatie bij de stichting PRODAS. Daarnaast
werkt zij als zelfstandig professional onder de naam Warempel als redacteur voor onderwijsvakbladen en Kennisnet.
Daarnaast verzorgt zij presentaties, workshops en adviezen
over 21st century skills, de inzet van devices, sociale media/
mediawijsheid en innovaties in het onderwijs. In 2011 nam
zij samen met Louis Hilgers het initiatief voor BoekTweePuntNul.
Karin Winters MEd
Jurylid algemeen
Onderwijsondernemer
(Modern Werkende).
Houdt zich bezig met professionalsiering van docenten,
Slimmer en Efficienter werken. Bouwt met LearningROCKS
online academies voor scholen en organisaties.
Educatief auteur en Teamcoach.
Hoofdredacteur Vives Magazine / Vennoot learningROCKS/
Edublogger op https;//karinblogt.nl /
Meer op karinwinters.nl
Dagelijks te volgen op Twitter en Linkedin

Liesbeth Mol
Jurylid PO
Sinds 2001 bovenbouw leerkracht van
basisschool de Meent in Waalre. Altijd
interesse voor maken gehad en sinds Twitter in mijn leven
kwam is daar het gebruik van ict bijgekomen. De micro:bit
en Lego Mindstorms beginnen ook een vaste plek te krijgen

in mijn jaarprogramma. Sinds januari 2019 ben ik als
zelfstandig ondernemer bezig met het maken van lessen,
onder andere voor FutureNl. Digi doeners zijn de ideale
combinatie van ict, doen en maken en ik haal veel voldoening uit het maken én het geven van deze lessen.

Thierry Koningstein
Jurylid SO
Beleidsmedewerker ICT, AVG- en GSA-coördinator Onderwijscentrum Leijpark, mede
oprichter en coördinator landelijk netwerk Gewoon Speciaal
ICT, Bestuurslid COC Tilburg-Breda e.o.

Rhea Flohr
Jurylid PO
Mijn naam is Rhea Flohr, ik ben docent
op een middelbare school in Eindhoven.
Ik geef daar aardrijkskunde en mediawijsheid. Naast mijn
lesgevende taken ben ik ook OICT-er van de school. Dat
wil zeggen dat ik me bezig houd met het onderwijskundig
inzetten van ICT in de klas. Ik geef inspiratiesessies op
school en probeer veel uit in de klas. Op dit blog deel ik
mijn ervaringen. Het helpt me te leren van dat wat ik doe.
Mijn inspiratie haal ik o.a. op Twitter en daar deel ik ook
graag mijn ervaringen. Daarnaast ben ik actief deelnemer
bij The Crowd en vind ik het interessant om aanwezig te
zijn bij scholingsdagen, studiemiddagen of andere bijeenkomsten met docenten. Verslagen daarvan krijgen ook
een plaatsje op mijn blog.

Gerard Dummer
Jurylid HBO
Gerard Dummer is opleidingsdocent
ICT en Onderwijs aan de Pabo van
Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij bezig met een
promotietraject over programmeren in het basisonderwijs. Gerard is de oprichter van WikiKids en voorzitter van
de stichting. In 2011 schreef hij het boek ICT voor de klas
over de achtergronden en toepassingen van ICT in het
basisonderwijs.

IPON 2020
event app
Met de IPON event app heeft u alle informatie
die u nodig heeft als bezoeker van IPON 2020.
Neem een kijkje in het programma en lees de
inhoud van alle presentaties die over beide
dagen worden gegeven. In de app bieden
we de mogelijkheid om een persoonlijk
programma samen te stellen
door op favoriet te klikken
en nog veel meer.
Ongeveer 1 week voor
aanvang van IPON zal
de app beschikbaar
zijn in de appstores
van IOS en Android.
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Plattegrond & exposanten
Abit Software
Acer Computers
Active Group
Amac
APS IT Diensten
Aver
B-Bot
Blink
Boekloos
Brite wireless
Brugklas/open dag app
Bureau ICE - IEP
Centenna
Centralpoint
Cito
Cloudwise
Concapps
De Rolf Groep
Dell
De rekenwinkel
Deviant
Diataal
Docentplus
DWE-ICT
Ed21
Edupower
Edutrainers
E-wise
FabLab Factory
Fischertechnik
Gewoon Speciaal ICT
Grafi offshore
Heutink ICT
Heutink - Studio Tast
HP
Hulan Exova
ictLESKISTEN
ID focus
Iddink Groep
Inepro
Infowijs
Instruct
IRIS Connect
IT-WORKZ
Itslearning
Klas voor de toekomst
KlikSafe
Konica Minolta
Kraak ‘m
Leba benelux
Leerlingbespreking.nl
Lenovo
LessonUp
LMS solutions
Maakotheek
Malmberg
MBOwebshop
Microsoft
Mijnleerlijn.nl
MijnRapportfolio

B036
B081
A059
A058
D090
A080
B016
C009
E110
A092
A091
C001
C101
A074
C016
A023
A091
D044
D036
E110
D024
B008
D112
B046
D095
D110
B063
A056
A032
E103
E111
A037
A073
B101
E110
C091
D091
A039
B045
E102
B102
C024
E104
C090
A055
F100
D111
A069
C003
A031
C110
C044
E105
A044
D091
A016
D090
D037
C096
C028

Momento
Muismedia
Muiswerk Educatief
Openedu
Oracle
Parentcom
Parnassys
Peppels
Promethean
Prowise
Readspeaker
Reisgids Digitaal Leermateriaal
Rovict
Schoolpraat
SchoolSupport
Schoudercom
Seppo
Skool
SLBdiensten
SLIMINDEKLAS
Smart
Smart2School
Snappet
Social schools
Somtoday
Switch ICT
The Rent Company
Teach2code
Van Volta
Viewsonic
Visiria Software
Visunext
Vitasys
WegwijsVR
Wentzo
Wikiwijs
Wizenoze
Woots
YourSafetynet
Ziber Education

A008
A079
A002
B017
A038
A068
B024
B002
D038
B055
C002
E111
A090
A100
C029
B089
A085
B085
D090
D090
C045
B090
C010
A030
B025
A045
B069
A088
A033
A101
D004
A086
B090
D006
B044
D002
C005
C111
C103
B100

Ipon start ups
Accessfactory
Bloomwise
Codeskillz
Edualdo
Faqta
MBO4you
Microbit foundation
Myndr
Ludimo
Piex
Roboschool
Schoolyear
Scottie Go
Spacetimelayers
Smile.nl
The Markers
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Zonder integrale aanpak
is Privacy & Informatiebeveiliging
een Russische Roulette
Wendy Geurkink
Hoe help je een
leerling met een leesbeperking (echt)?
Hans Beerens &
Anneke Wijtvliet

Meer grip op je
groep en meer
leerresultaat voor
iedere leerling?
Klaas Kuperus,
Sebastiaan Terpstra
& Baukje van der
Goot

De meeste stemmen
gelden
Michel van Ast

Kijk in de app

16:15 - 17:00

Kennis Arena: IPON Awards uitreikingen
Host: Milouska Meulens

Formatief evalueren; hoe
stellen we het leerproces
weer centraal?
Felmen Schinkel
Kijk in de app

Computer Science
Certificate
Shirley de Wit
BlockChange Uitwisseling van
onderwijsdata
Wim Pelgrim
Leren door te doen
in een SkillsLab
Diana MolenschotKloos

De meerwaarde van
een grote mediatheek
Roeland Smeets

De wereld is buiten;
verken en verwonder
met Spacetime Layers
Marinka Bakker &
Patrick Trentelman

Mijn leeromgeving:
Geen gedoe, focus
op de inhoud
Joery van de Geijn

15:45 - 16:15

Nooit meer vergaderen,
de leerling aan zet: Leerlingbespreking.nl
Anno Droste
ICT belevingscircuit
voor EMB
Dennis Arnold
I/O Hackers vs
Defenders
Sebastiaan Passtoors
Denkvaardigheden
als basis voor het
ontwerpen van door
technologie ondersteunde leerdoelen
Paul van Viegen

Kijk in de app

Bingel, het adaptieve
onderwijsplatform
Martijn de Wit

15:00 - 15:30

IEP LVS: leerlingen
volgen op hoofd,
hart en handen
Joost Schouten

Drone Cup Special
Thierry Koningstein
Laptops in de klas,
hoe organiseren
we dat?
Ronald van den
Boogaard

Docent vertelt:
onze onderwijsvisie
handen en voeten
geven met
Magister.me
Dominique Perlo &
Heleen van der Laan

Werken met arrangementen in de praktijk
Marian Schelvis &
Dorien Stapert

Seppo Gamification
Riku Alkio

14:15 - 14:45

Maak van leren
een avontuur met
Prowise Presenter
Marjolein de Rooij &
Pim Kwaaitaal

Voor en door het
onderwijs - werken aan
digitaal samenwerking
Laura Walter-Goudsmit
&
Kristian van den Berg

13.30 - 13.55
Digitaal toetsen en
examineren: efficiënt
beoordelen en verslagleggen
Rieke Wynia &
Ruud van den Belt

Kennis Arena – Keynote: Samen Slimmer Leren
PO-Raad | Host: Milouska Meulens

Robots in het onderwijs: een goed idee?
Janienke Sturm &
Michel Starreveld

Lunchbreak

12:45 - 13:30

Een wifi netwerk dat
het altijd doet!
Gert Snijders

Effectief digitaal
lesgeven; de didactische meerwaarde van
technologie
Imber van Dijk

De kracht van de community
Lalibel Mohaupt

12:15 - 12:45

CSG Calvijn Juliana:
Hoe wij Diataal-testresultaten koppelen
aan gepersonaliseerd
Numo-oefenmateriaal
Willemdirk van den
Berg, Bram van Tongeren &
Mascha Ockels

Klassenmanagement
met Apple
Frank Ijdema

IXVO
Itske Tersteeg &
Elle Peters

Het raamwerk
voor onderwijsvernieuwing
Afke Dijkerman

Kijk in de app

Collega’s en ICT:
hoe krijg je ze mee?
Anouk van Leeuwen

Studiereader:
effectieve online
leeromgeving voor de
mbo-methodes van
Uitgeverij Deviant
Onno van Rijswijk &
Jan Altevogt

Educatieve Parel 2019:
Computer says no >
lesplaat kuntsmatige
intelligentie
Meldrid Ibrahim

Waarom honderden
scholen in Nederland
al kozen voor Prowise
GO!
Danny van Bussel &
Marlijn Bouwman

Minder werkdruk,
boeiendere lessen!
Joris Jeurlink

Digitale geletterdheid:
Wat moet, wat doe je
al en wat wil je?
Wim van der Veen

11:30 - 12:00

Theater Oranje

Digitale Geletterdheid:
Waar begin je en hoe
integreer je het?
Danielle van den Brink

Theater Rood
(Gewoon Speciaal)

Robins Wereld
Bas Hesselink &
Maaike Dekker

Theater Grijs

Hoe zet je stappen
in jouw ICTbekwaamheid
Ilona Goessens

Theater Geel

Kijk in de app

Theater Groen

Gepersonaliseerd leren
met gamification:
een praktijkvoorbeeld
Joery van de Geijn

Epoch: Digitale
geschiedenismethode
voor de onderbouw
Hayo van Reek,
Patrick Kortleven &
Ad Lankhaar

17:00

Leermiddelen
theater 3

Kennis Arena – Keynote: Detaining students indoors is bad for learning
Riku Alkio

Leermiddelen
theater 2

10:45 - 11:15

10:00 - 10:30

Leermiddelen
theater 1
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Leermiddelen
theater 2

Leermiddelen
theater 3

Eigen persoonlijke tijdlijn
Joery van de Geijn

Digitaal Educatief Uitwisselingsprogramma
met Kenia; leer van
andere culturen
Julia Strijland

Gepersonaliseerd leren
met gamification:
een praktijkvoorbeeld
Joery van de Geijn

14:15 - 14:45

15:00 - 15:30

15:45 - 16:15

Ontdek dans-apps
voor in de klas van
Nederlands Dans
Theater
Pascale Price

School: Start je
eigen online leer
academy
Johan Schaap

Digitale portfolio’s
en leeromgevingen
Noël Sies

Digitale Vaardigheden
ontwikelen met
E-learning
Laura Walter

Hoe digitaal vaardig
moet een docentteam
zijn?
Anna-Sophie de Lugt

Hoe creëer je als school
een veilig leerklimaat
voor leerlingen?
Kim Schouten-Entius

Laptops in de klas,
hoe organiseren
we dat?
Ronald van den
Boogaard

Collega’s en ICT:
hoe krijg je ze mee?
Anouk van Leeuwen

Ondernemend
rivierenland
Jaap van der Deijl &
Paul Nieuwenhuis

Docent vertelt:
onze onderwijsvisie
handen en voeten
geven met Magister.
me
Dominique Perlo &
Heleen van der Laan
Een wifi netwerk
dat het altijd doet!
Gert Snijders

De kieswijzer
programmeren
Marinka Bakker

Maak van leren
een avontuur met
Prowise Presenter
Marjolein de Rooij &
Pim Kwaaitaal

De Netwerkmaatschappij
Roeland Smeets

Kijk in de app

Docent met superkrachten:
Zo stel je jouw ideale
les samen
Wibe van der Pol &
Vincent van Hunnik
Van Mediawijsheid naar
Digitale geletterdheid
in de klas
Rhea Flohr

Gender inclusief
onderwijs
Shirley de Wit

Robots in het onderwijs:
een goed idee?
Janienke Sturm &
Michel Starreveld

IEP LVS:
leerlingen volgen
op hoofd, hart
en handen
Joost Schouten
Innovatievragen in het
PO: aanpak en eerste
inzichten
Janny Kappert
Meer grip op je
groep en meer
leerresultaat voor
iedere leerling?
Klaas Kuperus,
Sebastiaan Terpstra
& Baukje van der
Goot

Zonder integrale
aanpak is Privacy &
Informatiebeveiliging een Russische
Roulette
Wendy Geurkink

Grip op maatwerk: leerroutes samenstellen
met online lesplanner in
Studiereader
Jan Altevogt &
Rieke Wynia - Deviant

Klassenmanagement met Apple
Frank Ijdema
Veilig en verantwoord:
Informatiebeveiliging
en privacy in het onderwijs
Job Vos

Het raamwerk
voor onderwijsvernieuwing
Afke Dijkerman

Kijk in de app

Theater Oranje

Hoe breng ik digitale vaardigheden
van leerkrachten
goed
in kaart?
Henk van de Hoef

Theater Rood
(Expertise Summit)

Digitale geletterheid
inbedden in de onderwijspraktijk van het PO
Martin Klein Tank &
Gäby van der Linde

Theater Grijs

Digitale geletterdheid: Wat moet,
wat doe je
al en wat wil je?
Wim van der Veen

Interactieve lessen,
eenvoudig en snel!
Joris Jeurlink

Theater Geel

Devices in klas, en nu?
Hadewych Derksen

Kennis Arena:
Het Medialab: hét klaslokaal voor de toekomst
Klaas Kuperus

Lunchbreak

Nooit meer vergaderen, de leerling
aan zet: Leerlingbespreking.nl
Anno Droste

Wat vraagt Veilig en
Verantwoord toetsen
van u?
Eric Welp

CSG Calvijn Juliana:
Hoe wij Diataaltestresultaten koppelen aan
gepersonaliseerd
Numo-oefenmateriaal
Willemdirk van den Berg,
Bram van Tongeren &
Mascha Ockels

13.30 - 13.55

Epoch: Digitale geschiedenismethode
voor de onderbouw
Hayo van Reek, Patrick
Kortleven & Ad Lankhaar

12:15 - 12:45

Kijk in de app

Studiereader: effectieve
online leeromgeving voor
de mbo-methodes van
Uitgeverij Deviant
Onno van Rijswijk &
Jan Altevogt

Educatieve Parel 2019:
Computer says no >
lesplaat kuntsmatige
intelligentie
Meldrid Ibrahim

Kennis Arena – Keynote:
Dans workshop door
Nederlands Dans Theater

Waarom honderden
scholen in Nederland al
kozen voor Prowise GO!
Danny van Bussel &
Marlijn Bouwman

11:30 - 12:00

Veilig en verantwoord: Veilige
infrastructuur
Bas Roset

Voor en door het onderwijs - werken aan digitaal
samenwerking
Laura Walter &
Kristian van den Berg

Theater Groen

Arrangeren van digitaal
leermateriaal
Janneke van Doren

12:45 - 13:30

De kracht van
de community
Lalibel Mohaupt

Kennis Arena – Keynote: Samen op weg naar een formatieve cultuur
Bob Hofman

10:45 - 11:15

10:00 - 10:30

Leermiddelen
theater 1
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Theater Paars

Workshops
Theater Mint

10:45 - 11:15

Innovatie en het jonge kind
Eveline Kaleveld

Hoe krijg je leerkrachten mee in een digitale verandertraject?
Shirley van de Velde

11:30 - 12:00

ClassVR in de klas
Freddy van der Woude

Van 19 Servers naar 0 Servers. Hoe het Laurens Lyceum
Serverloos ging werken
Jan Roctus

12:15 - 12:45

AR in de klas
Brenda van Rijn

Hoe Scholengroep Tongerlo Google Classroom als ELO
en Chromebooks in de praktijk inzet
Tom Waarsenburg & Paul Wilms

12:45 - 13:30

Lunchbreak

13.30 - 13.55

Kennis Arena – Keynote

14:15 - 14:45

Innovatief handelings- gericht leren voor het jonge kind
Chamin Hardeman

Gemakkelijk, snel en veilig je IT-omgeving beheren in de Google
Admin Console
Lindo Kwartsz

15:00 - 15:30

Creativiteit binnen handbereik I
Fons van den Berg

Hoe het Scalda College Chromebooks inzet in het MBO
Marty Meijer & Wouter Bennekom

15:45 - 16:15

ClassVR in de klas
Freddy van der Woude

Wat kunnen we allemaal van Google for Education verwachten in 2020
Dean Stokes

DONDERDAG 6 FEBRUARI
Theater Paars

Workshops
Theater Mint

10:45 - 11:15

Innovatief handelings-gericht leren voor het jonge kind
Eveline Kaleveld

Hoe Stichting Wijzers in Onderwijs G Suite en Chromebooks
in de klas gebruiken
Jan-Thijs Koppen

11:30 - 12:00

ClassVR in de klas
Freddy van der Woude

Hoe het Ichtus Lyceum een digitale 4 jarenplan in 1 jaar realiseerde
met Google Classroom, G Suite en Chromebooks
Marcel Hoogstoevenbeld

12:15 - 12:45

Innovatie en het jonge kind
Eveline Kaleveld

Hands-on werken met de Google Apps, hoe leer je dit leerkrachtonafhankelijk aan kinderen vanaf de middenbouw?
Shirley van de Velde

12:45 - 13:30

Lunchbreak

13.30 - 13.55

Kennis Arena – Keynote

14:15 - 14:45

Creativiteit binnen handbereik II
Fons van de Berg

Google for Education Security en Privacy
Korousch Yoesefi en Grainne Rietveld

15:00 - 15:30

Innovatief handelings-gericht leren voor het jonge kind
Eveline Kaleveld

Gemakkelijk, snel en veilig je IT-omgeving beheren in de Google
Admin Console
Rob de Groot

15:45 - 16:15

Iedereen kan coderen
Fons van den Berg

Wat kunnen we allemaal van Google for Education verwachten in 2020
Dean Stokes
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WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020
Theater Roze

