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Inleiding 
 
Thema 3 staat in het teken van competentie 3: de vakinhoudelijke en didactische 
competentie. Na de thema ben je in staat om vanuit de verschillende vakinhouden en 
didaktieken les te geven. Dit is ook de insteek vanuit ICT.  
 
In thema 3 laten we zien hoe een les in elkaar zit en hoe je ICT daarbij kunt integreren. We 
vinden het namelijk belangrijk dat je in staat bent om ICT geïntegreerd aan te bieden en niet 
als los onderdeel.  
 
Om dit voor elkaar te krijgen gaan we in op verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen 
hangen samen met de opbouw van de les:  

 De doelen 

 De beginsituatie 

 Zorgen voor betrokkenheid 

 De organisatie 

 Inleiding op de les 

 De kern van de les 

 De afronding van de les.  
 
Leeswijzer 
Dit verzameldocument is bestaat uit 3 delen. In deel A gaat het over de doelen, beginsituatie, 
betrokkenheid en organisatie voor een les. In deel B staat de les zelf (inleiding, kern en slot) 
centraal. In deel C gaan we in op de studievragen, bewijsmateriaal en de literatuurlijst.  
 
Deel A 
In hoofdstuk 1 gaan we in op de competenties die centraal staan. Dit doen we voor de 
competentiekernen van het thema en voor de ICT-competenties. In hoofdstuk 2 kijken we 
naar de doelen die je kunt stellen in een les. We maken hierbij onderscheid in verschillende 
soorten doelen. We kijken ook naar leerlijnen en vakoverstijgende doelen. Tenslotte staan 
we stil bij de ICT-kerndoelen van Vlaanderen.  
In hoofdstuk 3 bespreken we de beginsituatie. We geven aan op welke punten je moet letten 
als je de beginsituatie in kaart wilt brengen. In hoofdstuk 4 gaan we in op het onderwerp 
betrokkenheid. Op welke manier kan ICT de betrokkenheid verhogen en waar moet je 
rekening mee houden? In hoofdstuk 5 geven we kort aan wat we in dit thema met de 
organisatie van de les doen. Meer hierover vind je ook in thema 4, de volgende periode.  
 
Deel B 
Hoofdstuk 6 tot en met 13 staan in het teken van de eigenlijke les. In hoofdstuk 6 staat de 
inleiding van de les centraal. We gaan hier in op de Cognitive Theory of Multimedia Learning 
van Mayer. In hoofdstuk 7 gaan we in op de kern van de les. We doen dit eerst volgens de 
competentiediamant zoals die in Vlaanderen wordt gebruikt. Daarna kijken we in hoofdstuk 
9, 10, 11 en 12 naar de mogelijkheden van ICT binnen Nederlands, Rekenen, 
Wereldoriëntatie en Kunst. We gaan bij elk vak in op de meerwaarde die ICT daarbij kan 
hebben. Zo kijken we bij Nederlands naar de publicatiemogelijkheden, bij rekenen naar het 
gebruik van authentieke bronnen, bij wereldoriëntatie naar de persoonlijke betrokkenheid en 
bij kunst naar de verschillende mogelijkheden van mediagebruik.  
 
Deel C 
In hoofdstuk 14 vind je de studievragen. Deze helpen je om de literatuur te bestuderen. In 
hoofdstuk 15 geven we een overzicht van bewijsmaterialen die je kunt verzamelen. Tenslotte 
staan in hoofdstuk 16 alle gebruikte/ genoemde bronnen nog een keer op een rijtje.  
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Je hebt na het bestuderen van dit stuk zicht wat de meerwaarde is van ICT binnen een les 
Nederlands, Rekenen, Wereldoriëntatie of Kunstvakken en hoe je dit kunt integreren. We 
hopen dat je na het lezen van dit document zelf in staat bent om de vertaalslag te maken 
naar het integreren van ICT binnen andere lessen.   
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Hoofdstuk 1: de competenties 
 
De competenties die centraal staan in dit thema zijn  
 
Competentiekern 3.1 

 leeractiviteiten voorbereidt, uitvoert en evalueert (al dan niet met methodisch 
materiaal) die gericht zijn op de beginsituatie van leerlingen en een concreet doel  

 de evaluatie gebruikt om vervolgactiviteiten op groepsniveau aan te passen  

 zicht heeft op de leerlijnen van de verschillende vakgebieden  

 verschillen tussen leerlingen herkent en benoemt en rekening houdt met 
tempoverschillen 

 
3.2:  
met inachtneming van het eigene van het schoolvak een leeromgeving creëert en daarbij:  
 

 voor het bereiken van lesdoelen en het bevorderen van de betrokkenheid van 
leerlingen, gebruik maakt van verschillende didactische werkvormen en middelen 
waaronder ICT  

 bij de keuze van de leerstof gebruik maakt van de belevingswereld en de 
leefomgeving van de leerlingen  

 een betekenisvolle context creëert en daarbij activiteiten ontwerpt vanuit enkele 
verschillende vakken 

 
ICT-competenties 
 
De vakspecifieke invulling van ICT zijn de ICT-competenties. Per thema komen de ICT-
competenties aan bod die aansluiten bij de gewone competenties. Bedenk dat alle ICT-
competenties te vinden zijn in de Pabo-tool (http://pabo.onderwijstools.nl/). Zorg er voor dat 
je de Pabo-tool voor jezelf hebt ingevuld.  Het geeft je een beeld van het kader van ICT in 
het onderwijs. Bovendien vind je in de Pabo-tool handreikingen die je een idee geven hoe je 
concreet met ICT in de klas aan de slag kunt. In de minor ga je dit instrument gebruiken als 
een richtinstrument.  
 
De ICT-competenties die in thema 3 centraal staan zijn:  

 De student is op de hoogte van de ICT-vaardigheden van de leerling.  

 De student kan digitale verwerkingsvormen inzetten in de les en zelf eenvoudige 
(klassikale) verwerkingsvormen ontwikkelen.  

 De student kan ICT integreren binnen verschillende vakgebieden.  

 De student kan in een les ICT inzetten om aan te sluiten bij de actualiteit 

 student kan ICT inzetten om tegemoet te komen aan verschillen bij leerlingen. 

 
 

http://pabo.onderwijstools.nl/
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Hoofdstuk 2: de doelen 
Als je een les geeft doe je dat om leerlingen iets te leren. Je stelt voor je les daarom 
lesdoelen op. Je kunt op verschillende manieren doelen opstellen. Een bekende indeling is 
de verdeling van doelen in kennis-, vaardigheids- en attitudedoelen. Hoe zit dat voor ICT?  
 
Voor ICT kun je drie soorten doelen opstellen: 

1. Doelen gericht op ICT-vaardigheden 
2. Doelen gericht op de vakinhoud 
3. Vakoverstijgende doelen 

 
Op Hogeschool Domstad vinden we het belangrijk dat je vaardigheidsdoelen voor ICT altijd 
combineert met een vakinhoudelijk en/of vakoverstijgend doel. Het uitgangspunt is namelijk 
dat je ICT in een les integreert. Je geeft daarom nooit zomaar een ICT-vaardigheidsles. We 
zeggen daarom ook wel dat je ICT als middel inzet en niet als doel op zich. We zullen verder 
ingaan op de verschillende soorten doelen.  

2.1 Doelen gericht op de ICT-vaardigheden 
Bij de meeste lessen die je geeft zal ICT een ondersteunende rol spelen. Dat betekent dat je 
ICT-vaardigheden nodigt hebt om een bepaald inhoudelijk of vakoverstijgend doel te 
bereiken. Dit heeft invloed op de manier waarop je ICT-vaardigheden aan leerlingen 
aanleert.  
 
Op internet zijn verschillende leerlijnen te vinden over ICT-vaardigheden. In deze leerlijnen 
komen in het algemeen de volgende onderwerpen aan bod:  

 De computer kunnen bedienen (werken met muis en toetsenbord) 

 Overzicht hebben hoe de computer in elkaar zit (besturingssysteem en werken met 
de Verkenner) 

 Werken met een tekstverwerker (bijvoorbeeld WORD of Writer) 

 Werken met een presentatieprogramma (bijvoorbeeld PowerPoint of Presenter) 

 Werken met een spreadsheet (bijvoorbeeld Excel of Calc) 

 Werken met Internet en e-mail (bijvoorbeeld Internet Explorer en Outlook of Firefox 
en Thunderbird) 

 
Per onderdeel wordt daarbij uitvoerig stilgestaan bij de handelingen die een leerling moet 
kunnen verrichten. Veel scholen hebben naar aanleiding van deze lijsten ook een leerlijn ICT 
gemaakt.  
 
Op Hogeschool Domstad vinden we het gevaar van deze lijsten dat:  

 ICT als een apart vak wordt aangeboden (verzwaring van het programma) 

 Geoefend wordt aan vaardigheden die al beheerst worden  

 Vaardigheden geoefend worden die niet of nauwelijks gebruikt zullen worden 

 ICT niet bijdraagt aan het verrijken van de lesdoelen. 
 
ICT-vaardigheden neem je als lesdoel op om een vakinhoudelijk of vakoverstijgend lesdoel 
te bereiken. Dat betekent dat je per keer kijkt welke ICT-vaardigheden leerlingen nodig 
hebben. Je besteedt daar als dat nodig is in een aparte les aandacht aan.  
 
Uitgangspunten daarbij zijn:  

 Alleen die vaardigheden aanleren die leerlingen echt nodig hebben; 

 De leerlingen zelf laten ontdekken wat nog meer mogelijk is; 

 De leerlingen bewust maken dat deze vaardigheden nodig zijn voor het doel dat 
centraal staat.  
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 Als uitgangspunt de leerstof nemen die centraal staat.  
 

2.2 Doelen gericht op de vakinhoud 
Op de basisschool krijgen de leerlingen les in:  

 Nederlands;  

 Engels; 

 Friese taal; 

 rekenen/wiskunde; 

 oriëntatie op jezelf en de wereld; 

 kunstzinnige oriëntatie en  

 bewegingsonderwijs.  
 
Voor deze vakken zijn de kerndoelen (http://kerndoelen.kennisnet.nl/) opgesteld. In totaal zijn 
er 58 kerndoelen opgesteld. Hiermee is globaal aangegeven waaraan het basisonderwijs 
moet werken.  
 
In de inleiding van de kerndoelen beschrijft voormalig minister van onderwijs de drie 
belangrijkste functies van onderwijs:  
 
het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van 
maatschappelijke en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in 
de samenleving. 
 
In de preambule (bladzijde 7) wordt de volgende toelichting gegeven:  
 
Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling 
van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
 
In de preambule staat verder dat de kerndoelen geen uitspraken doen over de didactiek. Ze 
beschrijven het einde van een leerproces. Verder wordt er vanuit gegaan dat de doelen in 
samenhang worden aangeboden. Taal komt bij elk vak aan bod. Dat geldt ook voor cultuur 
en het omgaan met informatietechnologie. Tenslotte geldt dat de volgende doelen voor alle 
leergebieden van belang zijn:  
 
goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, 
uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van 
anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, 
respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de 
leefomgeving. 
 
ICT is dus niet als apart vak opgenomen in de kerndoelen. Er wordt wel vanuit gegaan dat 
ICT opgenomen wordt in alle leergebieden. In de kerndoelen staat trouwens wel een aantal 
keren ICT expliciet genoemd.  
 

http://kerndoelen.kennisnet.nl/
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Voorbeeld van een kerndoel 
Hieronder zetten we een voorbeeld van een kerndoel, zodat je een beeld hebt op welke 
manier de kerndoelen zijn geformuleerd.  
 
Nederlands – Schriftelijk onderwijs 
 
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 
studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, 
waaronder digitale bronnen. 
 
In dit kerndoel is ICT dus ook expliciet opgenomen zoals je ziet. Je ziet ook dat er alleen een 
einddoel wordt aangegeven. Hoe en met welke middelen scholen er voor moeten zorgen dat 
einddoel te behalen, wordt niet aangegeven.  

2.3 Leerlijnen 
Door de SLO zijn leerlijnen en tussendoelen opgesteld (http://tule.slo.nl). Deze leerlijnen en 
tussendoelen geven scholen en leerkrachten houvast op welke manier ze aan de kerndoelen 
moeten werken. Voor elk onderdeel van de kerndoelen zijn ze opgesteld.  
 
Voorbeeld van een leerlijn 
 
Een voorbeeld van een leerlijn zoals die omschreven geven we hieronder weer.  
 
Kerndoel 49 
 
Kerndoel 49 is onderdeel van Oriëntatie op jezelf en de wereld, onderdeel Ruimte. Je zou dit 
ook het vak aardrijkskunde noemen. Kerndoel 49 luidt als volgt:  
  
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, 
woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. 
 
In de leerlijn wordt een overzicht gegeven aan welke doelen je zou kunnen werken in de 
groepen 1 / 2, 3 / 4, 5/6 en 7/8 om dit kerndoel te behalen. Daarbij wordt de volgende 
indeling aangehouden: bevolking, godsdiensten, weer en klimaat, energiebronnen, vulkanen, 
droge gebieden, bomen en bossen, bergen en water.  
 
In elke groep komen deze onderwerpen aan de orde. Maar dan steeds groter, complexer en 
abstracter. Zo geldt bijvoorbeeld voor het onderdeel bevolking, dat groep 1 en 2 het hebben 
over “mensen in de straat”, groep 3 en 4 over “mensen in de stad”, groep 5 en 6 het heeft 
over de “bevolking van Nederland” en groep 7 en 8 aandacht besteden aan 
“wereldbevolking”.  
 
Van deze kerndoelen en leerlijnen maken methodemakers gebruik om de methoden samen 
te stellen. In de methode voegen ze ook de didactiek toe om aan de kerndoelen en leerlijnen 
te werken.  
Als je een les geeft dan kun je gebruik maken van de methode. In de methode zijn de doelen 
en werkwijze al helemaal vastgelegd. Als je zelf een les maakt kun je dus de leerlijnen 
gebruiken om zelf lesdoelen te formuleren.  
In de praktijk zal het waarschijnlijk zo zijn dat je een methodeles combineert met je eigen 
ideeën.  
 

http://tule.slo.nl/
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2.4 ICT kerndoelen in Vlaanderen 
 
In Vlaanderen gaat de regering nog een stapje verder dan in Nederland. Daar is ICT wel in 
de kerndoelen opgenomen. Ze schrijven daarover:  
 
Kinderen en jongeren groeien op in een multimediale wereld waarin informatie- en 
communicatietechnologie alomtegenwoordig is. Jongeren zijn zelfs vaak de voorlopers 
geworden in de adoptie of het gebruik van allerlei technologie. Maar vaak gebeurt de 
omgang 
met ICT op een intuïtieve en soms weinig beredeneerde wijze. Kunnen omgaan met 
moderne 
technologie op een kritische en efficiënte, maar ook verantwoorde en veilige manier, vereist 
dan ook een nieuw pakket aan basiscompetenties. Het spreekt voor zich dat de 
onderwijsinstellingen vanuit hun kernopdracht de uitgelezen plekken zijn om ervoor te zorgen 
dat iedereen - kinderen, jongeren én volwassenen - over deze competenties beschikken. 
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/beleidsplanICT2007-2009.pdf 
 
De regering heeft daarom eindtermen opgesteld waaraan in het basisonderwijs gewerkt 
moet worden. Deze zijn afgeleid van de Europese digitale sleutelcompetentie:  
 

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te 
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving. 
4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie 

opzoeken, verwerken en bewaren. 
7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 
8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige 

manier te communiceren. 
 
Deze eindtermen hebben ze in een model gezet:  
 

http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/beleidsplanICT2007-2009.pdf
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1 
Toelichting op het model: 
 
Het model kent twee lagen: de sociaal-ethische competenties en de leerprocesgerichte 
competenties. Bij de sociaal-ethische competenties gaat het om veilig, verantwoord en 
doelmatig gebruik van ICT. De leerprocesgerichte competenties zijn gericht op het 
versterken van de kerndoelen. Om de leerprocesgerichte competenties te kunnen inzetten 
zijn wel onderliggende technische, instrumentele en procedurele vaardigheden nodig. Deze 
komen overeen met de lijstjes van ICT-vaardigheden.  
 
De kracht van dit model is dat je vanuit de vakinhoudelijke doelen na kunt denken hoe je ICT 
in kunt zetten. Als we beschrijven hoe je ICT in de kern van de les kunt inzetten zullen we dit 
model als uitgangspunt hanteren.  

2.5 Vakoverstijgende doelen 
Vakoverstijgende doelen zijn doelen die niet direct aan één specifiek vak te koppelen zijn. Er 
zijn verschillende vakoverstijgende doelen. In de preambule van de kerndoelen worden ze 
als volgt omschreven:  
 
In de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle 
leergebieden van belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op 
eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren 
en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van 
zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en 
waardering van de leefomgeving. 
 
Net zoals de vakinhoudelijk kerndoelen een einddoel aangeven zijn de vakoverstijgende 
kerndoelen ook een einddoel. In kleine stapjes zullen leerlingen hieraan kunnen werken. Hoe 
ICT hier een bijdrage aan kan leveren lees je ook als we het onderdeel “de kern van les” 
bespreken.  
 
 

                                                      
1 Dit model is een bewerking van de nieuwe en oude competentiediamant. Samenwerken aan een opdracht is hierin 
in het midden opgenomen in plaats van adequaat kiezen, reflecteren en bijsturen. Dit punt heeft alleen betrekking op 
het secundair onderwijs in Vlaanderen.  
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Hoofdstuk 3: de beginsituatie 
 
Als je een les geeft, moet je weten wat de beginsituatie van de leerlingen is. Bij een les 
waarbij je ICT wilt integreren moet je de beginsituatie vaststellen op de volgende drie 
onderdelen:  

 Hoe ICT-vaardig zijn mijn leerlingen? 

 Welke vakinhoudelijke lesdoelen beheersen de leerlingen al? 

 Welke vakoverstijgende vaardigheden beheersen de leerlingen al? 
 
In een groep kan de beginsituatie op het gebied van ICT-vaardigheden behoorlijk verschillen. 
Dit is vaak afhankelijk van de thuissituatie van de leerlingen. Sommige leerlingen hebben 
thuis al vaker op de computer gewerkt. Zorg dat je zicht krijgt op deze beginsituatie. Dat kan 
je doen door de mentor te vragen hoe vaak ze met de computer in de klas aan de slag zijn 
geweest. Je kunt ook de leerlingen vragen hoe vaardig ze al zijn.  
 
Je moet daarbij letten op het feit dat het hebben van bepaalde ICT-vaardigheden (zoals het 
kunnen opstarten van een programma of het opslaan van bestanden) geen garantie is voor 
verantwoord ICT-gebruik. Er is namelijk een groot verschil tussen ICT-vaardigheden en 
Informatievaardigheden. Zou kan een leerling misschien wel in een zoekmachine een 
website vinden maar heeft de leerlingen geen idee hoe hij de website kan beoordelen op 
betrouwbaarheid of heeft hij geen idee hoe hij van de website de juiste informatie kan 
selecteren.  
 
Als je weet dat een aantal leerlingen ICT-vaardig zijn dan kun je deze leerlingen ook als 
experts in de klas inzetten. Dat heeft verschillende voordelen: 

 Je spreekt leerlingen aan op hun competenties (de leerlingen voelen zich competent); 

 Je geeft leerlingen de mogelijkheid elkaar te helpen en te leren samenwerken; 

 Je kunt je aandacht beter richten op de groep.  
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Hoofdstuk 4: zorgen voor betrokkenheid 
 
Als je een les geeft wil je natuurlijk dat leerlingen zo betrokken mogelijk zijn bij de les. Vanuit 
EGO-onderwijs wordt de term betrokkenheid op de volgende manier ingevuld: 
  
Betrokkenheid definiëren we als:  

 Een bijzondere kwaliteit van menselijke activiteit; 

 Die zich laat herkennen aan een geconcentreerd, aangehouden en tijdvergeten bezig 
zijn; 

 Waarbij de persoon:  
o Zich gemotiveerd voelt, geboeid is en ten volle engageert; 
o Zich openstelt, op een intense wijze waarneemt en betekenissen ervaart; 
o Een grote mate van energie vrijmaakt en een sterke voldoening ervaart. 

 

 Omdat de activiteit aansluit bij de exploratiedrang en het behoeftenpatroon 

 En zich aan de grens van de individuele mogelijkheden situeert waardoor er groei 
ontstaat.  

(Ervaringsgericht werken in de basisschool, Ferre Laevers, p 9 tot 17, Leuven, CEGO, 
1998).  
 
Concreet voor je les betekent dit dat je:  

 Je les aanpast aan de niveaus van de leerlingen; 

 Je kijkt of leerlingen zelf actief bezig kunnen zijn;  

 Je aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen; 

 Je leerlingen zelf keuzes laat maken/initiatieven laat nemen;  

 Je zorgt voor een goede sfeer en relatie met leerlingen en tussen de leerlingen. 
(lesvoorbereidingsformulier O&P) 
 
In combinatie met het inzetten van ICT betekent dit: 

1. Je weet welke ICT-vaardigheden leerlingen hebben en hierop aansluit; 
2. Je leerlingen actief met een leerprocesgerichte competentie aan het werk zet; 
3. Je kijkt of je gebruik kunt maken van authentieke ICT-middelen; 
4. Je ruimte laat voor de manier waarop leerlingen een opdracht digitaal verwerken; 
5. Je zicht hebt op de digitale veiligheid van de leerlingen. 

 
Over de ICT-vaardigheden hebben we al gesproken bij de beginsituatie en de doelen voor 
de les. De leerprocesgerichte competenties komen verder aan bod bij de kern van de les.  
 
Bij punt 3 noemen we het gebruik maken van authentieke ICT-middelen. Hiermee bedoelen 
we ICT-middelen die leerlingen ook buiten school gebruiken. Je kunt hierbij denken aan 
hardware zoals de digitale foto-, videocamera of een spelcomputer. Maar ook aan software 
(zoals games) en Internet (vriendensites).  
ICT biedt (punt 4) ook de mogelijkheid om een opdracht op verschillende manieren te 
verwerken. Het schrijven van een tekst is maar één mogelijkheid. Foto‟s en video‟s kunnen 
leerlingen ook gebruiken voor de verwerking. Of de keuze om de verwerkingsopdracht 
samen te doen met andere leerlingen. Bij het bespreken van de kern van de les zullen we 
hier ook verder op ingaan.  
Punt 5 tenslotte gaat over netiquette en digitaal pesten. Deze onderwerpen behandelen we 
niet in dit thema maar in thema 4.  
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Hoofdstuk 5: de organisatie 
 
Om ICT in je onderwijs goed te kunnen integreren moet je van te voren een aantal zaken op 
een rijtje hebben. We gaan hier uitgebreid op in tijdens thema 4. Een paar tips al wel vast:  

 Weet hoeveel computers je tot je beschikking hebt en hoeveel computertijd je hebt 

 Weet wat je met de computers kunt doen (welke programma‟s staan er op) 

 Bedenk van te voren of je iets op de computer wilt zetten en overleg dit met je mentor 
of de ICT-coördinator.  
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Deel B 
 
Een les bestaat, simpel gezegd, uit drie onderdelen:  

 de inleiding; 

 de kern en  

 het slot.  
 
Elk vak zal in elke fase van de les net iets anders te werk gaan. Dit hangt samen met de 
vakinhoud en de vakdidactiek. Als je ICT integreert in de les moet je daarom ook op de 
hoogte zijn van de verschillende vakinhouden en vakdidactieken. Bovendien moet je 
bedenken op welke manier ICT een bijdrage kan leveren (geïntegreerd kan worden) bij deze 
vakinhouden en didactieken.  
Als je ICT goed wilt integreren heb je dus behoorlijk wat kennis en vaardigheden nodig. Deze 
kennis en vaardigheden zul je in de loop van de opleiding opdoen door de theorie die je op 
de opleiding krijgt en de ervaringen in de stage. In de eerste fase maak je kennis met de 
mogelijkheden die ICT biedt bij de verschillende vakken. We gaan hierbij in op de 
meerwaarde die ICT kan hebben binnen zo‟n vak.  
Hoe meer kennis en vaardigheden je van de vakken en van het leren van kinderen beheerst 
des te meer mogelijkheden ga je zien om ICT geïntegreerd toe te passen in je onderwijs.  
 
De indeling van de les in inleiding, kern en slot is eenvoudig. We kiezen niet voor een 
specifiek instructiemodel zoals het directe instructiemodel of het probleem gestuurd 
onderwijs. In het kader van dit thema voert het te ver om op elk instructiemodel apart in te 
gaan.  
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Hoofdstuk 6: inleiding op de les 
 

Bij de inleiding van de les staan we stil bij de volgende onderdelen:  

 Welke doelen heeft de inleiding van de les? 

 Welke media kun je inzetten bij de inleiding 

 Waarom versterkt het gebruik van verschillende media de opening van een les? 

 Auteursrechten op media. 

 Voorbeelden van mediagebruik.  

 Voorbeelden van programma‟s 

6.1 Doelen 
De inleiding van een les heeft verschillende doelen: 

 Motiveren van leerlingen; 

 Duidelijk maken van de lesdoelen. 
 
Je kunt leerlingen op verschillende motiveren. Door:  

 aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen;  

 het meenemen van concreet materiaal.  

6.2 Verschillende soorten media 
Je kunt ook verschillende media inzetten waarmee je de les opent:  

 Geluid 

 Beeld 

 Video 

6.3 Waarom versterkt media de opening van de les? 
Waarom werkt het gebruik van geluid, beelden en video nu zo goed om een les mee te 
openen? Leerlingen worden extra geprikkeld als ze niet alleen maar hoeven te luisteren 
maar tegelijkertijd ook iets te zien krijgen. Dit kun je verklaren door te kijken naar de 
Cognitive Theory of Multimedia Learning van Mayer.  
 
Cognitive Theory of Multimedia Learning van Mayer 
In deze theorie staat de multimedia-instructie centraal. Mayer gebruikt bij zijn theorie twee 
visies op multimedia. De eerste visie (presentation mode view) gaat er van uit dat je 
informatie op twee manieren kunt aanbieden: auditief en visueel. Oftewel via geluid (het oor) 
en met beelden (via het oog). Dit wordt ook wel dual-code of dual-channel learning 
genoemd.  
De tweede visie (sensory modalities view) legt de nadruk op de zintuigen die gebruikt 
worden voor het ontvangen van informatie. Bij multimedia zijn dan meerdere zintuigen 
betrokken bij het ontvangen van de informatie.  
 
Mayer geeft aan dat multimedia-instructie verbale en visuele mentale voorstellingen 
stimuleert. Deze instructie kan geïntegreerd worden met de beschikbare voorkennis, 
waardoor nieuwe kennis geconstrueerd wordt. Mayer gaat er daarbij vanuit dat:  

 het menselijke werkgeheugen bestaat uit auditieve en visuele kanalen. Deze kunnen 
alleen samenwerken als de auditieve en visuele informatie tegelijkertijd in het 
werkgeheugen samenkomen; 

 Als informatie op meerdere manieren binnenkomt, kan ook meer informatie verwerkt 
worden (hierbij verwijst hij naar de Cognitive Load Theory van Sweller); 

 De mens een “knowledge-constructing processor” is die betekenisvol leert als hij het 
SOI-model zelf toepast.  
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Het SOI-model  

 
SOI staat voor Selecteren Organiseren en Integreren.  
 