Workshops
Theater Bruin

10:45 - 11:15

Duurzame regie op de cloud
Albert Schot

Slim ICT hardware inkopen voor het onderwijs
Marloes Verhoeven

11:30 - 12:00

Succesvol inrichten van Teams voor beheerders
Jan Ligtenberg

Lerarentekort? IT als driver voor toekomstbestendig onderwijs
Petra van der Spek

12:15 - 12:45

Praktische tips om identity management veilig
te houden
Maurits Knoppert

Effectiviteit in de klas met Office 365
Ilonka van der Knaap

12:45 - 13:30

Lunchbreak

13.30 - 13.55

Kennis Arena – Keynote

14:15 - 14:45

Werken met leerlingen en collega’s in Teams
Marien Zonnenberg

Een aanpak voor het vergroten van digitale vaardigheden
Ilonka van der Knaap & Tom Vogels

15:00 - 15:30

Veilig mailen en bestanden delen
Maurits Knoppert & Sander Kats

Stoom je organisatie in 1 dagdeel klaar voor Office 365
Onno Sidler

15:45 - 16:15

Stimuleer 21e eeuwse vaardigheden met Adobe
Sander Kats

Adoptie: Zorg dat Office 365 wordt omarmd en daarmee ingezet
Sylvia Elzinga

DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020
Theater Roze

Workshops
Theater Bruin

10:45 - 11:15

Azure en de relevantie voor het (speciaal )
basisonderwijs
Jan Ligtenberg

Stoom je organisatie in 1 dagdeel klaar voor Office 365
Onno Sidler

11:30 - 12:00

Slim ICT inkopen voor het onderwijs
Marloes Verhoeven & Merel Swinkels

Een aanpak voor het vergroten van digitale vaardigheden
Ilonka van der Knaap & Tom Vogels

12:15 - 12:45

Werken met leerlingen en collega’s in Teams
Marien Zonnenberg

De (geheime) wereld achter leermiddelendistributie
Pascal Timmermans

12:45 - 13:30

Lunchbreak

13.30 - 13.55

Kennis Arena – Keynote

14:15 - 14:45

Het maken van back-ups: via Microsoft of
een externe leverancier?
Jeslyn Hardeveld en Theo Polman

Adoptie: Zorg dat Office 365 wordt omarmd en daarmee ingezet
Sylvia Elzinga

15:00 - 15:30

Hardware beheren met Intune
Maurits Knoppert

Effectiviteit in de klas met Office 365
Ilonka van der Knaap

15:45 - 16:15

Succesvol inrichten van Teams voor beheerders
Jan Ligtenberg

Lerarentekort? IT als driver voor toekomstbestendig onderwijs
Petra van der Spek

VIVES 168
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Workshop beschrijvingen
Woensdag 5 februari
Tijd: 10:45-11:15
LEERMIDDELEN THEATER 1
Epoch: Digitale geschiedenismethode voor de onderbouw
Hayo van Reek, Patrick Kortleven & Ad Lankhaar

Epoch is een nieuwe geschiedenismethode in de vorm
van een interactief wandtapijt waarin de leerstof niet
alleen in tekst maar ook in beeld wordt overgebracht.
De methode is door geschiedenisdocenten ontworpen aan de hand van feedback van leerlingen. Alle
onderwerpen zijn zichtbaar in de vorm van “bubbels”.
Historische verbanden, oorzaken en gevolgen kunnen
ook worden weergegeven.

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)
Innovatie en het jonge kind
Eveline Kaleveld

In deze sessie neem ik je mee hoe je de iPad in kunt
zetten op een manier die past zoals kleuters leren.
Kleuters aan de slag laten gaan met foto’s en video?
Absoluut doen! Een echte speurtocht maken? Nog veel
leuker! Na deze sessie weet je hoe en waarom! In deze
sessie ga je natuurlijk deze dingen leren maar je gaat
het ook vooral doen!

THEATER GRIJS
Hoe zet je stappen in jouw ICT-bekwaamheid
Ilona Goessens

LEERMIDDELEN THEATER 2
Gepersonaliseerd leren met gamification: een praktijkvoorbeeld
Joery van de Geijn

De module Quest is samen met docenten ontwikkeld
en is een vorm van gepersonaliseerd leren door middel
van een game die met opdrachten van de docent wordt
samengesteld. Tijdens deze sessie leggen wij aan de
hand van een case van een school, die Quest inzet,
uit hoe gepersonaliseerd leren en gamification wordt
gecombineerd en bijdraagt aan een hogere betrokkenheid van leerlingen bij het betreffende vak.

THEATER GROEN
Digitale geletterdheid: Wat moet, wat doe je al en wat
wil je?
Wim van der Veen

Dat digitale geletterdheid een onderdeel gaat vormen
van het nieuwe curriculum is zo goed als zeker. Maar
wat betekent dit voor jouw school, jouw klas en jouw
les? Heutink ICT is ervan overtuigd dat veel leerkrachten al een hoop doen aan de ontwikkeling van digitale
geletterdheid, bijvoorbeeld door te werken aan ICTbasisvaardigheden, maar dat ze zich hier niet bewust
van zijn.

THEATER GEEL
Minder werkdruk, boeiendere lessen!
Joris Jeurlink

Gedurende deze interactieve sessie geeft Joris Jeurlink,
educatie specialist en oud leerkracht met ruim 20 jaar
ervaring, je interessante tips en tricks om inspirerend
lesmateriaal te creëren zonder extra inspanning. Lessen
die ook nog eens interactief, interessant, motiverend en
vooral leuk zijn.

In deze workshop geven wij een preview van de eerste
resultaten van de monitor ICT-bekwaamheid van
(aankomend) leraren in het PO. Deze eerste resultaten
bieden een landelijk beeld, maar ook een rapportage
per school en bestuur. Daarnaast gaan wij met jou in
gesprek over het (te ontwikkelen) ondersteuningsaanbod en veranderopgave binnen je school of bestuur.

THEATER ROOD (GEWOON SPECIAAL)
Robins Wereld
Bas Hesselink & Maaike Dekker

Robins Wereld is een online educatieve game voor
kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke
beperking. De game stimuleert kinderen om te leren
leren en maakt leren leuk. Dat is belangrijk. Zeker bij
kinderen met een verstandelijke beperking. De game
traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole,
werkgeheugen en probleemoplossend vermogen.

THEATER ORANJE
Digitale Geletterdheid: Waar begin je en hoe integreer
je het?
Danielle van den Brink & Nico Meijer

Het thema digitale geletterdheid is hoog op de agenda
komen te staan. Maar waar begin je en hoe integreer
je op een doordachte manier dit belangrijke thema
in het bestaande curriculum, zonder dat er nog meer
werkdruk ontstaat? In deze presentatie delen we onze
ervaringen, kennis en geven handige tips.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)

te kunnen maken tussen de lokale ICT-infrastructuur,
de private- en publieke cloudoplossingen. In deze
presentatie komt de integratie van Cloud Computing
met de huidige IT-omgeving aan bod en hoe dat op een
duurzame manier gerealiseerd kan worden.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN/IT-WORKZ)
Slim ICT hardware inkopen voor het onderwijs
Marloes Verhoeven

Tijdens deze presentatie informeren wij u over de
belangrijkste zaken waar men naar kan kijken bij het
inkopen van ICT vanuit inkoopperspectief. Ook informeren we u over hoe een Dynamisch Aankoop Systeem
(DAS), een relatief nieuwe wijze om snel, eenvoudig,
tegen lage kosten en bovenal rechtmatig hardware aan
te kopen.

THEATER MINT (GOOGLE)
Hoe krijg je leerkrachten mee in een digitale verandertraject?
Shirley van de Velde

In 3 jaar tijd heeft WSKO een transitie doorgemaakt
door G Suite for Education te implementeren op alle 17
scholen. Op een laagdrempelige manier zijn alle leerkrachten op dezelfde manier meegenomen in het zich
eigen maken van nieuwe vaardigheden. We werken volledig in de Google Cloud en maken veelvuldig gebruik
van Google Classroom. Deze vastberaden keuze heeft
ertoe geleid dat we zijn benoemd tot Google Reference
School.

Tijd: 11:30-12:00
LEERMIDDELEN THEATER 1
Waarom honderden scholen in Nederland al kozen voor
Prowise GO!
Danny van Bussel & Marlijn Bouwman

Prowise GO is dé compleetste online leeromgeving van
Nederland: Prowise Presenter, Rekentuin, Taalzee en
Words&Birds, Interactieve online portal (koppeling
Basispoort), Mobile device management, IT-beheer
door Prowise. Tijdens onze workshop ga je hands-on
aan de slag met Prowise GO.

LEERMIDDELEN THEATER 2

Duurzame regie op de cloud
Albert Schot

Educatieve Parel 2019: Computer says no > lesplaat
kuntsmatige intelligentie
Meldrid Ibrahim

Veel onderwijsorganisaties werken in de cloud en
gebruiken Office 365. De impact en integratie hiervan
vraagt om een zorgvuldige aanpak om zo verbinding

Maak op een actieve en verrassende manier kennis met
de de Educatieve Parel van 2019. Uit het juryrapport:
‘De les laat leerlingen aan de hand van motiverende
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LEERMIDDELEN THEATER 3
Studiereader: effectieve online leeromgeving voor de
mbo-methodes van Uitgeverij Deviant
Onno van Rijswijk & Jan Altevogt

In Studiereader wordt onder andere procesgericht
leren, online samenwerken en het geven van peer- en
docentenfeedback gefaciliteerd. Studenten krijgen
directe feedback op gegeven antwoorden, kunnen
fouten verbeteren, open vragen zelf nakijken en
gebruikmaken van een uitgebreide online ‘gereedschapskit’ met daarin onder andere een getallenlijn en
verhoudingstabel.

THEATER GROEN
Collega’s en ICT: hoe krijg je ze mee?
Anouk van Leeuwen

Een school neemt je mee in het veranderingstraject die
zij recent hebben meegemaakt. Hoe ging dit nu in de
praktijk? Waar liepen zij tegen aan en waar hebben zij
ondersteuning bij gezocht? Leer van de ervaring van
anderen en laat je inspireren door de aanpak die stichtingen samen met Cloudwise hebben gemaakt!

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)
ClassVR in de klas
Freddy van der Woude

Iedere leerkracht droomt ervan, soms even de theorie
de theorie laten en met de hele klas de praktijk ervaren.
Maar ClassVR biedt zoveel meer dan een verbluffende visuele ervaring. Aan de hand van een aantal
verassende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe een
rekenles niet alleen leuker wordt, maar dat het ook
goed voor het leerrendement is.

THEATER GRIJS
Het raamwerk voor onderwijsvernieuwing
Afke Dijkerman

Tijd voor verandering? Weet je niet waar te beginnen? Microsoft heeft een verandermodel ontwikkeld,
genaamd het Education Transformation Framework
(ETF) dat je als handvat kan gebruiken bij de aankomende vernieuwingen. In deze sessie gaat Afke
Dijkerman dieper in op het belang van onderwijsvernieuwing en laten we zien hoe technologie een
ondersteuning kan zijn van je visie en beleid.

THEATER ROOD (GEWOON SPECIAAL)
IXVO
Itske Tersteeg & Elle Peters

Door actief met leerlingen en studenten aan de slag te
gaan met nieuwe media ontwikkelen jongeren nieuwe
competenties en vaardigheden die ze in staat stellen
beter te functioneren en aan te sluiten bij wat de
huidige, gedigitaliseerde maatschappij vraagt. Op de

website ixvo.nl houden wij de projecten die vanuit deze
visie zijn gestart, met de leerlingen bij.

Tijd: 12:15-12:45

THEATER ORANJE

De kracht van de community
Lalibel Mohaupt

Klassenmanagement met Apple
Frank Ijdema

LEERMIDDELEN THEATER 1

Maak tijdens deze presentatie van Amac Onderwijs op
een praktische wijze kennis met de oplossingen van
Apple. We gaan aan de slag met Apple School Manager
en de gratis Apple-apps Klaslokaal en Schoolwerk. Dit
zijn oplossingen die zowel voor de ICT’er als voor de
leerkracht/docent makkelijk in te zetten zijn.

Wikiwijs is de openbare plek waar je lessen kunt vinden,
maken en delen. Dit kun je zelf doen, maar ook in
teamverband. Door te werken in een community, kun
je samen met collega’s materiaal ontwikkelen voor
een specifiek thema of vakgebied. Aan de hand van
voorbeelden laten we zien wat het werken in een community jou allemaal kan opleveren.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)

LEERMIDDELEN THEATER 2

Succesvol inrichten van Teams voor beheerders
Jan Ligtenberg

CSG Calvijn Juliana: Hoe wij Diataal-testresultaten
koppelen aan gepersonaliseerd Numo-oefenmateriaal
Willemdirk van den Berg, Bram van Tongeren &
Mascha Ockels

Tijdens deze theatersessie gaan we in op het succesvol
inrichten van Microsoft Teams waarmee u als beheerder de spelregels voor het juist gebruik van Teams op
hoofdlijnen kan bepalen. Na deze presentatie kunt u de
tips toepassen in uw Office 365-omgeving om wildgroei
binnen Teams te voorkomen.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN/IT-WORKZ)
Lerarentekort? IT als driver voor toekomstbestendig
onderwijs
Petra van der Spek

Hoe kan Office365 het onderwijs toekomstbestendig
maken en hoe kan IT helpen om het nijpende lerarentekort terug te dringen? In deze sessie nemen we je mee
in de mogelijkheden die IT-Workz ziet om tijd terug te
winnen voor de leerkracht door de inzet van IT.

THEATER MINT (GOOGLE)
Van 19 Servers naar 0 Servers. Hoe het Laurens Lyceum
Serverloos ging werken
Jan Roctus

Werken met G-suite applicaties geeft vorm en inhoud
aan digitaal vernieuwend onderwijs. Op welke
manieren kan er een digitale leeromgeving worden
opgetuigd? In deze presentatie/workshop laten we
zien hoe docenten het werken met G-suite applicaties
gebruiken. Vanuit de praktijk delen we praktische
voorbeelden.

Ken je dat? Alle leerlingen hebben de screeningstesten
van Diataal, Cito of JIJ!-toetsen doorlopen en vervolgens gaat er veel te veel tijd overheen voordat iedere
leerling de hulp en het oefenmateriaal krijgt dat hij
nodig heeft. Diataal en Numo bieden gepersonaliseerd
oefenmateriaal aan op basis van individuele testresultaten. Geheel geautomatiseerd zodat het onmiddellijk
de werkdruk verlaagt.

LEERMIDDELEN THEATER 3
Effectief digitaal lesgeven; de didactische meerwaarde
van technologie
Imber van Dijk

Technologie en digitale leermiddelen kunnen didactische meerwaarde creëren! Gebruik je de juiste app, dan
motiveert het leerlingen en is het simpelweg leuk. Maar
met de juiste handvatten en voorbeelden kan het je
ook tijdswinst, inzicht en leerwinst opleveren. Ontdek
de meerwaarde van technologie en, vooral, hoe je het
didactisch voor je kan laten werken.

THEATER GROEN
Een wifi netwerk dat het altijd doet!
Gert Snijders
WO
Reguliere ICT oplossingen lopen al snel tegen beperkingen op. Door jarenlange samenwerking en ervaring
hebben wij een expliciete educatieve oplossing
ontwikkeld, en kunnen we moderne wifi netwerken met
digitale lesmethodes robuust laten functioneren. Het
resultaat: Een wifi netwerk dat het altijd doet!

THEATER GEEL
De meeste stemmen gelden
Michel van Ast

Over welk onderwerp wil jij een workshop volgen? Zeg
het maar: activerende didactiek, differentiëren: hele
taak eerst, digitaal leermateriaal maken, effectief leren
met ICT, formatief evalueren, leerdoeldenken, leerstrategieën, motivatie. Het is misschien een beetje anders
dan anders, maar bij de start van de workshop bepaal
jij wat je gaat zien, ervaren en leren.

onder voorbehoud van wijzigingen/zetfouten

werkvormen filosoferen over kunstmatige intelligentie. De les sluit aan bij de actualiteit en bij de recente
plannen van curriculum.nu. Een ingenieuze lesplaat
geeft de leerling de macht zelf zijn weg door de les te
bepalen.’
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THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN/IT-WORKZ)

THEATER GROEN

AR in de klas
Brenda van Rijn

Effectiviteit in de klas met Office 365
Ilonka van der Knaap

Maak van leren een avontuur met Prowise Presenter
Marjolein de Rooij & Pim Kwaaitaal

We vertellen je over hoe we AR toepassen voor de
onderwijspraktijk in het basisonderwijs en hoe we deze
lessen ontwikkelen. Bovendien nemen we je mee naar
de ervaringen die kinderen beleven met AR. Natuurlijk
ga je zelf aan de slag met de tijger, bekijk zijn klauwen
van heel dichtbij en tel zijn snorharen. Een unieke ervaring die je echt wil meemaken!

De mogelijkheden binnen Office 365 om de effectiviteit
in de klas te verhogen zijn legio. En niet alleen in de
klas. Ook in de samenwerking met collega’s. Tijdens
deze workshop laten we je vanuit het perspectief van
de docent zien wat er allemaal mogelijk is.

Stel je voor dat geen lesuur hetzelfde is. In een handomdraai werk je met video’s, afbeeldingen, tools en
zelfs 3D-modellen om je leerlingen keer op keer te verrassen. Wat als leren zo leuk is dat je leerlingen eigenlijk
niet willen stoppen. Tijdens onze workshop maak je
kennis met de unieke mogelijkheden van onze gratis
onderwijssoftware Prowise Presenter 10.

THEATER GRIJS
Meer grip op je groep en meer leerresultaat voor iedere
leerling?
Klaas Kuperus, Sebastiaan Terpstra &
Baukje van der Goot

Meer grip op je groep en meer leerresultaat voor iedere
leerling? Ruim 3.000 basisscholen verwerken hun
lesstof inmiddels digitaal via Snappet. Maar Snappet
is meer dan alleen digitaal verwerken: het biedt
leerkrachten krachtige middelen om nog beter en makkelijker les te geven. Leerkrachten krijgen meer grip op
hun leerlingen én tijd om iedere leerling de aandacht te
geven die hij of zij verdient.

THEATER MINT (GOOGLE)
Hoe Scholengroep Tongerlo Google Classroom als ELO
en Chromebooks in de praktijk inzet
Tom Waarsenburg & Paul Wilms

Het werken met BYOD / CYOD; Keuze van het device :
Laptop/ Chromebook / Tablet of allemaal, van nietcloud naar cloud, Verandertraject naar Google, DLO
– schil voor docenten om te kunnen reguleren, Google
Classroom als ELO, Digitale geletterdheid, Mediamentoren ter ondersteuning van docenten en leerlingen.

Tijd: 14:15-14:45
LEERMIDDELEN THEATER 1

THEATER GEEL
Docent vertelt: onze onderwijsvisie handen en voeten
geven met Magister.me
Dominique Perlo & Heleen van der Laan

Het Lingecollege Mavo is één van de vijftig scholen
die het afgelopen jaar is overgestapt op Magister.me.
Ze gebruiken dit vakoverstijgende leerplatform om
het onderwijs voor hun mavoleerlingen op één plek te
organiseren. Kom luisteren naar het verhaal van docent
Dominique Perlo. Heleen van der Laan (Productmanager Magister.me) is natuurlijk ook aanwezig voor al uw
verdere vragen over Magister.me.