 
 
Iemand die leert moet als eerste de relevante informatie Selecteren. De selectie komt binnen 
in het werkgeheugen. In het werkgeheugen gebruikt de lerende de beelden en geluiden om 
de informatie te Ordenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van visueel gebaseerd model en 
een verbaal gebaseerd model. De derde stap is het Integreren van de nieuwe informatie met 
de al bestaande aanwezige informatie. Hierbij wordt het Lange termijn geheugen 
ingeschakeld.  
https://www2.kuleuven.be/tiki/tiki-index.php?page=Cognitive+theory+of+multimedia+learning  
 
Mayer heeft ook verschillende ontwerpprincipes opgesteld waarbij multimedia een 
belangrijke rol speelt.  

1) multimedia principle: gebruik naast woorden ook beelden.  
2) contiguity principle: biedt woorden en beelden tegelijkertijd aan. Dat versterkt elkaar. 
3) individual differences principle: de bovenstaande principes gelden sterker voor 

mensen met weinig voorkennis dan voor mensen met meer voorkennis 
4) coherence principle: gebruik niet teveel onnodige woorden of afbeeldingen. Dit leidt 

af.  
5) split attention principle: Een toelichting kan beter auditief (luisteren) aangeboden 

worden dan visueel als een animatie bekeken wordt.  
6) chunking principle: deel de informatie op. Biedt niet alles in één keer aan.  
7) modality principle: spraak en animatie stimuleren leren meer dan tekst (van een 

beeldscherm lezen) en animatie.  
8) redundancy principle: spraak en animatie alleen werken beter dan spraak, animatie 

en nog een keer tekst erbij. In het tweede geval wordt het visuele kanaal overbelast.  
9) personalization principle: een lerende leert beter wanneer het op een informele 

manier wordt aangesproken dan op een formele manier. Gebruik dus “ik” en “jij” in 
plaats van “u” en “men”.  

 
Wat betekent dit nu voor het gebruik van ICT in de inleiding van je les? Het gebruik van 
beelden in combinatie met gesproken tekst versterkt de instructie. Je kunt hiervan gebruik 
maken. Dit kan bijvoorbeeld door het laten zien van video‟s, foto‟s en animaties. In een 
PowerPointPresentatie kun je bijvoorbeeld linken opnemen naar filmpjes, animaties die je 
hebt gevonden op Internet. Bedenk daarbij dat je niet teveel informatie in één keer aanbiedt.  
 

https://www2.kuleuven.be/tiki/tiki-index.php?page=Cognitive+theory+of+multimedia+learning
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6.4 Auteursrecht 
Werk van een ander mag je niet zomaar zelf gebruiken. Op werk zit auteursrecht. Je hebt 
verschillende vormen van auteursrecht. Sommige mensen vinden het helemaal niet erg dat 
je hun werk gebruikt. Anderen willen dit absoluut niet behalve als je er voor betaalt. Deze 
verschillende vormen van auteursrecht kom je tegen onder de naam Creative Commons. Op 
de afbeelding hieronder zie je de verschillende vormen van Creative Commons staan.  
 

  
 
Je kunt de verschillende vormen met elkaar combineren zodat er 6 verschillende 
combinaties ontstaan. Naast Copyright (alleen gebruiken als je er voor betaald hebt), heb je 
dus de Creative Commons regeling (Je mag het onder bepaalde voorwaarden gebruiken). 
Tenslotte is er nog zoiets als Publiek Domein. Als je je werk in het Publieke Domein zet mag 
iedereen het zonder beperkingen gebruiken.  
 

 
 
De beelden die hierboven gebruikt zijn komen van de website www.creativecommons.nl.   
 
Links 

http://www.creativecommons.nl/
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http://creativecommons.nl/meer-weten/hoe-creative-commons-werkt/ 
http://creativecommons.nl/meer-weten/  
http://creativecommons.nl/meer-weten/kies-je-eigen-regels/ 
http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/watmagniet/auteursrecht 
Ius Mentis: www.iusmentis.com 

6.5 Voorbeelden van mediagebruik 
Geluiden, foto‟s en video‟s zijn dus goed om te gebruiken bij het begin van je les om 
leerlingen zo goed mogelijk te instrueren. We lichten elk medium iets verder toe. 

6.5.1 Geluiden 

Je kunt op verschillende manieren geluiden gebruiken. Je kunt denken aan: 

 losse geluidsfragmenten 

 liedjes en  

 audioboeken.  
 
Er zijn verschillende geluidsformaten. Het bekendste formaat is waarschijnlijk mp3. Maar er 
zijn ook andere geluidsformaten zoals wave of aiff. Als je op internet op zoek bent naar 
muziek dan kun je zoeken op de zoektermen music podsafe free "creative commons". 
Daarmee krijg je muziek waar geen auteursrechten op zitten. Podsafe wil zeggen dat je het 
mag gebruiken voor bijvoorbeeld een eigen gemaakte podcast (zie ook het onderdeel Kunst 
en ICT om te kijken wat een podcast is). De uitleg over Creative Commons vind je bij het 
onderdeel Auteursrecht.  
 

Voorbeeldwebsite geluidsfragmenten 
Je kunt losse geluidsfragmenten vinden op Internet. Deze losse geluidsfragmenten kun je 
plaatsen onder foto‟s die je hebt verzameld. Als je aan een PowerPointPresentatie 
geluidsfragmenten toevoegt zorg er dan voor dat de presentatie zelf en de 
geluidsfragmenten in één map staan. Zo blijven de linken naar de geluidsfragmenten 
bewaard.  
De geluidsfragmenten kun je natuurlijk ook goed gebruiken bij het zelf maken van een 
hoorspel. Kijk ook bij het kopje hoorspelen.  
 
Een voorbeeld van een site waar je geluidsfragmenten kunt vinden is www.findsounds.com 
 

 
 

http://creativecommons.nl/meer-weten/hoe-creative-commons-werkt/
http://creativecommons.nl/meer-weten/
http://creativecommons.nl/meer-weten/kies-je-eigen-regels/
http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/watmagniet/auteursrecht
http://www.iusmentis.com/
http://www.findsounds.com/
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Op de website geef je aan welk geluid je zoekt (bijvoorbeeld het geluid van een piano). Als je 
een geluid gevonden hebt kun je het downloaden. Het komt dan op je computer te staan als 
een geluidsbestandje. Dit geluidsbestandje kun je afzonderlijk afspelen of toevoegen aan 
een presentatie. Als je het aan een presentatie toevoegt dan kun je het afspelen op het 
moment dat jij dat wilt.  
 
Meer links: 
http://soundtransit.nl/   
http://www.soundsnap.com/  
 
Voorbeeldwebsite liedjes 
 
Liedjes (mp3‟s) kun je op verschillende manieren inzetten bij een instructie. Als je een 
muziekles geeft en je zingt zelf niet zo heel goed dan kun je een cd opzetten waarop het 
liedje wordt voorgezongen. Ook op Internet vind je liedjes die je zo kunt gebruiken. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het overzicht van Kennisnet: 
http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/vakken/muziek/kinderliedjes/. Hier vind je een overzicht 
van kinderliedjes van A tot en met Z. Per liedje kun je luisteren naar de gezongen versie en 
de bladmuziek bekijken 
 

 
 

 
 
Ben je op zoek naar sfeermuziek dan kun je kijken op muziekwebsites. Er zijn websites waar 
je muziek kunt downloaden of alleen online beluisteren. Een voorbeeld waar je muziek 
(legaal) kunt downloaden is www.garageband.com. Je vindt hier niet het werk van de 
bekendste artiesten maar wel goede muziek van band die proberen door te breken. Je kunt 
zoeken op type muziek, op artiest of de plek waar de muziek gemaakt is.  

http://soundtransit.nl/
http://www.soundsnap.com/
http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/vakken/muziek/kinderliedjes/
http://www.garageband.com/
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Een site waar je muziek alleen online kunt beluisteren (wel van bekende artiesten) is 
www.last.fm.  
 

 
 
Je kunt de naam van een artiest opgeven. Last.fm gaat dan op zoek naar de artiest. Is de 
artiest gevonden dan spelen ze een nummer van deze artiest. Daarna gaat last.fm op zoek 
naar muziek die hier op lijkt en speelt dat dan ook direct af.  
 
Meer links 
www.youtube.com 
www.deezer.com 
 
Voorbeeldwebsite Audioboeken 
Steeds meer boeken worden als audioboeken of luisterboeken uitgegeven. Zo kun je alle 
delen van de Harry Potterboeken al als audioboek op cd afspelen. Om een luisterboek te 
gebruiken zul je in de meeste gevallen een cd moeten kopen. Online zijn bijna geen 
Nederlandstalige luisterboeken te vinden.  
Op de website Librivox.org vind je wel Engelstalige luisterboeken. Deze boeken staan in het 
zogenaamde publieke domein. Dat betekent dat op deze boeken geen auteursrechten meer 
zitten. Ze kunnen dus gratis gebruikt worden.  
Een audioboek kun je gebruiken als alternatief voor het voorlezen van een deel van het 
verhaal. Je kunt bijvoorbeeld een deel van het verhaal laten horen en daarna de leerlingen 
aan het werk zetten om het verhaal af te maken.  
 
Links 
http://www.luisterboekonline.nl/ 
http://www.audiobooksforfree.com/home 
http://librivox.org/childrens-literature/ 
http://librivox.org/list-translated-pages-dutch/  (boeken in het publieke domein) 
 

http://www.last.fm/
http://www.youtube.com/
http://www.deezer.com/
http://www.luisterboekonline.nl/
http://www.audiobooksforfree.com/home
http://librivox.org/childrens-literature/
http://librivox.org/list-translated-pages-dutch/
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Voorbeeldwebsites Hoorspelen 

Een oudere variant op het audioboek is het hoorspel. Naast de stemmen spelen ook 
ondersteunende geluiden een belangrijke rol. Je hoort bijvoorbeeld een deur dichtslaan als 
dat in de tekst voorkomt of iemand over het grindpad lopen. Op Internet zijn verschillende 
hoorspelen te vinden.  
Veel hoorspelen zijn voor volwassenen geschreven. Zo is er een hoorspel gemaakt van de 
boeken van J. J. Voskuil Het Bureau (http://www.omroep.nl/nps/hetbureau/handleiding.html). 
Ook boeken van Marten Toonder over Ollie B. Bommel zijn als hoorspel te beluisteren 
(http://www.omroep.nl/nps/bommel/). Op de website van Het ontdekkasteel kun je lezen hoe 
je een eigen hoorspel maakt (www.ontdekkasteel.nl). Een overzicht van hoorspelen voor 
kinderen vind je op de site van Jaap van Lelieveld: 
http://jaapvanlelieveld.xs4all.nl/sprook.htm.    
 
Zelf hoorspelen maken 
Je kunt natuurlijk ook zelf een hoorspel maken. Daarbij kun je gevonden of zelf gemaakte 
geluidsfragmenten gebruiken. Meer informatie hierover zie je bij het onderdeel Kunstvakken 
en ICT.  

6.5.2 Foto’s 

Op internet is erg veel beeldmateriaal te vinden over uiteenlopende onderwerpen. Je kan 
hier dus goed gebruik van maken bij het introduceren van een onderwerp. Nu kan je 
natuurlijk bij een zoekmachine allemaal foto's bij elkaar gaan zoeken, maar er zijn ook 
speciale sites die je hiervoor in kunt zetten.  
 
voorbeeldwebsite 1: Flickr.com 
 
Een voorbeeld van zo een site is Flickr (www.flickr.com). Mensen die een account hebben 
kunnen hier hun foto's neerzetten. Deze foto's worden voorzien van trefwoorden (tags) zodat 
makkelijk foto's met hetzelfde onderwerp van alle gebruikers zijn te vinden. Het leuke is dat 
je hier ook een hele slideshow van kan maken. Een slideshow is een diavoorstelling.  
 
Een voorbeeld van een slideshow over molens vind je hier: 
http://www.flickr.com/search/show/?q=molens. De slideshow laat alle foto‟s zien waarin het 
trefwoord “molens” is gehangen. Zo‟n trefwoord noemen we een tag. Tags worden veel 
gebruikt om Internet om snel informatie te ordenen.  
 

 
 
Foto gemaakt door RS: http://www.flickr.com/photos/no_exit/ onder 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en_GB licentie.  

http://www.omroep.nl/nps/hetbureau/handleiding.html
http://www.omroep.nl/nps/bommel/
http://www.ontdekkasteel.nl/
http://jaapvanlelieveld.xs4all.nl/sprook.htm
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/search/show/?q=molens
http://www.flickr.com/photos/no_exit/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.en_GB
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De foto‟s die op Flickr staan kun je gratis gebruiken. Je hoeft er niet voor betalen. Zolang je 
ze maar op Flickr laat staan. Wil je ze daarbuiten gebruiken dan moet je kijken of er geen 
auteursrechten op de foto zitten. Zoeken op Flickr kan ook via: http://www.zoo-m.com/flickr-
storm/.  
 
voorbeeldwebsite 2: ANP Fotoarchief 
 
Een fotowebsite die goed in te zetten is voor geschiedenis is het ANP Fotoarchief: 
http://www.anpfotoarchief.nl/. Je vindt er nieuwsfoto‟s van 1900 tot 1996. Voor middelbare 
scholieren heeft het fotoarchief een speciale werkstukkenpagina ingericht. Hier vind je foto‟s 
op onderwerpen zoals Klimaat, Kunst en Cultuur en Sport. De foto‟s zijn gratis te gebruiken 
voor het onderwijs.  
 

 
 
Voorbeeldwebsite 3: Beeldbank WikiKids 
 
Speciaal voor kinderen is er de beeldbank van WikiKids: http://beeldbank.wikikids.nl. 
Leerlingen kunnen hier afbeeldingen vinden die ze gratis mogen gebruiken in het 
spreekbeurten of werkstukken. 
 

 
 
De beeldbank is ingericht door middel van een aantal categorieën:bijvoorbeeld Natuur, 
Geschiedenis en Aardrijkskunde.  
 
Voorbeeldwebsite 4: Commons Wikipedia 
 
Een nog grotere beeldbank met gratis te gebruiken afbeeldingen is de Commons van 
Wikipedia: http://commons.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagina?uselang=nl. Een onderdeel van 
de Commons is de Atlas: http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas. Hier vind je veel kaarten 

http://www.zoo-m.com/flickr-storm/
http://www.zoo-m.com/flickr-storm/
http://www.anpfotoarchief.nl/
http://beeldbank.wikikids.nl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagina?uselang=nl
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas
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(oud en nieuw) die je goed kunt gebruiken voor Geschiedenis of Aardrijkskunde. Ook van 
Nederland is er een speciale Atlas: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_Netherlands.  
 

 

 

Moderne kaart van Nederland zoals die te 
vinden is op de Commons2. 

Oude kaart van Nederland zoals die te vinden is op de 
Commons3.  

6.5.3 Beelden 

Er zijn ook heel veel videofragmenten te vinden op Internet. Het is de kunst om zinvolle en 
bruikbare fragmenten voor in de les te vinden. Op YouTube en Google Video vind je 
bruikbare filmpjes. Maar er zijn ook veel filmpjes die echt onbruikbaar zijn. Het is daarom 
handig om ook andere bronnen voor digitaal videomateriaal te weten.  
 
Voorbeeldwebsite 1: Schooltv Beeldbank 
 
Op http://www.schooltv.nl/beeldbank/ kun je video‟s vinden de geschikt zijn voor Peuters en 
kleuters, het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Voor het Primair onderwijs kun 
je per vakgebied snel bladeren. En per vakgebied nog door de verschillende onderwerpen 
klikken.  
Als je een film hebt geselecteerd kun je het filmpje direct afspelen maar ook de link (URL) 
naar het filmpje en de embed-code selecteren. Hiermee kun je een filmpje makkelijk 
koppelen aan je eigen presentatie. Bij elke film vind je ook informatie voor wie de film 
geschikt is, hoe lang het filmpje duurt en voor welke vakgebied je het kunt inzetten.  
 

 

                                                      
2 http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:NederlandGemeenten.png  
3 http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Leo_belgicus.png 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_Netherlands
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:NederlandGemeenten.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Leo_belgicus.png
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Voorbeeldwebsite 2: Teleblik 
 
Op Teleblik (www.teleblik.nl) vind je actuele en historische bronnen uit de archieven van de 
publieke omroepen en  het Polygoon Journaal online beschikbaar voor het onderwijs. Om 
Teleblik te kunnen gebruiken hebben je een EntreeAccount nodig. Zo‟n account is gratis. Met 
dit account krijg je toegang tot verschillende diensten van Kennisnet (www.kennisnet.nl). Als 
je het Entree account hebt, moet je nog een digicode hebben. Elke school heeft een digicode 
gekregen. Ook Hogeschool Domstad. Deze code vind je op de portal. Elk jaar zal deze code 
veranderen. Naast de filmpjes op Teleblik heb je dan ook de mogelijkheid om je eigen 
website te bouwen met de Websitemaker of een Webquest met de Webquestmaker.  
 

 
 
Op Teleblik kun je filmpjes vinden die geschikt zijn voor het Primair Onderwijs, Voortgezet 
Onderwijs en het Beroepsonderwijs. Voor het Primair Onderwijs kun je zoeken per 
Vakgebied. Voor Aardrijkskunde en Geschiedenis kun je zelfs zoeken per methode.  
 
Heb je een filmpje gevonden dan kun je ook nog de begin- en eindtijd van het filmpje 
instellen. Een heel handige optie als je niet het hele filmpje wilt gebruiken. De techniek waar 
gebruik van wordt gemaakt is de digitale (of virtuele) snijmachine: 
http://www.video2learn.nl/index.php/Virtuele_Snijmachine  
 

http://www.teleblik.nl/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.video2learn.nl/index.php/Virtuele_Snijmachine
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Voorbeeldwebsite 3: KlasseTV en Cédicu 
 
Twee voorbeelden van betaalde diensten zijn: KlasseTV (www.klassetv.nl) en Cédicu 
(http://webshop.cedicu.nl/index2.php?p=onderwijs). KlasseTV richt zich op het primair 
onderwijs. Filmpjes richten zich op Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Aanvankelijk 
lezen. KlasseTV maakt onder andere gebruik van de video‟s die je (gratis) op Teleblik kunt 
vinden. Cédicu ontwikkelt multimediale lespakketten. 
 

 
 

6.6 Voorbeelden van progamma’s 
Om een les te openen kun je verschillende programma‟s gebruiken. Dit is afhankelijk van het 
medium dat je kiest. We zetten een paar programma‟s op een rij.  

6.6.1 PowerPoint/Impress/Keynote 

Het programma PowerPoint (maar ook Impress van Open Office en Keynote van Apple) is 
geschikt om te gebruiken bij de opening van je les. Je kunt multimediale presentaties maken: 
tekst, beeld en geluid kun je op één dia met elkaar combineren.  
 
Handleidingen voor PowerPoint 
http://ict.slo.nl 
http://www.town.nl/klussenwijzers/home.htm 

http://www.klassetv.nl/
http://webshop.cedicu.nl/index2.php?p=onderwijs
http://ict.slo.nl/
http://www.town.nl/klussenwijzers/home.htm
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6.6.2 Google Earth 

Een krachtig beeld voor het openen van een les is het gebruik van Google Earth 
(http://earth.google.com). Hiermee kun je op een eenvoudige manier visualiseren. Vooral 
voor Aardrijkskunde en Geschiedenis is dit erg geschikt.  
 

 
 
 
handleiding voor Google Earth 
www.werkenmetgoogleearth.nl 
 
 
 
 

http://earth.google.com/
http://www.werkenmetgoogleearth.nl/
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Hoofdstuk 7: de kern van de les 
 
We behandelen de kern van de les op twee manieren: 

 Volgens de competentiediamant van Vlaanderen 

 Meerwaarde binnen de verschillende vakken.  
 
Als je ICT in je onderwijs gebruikt kun je het onderwijs authentieker maken. Je onderwijs is 
niet alleen maar beperkt tot boek en schrift op school. ICT betrekt de wereld daarbuiten ook. 
Dat kan op verschillende manieren: 

 Je kunt je eigen werk publiceren op een weblog of wiki; 

 Je kunt gebruik maken van echte bronnen om leerlingen mee te laten werken; 

 Je kunt de actualiteit in je opdrachten verweven; 

 Je kunt authentieke opdrachten geven zoals het maken van een videoclip of film.  

7.1 Uitleg competentiediamant van Vlaanderen.  
De competentiediamant is een model om na te denken over de mogelijkheden van ICT in je 
onderwijs. Het diamantmodel gaat uit van de leerprocesgerichte competenties. Het doel 
daarbij is om na te gaan hoe ICT een bijdrage kan leveren aan het leren van kinderen. Deze 
bijdrage kan bestaan uit het ondersteunen van het:  

 samenwerken 

 voorstellen van informatie aan anderen (presenteren) 

 zelfstandig leren 

 communiceren van informatie 

 oefenen 

 creatief vormgeven 
 

In een model ziet dit er zo uit.  
 

 
 
In Nederland is nu een soortgelijke competentiediamant in ontwikkeling. Deze is afgeleid van 
het Vlaamse model en bevat nagenoeg dezelfde onderdelen. 
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Kennisnet 2008 

7.2 Competentiediamant: Samenwerken aan een opdracht 
 
ICT biedt verschillende mogelijkheden om samen te werken aan een opdracht. 
Samenwerken door leerlingen in de eigen klas. Maar ook met leerlingen van een andere klas 
en school.  
 
Samenwerken kan verschillende doelen hebben. Bij samenwerken kun je gebruik maken van 
elkaars expertise. Samenwerken kan ook bedoeld zijn om meer begrip voor elkaar te krijgen.  
Digitale leeromgevingen waarin leerlingen samenwerken, kunnen heel klein zijn of 
uitgebreid, speciaal bedoeld om samen te werken of toevallig hier heel geschikt voor zijn.  

7.2.1 Voorbeeld om samen te werken 1: e-mailproject 

E-mail en chat kunnen leerlingen gebruiken om samen te werken. Leerlingen in één klas 
kunnen dit gebruiken om samen te werken aan een opdracht. En een e-mailproject met een 
klas aan de andere kant van het land (of in een ander deel van dezelfde plaats) is geschikt 
om ervaringen met elkaar uit te wisselen.  

7.2.2 Voorbeeld om samen te werken 2: Krant of website 

Leerlingen kunnen ook in de klas een eigen online krant of website maken. Hierbij maken ze 
gebruik van elkaars expertise: wie verzint de onderwerpen, schrijft de stukjes, maakt de 
foto‟s of tekeningen en wie maakt de pagina‟s op? Een voorbeeld van zo‟n site is: 
http://www.krantenmaker.be/.  

7.2.3 Voorbeeld om samen te werken 3: Wiki 

Een omgeving die gericht is op samenwerken is een wiki. Een wiki is een soort website waar 
verschillende mensen gemakkelijk een bijdrage aan kunnen leveren. Een bekend voorbeeld 
(voor volwassenen) is Wikipedia (www.wikipedia.nl). Voor leerlingen is er WikiKids 
(www.wikikids.nl). Een klas kan ook gemakkelijk een eigen wiki starten (bijvoorbeeld op 
www.wikispaces.com). 

7.2.4 Voorbeeld om samen te werken 4: ELO’s 

Uitgebreide omgevingen waarin samengewerkt kan worden zijn de zogenaamde 
Elektronische Leeromgevingen (ELO). Naast samenwerken heeft zo‟n omgeving ook nog de 
mogelijkheid om te toetsen en onderwijsprogramma‟s aan te bieden.  

http://www.krantenmaker.be/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.wikikids.nl/
http://www.wikispaces.com/
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7.2.5 Voorbeeld om samen te werken: web 2.0 

Een ontwikkeling op internet van de laatste jaren is web 2.0. Dit biedt veel mogelijkheden tot 
samenwerken. Web 2.0 komt aan bod in thema 6.  

7.3 Competentiediamant: Voorstellen van informatie aan anderen 
Je kunt op verschillende manieren informatie voorstellen (of presenteren) aan anderen. Je 
kunt hierbij gebruik maken van de verschillende media:  

 Tekst;  

 Beeld;  

 geluid en  

 video.  

7.3.1 Tekst 

Verschillende presentatievormen zijn geschikt voor het gebruik van tekst. Het maken van 
een krant bijvoorbeeld of het maken van een PowerPointPresentatie.  
 
Voorbeeld Tekst 1: Krant 
Je kunt een krant maken met een tekstverwerkingsprogramma zoals WORD of Writer. Je 
kunt hiervoor ook Publisher gebruiken. Bij het maken van een krant op deze manier kun je 
de opmaak van de krant nabootsen door te werken met koppen, kolommen. Ook 
verschillende soorten teksten kun je opnemen in een krant.  
 

 
 
Er zijn ook mogelijkheden om een krant op Internet te maken. De website 
www.kidstodayworld.net is hiervan een voorbeeld.  

 

http://www.kidstodayworld.net/
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Voorbeeld Tekst 2: PowerPointPresentatie 
 
Het maken van een goede PowerPointPresentatie vraagt om samenvattingvaardigheden van 
leerlingen. Hoogeveen (2001) schrijft hierover dat kinderen minder belangrijke tekstdelen 
moeten kunnen weglaten, begrippen vervangen door een hoger geordend begrip 
(samenvoegen) en acties vervangen door overkoepelende acties (inkorten).  
 
Een dia vol tekst zal niemand kunnen lezen. Als alleen de belangrijkste woorden zijn 
opgeschreven eventueel ondersteund met beelden blijft de aandacht van de kijker beter 
behouden.  
 

 

 

Onbegrijpelijke dia in PowerPoint Overzichtelijke dia 
 
Een presentatie over onbegrijpelijke PowerPoints vind je hier:  

 http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint.  

 http://www.kennisnet.nl/cpb/po/kids/thema/tips/ 

 http://bovenbouw.kennisnet.nl/handig/spreekbeurt_werkstuk 

 http://www.slideshare.net/erwblo/presenteren-voor-beginners 

7.3.2 Beelden 

Beelden kun je op verschillende manieren inzetten. Je kunt bij beelden denken aan: 

 foto‟s,  

 grafieken en  

 mindmaps en conceptmaps.  
 
7.3.2.1 Foto’s 
Je kunt een fotoreportage maken. De foto‟s zijn hierbij leidend. Tekst is ondersteunend. De 
fotoreportage kun je in een PowerPoint zetten maar ook op Internet. Als je zelf foto‟s op 
Internet zet denk dan wel aan de privacy van mensen die op de foto‟s staan. Als leerlingen 
op de foto‟s staan moet je toestemming hebben van de ouders.  
 
Foto‟s kun je op verschillende plekken neerzetten.  
 