Voor en door het onderwijs - werken aan digitale
samenwerking
Laura Walter-Goudsmit & Kristian van den Berg

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)

Anneke en Hans (Stichting Dedicon) geven je tijdens
deze sessie praktisch advies hoe je de juiste keuze kunt
maken uit het gigantische aanbod van oplossingen
voor leesbeperking. Als bonus ontvang je na afloop van
deze sessie een overzicht van praktische oplossingen
die je kunt inzetten. Zo kun je direct aan de slag!

MijnOnderwijsportaal en Edutrainers zijn een samenwerking aan gegaan omdat de beste digitale omgeving
niet kan functioneren zonder digitale vaardigheden.
Met enthousiasme vertellen we hoe deze samenwerking op gang is gekomen en waarom de sterkte van
voor en door het onderwijs een belangrijke succesfactor
is binnen deze samenwerking.

Leren doe je door te handelen met materialen. Maar
hoe kun je de iPad eigenlijk combineren met concreet
materiaal? Wat is er eigenlijk allemaal? Na deze sessie
heb je weer heel veel nieuwe ideeën hoe je met materialen en de iPad aan de slag kunt gaan.

THEATER ORANJE

LEERMIDDELEN THEATER 2

Zonder integrale aanpak is Privacy & Informatiebeveiliging een Russische Roulette
Wendy Geurkink

Robots in het onderwijs: een goed idee?
Janienke Sturm & Michel Starreveld

THEATER ROOD (GEWOON SPECIAAL)
Hoe help je een leerling met een leesbeperking (echt)?
Hans Beerens & Anneke Wijtvliet

Privacy & Informatiebeveiliging (IBP) goed inrichten is
een hele klus. IBP-professionals hebben te veel werk en
te weinig uren waardoor het overzicht ontbreekt. Hoe
doorbreek je deze cyclus? Hoe krijg je meer overzicht
met minder moeite? Aan de hand van praktijkvoorbeelden van o.a. ROC Nijmegen vertelt deze workshop hoe
je moet omgaan met IBP.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)
Praktische tips om identity management veilig te
houden
Maurits Knoppert

Tijdens deze sessie bespreken we verschillende
manieren van beveiligen. Ook laten we zien hoe u
kunt controleren of accounts nog veilig zijn. Dit kan
bijvoorbeeld door middel van diensten uit de huidige
Microsoft 365 A3-licentie of door te kiezen voor extra
beveiligingsmogelijkheden die sinds kort binnen Microsoft 365 beschikbaar zijn.

Dit onderzoek presenteert de kansen en beperkingen
van de inzet van robots in het onderwijs, zoals gezien
door de ogen van de toekomstige generatie. De uitkomsten van het onderzoek kunnen ontwerpers van robots
voor educatiedoeleinden helpen bij het ontwerp van de
functionaliteiten en de fysieke verschijningsvorm van
de robots. Ook geven zij inzicht in welke toepassingen
relatief snel omarmd worden vanuit onderwijzend
personeel.

LEERMIDDELEN THEATER 3
Digitaal toetsen en examineren: efficiënt beoordelen
en verslagleggen
Rieke Wynia & Ruud van den Belt

Op zoek naar een efficiënte manier om toetsen en
examens digitaal te beoordelen? Wilt u snel inzicht
in de voortgang van uw studenten en weten hoe ze
scoren? Bent u bovendien al het kopiëren zat? Ontdek
in onze presentatie hoe eenvoudig digitaal beoordelen
en verslagleggen kan zijn.

Innovatief handelings-gericht leren voor het jonge kind
Chamin Hardeman

THEATER GRIJS
Laptops in de klas, hoe organiseren we dat?
Ronald van den Boogaard

Digitaal onderwijs heeft de toekomst, maar hoe begin
je daarmee? In deze sessie geven we de randvoorwaarden waar een onderwijsinstelling rekening mee dient te
houden bij een succesvolle inzet van digitaal onderwijs.
We geven u handvatten en tips om de inzet van laptops
in de klas zo soepel mogelijk te laten verlopen.

THEATER ROOD (GEWOON SPECIAAL)
Drone Cup Special
Thierry Koningstein

De Drone Cup Special is een innovatief spelconcept
passend bij onderzoekend en ontwerpend leren. De
voorbereidende lessen bevinden zich op het snijvlak
van techniek, digitale geletterdheid en gamificatie.
Tijdens deze presentatie kom je alles te weten over
de Drone Cup Special en krijg je advies hoe drones in
je eigen onderwijspraktijk ingezet kunnen worden als
middel bij onderwijskundige doelen.
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THEATER ORANJE
IEP LVS: leerlingen volgen op hoofd, hart en handen
Joost Schouten

Tijd: 15:00-15:30
LEERMIDDELEN THEATER 1

THEATER GRIJS
I/O Hackers vs Defenders
Sebastiaan Passtoors

Seppo Gamification
Riku Alkio
Met het IEP LVS krijgt u een compleet beeld van ieder
kind. We geven uitgebreid inzicht in de resultaten op
taal (incl. technisch lezen en schrijven) en rekenen.
Daarnaast krijgen de leerling en leerkracht inzicht in
het profiel van de leerling op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Uiteraard
geeft het LVS ook informatie over je onderwijs schoolbreed.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)

Een gesprek tussen oprichter Riku Alkio van Seppo.io
en docent aardrijkskunde Jelle Kabbes. Toen Jelle op
een congres in Finland kennis maakte met de Seppo
Game zei hij: “Deze game MOET alle Nederlandse
scholen bereiken”. Je leert in deze workshop alles over
hoe deze game werkt, leerlingen motiveert, hoe docenten gamemaster worden en invulling geeft aan alle 21st
Century Skills.

Werken met leerlingen en collega’s in Teams
Marien Zonnenberg

LEERMIDDELEN THEATER 2
Werken met arrangementen in de praktijk
Marian Schelvis & Dorien Stapert

Tijdens deze presentatie maakt u kennis met Microsoft
Teams en komt u te weten hoe Teams in de onderwijspraktijk efficiënt en effectief ingezet kan worden en tijd
kan besparen. Ook bespreken we de mogelijkheden van
het uitdelen en inleveren van opdrachten in de klas.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN / IT-WORKZ)
Een aanpak voor het vergroten van digitale vaardigheden
Ilonka van der Knaap & Tom Vogels

In deze presentatie nemen we je mee in een traject dat
we het afgelopen jaar op een VMBO-school hebben
uitgevoerd voor het vak Nederlands. De betrokken
docent en arrangeur vertellen hoe ze dit samen hebben
aangepakt, wat het heeft opgeleverd en waar ze tegenaan zijn gelopen. Interessant voor alle docenten: leer
van hun ervaringen!

LEERMIDDELEN THEATER 3
De noodzaak van het hebben van digitale vaardigheden staat buiten kijf. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw
docenten en leerlingen ook deze vaardigheden krijgen
en verbeteren? Ilonka van der Knaap vertelt hoe zij dit
als docent aanpakt op het Anna van Rijn College en als
trainer op andere scholen. Ze legt daarbij de focus op
Microsoft-applicaties als Word, Excel, PowerPoint en
Outlook.

THEATER MINT (GOOGLE)
Gemakkelijk, snel en veilig je IT-omgeving beheren
in de Google Admin Console
Lindo Kwartsz

Kom tijdens deze sessie van Lindo Kwartsz van het
Ichtus Lyceym erachter waarom zoveel IT-Managers
binnen het onderwijs de Google Admin Console gebruiken.

Bingel, het adaptieve onderwijsplatform
Martijn de Wit

Adaptiviteit, gepersonaliseerde leeromgeving, differentiatie, op maat leren, en zo kunnen we nog wel even
doorgaan… Bijna alle scholen willen inspelen op deze
behoefte om tegemoet te komen aan de verschillen
tussen kinderen en het leerrendement te verhogen.
Daarom introduceert Malmberg Bingel. Benieuwd hoe
het werkt? Laat je tijdens deze presentatie inspireren.

THEATER GEEL
Denkvaardigheden als basis voor het ontwerpen van
door technologie ondersteunde leerdoelen
Paul van Viegen

In deze workshop zal Paul van Viegen, docent en onderwijskundige op het gebied van technologie, u laten
ervaren dat de inzet van technologie helemaal niet zo
moeilijk hoeft te zijn. Aan de hand van een schema ontwerpt u stap voor stap een leerdoel waarbij u nadenkt
over welke denkvaardigheden een leerling moet
gebruiken om het leerdoel te kunnen behalen en welke
technologie de leerling in het proces kan ondersteunen.
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ICT belevingscircuit voor EMB
Dennis Arnold

Interactief materiaal kan leerlingen in leerroute 1 en
2 (speciaal onderwijs) bij uitstek uitdagen in hun
ontwikkeling. Met behulp van knoppen, schakelkastjes,
apparaten met een stekker en een digitaal bord kan
eenvoudig een belevingscircuit voor leerlingen op de
gang worden gecreëerd, waaraan iedere leerling op zijn
eigen ontwikkelingsniveau kan deelnemen.

THEATER ORANJE
Nooit meer vergaderen, de leerling aan zet:
Leerlingbespreking.nl
Anno Droste

Leerlingbespreking.nl is een initiatief van docenten
om de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen
binnen scholen sneller en efficiënter te laten verlopen.
Dit leidt tot minder vergaderen, betere feedback en
meer eigenaarschap bij de leerling. Docent en oprichter
Anno Droste vertelt tijdens deze presentatie in een
half uur wat de aanleiding was, hoe de aanpak precies
werkt en wat de ervaringen van de scholen zijn.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)
Veilig mailen en bestanden delen
Maurits Knoppert & Sander Kats

Binnen Office 365 kunt u samen aan bestanden werken
en deze delen. Er zijn volop mogelijkheden om dit op
een veilige manier te doen. Zo kunt u een bestand veilig
e-mailen of via een koppeling delen. Een beheerder
heeft verschillende opties om dit in te stellen en al dan
niet af te dwingen. Tijdens deze theatersessie bespreken we hoe beheerders dit goed kunnen inrichten.
Daarnaast kunt u ook gebruik maken van ZIVVER om
veilig te mailen en informatie te delen.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN / IT-WORKZ)
Stoom je organisatie in 1 dagdeel klaar voor Office 365
Onno Sidler

Creativiteit binnen handbereik I
Fons van den Berg

L

IN (SLB

THEATER ROOD (GEWOON SPECIAAL)

Z)

Creatief met Clips – gevorderde video voor beginners.
In deze sessie maak je kennis met de app en ga je zelf
aan de slag met het maken van een korte video. Je
gaat dankzij de boeken van Iedereen is creatief naar
huis met een schat aan concrete lesideeën om video te
integreren in je (vak)lessen.

Om Office 365 toekomstbestendig in te richten moet
je afspraken maken over hoe je met elkaar wil samen
werken en wat je daarbij van elkaar verwacht. De
pressure cooker sessie van IT-Workz geeft een groep
collega’s uit je organisatie in 1 dagdeel genoeg kennis
en inzicht om het beleid rondom deze samenwerking
vast te kunnen stellen.

onder voorbehoud van wijzigingen/zetfouten

THEAT

Real life, inspirerend, confronterend, met interactie met
het publiek en een vleugje cabaret zijn terug te vinden
in de verschillende verhalen. Gelinkt aan de game
wordt het een actieve workshop. Wat ik doe? Door
verschillende verhalen maak ik de complexe wereld
van hackers en cybersecurity, op een ludieke manier
begrijpbaar voor iedereen.
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THEATER MINT (GOOGLE)

THEATER GEEL

Hoe het Scalda College Chromebooks inzet in het MBO
Marty Meijer & Wouter Bennekom

BlockChange - Uitwisseling van onderwijsdata
Wim Pelgrim

Scalda koos voor de entreeopleiding voor de inzet van
Chromebooks en Google’s G Suite for Education. Scalda
is een MBO instelling uit Zeeland. Heb je geen diploma
van het voortgezet onderwijs en wil je toch naar het
mbo? Dan kun je terecht bij een entreeopleiding van
Scalda. Dit is een eenjarige praktijkgerichte opleiding
op niveau 1 die opleidt tot assistent.

Van onze leerlingen zit er heel veel data opgesloten
in verschillende apps. Portfolio’s, ondersteunende
applicaties, leerlingvolgsystemen. Allemaal waardevol,
maar hoe geven we de data daarin aan leerlingen mee?
OMO Scholengroep Helmond heeft samen met Sphereon, Volution, Senzer en MatchCare een innovatieve
oplossing ontwikkeld op basis van blockchain en open
badges.

Tijd: 15:45-16:15

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)

LEERMIDDELEN THEATER 1

ClassVR in de klas
Freddy van der Woude

Mijn leeromgeving: Geen gedoe, focus op de inhoud
Joery van de Geijn

Mijn Leeromgeving is ontwikkeld met docenten vanuit
de visie dat onderwijs om de inhoud gaat. In de kennissessie laten we met praktijkvoorbeelden zien dat
docenten de toegevoegde waarde vinden in structureren van lessen, monitoren van voortgang en feedback
geven. Alles rondom lessen, werkstukken, portfolio’s,
en gepersonaliseerd leren achter één login beschikbaar.

LEERMIDDELEN THEATER 2
De wereld is buiten; verken en verwonder met Spacetime Layers
Marinka Bakker & Patrick Trentelman
/
Met Spacetime Layers (gratis app) gebruik je de
lokale omgeving als schatkist voor wereldoriëntatie. Leerlingen gaan op zoek naar (verhalen achter)
lokaal cultureel erfgoed en dragen de gevonden kennis
vervolgens weer uit, door de informatie te presenteren
op een interactieve kaart. We laten je zien hoe je zelf
eenvoudig meteen aan de slag kan.

LEERMIDDELEN THEATER 3

Iedere leerkracht droomt ervan, soms even de theorie
de theorie laten en met de hele klas de praktijk ervaren.
Maar ClassVR biedt zoveel meer dan een verbluffende visuele ervaring. Aan de hand van een aantal
verassende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe een
rekenles niet alleen leuker wordt, maar dat het ook
goed voor het leerrendement is.

THEATER GRIJS
Computer Science Certificate
Shirley de Wit

Computer Science Certificate is een lesprogramma
programmeren voor leerlingen in de onderbouw van het
voortgezet onderwijs. Het lesprogramma is erop gericht
om leerlingen stapsgewijs te begeleiden, feedback te
geven en hen zelfvertrouwen op te laten bouwen door
hen een erkend Computer Science-certificaat te laten
behalen.

THEATER ORANJE
Formatief evalueren; hoe stellen we het leerproces
weer centraal?
Felmen Schinkel

De meerwaarde van een grote mediatheek
Roeland Smeets

Formatief toetsen gaat verder dan cijfers en kan
daarom beter formatief evalueren genoemd worden.
Formatief evalueren stelt het leerproces en de vakinhoud weer centraal. Academy4Learning neemt je mee
in de mogelijkheden van formatief evalueren.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)
Stimuleer 21e eeuwse vaardigheden met Adobe
Sander Kats

Om leerlingen in het ( speciaal) basisonderwijs goed
voor te bereiden om de toekomst is het belangrijk
om aandacht te besteden aan creatieve en digitale
vaardigheden. Adobe Creative Cloud, met de vele tools
die daarin zitten, helpt deze vaardigheden bij kinderen
te stimuleren en verbeteren. Tijdens deze presentatie
bespreken we de talloze mogelijkheden van Adobe voor
het onderwijs.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN / IT-WORKZ)
Adoptie: Zorg dat Office 365 wordt omarmd en
daarmee ingezet
Sylvia Elzinga

Fans en tegenstanders, bij elke introductie van nieuwe
software krijg je ermee te maken. Zie die maar eens op
één lijn te krijgen, zodat de school Office 365 met MS
Teams optimaal gaat inzetten. Mensen zijn van nature
nu eenmaal wars van verandering. Deze sessie laat je
zien hoe je daar als school mee om kunt gaan en van
Office 365 een feestje maakt.

THEATER MINT (GOOGLE)
Wat kunnen we allemaal van Google for Education
verwachten in 2020
Dean Stokes

Wat zullen de nieuwe features zijn van G Suite for
Education in 2020? Wat gaat er allemaal veranderen in
Google Classroom volgend jaar? Dean Stokes, Adoption
Lead van Google for Education gaat dat allemaal laten
zien!

‘Een toets is formatief als hier geen cijfer aan is gekoppeld’ is een bekende en veel voorkomende misvatting.
Er zijn regelmatig uren in het onderwijs die onbenut
blijven: door ziekte: of uitval van de docent; of het
kan gaan om een tussenuur of de tijd na school. In de
mediatheek kunnen (en willen) leerlingen die tijd graag
samen of alleen gebruiken; als er sprake is van goede
en deskundige leiding.

THEATER GROEN
Leren door te doen in een SkillsLab
Diana Molenschot-Kloos

LEERMIDDELEN
THEATER 3

THEATER
ROOD
(EXPERTISE
SUMMIT)

THEATER
GROEN

In ons SkillsLab leren de kinderen van groep 1 t/m 8
door te doen. Inmiddels bezoeken de peuterspeelzaal
en het kinderdagverblijf ook het SkillsLab. We zetten
moderne media in om de 21 eeuwse vaardigheden aan
te leren. Hoe we dat aanpakken en welke materialen
we gebruiken laat ik u graag zien tijdens mijn presentatie.
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Workshop beschrijvingen
Donderdag 6 februari
LEERMIDDELEN THEATER 1

THEATER GEEL

THEATER ORANJE

Interactieve lessen, eenvoudig en snel!
Joris Jeurlink

Hoe breng ik digitale vaardigheden van leerkrachten
goed in kaart?
Henk van de Hoef

De kracht van de community
Lalibel Mohaupt

Wikiwijs is de openbare plek waar je lessen kunt vinden,
maken en delen. Dit kun je zelf doen, maar ook in
teamverband. Door te werken in een community, kun
je samen met collega’s materiaal ontwikkelen voor
een specifiek thema of vakgebied. Aan de hand van
voorbeelden laten we zien wat het werken in een community jou allemaal kan opleveren.

LEERMIDDELEN THEATER 2
Arrangeren van digitaal leermateriaal
Janneke van Doren

Steeds vaker kiezen docenten ervoor geen methode te
gebruiken. Zij zoeken naar manieren om meer maatwerk te bieden aan hun leerlingen. En dus arrangeren
ze leermateriaal, vaak digitaal. Maar waarom zou je het
doen? Wat levert het op, voor jou als docent en voor je
leerlingen? En hoe pak je het aan? Deze vragen staan
centraal tijdens de sessie Arrangeren digitaal leermateriaal.

LEERMIDDELEN THEATER 3
Voor en door het onderwijs - werken aan digitale
samenwerking
Laura Walter-Goudsmit & Kristian van den Berg

MijnOnderwijsportaal en Edutrainers zijn een samenwerking aan gegaan omdat de beste digitale omgeving
niet kan functioneren zonder digitale vaardigheden.
Met enthousiasme vertellen we hoe deze samenwerking op gang is gekomen en waarom de sterkte van
voor en door het onderwijs een belangrijke succesfactor
is binnen deze samenwerking.

Een betrokken leerling haalt betere leerresultaten.
Maar die betrokkenheid verhogen blijkt niet zo eenvoudig. Joris Jeurlink, educatie specialist en oud leerkracht
met ruim 20 jaar ervaring, neemt je in deze sessie op
een interactieve wijze mee op een reis waarna je zelf in
staat bent om lessen eenvoudig interactief te maken.

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)
Innovatief handelings-gericht leren voor het jonge kind
Eveline Kaleveld

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)
Leren doe je door te handelen met materialen. Maar
hoe kun je de iPad eigenlijk combineren met concreet
materiaal? Wat is er eigenlijk allemaal? Na deze sessie
heb je weer heel veel nieuwe ideeën hoe je met materialen en de iPad aan de slag kunt gaan.

THEATER GRIJS
Digitale geletterdheid: Wat moet, wat doe je al en wat
wil je?
Wim van der Veen

Dat digitale geletterdheid een onderdeel gaat vormen
van het nieuwe curriculum is zo goed als zeker. Maar
wat betekent dit voor jouw school, jouw klas en jouw
les? Heutink ICT is ervan overtuigd dat veel leerkrachten al een hoop doen aan de ontwikkeling van digitale
geletterdheid, bijvoorbeeld door te werken aan ICTbasisvaardigheden, maar dat ze zich hier niet bewust
van zijn.

THEATER ROOD (EXPERTISE SUMMIT)
Digitale geletterheid inbedden in de onderwijspraktijk
van het PO
Martin Klein Tank & Gäby van der Linde

THEATER GROEN
Veilig en verantwoord: Veilige infrastructuur
Bas Roset

Een onveilige ict-infrastructuur kan een school ontregelen: geen internet, verstoorde lessen, leerlingen
die cijfers aanpassen, medewerkers die geen salaris
ontvangen of data die op straat liggen. In deze sessie
bespreken we maatregelen om de ict-infrastructuur
van uw school beter te beveiligen en de risico’s te
verkleinen.

Digitale vaardigheden zijn onmisbaar in de huidige
maatschappij en daarmee ook in ons onderwijs. Maar
uit onderzoeken blijkt dat er nog veel winst te behalen
valt in het verbeteren van ICT-bekwaamheid van zowel
leerkrachten als leerlingen. O21 heeft hiervoor een
gepersonaliseerde onderwijskundige digitale vaardighedenscan ontwikkeld, die rapporteert op individueel,
school- en bestuursniveau. Graag vertellen we je in
deze workshop meer!

Digitale geletterdheid (DG) is tegenwoordig net zo
belangrijk als geletterdheid (taal). In deze interactieve
presentatie bekijken we de DG-inspiratiekaarten en
koppelingsmogelijkheden van DG-doelen met taal- en
reken-wiskunde. We spelen het DG-visiespel en bespreken het idee voor een DG-leernetwerk. Maar ook ruimte
om met elkaar van gedachten te wisselen en do’s en
don’ts te bespreken.

Azure en de relevantie voor het (speciaal )
basisonderwijs
Jan Ligtenberg

Veel onderwijsinstellingen zijn nog onbekend met
Azure. Iedereen die Office 365 gebruikt beschikt echter
wel al over Azure. Tijdens deze presentatie komt u te
weten welke mogelijkheden het Azure platform het
( speciaal) basisonderwijs biedt en welke diensten
beschikbaar zijn. Na deze theatersessie kunt u zelf de
Azure diensten activeren en heeft u een globaal inzicht
in de diensten die gekoppeld zijn aan Azure.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN / IT-WORKZ)
Stoom je organisatie in 1 dagdeel klaar voor Office 365
Onno Sidler

Om Office 365 toekomstbestendig in te richten moet
je afspraken maken over hoe je met elkaar wil samen
werken en wat je daarbij van elkaar verwacht. De
pressure cooker sessie van IT-Workz geeft een groep
collega’s uit je organisatie in 1 dagdeel genoeg kennis
en inzicht om het beleid rondom deze samenwerking
vast te kunnen stellen.

THEATER MINT (GOOGLE)
Hoe Stichting Wijzers in Onderwijs G Suite en
Chromebooks in de klas gebruiken
Jan-Thijs Koppen

Hoe helpt Prowise GO ons met de inzet van alle mogelijkheden die het Internet en de Google apps voor ons
heeft. Handig tools gebruiken van Google, Presenter
standaard in de omgeving net zoals Rekentuin, Taalzee
en Word & Birds (Voorheen Oefenweb, nu Prowise
learn).

onder voorbehoud van wijzigingen/zetfouten

Tijd 10:45-11:15
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Tijd: 11:30-12:00
LEERMIDDELEN THEATER 1
Waarom honderden scholen in Nederland al kozen voor
Prowise GO!
Danny van Bussel & Marlijn Bouwman

Prowise GO is dé compleetste online leeromgeving van
Nederland: Prowise Presenter, Rekentuin, Taalzee en
Words&Birds, Interactieve online portal (koppeling
Basispoort), Mobile device management, IT-beheer
door Prowise. Tijdens onze workshop ga je hands-on
aan de slag met Prowise GO.

LEERMIDDELEN THEATER 2
Educatieve Parel 2019: Computer says no > lesplaat
kuntsmatige intelligentie
Meldrid Ibrahim

Maak op een actieve en verrassende manier kennis met
de de Educatieve Parel van 2019. Uit het juryrapport:
‘De les laat leerlingen aan de hand van motiverende
werkvormen filosoferen over kunstmatige intelligentie. De les sluit aan bij de actualiteit en bij de recente
plannen van curriculum.nu. Een ingenieuze lesplaat
geeft de leerling de macht zelf zijn weg door de les te
bepalen.’

LEERMIDDELEN THEATER 3
Studiereader: effectieve online leeromgeving voor de
mbo-methodes van Uitgeverij Deviant
Onno van Rijswijk & Jan Altevogt

In Studiereader wordt onder andere procesgericht
leren, online samenwerken en het geven van peer- en
docentenfeedback gefaciliteerd. Studenten krijgen
directe feedback op gegeven antwoorden, kunnen
fouten verbeteren, open vragen zelf nakijken en
gebruikmaken van een uitgebreide online ‘gereedschapskit’ met daarin onder andere een getallenlijn en
verhoudingstabel.

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)
ClassVR in de klas
Freddy van der Woude

Iedere leerkracht droomt ervan, soms even de theorie
de theorie laten en met de hele klas de praktijk ervaren.
Maar ClassVR biedt zoveel meer dan een verbluffende visuele ervaring. Aan de hand van een aantal
verassende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe een
rekenles niet alleen leuker wordt, maar dat het ook
goed voor het leerrendement is.

THEATER GRIJS
Het raamwerk voor onderwijsvernieuwing
Afke Dijkerman

Tijd voor verandering? Weet je niet waar te beginnen? Microsoft heeft een verandermodel ontwikkeld,
genaamd het Education Transformation Framework
(ETF) dat je als handvat kan gebruiken bij de aankomende vernieuwingen. In deze sessie gaat Afke
Dijkerman dieper in op het belang van onderwijsvernieuwing en laten we zien hoe technologie een
ondersteuning kan zijn van je visie en beleid.

THEATER ROOD (EXPERTISE SUMMIT)
Veilig en verantwoord: Informatiebeveiliging en privacy
in het onderwijs
Job Vos

Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van
Informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs?
Welke praktische tools kan ik gebruiken en waarbij
kan ik ondersteuning krijgen van Kennisnet, SIVON en
collega’s?

THEATER ORANJE
Klassenmanagement met Apple
Frank Ijdema

Tijd: 12:15-12:45
LEERMIDDELEN THEATER 1
Epoch: Digitale geschiedenismethode voor de onderbouw
Hayo van Reek, Patrick Kortleven & Ad Lankhaar

Epoch is een nieuwe geschiedenismethode in de vorm
van een interactief wandtapijt waarin de leerstof niet
alleen in tekst maar ook in beeld wordt overgebracht.
De methode is door geschiedenisdocenten ontworpen aan de hand van feedback van leerlingen. Alle
onderwerpen zijn zichtbaar in de vorm van “bubbels”.
Historische verbanden, oorzaken en gevolgen kunnen
ook worden weergegeven.

Maak tijdens deze presentatie van Amac Onderwijs op
een praktische wijze kennis met de oplossingen van
Apple. We gaan aan de slag met Apple School Manager
en de gratis Apple-apps Klaslokaal en Schoolwerk. Dit
zijn oplossingen die zowel voor de ICT’er als voor de
leerkracht/docent makkelijk in te zetten zijn.

LEERMIDDELEN THEATER 2

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)

Ken je dat? Alle leerlingen hebben de screeningstesten
van Diataal, Cito of JIJ!-toetsen doorlopen en vervolgens gaat er veel te veel tijd overheen voordat iedere
leerling de hulp en het oefenmateriaal krijgt dat hij
nodig heeft. Diataal en Numo bieden gepersonaliseerd
oefenmateriaal aan op basis van individuele testresultaten. Geheel geautomatiseerd zodat het onmiddellijk
de werkdruk verlaagt.

Slim ICT inkopen voor het onderwijs
Marloes Verhoeven & Merel Swinkels

Tijdens deze presentatie informeren wij u over de
belangrijkste zaken waar men naar kan kijken bij het
inkopen van ICT vanuit inkoopperspectief. Ook informeren we u over hoe een Dynamisch Aankoop Systeem
(DAS), een relatief nieuwe wijze van inkopen, hierbij
kan ondersteunen. We geven u praktische handvatten
zodat u aan de slag kunt met de inkoop van ICT voor
uw organisatie.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN / IT-WORKZ)
Een aanpak voor het vergroten van digitale vaardigheden
Ilonka van der Knaap & Tom Vogels

De noodzaak van het hebben van digitale vaardigheden staat buiten kijf. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw
docenten en leerlingen ook deze vaardigheden krijgen
en verbeteren? Ilonka van der Knaap vertelt hoe zij dit
als docent aanpakt op het Anna van Rijn College en als
trainer op andere scholen. Ze legt daarbij de focus op
Microsoft-applicaties als Word, Excel, PowerPoint en
Outlook.

THEATER MINT (GOOGLE)
Hoe het Ichtus Lyceum een digitale 4 jarenplan in 1
jaar realiseerde met Google Classroom, G Suite en
Chromebooks
Marcel Hoogstoevenbeld

Op onze school waren er al 3 jaar laptops, maar deze
laptops zorgde regelmatig voor meer afleiding dan
leerwinst. Daarom zijn wij twee jaar terug gaan zoeken
naar een nieuwe en verbeterde visie op ICT in het
onderwijs en een device dat daar goed bij past. Een
verhaal over onze zoektocht, de fouten die wij maakten
en de successen.

CSG Calvijn Juliana: Hoe wij Diataal-testresultaten
koppelen aan gepersonaliseerd Numo-oefenmateriaal
Willemdirk van den Berg, Bram van Tongeren &
Mascha Ockels

LEERMIDDELEN THEATER 3
Wat vraagt Veilig en Verantwoord toetsen van u?
Eric Welp

Waar moet u rekening mee houden en welke praktische
tips hebben collega’s.

THEATER GROEN
Nooit meer vergaderen, de leerling aan zet: Leerlingbespreking.nl
Anno Droste

Leerlingbespreking.nl is een initiatief van docenten
om de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen
binnen scholen sneller en efficiënter te laten verlopen.
Dit leidt tot minder vergaderen, betere feedback en
meer eigenaarschap bij de leerling. Docent en oprichter
Anno Droste vertelt tijdens deze presentatie in een
half uur wat de aanleiding was, hoe de aanpak precies
werkt en wat de ervaringen van de scholen zijn.

THEATER ORANJE
Zonder integrale aanpak is Privacy & Informatiebeveiliging een Russische Roulette
Wendy Geurkink

Privacy & Informatiebeveiliging (IBP) goed inrichten is
een hele klus. IBP-professionals hebben te veel werk en
te weinig uren waardoor het overzicht ontbreekt. Hoe
doorbreek je deze cyclus? Hoe krijg je meer overzicht
met minder moeite? Aan de hand van praktijkvoorbeelden van o.a. ROC Nijmegen vertelt deze workshop hoe
je moet omgaan met IBP.
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THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN / IT-WORKZ)

THEATER GROEN

Innovatie en het jonge kind
Eveline Kaleveld

De (geheime) wereld achter leermiddelendistributie
Pascal Timmermans

Maak van leren een avontuur met Prowise Presenter
Marjolein de Rooij & Pim Kwaaitaal

In deze sessie neem ik je mee hoe je de iPad in kunt
zetten op een manier die past zoals kleuters leren.
Kleuters aan de slag laten gaan met foto’s en video?
Absoluut doen! Een echte speurtocht maken? Nog veel
leuker! Na deze sessie weet je hoe en waarom! In deze
sessie ga je natuurlijk deze dingen leren maar je gaat
het ook vooral doen!

Er gaat een wereld voor je open: wie zijn de spelers, hoe
werken ze samen, waar zit de uitdaging én wat zijn de
innovaties in deze sector? Na afloop van de interactieve presentatie door Pascal Timmermans en Paulien
Lakeman van de MBOwebshop.nl weet jij het haarfijn
uit te leggen aan je collega’s op school.

Stel je voor dat geen lesuur hetzelfde is. In een handomdraai werk je met video’s, afbeeldingen, tools en
zelfs 3D-modellen om je leerlingen keer op keer te verrassen. Wat als leren zo leuk is dat je leerlingen eigenlijk
niet willen stoppen. Tijdens onze workshop maak je
kennis met de unieke mogelijkheden van onze gratis
onderwijssoftware Prowise Presenter 10.

THEATER GRIJS

Hands-on werken met de Google Apps, hoe leer je dit
leerkrachtonafhankelijk aan kinderen vanaf de middenbouw?
Shirley van de Velde

THEATER GEEL

Met Google Skills for kids heeft WSKO een unieke en
leerkrachtonafhankelijke manier ontwikkeld om kinderen te leren werken met de Google Apps. De kracht
van Google Skills for kids is dat kinderen dit zelfstandig
en op eigen tempo kunnen doorlopen met behulp
van YouTube tutorials. Kinderen leren online (samen)
werken binnen Google Drive, Documenten, Presentaties
en Zoeken.

Het Lingecollege Mavo is één van de vijftig scholen
die het afgelopen jaar is overgestapt op Magister.me.
Ze gebruiken dit vakoverstijgende leerplatform om
het onderwijs voor hun mavoleerlingen op één plek te
organiseren. Kom luisteren naar het verhaal van docent
Dominique Perlo. Heleen van der Laan (Productmanager Magister.me) is natuurlijk ook aanwezig voor al uw
verdere vragen over Magister.me.

Meer grip op je groep en meer leerresultaat voor iedere
leerling? Ruim 3.000 basisscholen verwerken hun
lesstof inmiddels digitaal via Snappet. Maar Snappet
is meer dan alleen digitaal verwerken: het biedt
leerkrachten krachtige middelen om nog beter en makkelijker les te geven. Leerkrachten krijgen meer grip op
hun leerlingen én tijd om iedere leerling de aandacht te
geven die hij of zij verdient.

THEATER ROOD (EXPERTISE SUMMIT)
Innovatievragen in het PO: aanpak en eerste inzichten
Janny Kappert

Tijd: 14:15-14:45
LEERMIDDELEN THEATER 1
Eigen persoonlijke tijdlijn
Joery van de Geijn

Hoe kom je te midden van al deze ontwikkelingen tot
vernieuwing en goed gebruik van ICT in de school?
Het project ‘Innovatievragen Onderwijs en ICT’ van de
PO-Raad biedt expertise, advies en ondersteuning om
schoolbesturen op weg te helpen naar een antwoord
op deze vraag. In deze interactieve sessie wordt de
aanpak van de Innovatievragen besproken en worden
veranderkundige lessen en inzichten met jou gedeeld.

THEATER ORANJE
IEP LVS: leerlingen volgen op hoofd, hart en handen
Joost Schouten

Met het IEP LVS krijgt u een compleet beeld van ieder
kind. We geven uitgebreid inzicht in de resultaten op
taal (incl. technisch lezen en schrijven) en rekenen.
Daarnaast krijgen de leerling en leerkracht inzicht in
het profiel van de leerling op leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. Uiteraard
geeft het LVS ook informatie over je onderwijs schoolbreed.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)
Werken met leerlingen en collega’s in Teams
Marien Zonnenberg

Tijdens deze presentatie maakt u kennis met Microsoft
Teams en komt u te weten hoe Teams in de onderwijspraktijk efficiënt en effectief ingezet kan worden en tijd
kan besparen. Ook bespreken we de mogelijkheden van
het uitdelen en inleveren van opdrachten in de klas.

De persoonlijke tijdlijn van Apprentice biedt leerlingen
de mogelijkheid hun ontwikkeling op gestructureerde
en eigen wijze vast te leggen.. Tijdens de kennissessie
inspireren wij jullie aan de hand van een aantal cases
over het gebruik en toepassing van de tijdlijn en lichten
toe welke winst dit voor school, docent en leerling
oplevert.

LEERMIDDELEN THEATER 2
Devices in klas, en nu?
Hadewych Derksen

In een tijd waar technologie niet meer uit ons dagelijks
bestaan weg te denken is, kiezen steeds meer scholen
voor het ‘Device-per-leerling’ concept. Dit betekent
dat docenten niet alleen 30 leerlingen, maar ook 30
devices voor hun neus krijgen. Academy4Learning deelt
kennis en ervaring omtrent het grootschalig professionaliseren van docententeams op het gebied van
digitale geletterdheid.

LEERMIDDELEN THEATER 3
Grip op maatwerk: leerroutes samenstellen met online
lesplanner in Studiereader
Jan Altevogt & Rieke Wynia

Online maatwerk wordt gezien als de ideale oplossing
voor het omgaan met niveauverschillen in de klas. Maar
hoe maak je verantwoorde keuzes, borg je de leerlijn en
krijg je inzicht in de voortgang en resultaten? Met onze
nieuwe lesplanner in Studiereader faciliteren we online
maatwerk.

Docent vertelt: onze onderwijsvisie handen en voeten
geven met Magister.me
Dominique Perlo & Heleen van der Laan

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)
Creativiteit binnen handbereik II
Fons van de Berg

In de workshop ervaar je op welke manieren de combinatie van iPad en Apple Pencil kinderen gereedschap
biedt om vorm en inhoud te geven aan hun digitale
creativiteit en maak je kennis met kant-en-klare
materialen van het Iedereen is creatief-programma om
dat om een eenvoudige en aantrekkelijke manier in je
lessen te integreren.

THEATER GRIJS
Laptops in de klas, hoe organiseren we dat?
Ronald van den Boogaard

Digitaal onderwijs heeft de toekomst, maar hoe begin
je daarmee? In deze sessie geven we de randvoorwaarden waar een onderwijsinstelling rekening mee dient te
houden bij een succesvolle inzet van digitaal onderwijs.
We geven u handvatten en tips om de inzet van laptops
in de klas zo soepel mogelijk te laten verlopen.