Voorbeeldwebsite 1: Flickr 
 
Op www.flickr.com heb je gratis opslagruimte. Als je een gratis account hebt kun je tot 100 
MB per maand foto´s uploaden. De foto´s kun je als een slideshow bekijken. Je kunt ze ook 
op een kaart zetten.  
 

http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint
http://www.kennisnet.nl/cpb/po/kids/thema/tips/
http://bovenbouw.kennisnet.nl/handig/spreekbeurt_werkstuk
http://www.slideshare.net/erwblo/presenteren-voor-beginners
http://www.flickr.com/
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Flickrpagina Foto´s op de kaart 
 
Voorbeeldwebsite 2: Panaramio 
 
Een andere dienst waar je foto´s neer kunt zetten is Panoramio 
(http://www.panoramio.com/). Foto‟s die je op Panoramio zet koppel je direct aan een plek 
op een kaart. Als je foto‟s op een bepaalde plek op de kaart zet noem je dit ook wel 
geotaggen. Geo staat dan voor de geografische locatie. Taggen is het toevoegen van 
trefwoorden aan een object.  
Aan een foto voeg je dus als het ware een “geografisch trefwoord” toe. In de meeste 
gevallen zal hierbij gebruik gemaakt worden van de lengtegraden en breedtegraden. Bij de 
meeste diensten kun je gewoon een plek op de kaart aanwijzen waar de foto‟s zijn gemaakt. 
De lengte- en breedtegraden worden er dan vanzelf aan toegevoegd.  
 

 
 
Voorbeeldwebsite 3: Google 
 
Foto‟s kun je ook bij Google neerzetten. De dienst die dit regelt is Picasa-webalbum 
(http://picasaweb.google.com).  
 

http://www.panoramio.com/
http://picasaweb.google.com/
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7.3.2.2 Grafieken 
Je kunt informatie ook weergeven in grafieken. Dit doe je als een tabel hebt gemaakt met 
gegevens en die overzichtelijk wilt weergeven. Een grafiek kun je bij uitstek gebruiken als je 
een onderzoek hebt gedaan dat je wilt presenteren.  
 

 
 
Je kunt daarbij een gewone staafdiagram kiezen. Je kunt ook beelden en diagram met elkaar 
combineren. 

 
 

Bij het gebruik van grafieken is het belangrijk om met leerlingen te bespreken welk soort 
grafiek het beste past bij een onderzoek. Een onderzoek waarbij je aantallen weer wilt geven 
kan goed met behulp van een staafdiagram. Maar wil je percentages weergeven dan is een 
cirkeldiagram waarschijnlijk weer handiger.  
 

 
 
Voorbeeldwebsite grafieken 
www.grafiektool.nl  

http://www.grafiektool.nl/
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7.3.2.3  Mindmaps en conceptmaps 

Een andere manier om informatie te presenteren (maar ook samen te vatten) is via een 
mindmap of conceptmap. Je hebt veel verschillende soorten mindmaps en conceptmaps. 
Namen die verbonden zijn aan deze manieren van presenteren zijn Tony Buzan (mindmaps) 
en Prof. Joseph D. Novak (conceptmaps).  
 
Een mindmap volgens de regels van Buzan maak je als volgt:  

1. Een mindmap bestaat uit een centraal woord of begrip in een cirkel. 
2. Vanuit deze cirkel trek je lijnen en daarop schrijf je de belangrijkste begrippen die 

ermee te maken hebben. 
3. Door deze stap voor elk van de buitenste begrippen telkens te herhalen kun je een 

mindmap zo gedetailleerd maken als je wilt. 
4. Vertakkingen die met elkaar samenhangen, kun je markeren door er een cirkel 

omheen te trekken. 
(bron: http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/visueel_schema.html)  
 
Een concept map volgens Novak maak je als volgt:  

1. Schrijf alle begrippen over een onderwerp op die je maar te binnen schieten. 
2. Rangschik ze van abstract naar concreet. 
3. Groepeer samenhangende begrippen bij elkaar. 
4. Noteer elk begrip in een cirkel op een groot vel papier. 
5. Verbind de nabijgelegen cirkels met een lijn en bedenk bij elke lijn een uitspraak die 

de relatie tussen de beide begrippen aangeeft. 
 
Voorbeeld van een mindmap en conceptmap 
 

 

 

Conceptmap mindmap 
 
Voorbeeld 1: mindmeister  
Om een conceptmap of mindmap te maken kun je verschillende programma‟s gebruiken. 
Een conceptmap kun je maken in WORD of PowerPoint. Dit kan ook eventueel met een 
mindmap.  
Er zijn ook speciale programma‟s die je kunt gebruiken. Er zijn voorbeelden op Internet te 
vinden. Bijvoorbeeld Mindmeister (www.mindmeister.com/).  
 

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/visueel_schema.html
http://www.mindmeister.com/
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Voorbeeld 2: Freemind 
Je kunt ook programma‟s op je eigen computer zetten. Een voorbeeld hiervan is Freemind 
(http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page). Je kunt hiermee conceptmaps 
en mindmaps maken .  
 

 
 

Het voordeel van het maken van een digitale conceptmap of mindmap is dat je: 

 Het makkelijk kunt aanpassen;  

 Met meerdere mensen er aan kunt werken (ook als je niet op dezelfde plek bent) 

7.3.3 Geluid 

Je kunt ook geluid als uitgangspunt nemen van je presentatie. Dit kun je doen bijvoorbeeld in 
de vorm van een podcast of hoorspel. Deze twee onderwerpen behandelen we uitgebreid bij 
het onderdeel creatief vormgeven met behulp van ICT.  

7.3.4 Video 

Tenslotte kun je ook video als uitgangspunt nemen voor het maken van je presentatie. Je 
kunt hierbij denken aan het maken van een videoreportage. Meer informatie behandelen als 
we bij het onderdeel creatief vormgeven met behulp van ICT komen.  
 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
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7.4 Competentiediamant: Zelfstandig leren met behulp van ICT 
 
Je kunt ICT inzetten om de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. Het begrip 
zelfstandigheid is een ruim begrip. Door veel scholen wordt het op verschillende manieren 
ingevuld. Sommige scholen hebben het over zelfstandig werken, andere over zelfstandig 
leren en weer andere over zelfverantwoordelijk leren. Bij deze drie manieren neemt de 
invloed en het initiatief van de leerling toe. In het onderstaande schema (Veen, 1997) zie je 
de verschillende aspecten onder elkaar staan. Horizontaal zie je de verschillende vormen 
van zelfstandigheid. Je ziet dat op de verschillende aspecten de invloed van de leerling 
toeneemt.  
 

 Zelfstandig werken Zelfstandig leren Zelfverantwoordelijk 
leren  

Doel Bepaald door 
leerkracht of 
materiaal.  

Bepaald door 
leerkracht of materiaal.  

Leerlingen bepalen 
leerdoelen die passen in 
de algemene leerdoelen.  

Opdracht  Gesloten en 
antwoorden 
eenduidig. Kunnen 
kort of lang zijn.  

Enigszins open, 
relatief uitgebreid, 
meerdere antwoorden 
en 
oplossingsmogelijkhed
en.  

Open, lange leertaken die 
mede door leerlingen 
worden geformuleerd. 
Meerdere antwoorden en 
oplossingsmogelijkheden.  

Inhoud/Proces  Gericht op inhoud.  Evenveel gericht op 
inhoud als proces.  

Evenveel gericht op 
inhoud als proces.  

De leerkracht  Bepaalt de inhoud en 
aanpak. De 
leerkracht helpt in 
kleine stappen.  

Bepaalt een deel van 
de inhoud. Helpt op 
aanvraag.  

Bepaalt de algemene 
leerdoelen. Helpt op 
aanvraag.  

De leerling  Bepaalt plaats, 
tijdstip en volgorde. 
Doet wat gevraagd 
wordt.  

Bepaalt deel van de 
inhoud, de plaats, de 
tijd en de volgorde.  

Doet op zelfgekozen 
wijze wat gevraagd 
wordt.  

Evaluatie  Meestal op resultaat.  Zowel op leerresultaat 
als op proces.  

Zowel op leerresultaat als 
op proces. 

 
In de eerste fase van de opleiding richten we ons vooral op het zelfstandig werken. Dat 
houdt in dat je een leerkrachtgestuurde les geeft. In de tweede fase schuiven we op naar 
zelfstandig leren.  
 
De werkvorm die we aanbieden hierbij is de webwandeling. Een webwandeling (of een 
webpad) is een opdracht waarbij leerlingen vragen moeten beantwoorden met behulp van 
verschillende informatiebronnen op het Internet. De vragen gaan over een bepaald thema.  
 
Bij een webwandeling bepaal jij als leerkracht het doel, geef je gesloten opdrachten, gaat het 
om kennis verwerven over een bepaald onderwerp, leidt je de leerling stap voor stap door de 
opdracht, bepaalt de leerling waar, wanneer en in welke volgorde hij de opdrachten maakt en 
kijk je de opdracht na op de goede en foute antwoorden. In hoofdsyuk 8 gaan we hier verder 
op in.  
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7.5 Competentiediamant: Zoeken, verwerken en bewaren van 
informatie 
 
Dit onderwerp werken we verder uit in de tweede fase thema 6 in het kader van digitaal 
werkstukkenonderwijs.  

7.6 Competentiediamant: Communiceren van informatie 
 
Onder communiceren van informatie valt het gebruik van e-mail, chat en videoconference. 
Deze onderwerpen behandelen we in de tweede fase thema 6 in het kader van projectmatig 
werken.  

7.7 Competentiediamant: Oefenen met behulp van ICT 
 
Dit onderwerp behandelen we in de tweede fase thema 5: signaleren en analyseren van 
informatie. We gaan hierbij in op de mogelijkheden van educatieve software.  

7.8 Competentiediamant: Creatief vormgeven met behulp van ICT 
 
Dit onderwerp behandelen we bij de mogelijkheden die ICT biedt binnen de kunstvakken. 
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Hoofdstuk 8: de webwandeling 
 
We behandelen de werkvorm de webwandeling op twee manieren: inhoudelijk en technisch. 

8.1 Inhoudelijk webwandeling 
 
Een webwandeling is een opdracht waarbij leerlingen vragen beantwoorden over een 
bepaald thema met behulp van internetbronnen. Voor het maken van een goede 
webwandeling moet je daarom zicht hebben op drie aspecten:  

 het stellen van goede vragen; 

 het aandragen van een bepaald thema en  

 het selecteren van geschikte internetbronnen.  
 
We gaan op alle drie aspecten in.  

8.1.1 Aspect 1 van de webwandeling: Vragen  

Het stellen van vragen is een belangrijke vaardigheid van de leerkracht. Er zijn verschillende 
soorten vragen. Je moet de vragen bewust inzetten om het gewenste leereffect te krijgen bij 
leerlingen. Hiermee bedoelen we dat je bijvoorbeeld de ene keer wilt dat leerlingen feiten 
leren en een andere keer leren om hun eigen mening te geven.  
 
Een manier om vragen te ordenen is volgens de taxonomie van Bloom. Bloom (1956) heeft 
een taxonomie gemaakt waarin hij verschillende manieren van leren onderscheid: cognitief, 
affectief en psychomotorisch.  
Voor het maken van een webwandeling is het onderdeel cognitief leren van belang. Cognitief 
betekent dat het hierbij draait om het nadenken. Bloom onderscheid hierin 6 niveaus. Deze 
niveaus zijn oplopend in moeilijkheidsgraad:  
 

Indeling Korte omschrijving 

Kennis Kunnen herhalen van feiten en informatie 

Inzicht Begrijpen van de bedoeling, vertaling, interpolatie, interpretatie van 
instructies en problemen. Een probleem in eigen woorden weergeven.  

Toepassing Een concept gebruiken in een nieuwe situatie  
use of an abstraction.  
Toepassen van wat je hebt geleerd in de klas naar een werksituatie.  

Analyse Analyseren van gehelen in delen zodat de structuur duidelijk wordt. 
Onderscheid kunnen maken tussen feiten en meningen.  

Synthese Iets samenstellen door middel van verschillende elementen. Iets nieuws 
maken.  

Evaluatie.  Iets beoordelen op basis van argumenten.  

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html  
 
Bij elke manier van leren horen ook soorten vragen:  

 kennisvragen;  

 inzichtvragen;  

 toepassingsvragen; 

 analysevragen; 

 synthesevragen en  

 evaluatievragen.  
 
Bij het samenstellen van een webwandeling moet je bedenken wat voor soort vragen je stelt. 
De vragen die het beste passen bij een webwandeling zijn kennisvragen en begripsvragen.  

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html
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Van beide categorieën geven we een voorbeeldvraag.  
 

Kennisvragen Feiten en gebeurtenissen 

 Wat is de hoofdstad van Spanje? 
 
Opsommingen 

 Welke smaken kun je proeven op je tong? 
 
Definities 

 Wat is een polder? 
 
Beschrijvingen 

 Hoe ziet een stoommachine eruit en hoe werkt het? 
 
Feitelijke verbanden 

 Wie was Graham Bell en welke bijdrage heeft hij 
geleverd aan de ontwikkeling van de telefoon? 

 
Herkennen en aanwijzen 

 Waar zie je de wieken op de molen? 

Inzichtsvragen Selecteren en samenvatten 

 Beschrijf de fasen die een kikker doorloopt tot hij 
volwassen is.  

 
Een verklaring geven 

 Hoe komt het dat je blijft drijven in de Dode Zee? 
 
In eigen woorden weergeven 

 Hoe wordt van meel brood gemaakt? 
 
Een tekening maken van… 

 Teken de waterkringloop 
 
Voorspel gevolgen 

 Wat gebeurt er als het water een meter zou stijgen in 
Nederland? 

 
Voorbeelden geven 

 Welke planten kunnen goed leven zonder veel water? 
 
Uitleggen 

 Leg uit waar de ringdijk voor dient.  
 
Grote lijnen aangeven 

 Hoe heeft de fiets zich ontwikkeld door de jaren heen? 
 
Beschrijven 

 Hoe ziet het rivierenlandschap eruit? 
 
Verschil en overeenkomsten aangeven 

 Welke specifieke eigenschappen hebben dieren in een 
koud klimaat en welke specifieke eigenschappen in 
een tropisch (warm) klimaat? 

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/soorten_vragen.html  

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/soorten_vragen.html
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8.1.2 Aspect 2 van de webwandeling: Thema 

Het vaststellen van een thema voor een webwandeling kan op verschillende manieren. Je 
kunt aansluiten bij het thema dat in de methode van de basisschool aan bod komt. Je bent 
dan bezig om het onderwerp dat al behandeld wordt te verdiepen. Je kunt ook een thema 
nemen dat nog niet veel aandacht krijgt in de klas. In dat geval verbreed het thema je 
onderwijs.  
Als je zicht wilt krijgen op thema‟s die je aan bod kunt laten komen kun je kijken naar de 
leerlijnen en tussendoelen zoals je genoemd zijn op de website TULE van de SLO: 
http://tule.slo.nl/. 

8.1.3 Aspect 3 van de webwandeling: Internetbronnen 

Als je leerlingen met een webwandeling aan de slag laat gaan dan heb je internetbronnen 
geselecteerd. Er zijn verschillende soorten internetbronnen die je kunt selecteren. Je kunt 
hierbij onderscheid maken in media en functie.  
 
Internetbronnen naar media 
 
Je vindt op Internet verschillende media:  

 Tekst; 

 Beeld;  

 Geluid;  

 Video; 

 games en  

 applets.  
 
Het is belangrijk dat je bewust bent van het feit dat je meerdere media in kunt zetten. Kies 
dus niet altijd voor een website met alleen maar tekst. Misschien kun je ook een 
informatiebron vinden waar dezelfde stof wordt uitgelegd met behulp van een ander medium. 
In de bijlage vind je een uitgebreide uitleg van de verschillende media.  
 
Internetbronnen naar Functie 
 
Er zijn ontzettend veel websites op Internet. Je kunt deze websites op verschillende 
manieren indelen. We kiezen voor een hele grove indeling:  

 Website waar je informatie kunt halen 

 Website waar je informatie kunt delen 

 Websites waar je kunt samenwerken 
 
Functie 1: Websites waar je informatie kunt halen 
 
Het Internet was in eerste instantie een plek waar je informatie kon halen. Deze informatie 
vind je op verschillende soorten websites:  

 statische websites waar je door middel van een menu door de teksten kunt bladeren; 

 websites met overzichten over allerlei onderwerpen (linkenpagina‟s); 

 websites die gebruik maken van databases om eigen website te doorzoeken 
(bijvoorbeeld site van de NS) en  

 websites om het hele Internet mee te doorzoeken (zoekmachines). 
 
Functie 2: Websites waar je informatie kunt delen 
 

http://tule.slo.nl/
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Een belangrijk deel van het huidige Internet is er vooral op gericht om informatie met elkaar 
te delen. Dit gebeurt op verschillende manieren: 

 Teksten delen (bijvoorbeeld weblogs) 

 Afbeeldingen delen (bijvoorbeeld Flickr.com) 

 Filmpjes delen (bijvoorbeeld YouTube) 

 Audio delen (bijvoorbeeld garageband.com  

 Games delen (bijvoorbeeld www.yoyogames.com/)  
 
Functie 3: Websites waar je kunt samenwerken 
 
Samenwerken gaat verder dan samen delen. Bij samen delen is nog duidelijk wie de 
oorspronkelijke auteur van een informatiebron is. Bij samenwerken gaat het niet om de 
auteur maar om het uiteindelijke stuk zelf. Voorbeelden van samenwerken vind je op: 

 Forums; 

 Wiki‟s. 

http://www.yoyogames.com/
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8.2 Technisch webwandeling 
Hoe maak je een webwandeling als het gaat om de techniek? Belangrijk bij het maken van 
een webwandeling is dat de vragen en de bronnen makkelijk toegankelijk zijn. Ook moet je 
nadenken over de manier waarop de antwoorden worden gegeven en verwerkt.  
 
Vragen en bronnen 
 
Je kunt een tekstverwerkingsprogramma gebruiken om de webwandeling in te maken. Je 
kunt een offline tekstverwerkingsprogramma gebruiken (zoals WORD, Writer en Pages) 
maar ook een online tekstverwerkingsprogramma.  
Voordeel van een online tekstverwerkingsprogramma is dat het direct beschikbaar is voor 
leerlingen. Een voorbeeld van een online tekstverwerkingsprogramma vind je bij Google 
Docs: http://docs.google.com. Een heel eenvoudig voorbeeld van zo‟n webwandeling vind je 
hier: http://docs.google.com/View?docid=dfc7ggx_203qwggqcz.   
 
Antwoorden 
 
Je kunt leerlingen de antwoorden het makkelijkste in een tekstverwerkingsprogramma 
(offline of online) laten invullen. Maak een antwoordenblad waarop leerlingen hun naam, klas 
en de antwoorden in kunnen vullen. Zorg dat duidelijk is wat de leerlingen waar moeten 
invullen.  
 
Extra 
Een mooie manier ook om een en ander vorm te geven is via YURLS-pagina‟s. Veel 
voorbeelden daarvan vind je op: 
http://webje.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=20245.  
 

http://docs.google.com/
http://docs.google.com/View?docid=dfc7ggx_203qwggqcz
http://webje.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=20245
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Hoofdstuk 9: meerwaarde ICT in de vakken 
 
We vinden het belangrijk dat je ICT binnen je onderwijs kunt integreren. Maar als je dat doet 
dan moet je dit alleen doen als ICT een meerwaarde geeft voor je onderwijs. Die 
meerwaarde ligt op verschillende terreinen: 

 Doelen van een vak kunnen beter bereikt worden;  

 Leerlingen hebben grotere keuzemogelijkheid voor verwerking die beter aansluit op 
eigen voorkeuren; 

 Leerlingen kunnen actiever aan de slag met een opdracht; 

 Verwerkingsvorm sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen; 

 Er kan gebruikt worden gemaakt van authentieke bronnen waar door levensecht 
onderwijs ontstaat; 

 Er kan gewerkt worden aan authentieke verwerkingsvormen die ook gebruikt worden 
in de wereld buiten school; 

 Je kunt beter aansluiten bij de actualiteit. 
 
De meerwaarde ga je waarschijnlijk meer zien in de loop van de verschillende fasen. Dat 
komt omdat je dan beter zicht hebt gekregen op de verschillende didactieken, hoe leerlingen 
leren, hoe je leerlingen kunt motiveren en hoe je onderwijs kunt organiseren.  
 
Als je ICT wilt integreren in je lessen wordt er nogal wat van je gevraagd. Je moet zicht 
hebben op de mogelijkheden van ICT, je moet kennis hebben van de verschillende 
vakdidactieken en je moet in staat zijn om je eigen lessen te ontwerpen.  
Je kunt bij het ontwerpen van je eigen lessen, de lessen uit de methode als uitgangspunt 
nemen. Het is vaak eenvoudig om ICT in bestaande lessen te integreren. Als je dat doet 
moet je bedenken welke meerwaarde ICT aan de les geeft. Kunnen doelen bijvoorbeeld 
beter bereikt worden, zijn leerlingen actiever of sluit de les met toevoeging van ICT beter aan 
bij de belevingswereld van de leerlingen.  
Als je voor jezelf niet kunt verantwoorden welke meerwaarde ICT in een les brengt dan moet 
je ICT ook niet integreren.  
 
Vanuit de verschillende vakken kiezen we steeds een invalshoek waarbij ICT een 
meerwaarde of een belangrijke rol speelt. Bij het vak Nederlands kiezen we voor de insteek 
de verschillende publicatiemogelijkheden. Bij rekenen kijken we naar het gebruik van 
authentieke bronnen. Bij wereldoriëntatie kijken we hoe je de persoonlijke betrokkenheid van 
leerlingen bij het onderwerp kunt verhogen. Tenslotte kijken we bij de kunstvakken hoe je 
verschillende media kunt gebruiken.  
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Hoofdstuk 10: Nederlands en publicatiemogelijkheden 
 
Binnen het vak Nederlands kijken we naar het stelonderwijs. Het stelonderwijs is het 
schriftelijk deel van het vak. Het stelonderwijs kent een aantal fasen: nadenken voor, tijdens 
en na het stellen. Bij die laatste stap gaat het erom dat leerlingen hun materiaal (teksten) 
reviseren (zorgen dat alle fouten er uit zijn) en publiceren. Op het onderdeel reviseren gaan 
we niet in. ICT biedt wel mooie mogelijkheden hiervoor. Denk maar aan het verbeteren van 
schrijffouten in WORD. Maar ook aan het bewerken van elkaars werk in een wiki.  
 
ICT maakt het mogelijk dat teksten van leerlingen op een eenvoudige manier gepubliceerd 
en verspreid kunnen worden. Hoe je dat doet hangt samen met de vraag voor wie je schrijft. 
Op wat voor manier wil je publiek de tekst lezen? Teksten hoeven niet meer alleen in het 
schrift van de leerling te blijven staan. En het publiek is niet alleen meer de leerkracht die het 
werk beoordeelt. Dit maakt het stelonderwijs authentieker. En dit motiveert de leerlingen bij 
het schrijven. ICT en specifiek Internet geven veel meer mogelijkheden om het werk van 
leerlingen te verspreiden. Welke mogelijkheden zijn er? En op wat voor manier kun je daar je 
teksten kwijt?  
 
Mogelijkheden om een tekst te publiceren 
 
ICT biedt zowel offline als online mogelijkheden. We bespreken eerst de offline 
mogelijkheden en daarna de online mogelijkheden.  

10.1 Teksten publiceren: Offline 
Met offline publiceren bedoelen we alle mogelijkheden die je hebt om te publiceren buiten 
Internet om.  
Het Officepakket biedt mogelijkheden om teksten van leerlingen netjes te verzorgen en te 
publiceren. Bij het bespreken van de competentiediamant, onderdeel Voorstellen van 
informatie aan een ander, noemden we al de mogelijkheden van 
tekstverwerkingsprogramma‟s zoals WORD (MS), Writer (OS) en Pages (Apple). Je kunt hier 
een eenvoudige krant mee maken door te werken met kolommen, tussenkopjes en 
afbeeldingen.  
Nog meer mogelijkheden biedt het programma Publisher. Hierin zijn verschillende formats 
opgenomen die je kunt gebruiken als sjabloon.  
 

 
 
Per sjabloon kun je teksten die je wilt gebruiken invoegen. Zo maak je op eenvoudige manier 
bijvoorbeeld een folder.  
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Voorbeeld van een eenvoudige folder.  
 
Het voordeel van deze manier van publiceren is dat je kunt richten op de taaldoelen en 
minder zorgen hoeft te maken over de ICT-vaardigheden die je hier voor nodig zou moeten 
hebben.  
De folder (of ander werk) kan daarna geprint worden en verspreid.  
 
Een andere mogelijkheid biedt PowerPoint. Hier kunnen leerlingen teksten, beelden, 
geluiden en bewegingen op een eenvoudige manier combineren. Zo kunnen leerlingen hun 
tekst op verschillende manieren ondersteunen en verrijken. Een uitwerking van een opdracht 
in PowerPoint is het beeldverhaal. Een verhaal wordt op een beeldende manier (foto‟s of 
tekeningen) uitgewerkt. Teksten en geluiden worden toegevoegd ter ondersteuning. Het 
beeldverhaal is een rijke activiteit omdat tegelijkertijd gewerkt wordt aan verschillende 
vakken: Nederlands, beeldende vorming en drama.   

10.2 Teksten publiceren: Online 
Met online publiceren bedoelen we alle publicaties die op Internet staan. Het grote voordeel 
van het offline verzorgen van een tekst is dat de opmaak er direct professioneel uitziet. 
Publiceren is al wel makkelijker geworden hiermee maar het feit dat je zaken toch nog moet 
uitprinten en kopiëren kunnen nog drempels opwerpen. Deze drempels verdwijnen als je 
online publiceert. Net als in het programma PowerPoint is het bij online publiceren mogelijk 
om verschillende media te gebruiken.  
Er zijn veel manier om online te publiceren. De bekendste zijn de weblog (www.blogger.com) 
en de wiki (www.wikispaces.com). Maar je kunt ook foto‟s (www.flickr.com) audio 
(www.podomatic.com) en video (www.youtube.com) publiceren.  
 
Speciaal voor het onderwijs heeft Kennisnet (www.kennisnet.nl) ook mogelijkheden om 
online te publiceren. Je kunt een website maken (www.websitemaker.nl), een webquest 
(http://webquest.kennisnet.nl/) of een leerlingenlog (http://leerlinglog.kennisnet.nl/).  
Ook bieden steeds meer scholen op hun eigen website de mogelijkheid om aan om te 
publiceren. Dit is de ene keer alleen te zien voor iedereen die op de website van de school 
kan inloggen en de andere keer publiek toegankelijk.  

10.2.1 Wel of niet publiceren? 

De vraag is niet zozeer of je kunt publiceren maar wat je zal publiceren. Welk platform leent 
zich het beste voor welke tekst? Nog belangrijker is de vraag: wat kun je beter niet 
publiceren op Internet? Leerlingen moeten bewust zijn dat wat op Internet staat door 
iedereen bekeken kan worden. Zet je alle foto‟s zomaar op Internet? Kun je alle teksten ook 
zo op Internet zetten? Leerlingen moeten ook weten of ze geen materiaal gebruiken waarop 
copyright zit. Dit kwam al aan de orde bij de mogelijkheden die ICT biedt bij de inleiding van 
de les over auteursrechten.  
 

http://www.blogger.com/
http://www.wikispaces.com/
http://www.flickr.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.youtube.com/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.websitemaker.nl/
http://webquest.kennisnet.nl/
http://leerlinglog.kennisnet.nl/
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Een goed voorbeeld van online publiceren door jongeren waarbij de vraag over wat je online 
zet, zijn profielsites zoals Hyves.  
 