THEATER ROOD (EXPERTISE SUMMIT)
Digitale Vaardigheden ontwikelen met E-learning
Laura Walter-Goudsmit

In de digitale wereld van vandaag zijn alle onderwijsinstellingen bezig om de burgers van morgen op te leiden
met de juiste (digitale) vaardigheden. De initiatieven
vanuit de regering zijn duidelijk aanwezig en het curriculum is in ontwikkeling, maar wie helpt de leraar
om zijn digitale vaardigheden te ontwikkelen en te
verbeteren ? Edutrainers neemt jullie graag mee in zijn
visie en reikt praktische handvatten aan voor nascholing en de implementatie en adoptie van de digitale
vaardigheden.

onder voorbehoud van wijzigingen/zetfouten

Meer grip op je groep en meer leerresultaat voor iedere
leerling?
Klaas Kuperus, Sebastiaan Terpstra &
Baukje van der Goot

GOOGLE MINT (GOOGLE)
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THEATER ORANJE
Ontdek dans-apps voor in de klas van Nederlands Dans
Theater
Pascale Price

Ervaar hoe je digitale dans-apps in jouw lessen toepast
door zelf actief aan de slag te gaan. Het gerenommeerde dansgezelschap heeft twee dans-apps
ontwikkeld voor het digibord, waarmee kinderen spelenderwijs leren over moderne dans in de klas. Bespreek
wat er te zien is, dans mee, ga met elkaar in debat en
word geïnspireerd om je eigen droom digitaal vorm te
geven.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)
Het maken van back-ups: via Microsoft of een externe
leverancier?
Jeslyn Hardeveld en Theo Polman

Tijd 15:00-15:30
LEERMIDDELEN THEATER 1
Digitaal Educatief Uitwisselingsprogramma met Kenia;
leer van andere culturen
Julia Strijland

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)

Middels een voorbeeld en een oefening in storytelling,
communicatie en uitwisseling, leert u de meerwaarde
van interactief en digitaal onderwijs. Handig als docent
en informatief als scholen manager. De methode
baseert zich op het aanleren van 21st century skills en
heeft de overtuiging dat de intrinsieke motivatie van
leerlingen wordt getriggerd als ze met leeftijdsgenoten
uit een andere cultuur, bepaalde problemen kunnen
oplossen.

Leren doe je door te handelen met materialen. Maar
hoe kun je de iPad eigenlijk combineren met concreet
materiaal? Wat is er eigenlijk allemaal? Na deze sessie
heb je weer heel veel nieuwe ideeën hoe je met materialen en de iPad aan de slag kunt gaan.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN / IT-WORKZ)
Adoptie: Zorg dat Office 365 wordt omarmd en
daarmee ingezet
Sylvia Elzinga

Fans en tegenstanders, bij elke introductie van nieuwe
software krijg je ermee te maken. Zie die maar eens op
één lijn te krijgen, zodat de school Office 365 met MS
Teams optimaal gaat inzetten. Mensen zijn van nature
nu eenmaal wars van verandering. Deze sessie laat je
zien hoe je daar als school mee om kunt gaan en van
Office 365 een feestje maakt.

Hoe kun je in jouw onderwijs genderstereotiepe
beelden doorbreken en bouwen aan een gender
inclusieve cultuur binnen jouw onderwijsinstelling?
VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en
bèta/techniek, deelt haar inzichten en biedt handvatten voor gender inclusief onderwijs. Deze inzichten en
handvatten zijn gericht op de hele keten van primair-,
voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en
hoger onderwijs tot en met de arbeidsmarkt.

LEERMIDDELEN THEATER 3
Docent met superkrachten: Zo stel je jouw ideale les
samen
Wibe van der Pol & Vincent van Hunnik

THEATER MINT (GOOGLE)

Jij bent de regisseur. Jouw methode, je eigen lesmateriaal op jouw manier mét extra’s die je altijd al
wilde hebben. Arrangeren, differentiëren, formatief
en digitaal toetsen… het kan allemaal. Kom naar de
presentatie en zie hoe makkelijk het kan met Malmberg
en partners zoals Magister.me en Quayn.

Google for Education Security en Privacy
Korousch Yoesefi en Grainne Rietveld

THEATER GROEN
De Netwerkmaatschappij
Roeland Smeets

Hoe zit het met veiligheid en privacy rondom Google for
Education? Hoe gaat Google for Education om met de
data van de school ? Kom erachter tijdens deze sessie
met Google!

Innovatief handelings-gericht leren voor het jonge kind
Eveline Kaleveld

THEATER GRIJS
Collega’s en ICT: hoe krijg je ze mee?
Anouk van Leeuwen

LEERMIDDELEN THEATER 2
Gender inclusief onderwijs
Shirley de Wit

Het maken van back-ups is essentieel om ervoor te
zorgen dat uw data altijd beschikbaar blijft. U kunt
dit doen via Microsoft 365 of u kiest voor een externe
leverancier zoals Arcserve. Tijdens deze theatersessie
gaan Jeslyn Hardeveld (Microsoft Cloud Specialist)
en Theo Polman (contractmanager non-Microsoft) de
strijd aan: wordt het Microsoft of biedt een externe
leverancier meer voordelen?

digitale lesmethodes robuust laten functioneren. Het
resultaat: Een wifi netwerk dat het altijd doet!

Jongeren kunnen een (profiel-)werkstuk schrijven of
een spreekbeurt willen houden. Het is belangrijk dat de
school dan in staat is goede, wetenschappelijk gefundeerde informatie te leveren, ook als tegengif tegen
evt. gemanipuleerde informatie. In de praktijk blijkt
dat bedoelde informatie in het onderwijs niet goed
uit de verf komt door haar vakoverstijgende karakter.
De netwerkmaatschappij” gaat het over hoe media en
technologie onze samenleving beïnvloeden.

THEATER GEEL
Een wifi netwerk dat het altijd doet!
Gert Snijders

Reguliere ICT oplossingen lopen al snel tegen beperkingen op. Door jarenlange samenwerking en ervaring
hebben wij een expliciete educatieve oplossing
ontwikkeld, en kunnen we moderne wifi netwerken met

Een school neemt je mee in het veranderingstraject die
zij recent hebben meegemaakt. Hoe ging dit nu in de
praktijk? Waar liepen zij tegen aan en waar hebben zij
ondersteuning bij gezocht? Leer van de ervaring van
anderen en laat je inspireren door de aanpak die stichtingen samen met Cloudwise hebben gemaakt!

THEATER ROOD (EXPERTISE SUMMIT)
Hoe digitaal vaardig moet een docentteam zijn?
Anna-Sophie de Lugt

Wat moeten docenten op digitaal vlak kunnen? Wat
mag je verwachten van jezelf, je collega’s en wat is
jouw rol als schoolleider hierbij? Als schoolleider is
het belangrijk kaders te durven stellen en samen met
docenten een koers uit te zetten. Maar hoe en waar
te beginnen? Academy4Learning neemt je mee in de
wereld van digitale geletterdheid binnen docententeams.

THEATER ORANJE
School: Start je eigen online leer academy
Johan Schaap

Binnen het mbo-onderwijs groeit de vraag naar gepersonaliseerd onderwijs én afstandsleren. De groepen
studenten per opleiding krimpen, en onderwijsinstellingen zijn op zoek naar een toekomstbestendige
oplossing. Brainstud ontwikkelde hiervoor het All You
Can Learn platform; een Netflix-achtige bibliotheek
waarop studenten altijd en overal blended onderwijs
kunnen volgen. Het platform bevat zowel lesmateriaal
als gecertificeerde examens.

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)
Hardware beheren met Intune
Maurits Knoppert

Er komt steeds meer hardware de school in en dit
moet goed worden beheerd. Een onderdeel van het
Microsoft-basispakket is Intune, hiermee beheert u
apparaten binnen het schoolnetwerk via de cloud. Zo
houdt u de regie over uw hardware en kunt u deze zelf
eenvoudig beheren. Tijdens deze presentatie bespreken
we hoe dit kan aan de hand van enkele voorbeelden.
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THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN/IT-WORKZ)

THEATER GEEL

THEATER ORANJE

Effectiviteit in de klas met Office 365
Ilonka van der Knaap

De kieswijzer programmeren
Marinka Bakker

Digitale portfolio’s en leeromgevingen
Noël Sies

De mogelijkheden binnen Office 365 om de effectiviteit
in de klas te verhogen zijn legio. En niet alleen in de
klas. Ook in de samenwerking met collega’s. Tijdens
deze workshop laten we je vanuit het perspectief van
de docent zien wat er allemaal mogelijk is.

Voor scholen blijft het niet altijd makkelijk om een
goede keus te maken voor programmeeronderwijs.
Betapunt Noord heeft besloten om middels een project
de lesstof in kaart te brengen, zodat scholen een goede
afweging kunnen maken welk programmeeronderwijs
goed bij ze past. Het resultaat is de Kieswijzer voor Programmeren die is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring
in de klas met de lesstof!

Als docent E&O op een VMBO liep ik vaak tegen problemen aan: Leerlingen motiveren om zelfstandig aan
het werk te gaan, differentiatie, snel feedback kunnen
geven (ook peer to peer), overzicht houden en verslaglegging van het gehele leerproces. Samen met mijn
collega’s van Leerpodium hebben we een ELO gebouwd
dat daadwerkelijk uit praktijkervaring is ontstaan.

THEATER PAARS (DE ROLF GROEP)

Succesvol inrichten van Teams voor beheerders
Jan Ligtenberg

THEATER MINT (GOOGLE)
Gemakkelijk, snel en veilig je IT-omgeving beheren in de
Google Admin Console
Rob de Groot

Iedereen kan coderen
Eveline Kaleveld
Kom tijdens deze sessie van Rob de Groot van het
Corlaer College erachter waarom zoveel IT-Managers
binnen het onderwijs de Google Admin Console gebruiken.

Tijd: 15:45-16:15
LEERMIDDELEN THEATER 1
Gepersonaliseerd leren met gamification: een praktijkvoorbeeld
Joery van de Geijn

De module Quest is samen met docenten ontwikkeld
en is een vorm van gepersonaliseerd leren door middel
van een game die met opdrachten van de docent wordt
samengesteld. Tijdens deze sessie leggen wij aan de
hand van een case van een school, die Quest inzet,
uit hoe gepersonaliseerd leren en gamification wordt
gecombineerd en bijdraagt aan een hogere betrokkenheid van leerlingen bij het betreffende vak.

LEERMIDDELEN THEATER 2
Robots in het onderwijs: een goed idee?
Janienke Sturm & Michel Starreveld

Dit onderzoek presenteert de kansen en beperkingen
van de inzet van robots in het onderwijs, zoals gezien
door de ogen van de toekomstige generatie. De uitkomsten van het onderzoek kunnen ontwerpers van robots
voor educatiedoeleinden helpen bij het ontwerp van de
functionaliteiten en de fysieke verschijningsvorm van
de robots. Ook geven zij inzicht in welke toepassingen
relatief snel omarmd worden vanuit onderwijzend
personeel.

LEERMIDDELEN THEATER 3

Wanneer je lesgeeft in programmeren, breng je de
leerlingen ook bij hoe ze hun creatieve en probleemoplossende vermogen kunnen aanspreken: allemaal
vaardigheden die iedere leerling in de toekomst nodig
heeft. Met het lesprogramma ‘Iedereen kan programmeren’ van Apple ontdekken leerlingen de wereld van
het programmeren aan de hand van interactieve puzzels,
leuke figuren en activiteiten voor tijdens en na de les.

THEATER GRIJS

THEATER ROZE (APS IT-DIENSTEN)

Tijdens deze theatersessie gaan we in op het succesvol
inrichten van Microsoft Teams waarmee u als beheerder de spelregels voor het juist gebruik van Teams op
hoofdlijnen kan bepalen. Na deze presentatie kunt u de
tips toepassen in uw Office 365-omgeving om wildgroei
binnen Teams te voorkomen.

THEATER BRUIN (SLBDIENSTEN/IT-WORKZ)
Lerarentekort? IT als driver voor toekomstbestendig
onderwijs
Petra van der Spek

Ondernemend rivierenland
Jaap van der Deijl & Paul Nieuwenhuis

Het Praktijklab van ROC Rivor faciliteert projecten met
als doel het versterken van de regionale economie en
arbeidsmarkt door het ontwikkelen van ondernemend
onderwijs. In samenwerking met het bedrijfsleven is
een projectaanpak ontwikkeld waarmee een project
van idee tot en met de overdracht in 13 weken kan
worden afgerond. Het studententeam bepaalt gezamenlijk de beste aanpak voor de opdracht.

Hoe kan Office365 het onderwijs toekomstbestendig
maken en hoe kan IT helpen om het nijpende lerarentekort terug te dringen? In deze sessie nemen we je mee
in de mogelijkheden die IT-Workz ziet om tijd terug te
winnen voor de leerkracht door de inzet van IT.

THEATER MINT (GOOGLE)
Wat kunnen we allemaal van Google for Education
verwachten in 2020
Dean Stokes

THEATER ROOD (EXPERTISE SUMMIT)
Hoe creëer je als school een veilig leerklimaat voor
leerlingen?
Kim Schouten-Entius

Wat zullen de nieuwe features zijn van G Suite for
Education in 2020? Wat gaat er allemaal veranderen
in Google Classroom volgend jaar? Dean Stokes, Adoption Lead van Google for Education gaat dat allemaal
laten zien!

Kim heeft in samenwerking met het d’Ampte (Tabor
College) het sociale vaardigheidsprogramma KIC ontwikkeld. KIC is een in de praktijk ontwikkeld klassikaal
lesprogramma dat de sociale zekerheid binnen een
school vergroot. Het lesprogramma wordt ondersteund
door een web-app die de docent inzicht geeft in de
ontwikkeling en de verhoudingen tussen de leerlingen.

Van Mediawijsheid naar Digitale geletterdheid
in de klas
Rhea Flohr

Wij vinden dat we als school ene rol hebben bij het
begeleiden van leerlingen in hun ‘online’ leven. Tijdens
deze lessen leren de leerlingen niet alleen hoe ze het
beste om kunnen gaan met hun device maar is er ook
ruimte voor programmeren, produceren en ‘online’
gedrag. Aan het einde van de sessie heb je zelf ervaren
hoe zo’n les gaat en heb je tal van bronnen om zelf aan
de slag te gaan.
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Hoofdsponsor
E110

HP

HP creëert nieuwe mogelijkheden, met technologie
die een positieve invloed heeft op mensen,
bedrijven, de overheid en de samenleving. HP, het
grootste technologiebedrijf ter wereld, biedt een
portfolio met printers, personal computers,
software, diensten en IT-infrastructuur om de
problemen van klanten op te lossen.

Co-Sponsors
D044

De Rolf Groep

Wij houden van leren, sterker nog: we zijn er vol
van! Daarom helpen we basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse
opvang om elke dag het allerbeste uit ieder kind te
halen. Door onze jarenlange ervaring in de
onderwijspraktijk, gecombineerd met de actuele
kennis van ICT-toepassingen op scholen, helpt de Rolf groep scholen om leermiddelen en ICT-toepassingen effectief in te zetten. Met als gemeenschappelijk doel: het
vergroten van het leerrendement en het plezier in leren.

B055

Prowise

Samen met jou willen we werken aan beter
onderwijs. Daarom ontwikkelen we met een
gepassioneerd team soft- en hardware oplossingen
die daadwerkelijk het verschil maken in de klas.
We willen verder gaan dan het leveren van touchscreens, tablets, PC’s of software. Juist de integratie
van verschillende middelen maakt interactief onderwijs mogelijk. Daarom werken
onze middelen ook in combinatie met apparaten en software van de meeste andere
aanbieders. Gebruiksvriendelijkheid staat bij ons voorop. Met onze eigen service- en
montageafdeling houden we de lijnen en de reactietijden kort.

B069

The Rent Company

The Rent Company is een onderneming die staat
voor resultaatgerichte verhuur van ICT oplossingen
op maat. Wij maken huren voor u aantrekkelijk,
zowel voor de korte als de lange termijn.
Tegen een optimale prijs-/prestatieverhouding
bieden wij u meer kwaliteit, uitstekende service
en desgewenst ook op maat gesneden huurcontracten. Velen kennen ons inmiddels
omdat ze dagelijks met ons werken. Wij hebben namelijk maar één doel: het optimaal
ondersteunen van onze klanten. U bijvoorbeeld.

Exposanten
B081

Acer

Acer for Education biedt een allesomvattende en
aanpasbare leerervaring, en omvat gebruiksvriendelijke, betrouwbare en betaalbare producten,
onderwijsgerichte software en een prijswinnende
aftersalesservice. De volledige Acer productlijn
ondersteunt het leerproces bij elke stap. Leerlingen
kunnen alle onderwerpen in alle situaties ontdekken, zelfs buiten het klaslokaal.
Onze hardwareoplossingen omvatten tablets, 2-in-1-apparaten en notebooks,
Chromebooks, desktops, beeldschermen en projectoren, Acer VR headset, CloudProfessor en unieke software en IoT oplossingen, die allemaal zijn ontworpen ter
ondersteuning van een dynamische en interactieve leeromgeving.

A059

Active Group

Keuzes maken in ICT en Audiovisuele (AV) oplossingen. Bij Active Group ICT en Audiovisueel B.V. weten
we er alles van. We hebben niet voor niets al ruim
20 jaar ervaring op dit vlak. De keuzemogelijkheden
en het aantal toepassingen op het gebied van
technologie zijn ontelbaar. En de ontwikkelingen
gaan steeds sneller. Dat maakt het voor u erg lastig om de juiste keuzes te maken op
het moment dat uw organisatie voor een grote investering staat. Vanuit haar
expertise adviseert Active Group u graag. Zo weet u zeker dat u altijd kiest voor de
totaaloplossing die het beste bij uw organisatie past.

A058

Amac

Amac Onderwijs is dé Apple-expert voor de
onderwijsprofessional. Ons doel is om leraren en
leerlingen de beste tools in handen te geven
waarmee zij het meest productief, creatief en
innovatief hun werk kunnen uitvoeren. Amac biedt
het beste voor toekomstbestendig onderwijs. Naast
de apparatuur, begeleiding en trainingen op maat, hebben we ook verzekering- en
financieringsopties die bewijzen dat Apple-oplossingen voor het onderwijs financieel
mogelijk zijn.

D090

APS IT Diensten

APS IT-diensten behartigt de belangen van het
primair onderwijs op het gebied van ICT en
onderwijs. Onafhankelijk van leveranciers en/of
andere ICT ondersteunende bedrijven maken wij
ons sterk voor alle speciaal onderwijs- en basisscholen in Nederland zodat zij tegen gunstige prijs
en voorwaarden optimaal gebruik kunnen maken van ICT. Juiste kennis en inzet van
ICT is van essentieel belang, vooral in deze tijd. Dankzij onze goede onderhandelingspositie en ons uitgebalanceerde dienstenaanbod kunnen wij scholen hierin
ondersteunen.

B016

B-Bot

Veel van de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken zijn dermate complex
dat zij niet zonder de hulp van (computer)
technologie opgelost kunnen worden. Echter wordt
er volgens een recent onderzoek van Kennisnet
door maar liefst twee derde van de basisscholen weinig aan ICT in de les gedaan en
dat terwijl dit voor onze toekomst juist zo belangrijk is! Kinderen die werken met de
educatieve robots van B-Bot.nl of STEAM-Educatie leren (bijvoorbeeld) over oorzaak
en gevolg, (aanvankelijk) programmeren, ze leren kritisch denken en nadenken over
complexe structuren, of het analyseren en vinden van oplossingen. En dat zijn belangrijke vaardigheden voor iedereen, of je nou programmeur wordt of niet.