 
 
Veel privé-zaken zie je langskomen via de krabbels. Als een profiel niet is afgeschermd kan 
de hele wereld meelezen met deze privé-aangelegenheden. De vraag is of je dat moet 
willen.  
 
Over het publiceren van persoonlijke gegevens op Internet door scholen, schrijft ICT op 
school het volgende:  
In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens, en foto's waarop iemand 
herkenbaar is vallen daaronder, niet is toegestaan als iemand daar schade van kan 
ondervinden. In de wet staat letterlijk "Openbaarmaking van foto's waarop personen 
herkenbaar in beeld komen is niet geoorloofd indien de geportretteerde een redelijk belang 
heeft zich tegen de openbaarmaking te verzetten". Als voorbeeld wordt vaak gegeven dat je 
foto's van bekende mensen meestal niet mag publiceren, en dat je b.v. geen foto mag 
publiceren waarop iemand in een compromitterende toestand is afgebeeld. Uitgangspunt van 
de huidige wetgeving is dat je op de een of andere manier toestemming moet hebben om 
foto's te publiceren. De wetgever wil hiermee individuen beschermen. 
http://www.ictopschool.net/software/nieuws/id-db-450  
 
Informeer op je school of de school ook toestemming heeft van ouders om persoonlijke 
gegevens van leerlingen (zoals foto‟s) te publiceren.  
 
Op de website van André Manssen (www.computersindeklas.nl) staan een paar protocollen 
van scholen.  
 
Protocol A:  
Op de website van onze school staat een "privacy statement": 
De volgende privacyregels gelden voor onze website: 
 

 Via de Schoolgids en de nieuwsbrief wordt aan de ouders / verzorgers kenbaar 
gemaakt dat de school een website heeft.  

 Van kinderen worden alleen de voornamen op de website geplaatst (werkstukjes, 
verjaardagen, activiteiten, verslagen, Prikbord, e.d.).  

 Bij vermelding op de website van persoonlijke gegevens van hen die bij de school 
betrokken zijn zullen geen telefoonnummers en/of privé-adressen vermeld worden. 

http://www.ictopschool.net/software/nieuws/id-db-450
http://www.computersindeklas.nl/
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Wel kunnen zogenaamde locatieadressen vermeld worden (bestuursbureau, 
schoolarts, inspectie, e.d.).  

 Indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over 
hem/haar of over zijn/haar kind(eren) en/of foto's van zijn of haar kinderen op de 
website gepubliceerd is, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen.  

 E-mailadressen van kinderen worden niet op de website geplaatst (bijv. bij 
ingezonden berichtjes voor de rubriek "'t Prikbord"). 

 
Protocol B:  
Iedere klas heeft op de site zijn eigen pagina waar verslag wordt gedaan van diverse 
activiteiten. Daarnaast bevat de site algemene informatie over de gang van zaken op onze 
school. 
 
Betreffende de website zijn de volgende zaken afgesproken: 
 

 Er worden geen adressen of telefoonnummers van personen op de website 
geplaatst. Van directie en leerkrachten zijn wel de e-mailadressen te vinden.  

 Algemene adressen zoals b.v. van de GGD worden natuurlijk wel geplaatst.  

 Wanneer bij verslagen van activiteiten namen van kinderen worden genoemd is dit 
alleen de voornaam.  

 Op het inschrijfformulier komt een mededeling dat de school foto‟s en/of producten 
van kinderen kan plaatsen op de website.  

 Tevens wordt aangegeven dat er in groep 5 een e-mailadres aan de kinderen wordt 
verstrekt. Wanneer ouders hier bezwaar tegen hebben kunnen ze dit op het formulier 
aangeven. Aan de groepsleerkracht en de websitebeheerder wordt door de directie 
aangegeven om welke kinderen dat gaat. De groepsleerkracht zorgt vervolgens dat 
er geen foto‟s met de betreffende kinderen er op worden aangeleverd bij de 
beheerder van de website.  

 Er wordt nog gezocht naar een oplossing zodat foto‟s niet gemakkelijk te kopiëren 
zijn vanaf de website.  

 Bij publicatie van informatie, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de 
websitebeheerder deze informatie op verzoek verwijderen. 

http://www.manssen.nl/computersindeklas/helpdesk/fotoleerlingen.htm 
 

http://www.manssen.nl/computersindeklas/helpdesk/fotoleerlingen.htm
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Hoofdstuk 11: Rekenen en authentieke bronnen 
 
Onder authentieke bronnen verstaan we: bronnen die niet speciaal voor het onderwijs 
gemaakt zijn maar die leerlingen gebruiken buiten school. Authentieke bronnen gebruik je 
om aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 
de krant of een televisie-uitzending. In het kader van dit thema verstaan we onder 
authentieke bronnen websites. Op Internet zijn veel websites te vinden die je kunt gebruiken 
bij rekenenactiviteiten.  
 
Soorten websites 
De websites die je in kunt zetten voor rekenen kun je onderverdelen in een aantal soorten 
websites: 

 Rekenwebsites; 

 Websites met rekenkundige informatie. 
 

11.1 Rekenwebsites 
 
Op Internet vind je ook websites die speciaal gemaakt zijn om op te rekenen. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is het Rekenweb (www.rekenweb.nl). Op deze website maken leerlingen 
gerichte oefeningen. Rekenweb is daarnaast ook een platform waar leerkrachten uitgebreide 
informatie kunnen vinden.  
 

 
Voorbeeld van een opdracht: Bouwen met blokken. Opdrachten hierover zijn ook te vinden in 
de publicatie: De computer als blokkendoos (Brink, F.J. van den, P.Boon (2003) De 
computer als blokkendoos. Meetkunde op de computer. Tussendoelen Annex Leerlijnen. 
Wolters-Noordhoff, Groningen) 
 
Meer rekenwebsites vind je via Kennisnet: http://kids.kennisnet.nl/.  

http://www.rekenweb.nl/
http://kids.kennisnet.nl/
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11.2 Websites met rekenkundige informatie 
 
Als je goed om je heen kijkt zie je dat je overal mee kunt rekenen. Dat geldt voor de wereld 
om je heen maar ook met websites. Om de mogelijkheden te zien moet je weten waar je op 
kunt letten. We gaan hier niet in op de didactiek van rekenen en de wiskundige 
ontwikkelingen van leerlingen. We laten wel zien dat er veel informatie op Internet te vinden 
is die je kunt inzetten voor je lessen rekenen. We laten ook zien hoe je met die informatie 
leerlingen aan het rekenen krijgt.  
Het is goed om te bedenken dat veel websites ook al het een en ander voor de bezoeker zelf 
uitrekenen. Handig natuurlijk. Maar om leerlingen zelf te laten rekenen moet je hier wel 
rekening mee houden. Maak gebruik van de mogelijkheden van de websites (dus niet 
leerlingen laten uitrekenen wat een site zelf al doet) en geef leerlingen opdrachten waarbij ze 
kritisch met de gevonden informatie om kunnen gaan.  
Als je leerlingen laat rekenen met behulp van ICT moet je niet de didactiek vanuit rekenen 
vergeten. Een paar belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: interactiviteit (tussen leerkracht en 
leerling en leerlingen onderling), de onderwijsleerprincipes (waaronder construeren en 
concretiseren) en betekenisvol (realistisch) werken. Het betekent dat rekenopdrachten voor 
een deel op de computer gedaan kunnen worden maar dat je als leerkracht een belangrijke 
rol blijft spelen om er voor te zorgen dat je les interactief wordt en je leerlingen uitdaagt in de 
onderwijsleerprincipes. 
 
Voor rekenen zijn er verschillende domeinen (www.rekenhoek.nl):  
 

Getallen Samengestelde grootheden 

Optellen en aftrekken Meten 

Vermenigvuldigen en delen Modellen en materialen 

Decimale breuken Roosters 

Breuken Notaties  

Verhoudingen Grafieken  

Grootheden Meetkunde 

 
Op Hogeschool Domstad gebruiken de Rekendocenten de volgende indeling: 
 

 Getallen en bewerkingen (hele getallen) 

 Breuken/procenten/kommagetallen/verhoudingen 

 Meten  

 Meetkunde 
 
Bij de domeinen kun je ook websites vinden die je kunt gebruiken om leerlingen te laten 
rekenen. 

11.2.1 Voorbeelden 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van websites die je kunt gebruiken. De websites 
zijn geordend naar domein. De voorbeelden zijn exemplarisch en niet uitputtend. Bij elk 
domein kunnen andere websites gebruikt worden. Bij elke websites kunnen eventueel ook 
meerdere domeinen aan bod komen. Per domein vind je een klein rekenvoorbeeld.  
 

http://www.rekenhoek.nl/


Thema 3: Lesgeven en begeleiden; Hoe integreer ik ICT in een les?                   51 

 

Voorbeeld domein: Getallen 
 

 
 

Jullie gaan verhuizen naar de province Utrecht. Je vader en moeder hebben een nieuwe 
baan in de stad Utrecht en zijn op zoek naar een huis in de buurt. Ze kijken ook op internet 
want daar kun je huizen vinden die te koop staan. Ze zoeken een huis tussen de 200.000 en 
300.000 euro. Ze kijken op de website www.funda.nl. Bij het huis willen ze ook graag een 
tuin, balkon en open haard.  
 

 Hoeveel huizen zijn er te vinden? 

 Maak een eigen top 5 van favoriete huizen. Om de top 5 samen te stellen moet je van 
te voren een aantal criteria opstellen. Die kunnen te maken hebben met de prijs, de 
oppervlakte van het huis en de tuin, de plaats waar die staat.  

 
Om de top 5 samen te stellen maak je gebruik van de optie Uitgebreid zoeken.  
 
Je vader en moeder weten nog niet of ze in de stad willen wonen of in een dorp. Je vader 
zegt: huizen in de stad zijn veel duurder. Heeft hij gelijk of niet?  
 
 

http://www.funda.nl/


Thema 3: Lesgeven en begeleiden; Hoe integreer ik ICT in een les?                   52 

 

Voorbeeld domein: Optellen en aftrekken 
 

 
 
Voor je verjaardag heb je van je ooms en tantes geld gekregen om zelf cadeautjes te kopen. 
Bij elkaar heb je 50 euro gekregen. Je zoekt op internet een speelgoedwinkel op. (TIP:  
http://www.speelgoedwinkel.nl/winkel/) 
 
Je wilt verschillende cadeautjes kopen. Welke cadeautjes koop je en hoeveel geld ben je 
dan kwijt? 
Zijn er ook cadeaus die je wel zou willen kopen maar die veel te duur zijn? Hoeveel euro 
kom je dan te kort? 
 
 
 

http://www.speelgoedwinkel.nl/winkel/
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Voorbeeld domein: optellen en aftrekken  
 

 
 
Je gaat met de trein naar je oma in Den Haag. Ze verwacht je om 12:00 op het station. Je 
vertrekt vanuit Groningen. Op de website www.ns.nl kijk je voor de reistijden.  
 

 Hoe vroeg moet je van huis?  

 Hoe laat kom je aan?  

 Hoeveel tijd heb je dan nog over? 
 

 Als je niet wilt overstappen maar in één keer wilt reizen.  

 Hoe laat moet je dan vertrekken? Hoe veel tijd heb je dan over? 
 
Je hebt een retourtje gekocht, reist met de tweede klas en je krijgt korting.  
 

 Hoeveel moet je dan voor de reis betalen? 

 Hoeveel moet je betalen als je twee enkeltjes had gekocht?  

 Ben je goedkoper of duurder uit dan?  

 Hoeveel scheelt dat? 
 

http://www.ns.nl/
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Voorbeeld domein: meten 
 
Je bent een dagje aan het strand geweest in Schevingen. In Google Earth kijk je nog een 
keer waar je allemaal bent geweest.  
 
Hieronder wat plaatjes van die dag. 
 

 
 
Met de tram kwam je aan in Scheveningen. Voor het Kurhaus stapte je uit. Daarna ben je 
direct naar de pier van Schevingen gelopen.  
 

 Hoeveel meter denk je dat het was?  

 Meet het ook op. 

 Hoelang is De Pier zelf? 
 
 
Vanaf de pier heb je een rondje gemaakt over de boulevard. Je begon bij De Pier en liep 
daar tot waar de strandweg de schuitenweg kruist.  
 

 Hoeveel meter heb je heen en terug toen gelopen?  
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Voorbeeld domein: verhoudingen  
 
Op zaterdag ben je jarig en geef je een feestje. Je wilt je moeder helpen om zelf gerechten te 
maken. Op www.recepten.net vind je de volgende gerechten: 

 Kruimelvlaai (http://www.recepten.net/detail.php?q=661)  

 Tsaziki (http://www.recepten.net/detail.php?q=346)  
  
Je wilt twee kruimelvlaaien maken.  
 

 Hoeveel van elk ingrediënt heb je hier voor nodig? 
 
Voor de Tsaziki heb je drie keer zoveel ingrediënten nodig.  
 

 Hoeveel moet je van alles in huis halen? 

 Hoeveel tijd zul je ongeveer kwijt zijn met het klaarmaken van deze gerechten? 
 
 

http://www.recepten.net/
http://www.recepten.net/detail.php?q=661
http://www.recepten.net/detail.php?q=346
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11.3 Meer mogelijk met Rekenen: Robotica en games 
 
ICT biedt nog meer mogelijkheden om leerlingen te laten rekenen. Deze mogelijkheden 
liggen op het gebied van het maken van robotica en games. Dit hoort niet bij het 
standaardprogramma van rekenen op de basisschool maar zou goed ingezet kunnen worden 
voor leerlingen die meer uitdaging aan kunnen. 