C009

Blink

Hoe zorg je er voor dat je ieder kind aanspreekt
vanuit zijn eigen talent? Hoe stimuleer je de
ontwikkeling van ieder kind nu echt? Wij snappen
hoe moeilijk dat is. Daar willen wij het verschil
maken. Iedere dag weer zijn we nieuwsgierig en
leergierig en kijken we met een frisse blik naar de
drijfveren van kinderen en jongeren en hoe we de juiste snaar kunnen raken. Want als
je iets eenmaal echt hebt gevoeld, onthoud je het ook. Dat is onze passie en door
deze aanpak zijn we in staat steeds weer vernieuwende (digitale) concepten te
ontwikkelen.
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E110

Boekloos

Boekloos is een initiatief van Buyitdirect. Boekloos
biedt een laagdrempelige oplossing voor het gebruik
van laptops of tablets door leerlingen in het
voortgezet onderwijs én helpt de onderwijsinstelling
met het digitaliseren van het onderwijs. Een
win-win situatie! De onderwijsinstelling verliest
geen tijd aan het faciliteren van digitale lesmiddelen, maar zijn wel verzekerd dat de
leerlingen een laptop hebben die optimaal past bij het specifieke leerpad dat zij
volgen. Door onze onderwijs-continuïteitsgarantie beschikken de leerlingen altijd over
een werkende laptop, waardoor de school zich kan focussen op wat echt belangrijk is:
het lesgeven! Door middel van de matchtest ontdekken de leerlingen welke laptop het
beste bij hen past.

A092

Brite wireless

Het netwerk dat het altijd doet! Uniek aanbod:
volg nu onze presentaties en profiteer op voorhand
van onze praktische en pragmatische ervaring die
gebaseerd is op de realisatie van ruim 300 goed
werkende wifi systemen in VO scholen! De
presentaties vinden plaats op 5-2 in theater groen
van 12:15 tot 12:45 en op 6-2 in theater geel van 15:00 tot 15:30. Kom ook naar onze
stand A092! Brite heeft al ruim 300 VO-scholen voorzien van een optimaal werkende
en veilige netwerkinfrastructuur als robuuste fundering voor het moderne digitale
onderwijs.

A091

Brugklas App / Open dag App

oplossingen of dienstverlening rondom beheer, beveiliging, onderhoud en logistiek.
Wij focussen ons op devices, infrastructuur (server en storage) en networking. Door
deze combinatie zijn wij in staat om de perfecte koppeling tussen de voor- en achterkant van de werkplek te maken.

C016

Cito is dé toetsprofessional van Nederland. Gedreven
werken we al sinds 1968 vanuit onze maatschappelijke
missie ‘gelijke kansen voor iedereen’. Dagelijks bundelen
onze 500 medewerkers hun krachten met ruim 2000
(onderwijs)professionals om de talenten en mogelijkheden van leerlingen en werknemers te volgen en te meten. Jaarlijks ontwikkelen we zo’n
500 toetsen en examens. Ook zetten we onze expertise graag in voor trainingen, advies,
onderzoek en kennisdeling. Dit doen we voor onderwijs, bedrijven en overheden.

A023

C001

Bureau ICE - IEP

C101

Centenna

Centenna is opgericht in 1999 en levert al ruim 17
jaar, met veel enthousiasme professionele IT
oplossingen voor het onderwijs, de gezondheidszorg, logistiek, retail en industrie. Centenna is een
gespecialiseerde IT distributeur met kundige
medewerkers die u goed kunnen begeleiden bij uw
projectaanvragen. In de showroom van ons hoofdkantoor in Houten bieden wij u de
mogelijkheid diverse oplossingen te bekijken en uit te proberen, maar we komen ook
graag bij u langs. Wij zien u graag in onze showroom of bij u op locatie !

A074

Centralpoint
Centralpoint is onderdeel van de Infotheek Group
en is de grootste IT-reseller van de Benelux. Wij
hebben voor elke klant een passende oplossing – of
het nu gaat om circulair inkopen, e-commerce-

Cloudwise

Cloudwise is een jong ict-bedrijf, in een wereld
nieuwe technologieën elkaar snel opvolgen. In deze
ontwikkelingen signaleren we prachtige kansen
voor onderwijsinstellingen, met name cloud based.
We richten ons daarom op het innoveren van onderwijs met behulp van webapplicatie en ons online
platform COOL. Gebruikmakend van de kracht van Google Apps hebben we een online
leeromgeving gebouwd met ruimte voor individueel lesaanbod. We zijn meer dan een
leverancier van hard- en software. We bieden een totaaloplossing of deelapplicaties
en helpen bij het integreren van het online leerplatform met bestaande ict-techniek
binnen scholen.

D036

Een open dag is een uitgelezen kans voor het neerzetten van de sfeer en beleving van
jouw school, maar blijft toch een momentopname. Versterk de beleving van jouw
school en zorg dat je ook voor én na de open dag verbonden blijft met je doelgroep!
Het is nogal een grote stap: Als oudste van de basisschool naar de jongste op de
middelbare school! Niet alleen voor kinderen breekt er een spannende tijd aan, ook
voor de ouders. Natuurlijk wil jij als school zo snel mogelijk alle vragen beantwoorden
en onrust wegnemen. Je wilt een directe band opbouwen met je nieuwe leerlingen. it
bereik je met je eigen mobiele Brugklas App!

Cito

Dell

Met de ontwikkeling van desktops, laptops, 2-in-1s thin
clients, workstations en devices voor speciale
omgevingen, monitors, endpoint security-oplossingen
en -diensten, biedt Dell wat organisaties nodig hebben
om veilig connectie te maken, productie te draaien en
altijd en overal samen te werken. Dell is onderdeel van
Dell Technologies en bedient klanten, van consumenten tot de grootste bedrijven ter
wereld, in 180 landen met het meest uitgebreide en innovatieve portfolio in de industrie.
Ontdek hoe u samen met Dell de digitale transformatie in het onderwijs inzet.

B008

Diataal

Diatoetsen zijn gebaseerd op de doorlopende lijn
van de referentieniveaus voor taal en rekenen.
Naast de Dia-eindtoets voor het basisonderwijs zijn
er volgtoetsen en een leerlingvolgsysteem,
gevisualiseerd in de Dia-liniaal. Dia-groeiwijzer, de
online omgeving voor leraren, helpt u de toetsen
formatief in te zetten. U vindt er inzichtelijke rapportages gebaseerd op analyses van
de toetsresultaten op leerling-, klas- en schoolniveau. Aansluitend op de toetsen is er
Diaplus met oefenmateriaal op maat en handvatten voor didactisch handelen.

D112

B046

Docentplus

DWE-ICT

Wij bouwen langdurige en sterke klantrelaties door
altijd de best passende ICT oplossing te adviseren,
creëren en ondersteunen. Als Trusted ICT Partner,
ligt onze focus altijd op zorgvuldig geselecteerde
doelgroepen. Wij richten ons voornamelijk op
Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MKB en
Transport & Logistiek. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van standaard producten en
diensten van marktleiders, waaronder Microsoft, Aerohive, Fortinet, HP en KPN.
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D095

Ed21

D110

Edupower

Edupower is dé specialist op het gebied van
kabelmanagement in het onderwijs. Steeds meer
scholen werken met een elektronisch device per
leerling, digitaal toetsen of digibord. Maar
onderwijsgebouwen missen voldoende wandcontactdozen om deze apparaten op te laden. Onze
duurzame design producten maken een efficiënte en veilige inzet van devices in de klas
mogelijk. Ervaar het gemak van onze verplaatsbare laptopzuil. Ontdek de laatste
trends op het gebied van waterdichte vloerdozen, praktische bekabeling in het bureau
en stijlvol schakelmateriaal.

B063

Edutrainers

De digitale transformatie heeft impact op hele
bedrijfstakken en maakt nieuwe businessmodellen
mogelijk. Leraren hebben nieuwe vaardigheden
nodig om hiermee om te gaan, ook om leerlingen
over te brengen welke skills in de wereld van morgen
nodig zijn. Edutrainers zet zich in om leraren te professionaliseren op digitaal gebied.

A056

E-wise

In 2017 zijn we begonnen met het ontwikkelen van
cursussen voor leerkrachten in het primair
onderwijs en docenten in het voorgezet onderwijs.
Met een abonnement kun je onbeperkt gebruik
maken van ons cursusaanbod. Wij hebben samen
met de beste docenten meer dan 80 cursussen
online gezet en deze worden constant uitgebreid. Je kunt kiezen uit cursussen direct
gerelateerd aan je leerlingen, je lessen, je vakkennis, je eigen ontwikkeling en je
overige werkzaamheden.

A032

FabLab Factory

Na een carrière van 12 jaar als lector informatica en
elektronica aan 2 hogescholen, besliste Stijn De Mil
in 2015 om FabLab Factory op te richten en
ondernemer te worden in educatie – specifiek
gericht op STEAM. FabLab Factory was een feit!
Sindsdien groeit ons jong, tikkeltje gestoord en
ambitieus team met makers, designers en onderwijsmensen. Wij helpen je met het
opbouwen van een fablab, maar ook voor STEAM workshops kan je bij ons terecht.

E103

Fischertechnik

Fischertechnik is leerzaam constructiemateriaal
van uitmuntende Duitse kwaliteit. Alle fischertechnik onderdelen en set zijn met elkaar te combineren
waardoor de creativiteit oneindig is. Iedere set
behandelt een bepaald thema zoals: aandrijving,
elektronica, groene energie, mechanica en robotica. Iedere set is voorzien van een
duidelijke bouwhandleiding en een didactische leerboek met uitleg van techniek en
opdrachten. Fischertechnik helpt bij het begrijpen van de wereld van technologie. Zo
biedt de fischertechnik basis programmeer set vele mogelijkheden op het gebied van
het leren programmeren via een PC, tablet of telefoon in combinatie met het bouwen
van een realistisch schaalmodel.

E111

Gewoon Speciaal ICT
Gewoon Speciaal ICT is het landelijk netwerk van
en voor professionals binnen het onderwijs met een
passie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften & ICT. Hierbij worden door de deelnemers
kennis en ervaringen “good practice” uitgewisseld

m.b.t. gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften.

A037

Grafi offshore

GO! Grafi Offshore maakt educatieve en e-learning
applicaties. Al meer dan 14 jaar produceren wij
interactief, digitaal lesmateriaal voor (educatieve)
uitgeverijen. Meerdere Nederlandse en Vlaamse
uitgeverijen hebben ons al ingezet voor het maken
van HTML5 tools, assets, digitale lesmiddelen, Leerling Management Systemen (LMS),
complete huiswerkplatformen, het omzetten van Flash naar HTML5 of voor virtuele
detachering. Met meer dan 60 multimedia professionals werken wij voor een breed
scala aan (inter)nationale bedrijven. Onze klanten ervaren onze dienstverlening als
zeer betrouwbaar en waarderen de combinatie van kwaliteit, betrokkenheid, snelheid
en vriendelijke uurtarieven.

A073

Heutink ICT / Heutink - Studio Tast

Studio tast heeft standnummer B101
Heutink ICT, opgericht in 1998, is een ICT-totaalleverancier die het onderwijs door en door kent. Met
onze visie en kennis zijn wij een gewilde gesprekspartner op elk niveau. Samen creëren we effectieve
oplossingen op maat. Wil jij ook maximaal rendement halen uit je (digitale) methode
– en uit digitalisering in het algemeen? Wij helpen je graag.

C090

Hulan Exova

EXOVA is een onderwijsadviesbureau gespecialiseerd
in gepersonaliseerd leren. We bieden trainingen en
begeleiding aan op het gebied van gepersonaliseerd
leren. EXOVA heeft digitale lesmethodieken
ontwikkeld die goed in te zetten zijn tijdens het
gepersonaliseerd leren. Hulan maakt gamification
toepassingen en serious games voor het onderwijs. Voor iedere doelgroep is er wel iets,
we hebben cases van “leren lezen” voor kleuters tot Nederlands recht voor HBO
studenten. Hulan maakt van de leerervaring ook een speelervaring.

A039

ID focus

IDFocus B.V. heeft beschikking over Senior IAM
professionals met zeer ruime kennis en praktijkervaring op het gebied van Identity & Access
Management. Wij zijn 100 % bezig met IAM
oplossingen, maatwerk en advies en hebben een
eigen oplossing voor het Voortgezet Onderwijs
ontwikkeld NIVO. Wij zijn van mening dat IAM advies en oplossingen alleen goed
kunnen worden geadviseerd en geïmplementeerd als je hier 100% mee bezig bent.

B045

Iddink

Iddink Groep behoort tot de top in de markt van
educatieve dienstverlening en biedt scholen en
leerlingen eigentijdse leermiddelen in een
geïntegreerde schoolomgeving. Als strategisch
partner bieden wij een pakket aan ondersteunende
diensten aan onderwijsorganisaties in Nederland:
van het leveren van boeken en digitale leermiddelen tot de gehele administratieve
ondersteuning van leerling-gerelateerde zaken.

E102

Inepro
Inepro is een innovatieve, toonaangevende
leverancier en producent van betalingsoplossingen
en beheersystemen. Met Inepro heeft u slechts één
leverancier nodig voor alle facilitaire zaken. Al onze
oplossingen zijn integreerbaar binnen uw huidige
systemen ongeacht merk, type of grootte. Wij
zorgen altijd voor een oplossing op maat.
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B102

C024

Infowijs

Instruct

Instruct Educatieve Uitgeverij heeft al ruim 30 jaar
ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal
voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en
opleidingsinstituten. Betrokken en enthousiaste
werknemers van Instruct ontwikkelen de producten
in nauwe samenwerking met docenten. Daarbij
worden de producten regelmatig aangepast en verbeterd om een optimale bijdrage
te kunnen leveren aan het onderwijs.

E104

IRIS Connect

Professionalisering staat bij de meeste scholen
hoog in het vaandel. Door continue te blijven
ontwikkelen als leerkracht wordt de kwaliteit van
lesgeven immers verhoogd. IRIS Connect zorgt voor
deze continue professionele ontwikkeling: door
middel van reflectie en effectieve feedback op de
eigen lespraktijk wordt de vakbekwaamheid van leerkrachten continu ontwikkeld.
Het reflecteren op de eigen lespraktijk gebeurt middels video in een veilige omgeving,
waarbij de leerkracht altijd eigenaar is van het eigen materiaal.

C090

IT-WORKZ

Bij IT-Workz werken we dag in dag uit om het
onderwijs beter te maken, dankzij een slimme inzet
van IT in primaire en secundaire processen. We
werken voor 120 vo- en mbo-scholen in heel
Nederland en beheren 12.000 werkplekken en
65.000 accounts voor leerlingen en onderwijsprofessionals. Met onze oplossingen
maken we het werk van onderwijsprofessionals makkelijker en effectiever, zonder de
realiteit van de dagelijkse praktijk uit het oog te verliezen.

A055

Klas voor de toekomst

In een rijke, inspirerende leeromgeving gaan 30
leerlingen van O.b.s. West aan het werk in de Klas
voor de Toekomst met het onderwijs van de 21ste
eeuw. Zo gaan de kinderen aan het werk met de
allernieuwste onderwijskundige snufjes zoals een
interactieve zandtafel, augmented reality, ozo
robots, Interactive Robotics van de TU Delft, Nintendo, 3D printers, LEGO Education,
DJ tafels, de verderkijkdoos en een greenscreen studio voor flipping the classroom
activiteiten. Iedereen is van harte welkom in de klas voor de toekomst in de jaarbeurs
om mee te kijken over de schouders van onze leerlingen. Ook na IPON is de klas voor
de toekomst en de Lego Education Innovation Studio in Capelle aan den IJssel te
bezoeken.

KlikSafe

Een veilige omgeving is voor een school erg
belangrijk. En natuurlijk wilt u die veiligheid ook
online bieden, door uw netwerk te beheren en te
beheersen. Zo wilt u uw leerlingen beschermen op
het beveiligingsniveau dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind. U wilt weten wat er online
gebeurt en kritieke situaties signaleren. Maar bescherming bestaat ook uit het
aanbieden van tools waarmee leerlingen zelf verder kunnen. Daarom is mediawijsheid een belangrijk onderdeel van Kliksafe Class: leerlingen helpen om vaardigheden
te ontwikkelen om veilig online te zijn.

A069

Konica Minolta

Konica Minolta biedt totaaloplossingen voor het
optimaliseren van informatie-, data- en documentstromen. Het productaanbod omvat een breed
scala aan innovatieve soft- en hardware proposities. Konica Minolta assisteert u in de digitalisering
van uw werkprocessen, o.a. het direct scannen
vanaf de multifunctional naar uw document managementsysteem.

C003

Kraak ‘m

Kraak ‘m maakt online escape rooms en andere
speelse digitale tools. Ze worden gebruikt in het PO
én VO. Met een Kraak ‘m spel werken kinderen aan
hun 21e eeuwse vaardigheden. Zelf denken ze
gewoon een spelletje te spelen, maar niets is
minder waar (samenwerken, creatief denken en nog veel meer). Kraak ‘m is in 2017
gestart als initiatief van LesKompas.

A031

Leba benelux
Leba producten worden door een gevestigd reseller
kanaal verkocht. Met het openen van de Leba
Benelux vestiging wordt de verkoop, voorraad,
distributie en service van de producten van Leba
centraal in de Benelux geregeld. De lijnen worden
korter waarmee leveringen en service sneller
afgehandeld kunnen worden.

Itslearning

We zijn meer dan alleen een leverancier van ICT en
leeromgevingen. itslearning helpt VO, MBO en HO
scholen bij het verwezenlijken van hun onderwijsambities. Deze verwezenlijking gebeurd door onze
gemeenschappelijke passie voor, kennis van en
ervaring met didaktiek en educatie. Ons motto: “At
the heart of education – daar vindt je itslearning”

F100

D111

C110

Leerlingbespreking.nl

Leerlingbespreking.nl is een initiatief van docenten
om de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen binnen scholen sneller en efficiënter te laten
verlopen. Met behulp van een slimme tool
ontvangen mentor en leerling periodiek feedback
van alle vakdocenten. Vervolgens maakt de leerling
op basis van de feedback zelf een plan van aanpak. Dit leidt tot minder vergaderingen, formatieve feedback en meer eigenaarschap bij de leerling.

C044

Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) is een
internationaal Fortune 500-organisatie met een
omzet van 43 miljard US dollar. Lenovo is leider op
het gebied van innovatieve technologie voor
consumenten, bedrijven en datacenters. Ons
portfolio van hoogwaardige, veilige producten en diensten omvat PC’s, workstations,
servers, opslag, netwerken, software, smart tv’s en mobiele producten zoals
smartphones, tablets en apps.
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E105

LessonUp
Met LessonUp maak je gevarieerde interactieve
lessen met video, afbeeldingen, interactieve vragen
en quizzen. Zo betrek je jouw leerlingen op hun
eigen device en differentiëer je naar hun persoonlijke behoeften. LessonUp wordt elke dag gebruikt
op basisscholen, voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen en hoger.

A044

Maakotheek

Leren door te maken. Dat is waar stichting
Maakotheek voor gaat en staat. Maakotheek helpt
steeds meer scholen in PO en VO om zorgeloos
wetenschap- en techniekonderwijs te geven. Dit
doen we met alles-in-één-MaakBoxen waarin
inspirerende lessen, mooie apparatuur en goede
begeleiding op inspirerende en vakoverstijgende wijze samenkomen.

A016

MBO4YOU

Pair Education bv is een relatief nieuwe speler
(april -2018) opgericht door Paul de Wit en Irene
van Bruggen in de educatieve markt, Paul en Irene
zijn jarenlang via de grootste spelers in de markt
actief zijn geweest. Daarmee beschikken we over
diepgaande kennis van de educatiemarkt, haar
processen en technologieën. Wij hebben passie voor- en visie op onderwijs en
ontwikkelen concrete initiatieven om verbetering en vernieuwing te realiseren.

D037

Microsoft

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren – en dat
geldt ook voor het vaardighedenpakket dat
leerlingen nodig hebben om in het leven te slagen.
Met betrouwbare en betaalbare technologie van
Microsoft waarmee leerkrachten hun lestijd optimaal
benutten, hebben ze hun handen vrij om zich te
concentreren op gepersonaliseerd onderwijs – dat weer tot betere resultaten leidt.

C096

Mijnleerlijn.nl

MijnLeerlijn.nl geeft goed inzicht in leerdoelen en
leerlijnen per leerling. Hierdoor is het mogelijk om
voorbereidingstijd, aanbod en onderwijstijd zo
effectief mogelijk op elkaar af te stemmen. De kern
van MijnLeerlijn is het curriculum van de school.
Daarbij kunnen de doelen uit alle methodes de
basis zijn. Maar MijnLeerlijn maakt het ook mogelijk om eigen, specifieke en persoonlijke leerdoelen toe te voegen. Naast de leerdoelen bevat MijnLeerlijn ook een

MijnRapportfolio
MijnRapportfolio is speciaal ontwikkeld met en
voor het primair onderwijs. Het is ontstaan vanuit
een vraag van één school uit Uden en vervolgens
uitgegroeid tot een digitaal rapport en portfolio dat
kan worden afgestemd op de visie en wensen van
elke school.

A008

Momento

Momento, het centrale overkoepelende dashboard,
maakt het leerkrachten mogelijk om kinderen meer
op maat en adaptiever uit te dagen, of juist extra
oefeningen te geven op leerdoelen. Om meer te
personaliseren en op de juiste momenten de juiste
aandacht te geven aan hun leerlingen. Momento
biedt een laagdrempelige en flexibele totaaloplossing voor digitaal leren. De beste
educatieve content, in combinatie met een betaalbaar en kwalitatief goed leerlingdevice én een compleet overzicht van de leerresultaten van leerlingen. Inmiddels
hebben al ruim 2.500 basisscholen in Nederland Momento in gebruik.

A079

Muismedia
Muismedia is specialist in school websites en heeft
het pakket School-Site gemaakt: complete en
betaalbare school websites die eenvoudig zelf te
onderhouden zijn met een professioneel Content
Management Systeem (CMS). Muismedia maakt
ook websites, apps, spellen en presentaties volledig
op maat.

Malmberg

Onderwijs zit in ons DNA. Het is uitdagend en – net
als wij – altijd in ontwikkeling. We zien het als onze
taak leraren te ondersteunen zodat zij het beste
onderwijs kunnen geven. En leerlingen het beste uit
zichzelf halen. We ontwikkelen leermethoden voor
het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en bieden deze aan via digitale leerplatformen en boeken. En bieden service
en ondersteuning aan leraren om optimaal met de leermethoden te werken.

D090

C028

LMS solutions
LMS Distribution is distributeur van i3-Technologies, Vestel, Turning technologies, Leftclick en
SmartMetals. Vanuit onze vestiging in Zaltbommel
voorzien wij onze partners van producten en
services op het gebied van interactieve oplossingen
voor vergaderruimtes en klaslokalen.

D091

compleet portfolio-, rooster- en message-module. Daarnaast blijven wij ons in
samenwerking met de scholen doorontwikkelen.

A002

Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief is één van de meest innovatieve uitgevers van online lesmateriaal. Onze
missie: iedere leerling slim laten groeien in taal,
rekenen en wiskunde. Muiswerk Online helpt
docenten om leerlingen op hun eigen niveau te
laten werken: gepersonaliseerd leren. Het
programma zoekt uit wat de leerling beheerst en waar hij oefenmateriaal voor nodig
heeft.

B017

Openedu

OpenEdu maakt online leren toegankelijk voor
bedrijven en onderwijsinstellingen. Dat doen we
sinds 2008 met ons online leerplatform, samengesteld uit verschillende open source e-learning
producten. We nemen organisaties de IT uit handen
en bieden ons volledig op de cloud gebaseerd
productpakket aan volgens het Software as a Service (SaaS) principe.

A038

Oracle
Vision: Get Oracle, Get Answers For 27 years, Oracle
has been helping customers manage critical
information. Our goal is to make sure that you
spend less money on your systems while getting
the most up-to-date and accurate information
from them.
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A068

Parentcom

A100

Of het nu gaat om het werven van leerlingen via een
website en online marketing of het verbeteren van
de oudercommunicatie, wij delen onze kennis en
producten graag met je! Het is namelijk onze missie
om de communicatie tussen ouders en scholen zo
simpel mogelijk te maken. Met de unieke en innovatieve software van ParentCom
heeft iedere school zijn eigen app en/of website.

B024

Parnassys

Het SchoolPraat-communicatiesysteem is het
mooiste visitekaartje voor uw school. SchoolPraat
wordt in samenspraak met scholen gemaakt door
mensen uit de vormgeving en communicatie
(YepMedia). Daardoor ziet het er aantrekkelijk uit,
kan het alles wat u zou willen en wijst het gebruik
zich vanzelf.

C029

ParnasSys is powered by Topicus. De gegevens van
bijna 1 miljoen van de 1,6 miljoen basisschoolleerlingen in Nederland worden op dit moment
vastgelegd en up-to-date gehouden met behulp
van ParnasSys en deze aantallen groeien nog
steeds.

B002

Peppels

Peppels is een multimediaal Portfolio, aangevuld
met de functies van een moderne ELO. Deze
integrale benadering biedt de best mogelijke
ondersteuning aan het primaire proces op het
gebied van gepersonaliseerd leren en de ontwikkeling van (vakoverstijgende) vaardigheden. Peppels
is aangesloten bij Entree (Identity- en Serviceprovider) en het Privacyconvenant.

D038

Promethean

Promethean’s combined hardware and software
solutions are designed to transform learning spaces
into collaborative and connective environments,
promote student participation and engagement
throughout the learning process, and provide
access to limitless interactive teaching and learning
resources that bring lessons to life. Promethean is a member of the NetDragon
Websoft Holdings Limited group of companies and is located in Seattle, USA,
Blackburn, UK and Atlanta, USA.

C002

Readspeaker

ReadSpeaker is een wereldwijde tekst-naar-spraakspecialist en biedt tientallen talen en levensechte
stemmen. Met behulp van de nieuwste generatie
Deep Neural Network Network (DNN) technologie
garandeert ReadSpeaker de hoogst haalbare
kwaliteit. ReadSpeaker, een dochterbedrijf van de
Memory Disk Division (MD) van het HOYA concern, is gevestigd in 15 landen en levert
aan meer dan 10.000 klanten in 65 landen.

E111

A090

Reisgids Digitaal Leermateriaal

Rovict

Leerlingzorg, leerlingadministratie, Groepsplannen,
Schoolrapport, Managementoverzichten, koppeling
met meer dan 10 ouderportalen, koppeling met
samenwerkingsverbanden en koppeling met
uitgeverijen, importeren van Cito-toetsgegevens:
voor deze en nog veel meer zaken kunt u terecht bij
Rovict, de leverancier van ESIS, het meest volledige, flexibele en betrouwbare
leerlingadministratiesysteem in Nederland.

Schoolpraat

SchoolSupport
Bij Schoolsupport bieden we ondersteuning voor
leerlingen in de klas. Wie bieden vooruitstrevende
hybride leer- en leesoplossingen als Themaplein,
Documentatiecentrum Online en de ‘sprekende pen’
De Voorlezer. Altijd met een online component, en
altijd gericht op het verder helpen van de leerling in
de klas.

B089

Schoudercom
SchouderCom (school-ouder communicatie) is een
communicatieplatform dat vele tijdsbesparende
communicatiemiddelen biedt. Naast het ouderportaal biedt het ook mogelijkheden om als intranet
en/of schoolwebsite in te zetten.

C001

Seppo
Seppo is a globally awarded Finnish gamification
platform for learning. With Seppo teaching and
learning is transformed into interactive and
engaging mobile games that boost learning and
increase activity inside lessons.

B085

Skool

Skool is dé IT-beheerder voor het primair onderwijs.
Met een onafhankelijke blik op ICT, gedegen
technische kennis en ervaring in het onderwijs
leveren wij advies en producten aan onderwijsinstellingen door heel Nederland. Onze doelstelling is
ICT in het onderwijs bruikbaar te maken voor het
alledaags gebruik door leerlingen, leraren en medewerkers. Samen met u, de
onderwijsinstelling, willen wij hedendaags en innovatief onderwijs mogelijk maken
waarin leerlingen op hun toekomst worden voorbereid.

D090

SLBdiensten

De Nederlandse kenniseconomie kan niet zonder
goed opgeleide mensen, die vertrouwd zijn met
moderne ICT. Toegang tot up-to-date hard- en
software is dus van essentieel belang. SLBdiensten
faciliteert het onderwijs door de software te
leveren die het nodig heeft om haar onderwijsleerproces te ondersteunen en te verbeteren, tegen speciale onderwijsprijzen. Zo blijft het
kapitaalbeslag op het onderwijs beperkt.

D090

SLIMINDEKLAS

Voor docenten in het voortgezet onderwijs of het
mbo die meer willen halen uit ICT die sneller willen
kunnen werken, hun werk leuker willen maken én
hun leerlingen interessantere lessen willen
voorschotelen is er Slim in de klas. Op Slimindeklas.
nl vinden zij alle trainingen en certificeringen om
zelf slimmer voor de klas te staan.
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C045

SMART

SMART is changing the world by changing the way
knowledge can be shared. Our software and
hardware solutions empower everyone — from
primary school students to innovators in Fortune
500 companies — to come together to explore and
expand on ideas, bringing them to life without
geographical or technological limitations.

C010

Snappet

Ruim 3 duizend basisscholen verwerken hun lesstof
inmiddels digitaal via Snappet. Maar Snappet is
meer dan alleen digitaal verwerken: het biedt
leerkrachten krachtige middelen om nog beter en
makkelijker les te geven. Ze krijgen meer grip op
hun groep, inzicht en tijd om iedere leerling weer de
aandacht te geven die hij of zij verdient!

C030

Social schools
Samen bouwen wij met Social Schools en digiDUIF
al 14 jaar communicatietools voor het onderwijs,
samen met onze 500.000 gebruikers! Van
groepsberichten tot leerlingportfolio; wij willen je
helpen met eenvoudige communicatietools die de
samenwerking tussen alle lagen van je school of
stichting faciliteren.

B025

Somtoday

Somtoday stelt docenten in staat om het maximale
uit iedere leerling te halen. De set van webapplicaties en diensten verlaagt de administratieve druk
en geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerling.
Somtoday ondersteunt de school op het gebied van
leren, leermiddelen en leeradministratie. Hierdoor
kunnen docenten onderwijs op maat bieden en kan elke leerling zich optimaal
ontwikkelen.

A045

Switch ICT

U wilt altijd en overal kunnen werken. Gegevens
moeten op elk moment van de dag beschikbaar zijn
en optimaal beveiligd zijn. Met Switch IT Solutions
hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.
Dankzijonze slimme, toekomstbestendige
oplossingen beweegt uw organisatie mee met de
snel veranderende wereld. We hebben niet alleen verstand van IT, maar ook van de
markt waarin u opereert.

A088

Teach2Code
Teach2Code™ levert kant-en-klare programmeer
lespakketten voor het gehele primaire en het
voortgezet onderwijs. Van uitgebreide pakketten,
tot enkel de basisbenodigdheden voor het
klassikaal opstarten van programmeerlessen.

A033

Van Volta
Onderwijsportaal VanVolta legt als het ware een
schil over de software waarvan uw school reeds
gebruikmaakt en voegt de communicatie daaraan
toe. Uw school heeft daarmee voor leerlingen,
ouders en medewerkers één dashboard met alle
informatie en communicatie van uw school.

A101

Viewsonic

Als innovator en visionair streeft ViewSonic ernaar
om uitgebreide hardware- en softwareoplossingen
te bieden. Hieronder vallen monitoren, projectoren,
digital signage, interactieve ViewBoard-displays en
het ecosysteem van de myViewBoard-software.
Met meer dan 30 jaar expertise in visuele oplossingen heeft ViewSonic een sterke positie opgebouwd voor het leveren van innovatieve
en betrouwbare oplossingen voor onderwijs-, bedrijfs-, consumenten- en professionele markten en het helpen van klanten om het verschil te maken.

D004

Visiria

Visiria: IntoWords en LanSchool
IntoWords ondersteunt leerlingen met (o.a.)
dyslexie goed bij hun lees- en schrijfproblemen,
draagt bij aan de zelfredzaamheid en zorgt voor
meer zelfvertrouwen. Het is laagdrempelig en
thuisgebruik is inbegrepen. Met LanSchool volgt u
wat de leerlingen in de klas op hun computers aan het doen zijn. De docent volgt en
corrigeert, waardoor de effectiviteit van de lessen zeer sterk kan toenemen.

A086

Visunext

Visunext is een divisie van de visunext Group, één
van de grootste en belangrijkste leveranciers van
home cinema en presentatie technologie in Europa.
Bij ons kunt u gekwalificeerd en persoonlijk advies
verwachten van opgeleide productexperts.
Vanwege onze focus op presentatie- en home
cinema technologie bieden wij u uitstekende productkennis.

B090

Vitasys

VITASYS is specialist in automatisering voor de
zakelijke markt, de overheid én voor het onderwijs.
Vanuit onze thuisbasis in Zwaagdijk-Oost, helpen
we onze klanten graag bij het inrichten en beheren
van uw ICT-omgeving. Daarin zijn we een betrouwbare partner met meerwaarde. Niet alleen omdat
we de laatste technologische ontwikkelingen op de voet volgen, maar ook omdat we
kiezen voor duurzaamheid. Daarnaast bieden we een breed scala innovatieve
producten waarmee scholen hun leerlingen kunnen voorbereiden op de toekomst.

D006

WegwijsVR

B044

Wentzo

Wentzo Wireless focust zich volledig op de
realisatie en het beheer van hoogwaardige
netwerken, waarbij gebruikers primair via WiFi
verbinden. We ontzorgen honderden onderwijsinstellingen in zowel het primair, voortgezet als hoger
onderwijs. Organisaties kiezen voor een duurzame
samenwerking met Wentzo wegens onze expertise én onze missie: van betekenis zijn.
Wentzo is zowel SURFwireless als SIVON WaaS partner en laat u graag kennismaken
met haar Excellent WiFi aanpak.

D002

Wikiwijs

VIVES 168
48 - 56 IPON-Exposanten_v168.indd 54

10-01-20 20:01

55

C005

Elke auteur hoopt dat zijn boodschap goed
begrepen wordt door de lezers van de tekst. Helaas
is dit meestal niet het geval. Bij Wizenoze noemen
wij dit probleem de leesbaarheidskloof en ons doel
is om deze kloof te overbruggen. Dit probleem is het
grootst voor scholieren die online op zoek gaan
naar informatie voor hun schoolwerk. Met Jouwzoekmachine.nl biedt Wizenoze een
oplossing. Scholieren krijgen met Jouwzoekmachine.nl toegang tot relevante,
betrouwbare informatie op hun eigen leesniveau.

B100

C111

Wizenoze

Yoursafetynet

Schoolorganisaties beschikken over zeer privacygevoelige data. Niet alleen reguliere naam- en
adresgegevens, maar ook informatie over
bijvoorbeeld onderwijsresultaten, gedrag van
leerlingen en privacygevoelig fotomateriaal.
YourSafetynet biedt vanaf zijn oprichting diverse
tools en hulpmiddelen voor het creëren van een privacy-vriendelijke omgeving waar
leerlingen, ouders, medewerkers en docenten zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Woots

C103

Ziber
Met Ziber Education regel je eenvoudig alle
oudercommunicatie op het kindcentrum. Snel,
makkelijk en vooral veilig.

Deelnemers Start Up Plein
Veel van die innovatie komt niet alleen vanuit het onderwijs zelf maar gelukkig ook
steeds meer vanuit het bedrijfsleven. De vele nieuwe onderwijs startups geven goed aan
dat de onderwijsmarkt anno 2020 alles behalve stil staat. IPON is erg enthousiast over
die vele startups die zich op het onderwijs richten. De volgende 18 partijen zijn geselecteerd en stellen zich graag aan u voor op woensdag 5 en donderdag 6 februari.

Bloomwise

www.bloomwise.nl

Codeskillz

www.codeskillz.nl

Dofactory

www.accessfactory.online

Edualdo

www.edualdo.nl

Faqta

www.faqta.nl

MBO4you

www.mbo4you.nl

Microbit foundation www.microbit.org/nl
Myndr

www.myndr.nl

Roboschool

www.roboschool.nl

Ludimo

www.ludimo.nl

Schoolyear

www.schoolyear.nl

Scottie Go

www.scottiego.nl

Spacetimelayers

www.spacetimelayers.app

Smile.nl

www.smile.nl

The Markers

www.themarkers.nl

Vallonic

www.vallonic.com
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Keynote sprekers op
IPON 2020
Op het grote podium van de Kennis
Arena vindt 2 keer per dag, om 10:00 uur
en 13:30 uur, een keynote sessie plaats.
Lees hieronder wat je van deze keynotes
kunt verwachten.

Woensdag 5 februari
10:00 uur
Riku Alkio

Woensdag 5 februari
13:30 uur
PO-Raad & host:
Milouska Meulens

Donderdag 6 februari
10:00 uur
Bob Hofman

Donderdag 6 februari
13:30
Klaas Kuperus

Detaining students indoors is bad
for learning
Children start losing their motivation
towards school and studying at the
age of ten. Why is that? This is the
time when more structured and serious
methods are replacing the role of play
as a way of learning. At the same time
more and more students are underachieving in the classroom setting.
This presentation gives you a glimpse
of how gamification and learning outdoors can increase student engagement
and motivation.

Samen Slimmer Leren
Dit toekomscenario waarin ethiek en
technologie samenkomen, komt voort
uit het programma Samen Slimmer
Leren. ICT biedt veel kansen. Om leerlingen meer op maat te ondersteunen,
resultaten beter te kunnen monitoren en
om de administratie te vereenvoudigen.
Het is vaak niet meer de vraag óf ICT in
het onderwijs wordt ingezet, maar hóe.
Om schoolbesturen en scholen hierbij
te ondersteunen en hen te inspireren,
organiseert de PO-Raad het programma
Samen Slimmer Leren. De PO-Raad is
de sectororganisatie voor het primair
onderwijs (PO). De vereniging behartigt
de gemeenschappelijke belangen van
de schoolbesturen in het basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs en (voortgezet)
speciaal onderwijs.

Samen op weg naar een
formatieve cultuur
Kijk in de IPON app voor de
sessieinformatie.

Het Medialab: hét klaslokaal
voor de toekomst
Leren over en met nieuwe technologie
werkt het beste in een moderne en
inspirerende omgeving. Want inspireren
doet leren! Maar met alleen technologie ben je er nog niet; scholen zijn op
zoek naar een integrale oplossing.
Een oplossing waar technologie, de
ruimte zelf, een vernieuwend 21ste
eeuws curriculum en vaardigheden van
leerlingen en docenten in samenkomen.
Om die reden hebben De Rekenwinkel
en HP de handen ineen geslagen bij
de inrichting van hypermoderne Medialabs. In onze Medialabs komen alle
nieuwe technologieën aan bod; tevens
zetten we de ruimte zelf ook in als vernieuwend element! Uiteraard zorgt De
Rekenwinkel met docententraining en
ondersteuning bij het opzetten van het
vak Digikunde dat een Medialab ook
écht wordt ingezet. Zo krijgt moderne
technologie daadwerkelijk een ondersteunende rol in uw school, zowel
binnen vakken als vakoverstijgend!
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tekst: Timon Bos

Onderwijslinks Onderwijslinks Onderwijslinks
PCRisk

Microsoft Visual
Studio

Op deze nieuwssite vinden
bezoekers de laatste informatie
over virussen, mal- en spyware.
In begrijpelijke taal worden de
risico’s uitgelegd en krijgen
bezoekers tips om besmetting
te voorkomen. Een belangrijk
hulpmiddel hiervoor zijn virusscanners. PCRisk.nl vergelijkt
diverse virusscanners met
elkaar maakt het mogelijk de gewenste virusscanner direct te downloaden. Op het
blog staat het laatste beveiligingsnieuws. Met enige regelmaat worden hier nieuwe
berichten geplaatst. Vaak gaat het blog over tips om je computer sneller te maken,
of tips om veel voorkomende problemen op te lossen. PCRisk is een handige
website voor ICT-beheerders.

tools

beveiliging

systeembeheer

Met Xamarin forms een uitbreiding van Microsoft’s Visual
Studio kunnen gebruikers apps
ontwikkelen. Xamarin forms
zet de app automatisch om in
een app voor iOS en Android.
Dat scheelt ontwikkeltijd, er
hoeft alleen in C# ontwikkeld
te worden. Met behulp van een
emulator kan de app direct op de computer getest worden. Dit maakt het leren van
programmeren met Xamarin leuker, omdat het resultaat direct zichtbaar is. Ook
goed om te weten: de community versie van Visual Studio en Xamarin zijn gratis.
Iedereen die geïnteresseerd is kan ermee aan de slag. Een pc met goede specificaties is wel vereist.

programmeren

apps

pcrisk.nl

visualstudio.microsoft.com/xamarin

FIT

Afval op School

FIT.nl is zeven jaar geleden
gestart als een groep studenten die zich stoorden aan de
hoeveelheid onjuiste informatie over sport en gezondheid
op het internet. Als jonge
enthousiastelingen wilden
ze de vele sportfabeltjes de
wereld uit helpen en daarom
richtten ze een website op met
gratis wetenschappelijk onderbouwde tips. Nu, een paar jaar verder, is deze website
uitgegroeid tot het grootste online sport- en gezondheidsplatform van Nederland
en België. In 2018 zijn ze zelfs uitgeroepen tot website van het jaar in de categorie
wellbeing en fitness. FIT.nl onderscheidt zich van andere websites door de redactie
die bestaat uit louter experts en professionals, zoals wetenschappers, sportdiëtisten
en fysiotherapeuten.

De projectpagina Afval op
School is een onderdeel van
het EU programma ‘Afval
op school‘. Rijkswaterstaat
was opdrachtgever van het
programma. Het programma
is mogelijk gemaakt vanuit het
Europees fonds EFMZV en de
kaderrichtlijn mariene strategie. Scholen, schoolbesturen,
NME centra, gemeenten en inzamelaars vinden hier informatie die hun kan ondersteunen bij de invoering van gescheiden afvalinzameling, preventie van afval en
educatie over afval. Dit alles met ultieme ambitie om afvalvrije school te worden. Op
deze website vind je uitgebreide informatie, hulpmiddelen en verhalen van scholen.
Tip: ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Bezoek dan ook eens: vangbuitenshuis.
nl/branches-0/onderwijs

gezondheid voeding

verzorging

lesmateriaal

maatschappij

fit.nl

afvalopschool.nl

Beeld en Geluid

Geschiedenisportaal

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media.
Een inspirerende, creatieve en
toegankelijke ontmoetingsplek
voor professionals en particulieren; online, in hun museum
en soms op locatie. Ze zijn een
van de grootste archieven ter
wereld en bewaren diverse
soorten media, zoals radioen televisieprogramma’s, videogames, geschreven pers, politieke prenten, gifjes,
websites en objecten. Beeld en Geluid is één van de autoriteiten die objectief het
Nederlandse medialandschap in kaart brengt en actuele ontwikkelingen benadert
vanuit media-historisch perspectief. Zo laten ze zien welke impact media hebben
op ieders leven. Op hun website kun je hier alles over lezen. Ook zijn er speciale
pagina’s voor onderwijsprofessionals.

mediawijsheid

beeldengeluid.nl

geschiedenis

Geschiedenisportaal is het
startpunt voor geschiedenisonderwijs in Nederland en
de Nederlandstalige gebiedsdelen. De site richt zich op
het verschaffen van relevant
historisch nieuws, boeken,
films en series en nascholing.
Daarnaast is veel informatie
te vinden over het lesgeven en de daarbij horende didactiek. Het geschiedenisonderwijs is ingericht rond de Tien Tijdvakken. Hierover verschaffen ze informatie
middels het aanbieden van bronteksten en samenvattingen. Voor docenten en
leerlingen wordt verder informatie verschaft over het examen, waarbij de nadruk
ligt op het havo- en vwo-onderwijs. Geschiedenisportaal maakt lesmateriaal dat
via hun webshop te bestellen is. Het lesmateriaal wil docenten ondersteunen in de
dagelijkse lespraktijk.
geschiedenis

lesmateriaal

geschiedenisportaal.nl
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Onderwijslinks Onderwijslinks Onderwijslinks
Micro:bit

KNAW Onderwijsprijs

Micro:bit is een minicomputer
die eenvoudig te programmeren is met behulp van
eenvoudige ontwikkeltools.
Een groot voordeel van
Micro:bit is dat de gebruiker
kan kiezen uit programmeren
met behulp van blokken, of
programmeren met behulp
van het typen van regels code.
Met name deze laatste manier sluit goed aan op de praktijksituatie waar programmeercode veelal getypt wordt. Micro:bit wordt veel gebruikt in scholen over de
hele wereld, van Finland en IJsland tot Singapore en Sri Lanka. Ze hebben tientallen
fantastische activiteiten en lesplannen gericht op leerkrachten van het lager en
middelbaar onderwijs die op deze website gedownload en bekeken kunnen worden.

leren programmeren

kinderen

De KNAW Onderwijsprijs is een
jaarlijkse prijs voor de beste
twaalf vwo-profielwerkstukken
van Nederland. Benieuwd
naar de achtergrond van de
KNAW Onderwijsprijs en de
winnaars? Bezoek dan zeker
deze website. Met de KNAW
Onderwijsprijs wil de KNAW
wetenschappelijke topprestaties in het Nederlandse voortgezet onderwijs in de
schijnwerpers zetten. Inspirerend onderwijs is cruciaal om de fascinatie voor en
kennis van wetenschap over te dragen. Daarmee is het de springplank voor nieuwe
generaties talentvolle onderzoekers. De inzending van jaarlijks een kleine vijfhonderd profielwerkstukken van bijna tweehonderd scholen geeft een indruk van het
grote potentieel aan talent in het Nederlandse voortgezet onderwijs.

werkstukken

voortgezet onderwijs

microbit.org/nl/code

knawonderwijsprijs.nl

Scholen op de kaart

Docentplein

Op deze site vind je veelzijdige
informatie over basisscholen
en middelbare scholen en kun
je scholen vergelijken. Of je
nou achtergrondinformatie
van een school zoekt, of als
professional benieuwd bent
hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in jouw
omgeving, voor iedereen biedt
deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten. Op Scholen op de
kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij
betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspectie van
het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat
de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Docentplein is de startpagina
voor docenten. Het leuke van
deze startpagina is dat het
de pagina niet alleen onderwijsnieuws en links bevat,
maar ook algemeen nieuws
en berichten over pensioen
of de Google Home speaker.
Daarnaast is de informatie
divers, je vindt hier kleurplaten, vacatures, verzekeringen en natuurlijk lesmateriaal. Veel partners van de
website (bijvoorbeeld Unicef, Rijkswaterstaat) plaatsen hun lesmateriaal op de site,
waardoor je veel materiaal op één plaats kunt vinden. De nieuwspagina’s zijn gecategoriseerd in actuele thema’s. Denk bijvoorbeeld aan pesten op school, digitaal
onderwijs en de cito toets. Wanneer je lid wordt van de digitale nieuwsbrief blijf je
helemaal makkelijk op de hoogte.

schoolbeleid management ouders

startpagina lesmateriaal nieuws

scholenopdekaart.nl

docentenplein.nl

Examenblad.nl

Lezen voor de lijst

Examenblad.nl is de officiële
website voor de examens in
het voortgezet onderwijs (vo).
Deze site is een initiatief van de
directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het College
voor Toetsen en Examens
(CvTE). De site wil betrokkenen
informeren over de centrale examens havo en vwo en de centrale examens in het
vmbo. Examenblad.nl is in de eerste plaats gericht op diegenen binnen scholen die
betrokken zijn bij de examinering: examensecretarissen, schoolleiders, docenten/
examinatoren en tweede correctoren. Maar ook leerlingen, ouders, vakorganisaties
en andere belangstellenden kunnen op Examenblad.nl terecht.

Lezen voor de lijst is een
didactische aanpak voor het
fictie- en literatuuronderwijs
in het voortgezet onderwijs.
De kerngedachte is dat je de
literaire competenties van leerlingen kunt ontwikkelen door
hen boeken te laten lezen die
aansluiten bij hun leesniveau
en hen stimuleert telkens een
niveau hoger te gaan lezen. Je vindt hier achtergrondinformatie over de didactiek,
de titellijsten, het werken met leesniveaus en opdrachten en praktijkvoorbeelden.
Jongeren kunnen nu hun leesniveau bepalen met de niveautest van Lezen voor de
lijst! De test bestaat uit stellingen waarbij jongeren moeten aangeven wat het beste
bij hun past. In een paar minuten is de test klaar: ze weten dan hun leesniveau en
krijgen direct leestips.

examens

toetsen

examenblad.nl

voortgezet onderwijs

literatuur

voortgezet onderwijs

lesmateriaal

lezenvoordelijst.nl
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Kijk vooruit met Prowise GO
op IPON 2020, stand B055
Prowise GO
Dé compleetste online leeromgeving van Nederland.
•

Prowise Presenter

•

Prowise Learn (Rekentuin, Taalzee en Words&Birds)

•

Interactieve online portal (koppeling Basispoort)

•

Mobile device management

•

IT-beheer door Prowise

Laagste prijs van Nederland: 6 euro per leerling per jaar (excl. btw)
Boek een vrijblijvende demonstratie via www.prowise.com/prowise-go

Bezoek onze dagelijkse workshops over Prowise GO
(11.30 uur) en Prowise Presenter (14.15 uur).

Door de ogen van...
De directeur

De ict’er

De leerkracht

“Gepersonaliseerd leren heeft

“Een ict’er moet zich bezig kunnen

“Na de instructie worden leerlingen

heel veel positieve reacties en

houden met de visie van ict op

zelfstandig aan het werk gezet

resultaten opgeleverd. We willen

school: hoe techniek de school,

doordat ik via Prowise GO in één

dat ieder kind zich optimaal kan

leerkrachten en leerlingen kan

keer een link deel met de hele klas of

ontwikkelen, ook op digitaal

laten groeien en hoe ict het

per niveau met groepjes leerlingen.

gebied. Omdat bij Prowise heel

onderwijs kan versterken. Mijn

Wanneer meer instructie nodig

veel onderwijsmensen werken

rol is door Prowise GO veranderd

blijkt, pauzeer ik alle Chromebooks

en het bedrijf echt op educatie

van probleemoplossend naar

en is er weer aandacht. Ik geef nog

gericht is, was GO voor ons de

begeleiding en aansturing.”

steeds instructie, maar dat verandert

juiste match.”

steeds meer in begeleiden.”
Jan-Thijs Koppen,

Naamloos-1 2

Roy Pellegrom, locatiedirecteur

overkoepelend ict’er en leerkracht,

Maud van der Rijt, leerkracht en

basisschool De Sleutelaar

basisschool op de Slek

ict’er, basisschool De Korenbloem

Lees hier het

Lees hier het

Lees hier het

hele verhaal!

hele verhaal!

hele verhaal!

https://www.prowise.
com/nl/waarom-

8-1-2020 14:03:37

Er is nog meer te zien op onze stand
Wat denk je van deze moderne onderwijsvormen?

Bewegend
De Prowise MOVE-camera (gratis
bij het Prowise Touchscreen) is
dé baanbrekende oplossing voor
bewegend leren.

Adaptief
Met het volledig adaptieve
Prowise Learn oefent ieder kind
op zijn of haar eigen niveau.

Spelenderwijs
Met de touchtafel-tools uit de
gratis Presenter-software leren
leerlingen spelenderwijs van én
met elkaar.

Vergeet deze eye-catcher niet

Prowise
Touchscreen
Speciaal ontwikkeld voor het onderwijs.
Van instructie geven tot samenwerken,
van direct aantekeningen maken tot
spelenderwijs leren en van samen video’s
bekijken tot met meerdere leerlingen
tegelijk schrijven. Alle functies zijn
eenvoudig beschikbaar, zonder lastige
kabels of dure licenties. Onze borden
zijn razendsnel en ontwikkeld om
100% veilig te zijn.

SECURE YOUR FUTURE:
handige, toepasbare tips voor
een volledig veilige school

Lees de veilige digibord keuzewijzer

Naamloos-1 3

Laat onderwijs spreken
www.prowise.com

8-1-2020 14:04:22
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vooruitblik

colofon/168-2020
[januari/februari]

>VIVES ONLINE
www.vives.nl
>HOOFDREDACTIE
Karin Winters - karin@vives.nl
EINDREDACTIE EN PROJECTCOÖRDINATIE
Tedje van Gils

vast&zeker
Schooltools
Onderwijslinks
Eduware
Promoverende leraren
Vives actueel

>ONTWERP EN PRODUCTIE
Badatan.nl
>UITGEVER
Stijn van de Blankevoort

[onder voorbehoud van wijzigingen]

>VIVES
Vives is een uitgave van reshift digital b.v. en
verschijnt 5x per jaar onder ‘controlled circulation’

De volgende Vives magazine volgt snel op deze Vives. We zijn dus alweer druk met
het schrijven en verzamelen van artikelen. Je weet dat je altijd een idee of artikel kun
opsturen naar karin@vives.nl.
De redacteuren hebben de jaarplanning al in hun agenda staan en de deadlines zijn een
maand voor het verschijnen van de magazines. Soms is dat best lastig, omdat je ook de
actualiteit in het oog wilt houden. We zijn nog op zoek naar promoverende leraren die
we mogen bevragen. Maar ook staan we altijd open voor mensen die nieuwe dingen
uitproberen, uitvinden en maken. Schroom niet en geef een gil. Het is voor mij altijd
puzzelen of er goede artikelen binnenkomen en als ze niet in Vives passen, zetten we de
artikelen graag op de website of zelfs in de nieuwsbrief. Voor nu…op naar de IPON en tot
ziens in het maartnummer.

>MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Hans Das, Timon Bos, Carla Desain, Louis Hilgers,
Bertus Meijer, Leen Shames, Inge Spaander, Susan
Spekschoor, Tessa van Zadelhoff
>REDACTIE
e-mail: redactie@vives.nl
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem
>TRAFFIC
Marco Verhoog
>ADMINISTRATIE
René de Muijnck

agenda

>ADVERTENTIES
Marc Post
e-mail: mpost@reshift.nl
tel: 023 543 00 08
>DRUKWERK
RODI media, Broek op Langedijk
>DISTRIBUTIE
Sandd

CVI Conferentie
Emmen

>KLANTENSERVICE
Tanja Ekel
Vives verschijnt 5 x per jaar. Voor slechts 12,50
ontvang je Vives Magazine het hele jaar lang.
Abonneren kan via www.vives.nl

1 en 2 april

cviweb.nl/de-cvi-conferentie-steek-je-nek-uit

Vragen over uw abonnement of adreswijzigingen
kunt u doorgeven aan:

Nieuwegein Business Center
(NBC) in Nieuwegein
VO Congres

Reshift Digital
T.a.v. Klantenservice
Richard Holkade 8
2033 PZ Haarlem
e-mail: klantenservice@reshift.nl
tel: 023 536 44 01 [Maandag t/m donderdag tussen
09:00-12:00]
Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en
telefoonnummer op in een gegevensbestand. De
verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens in Den
Haag door reshift digital, de verantwoordelijke voor
uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor
de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten,
zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast
kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de
hoogte te houden van interessante informatie
en/of aanbiedingen. Uw gegevens kunnen ook
aan door ons zorgvuldig geselecteerde partijen
ter beschikking worden gesteld. Uw gegevens
kunnen, samen met hun informatie over u, worden
geanalyseerd om de aanbiedingen en/of informatie
zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.
U kunt bij het opgeven van uw gegevens bezwaar
maken tegen beschikbaarheids stelling van
uw gegevens aan derden. Ook kunt u uw eigen
gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren
of te verwijderen. Stuur hiertoe een email naar
klantenservice@reshift.nl

26 maart

Meer informatie: vo-raad.nl/
themas/vo-congres

Pass it on Studiereis naar SXSWEduu
7 maart

https://www.poraad.nl/agenda/innovatiemodule-pass-it-on-met-studiereis-naar-sxswedu

Vanaf februari Leertraject Leidinggeven
aan een professionele Cultuur
vo-raad.nl/bijeenkomsten/intersectoraal-leertraject-voor-onderwijsbestuurders-leidinggeven-aan-een-professionele-cultuur

Kijk voor meer congressen op nationaleonderwijsgids.nl/onderwijsagenda
Onderwijsinnov

atie en ICT
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>COPYRIGHT
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd
via welke media dan ook zonder toestemming van
de uitgever.
Ondanks dat er met de grootste zorg aan deze
uitgave is gewerkt kunnen gegevens onjuist zijn
weergegeven of veranderd. De uitgever aanvaardt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
ISSN 1389-8566
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Nog niet aangemeld voor
de Vives nieuwsbrief?
Meldt u dan aan op www.vives.nl

Op Vives.nl blijft u op de hoogte van de
volgende onderwerpen:
Onderwijsvernieuwing
Digitale leermiddelen
Toetsen
Media wijsheid
Privacy & Security
Informatiemanagement
21e -eeuwse vaardigheden
Professionalisering

Qua informatie voorziening
vanuit de markt, breiden we ons
informatieaanbod uit!

We richten ons op:
Nieuws vanuit de onderwijsmarkt
Onderwijs Bloggers
Kennisdocumenten
Onderwijsagenda
Trainingsaanbod
Edu Databank

Benieuwd naar de vernieuwing van het platform Vives?
Bezoek dan www.vives.nl
Naamloos-1
1
0120_Advertentie_nieuw
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Stap over naar Prowise GO
De complete én veilige online leeromgeving zonder IT-zorgen

Slechts 6

per leerlin

euro*

g per jaar,

inclusief b

eheer.

Voor de leerkracht en leerling

Voor de ICT’er en bestuurder

Veilige online leeromgeving

Complete IT-ontzorging

Onderwijssoftware Prowise Presenter 10

Inclusief volledige installatie en ICT-beheer

Rekentuin, Taalzee en Words&Birds

Gratis support op locatie en via Customer Service

Mobile device management

Kickoff-programma en welkomstbox

Uitgebreide online portal (koppeling Basispoort)

Privacy en kwaliteit gegarandeerd

Veiligheid leerlingdata
Binnen Prowise GO zijn leerlingdata en persoonsgegevens 100% veilig. Prowise werkt met eigen servers,
werd recent opnieuw Privacy Verified-gecertificeerd en beloond met de ISO 27001- en 9001-certificeringen.

Boek een vrijblijvende demonstratie via www.prowise.com/prowise-go
*exclusief btw
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