11.3.1 Robotica 

Een robot is een machine die is geprogrammeerd om opdrachten uit te voeren. Kinderen 
kunnen zelf ook robots maken. Hierbij komt aardig wat rekenwerk kijken. Iemand die zich 
hier uitvoerig mee heeft bezig gehouden in Seymour Papert. Hij heeft een leertheorie 
ontwikkeld die gebaseerd is op het constructivisme: constructionisme.  
 
Constructivisme gaat er van uit dat leren een actief proces is waar de lerenden actief bezig 
zijn met het construeren van mentale modellen en theorieën van de wereld om hen heen. 
Constructionisme gaat er van uit dat het leren het meest effectief is als lerenden actief aan 
de slag gaan met het maken van dingen in de echte wereld. Seymour Papert was actief in 
het science-onderwijs. Dit begrip laat zich slecht vertalen in het Nederlands. 
Techniekonderwijs komt hierbij nog het dichtst in de buurt.  
Seymour Papert is bekend geworden met het programma Logo: een programmeertaal voor 
kinderen. Met deze programmeertaal is het mogelijk om een robot in de vorm van een soort 
schildpad (Turtle) allerlei tekencommando‟s te geven. De commando‟s om een vierkant te 
maken luiden bijvoorbeeld als volgt: 
 

FORWARD 100  100 naar voren 

LEFT 90 Een draai van 90 graden naar links 

FORWARD 100 100 naar voren 

LEFT 90 Een draai van 90 graden naar links 

FORWARD 100 100 naar voren 

LEFT 90 Een draai van 90 graden naar links 

FORWARD 100 100 naar voren 

LEFT 90 Een draai van 90 graden naar links 

 
Afgekort ziet dit er zo uit:  
FD 100 LT 90 FD 100 LT 90 FD 100 LT 90 FD 100 LT 90 
 
De commando‟s worden via een computer aan de robot gegeven. Wat een leerling heeft 
ingevoerd aan commando‟s is direct terug te zien bij de robot.  
 

 
 

http://www.computerhistory.org/timeline/images/1967_seymour_large.jpg 
(Seymour Papert met de Turtle) 

http://www.computerhistory.org/timeline/images/1967_seymour_large.jpg
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In 1998 heeft LEGO een toepassing op de markt gebracht die de LOGO programmeertaal 
combineert met technisch LEGO. De kinderen kunnen hierbij zelf robots bouwen. De robots 
hebben verschillende sensoren waardoor deze kunnen reageren op de omgeving. Op de 
computer kunnen ze via een kindvriendelijke manier een programma schrijven om de robot 
opdrachten te laten uitvoeren.  
 

 

 

 
Met LEGO hebben de leerlingen meer mogelijkheden om functies aan de robot te geven. Dit 
komt omdat de Turtle van Papert kant-en-klaar werd afgeleverd. Een robot van LEGO 
kunnen kinderen nog helemaal zelf in elkaar zetten.  
Een filmpje waarin je kunt zien wat je allemaal LEGO Mindstorms kunt doen vind je 
hieronder: http://www.youtube.com/watch?v=ABx9jsJ4r5o 
  

11.3.2 Games 

Games zijn populair bij kinderen. Vooral om zelf te spelen. Maar kinderen kunnen zelf ook 
games maken. Marc Overmars is iemand die zich bezig houdt met programmeren in het 
onderwijs. Hij werkt op de universiteit Utrecht bij het Center for Advanced Gaming and 
Simulation (AGS). Overmars is onder andere bekend van het programma GameMaker 
(http://www.yoyogames.com/make) waarbij je als kind je eigen computerspel kunt maken.  
 
Overmars geeft aan dat voor de gebruikers van vandaag de dag, die gewend zijn aan de 
vele computergames, LOGO misschien niet meer zo heel uitdagend is. LEGO Mindstorms 
sluit volgens hem beter aan bij de jeugd. Het nadeel noemt hij wel de kosten en de beperkte 
programmeermogelijkheden. Maar robots zijn wel een mooie manier om concepten uit te 
leggen die met het programmeren te maken hebben zoals loops en parallelle taken 
(http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf). 
 
Je kunt een game in het onderwijs ook gebruiken als leermiddel. Dit wordt een serious game 
genoemd: een educatieve game.  
Er zijn verschillende manieren waarop je games in het onderwijs kunt gebruiken. Overmars 
noemt er drie:  

 Een standaardgame (bijvoorbeeld SimCity) gebruiken in het onderwijs 

 Een educatieve game gebruiken 

 Zelf een educatieve game maken.  
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf 
 
Leerlingen leren veel van het maken van een effectieve game. Ze moeten regels bedenken 
voor het spel. Die regels moeten consistent en eerlijk zijn. Voor de game moet ook een 
verhaallijn worden bedacht. De game moet worden vormgegeven en er horen ook geluiden 
bij. Als de game gemaakt is moet het nog worden uitgetest en weer worden bijgesteld. 

http://www.youtube.com/watch?v=ABx9jsJ4r5o
http://www.yoyogames.com/make
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf


Thema 3: Lesgeven en begeleiden; Hoe integreer ik ICT in een les?                   58 

 

Tenslotte moet een game ook gedocumenteerd worden. Het maken van een game is een 
mooie opdracht voor een groep. Interesse en creativiteit komen hierbij aan bod.  
 
Je kunt het maken van een game integreren bij bestaande vakken. Bij Nederlands kijk je 
naar het maken van een verhaal. Bij beeldende vorming kunnen leerlingen de graphics van 
de game maken. En tijdens muziek kunnen leerlingen de geluidseffecten construeren. Maar 
het belangrijkste onderdeel zijn de regels van de game. En die kunnen aan bod komen bij 
rekenen.  
 
Meer informatie is te vinden op de website van Overmars:  

 http://people.cs.uu.nl/markov/.  

 http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-057.pdf 
 
Voorbeelden games en kinderen van de basisschool 
Op de website http://www.gamemakerkids.nl/index.pl/home heeft Technica10 een 
handleiding gezet voor kinderen van de basisschool om met GameMaker aan de slag te 
gaan. Op de pagina voor docenten: http://www.gamemakerkids.nl/index.pl/docenten leggen 
ze uit waarom ze de handleiding hebben geschreven.  
 
Met het project GameMaker Kids wil Technika 10 Nederland met name de meisjes 
interesseren voor programmeren en de ICT. Hen laten inzien dat ook zij potentie hebben om 
een opleiding in deze sector te volgen. 
Meisjes zullen niet uit zichzelf gaan spelen met een programma als GameMaker, omdat het 
in hun ogen een „jongensding‟ is. Door hen er bij te betrekken en gebruik te maken van 
rolmodellen laten we zien dat het wel degelijk binnen hun bereik ligt. 
Op de website www.gamemakerkids.nl zal aandacht besteed worden aan opleidingen, 
beroepen en interviews met vrouwen uit de ICT. 
 
Doel van het project 

 kinderen (met nadruk meisjes) interesseren voor ICT en programmeren 

 aanbieden van laagdrempelig lesmateriaal en handleiding voor primair onderwijs 
 
GameStudio 
Nog eenvoudiger dan GameMaker is GameStudio. Deze is te vinden op de website van het 
klokhuis: http://gamestudio.hetklokhuis.nl/index/home.  
 
Stagecast 
Een andere programma is Stagecast. Ook dit programma is geschikt voor het 
basisonderwijs. Meer informatie vind je hier: 
http://coop.studiewijzerplus.nl/file.php/1/testgames/stagecast/index.html en hier: 
http://www.stagecast.com/ en hier: http://tinyurl.com/5tnlhw.   

http://people.cs.uu.nl/markov/
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-057.pdf
http://www.gamemakerkids.nl/index.pl/home
http://www.gamemakerkids.nl/index.pl/docenten
http://www.gamemakerkids.nl/
http://gamestudio.hetklokhuis.nl/index/home
http://coop.studiewijzerplus.nl/file.php/1/testgames/stagecast/index.html
http://www.stagecast.com/
http://tinyurl.com/5tnlhw
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Hoofdstuk 12: Wereldoriëntatie en persoonlijke 
betrokkenheid 
 
ICT biedt de mogelijkheid om wereldoriëntatie dicht bij de leerlingen te brengen. Dit gebeurt 
op verschillende manieren. ICT maakt het mogelijk om snel op de belevingswereld en 
interesses van leerlingen in te spelen. Die belevingswereld wordt beïnvloed door de directe 
omgeving van de leerlingen. Het wordt ook beïnvloed door de actualiteit. De interesses van 
leerlingen zijn zeer uiteenlopend. Een methode kan nooit aan al die interesses voldoen. ICT 
(en met name internet) geeft die mogelijkheid wel. Methodes zorgen er ook voor dat ze 
steeds meer ICT (en het internet) gaan gebruiken.  
 

12.1 Directe omgeving van leerlingen 
Jan Ligthart gaf in het midden van de negentiende en begin twintigste eeuw al het belang 
aan van het betrekken van de directe omgeving van de leerlingen bij het onderwijs. Zodat de 
belevingswereld van het kind uitgangspunt kan zijn voor het onderwijs.  
ICT maakt het mogelijk die wereld nog makkelijker de klas in te kunnen halen door het op 
verschillende manieren vastleggen van die wereld. Vastleggen kan gebeuren met een 
fotocamera, videocamera of audio-opnameapparaat.  
 
Een project waarbij dit bijvoorbeeld gebeurt is de Digitale Slootjeskist 
(www.digitaleslootjeskist.nl) waarbij leerlingen het leven in de sloot vastleggen en 
meenemen naar de klas om daar verder te bestuderen. Een digitale microscoop zorgt ervoor 
dat leerlingen ook nog filmpjes kunnen maken van wat zich onder de microscoop bevindt.  
Een ander project is de WikiKidsatlas (http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Portaal:WikiKidsAtlas) 
waarop leerlingen hun eigen omgeving in kaart kunnen brengen en hierover een artikel 
schrijven op WikiKids (de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door 
kinderen). Hoe je dit moet doen staat precies uitgelegd op de website. Voor een uitgebreide 
leerkrachthandleiding zie hier: 
http://www.wikikids.nl/handleidingen/Handleiding_WikiKids_Docenten.pdf.  

 
Nog een manier om de wereld van de leerlingen in beeld te brengen is het gebruik van het 
programma Google Earth. Op www.werkenmetgooglearth.nl staan mogelijkheden waarop je 
dit kunt doen.  
 

http://www.digitaleslootjeskist.nl/
http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Portaal:WikiKidsAtlas
http://www.wikikids.nl/handleidingen/Handleiding_WikiKids_Docenten.pdf
http://www.werkenmetgooglearth.nl/
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12.2 Actualiteit 
ICT biedt ook mogelijkheden om direct in te spelen op de actualiteit. Verschillende 
nieuwssites zijn geschikt voor leerlingen om te gebruiken in de klas:  

 Jeugdjournaal (http://www.nos.nl/jeugdjournaal/voorpagina/index.html),  

 Kidsweek (http://www.kidsweek.nl/home/?nodeid=785),  

 Schooltv Weekjournaal (http://www.schooltv.nl/weekjournaal/) en de  

 PerDagWijzer (http://leerkracht.kennisnet.nl/overzichtpdw).  
 

 

12.3 Interesses 
Een methode kan maar zoveel onderwerpen bevatten. Een methode kan niet inspelen op 
alle interesses van leerlingen. Buiten de methode om is er gelukkig genoeg materiaal te 
vinden. De mediatheek staat vol met interessante informatieve boeken. ICT biedt de 
mogelijkheid in de vorm van het Internet. Handige plekken om te beginnen voor leerlingen 
die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp is een kinderzoekmachine of een 
startpagina.  
 

http://www.nos.nl/jeugdjournaal/voorpagina/index.html
http://www.kidsweek.nl/home/?nodeid=785
http://www.schooltv.nl/weekjournaal/
http://leerkracht.kennisnet.nl/overzichtpdw
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12.3.1 Kinderzoekmachines 

Kinderzoekmachines hebben het voordeel boven gewone zoekmachines (zoals Google) dat 
hier informatie geselecteerd is die voor leerlingen geschikt is. Voorbeelden zijn:  

 Netwijs (www.netwijs.nl);  

 MeesterSipke (www.meestersipke.nl); 

 Davindi (www.davindi.nl).  
 

12.3.2 Startpagina’s 

Startpagina‟s zijn er voor volwassenen maar ook voor leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn 
YURLS en Kinderpleinen. Op http://overzicht.yurls.net/ vind je een overzicht van de 
verschillende pagina‟s die geselecteerd zijn voor leerlingen en leerkrachten. Op 
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php vind je ook een groot overzicht van geschikte 
sites voor leerlingen.  

12.4 Methodes en ICT 
Steeds meer vullen uitgevers hun methodes aan met digitaal materiaal. Hieronder een aantal 
methoden op een rijtje.  
 
Methoden Geschiedenis 

 Bij de Tijd (groep 3 t/m 8) Malmberg: www.malmberg.nl/bao/methodes/bijdetijd/  

 Speurtocht (groep 3 t/m 8) Thieme / Meulenhoff: 
www.speurtocht.nl/speurtocht/pagina.asp 

 Tijdstip (1 t/m 8) Wolters Noordhoff: www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/bao/tijdstip 

 Wijzer door de tijd (1 t/m 8) Wolters Noordhoff: 
www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/bao/wijzerdoor 

 Een zee van tijd (groep 4 t/m 8) Zwijsen: 
www.eenzeevantijd.nl./zwijsen/show?id=148840 

 De Trek (groep 4 t/m 8): www.detrek.nl/zwijsen/show?id=191801 

 Brandaan  (groep 3 tm 8) Malmberg: www.malmberg.nl/bao/methodes/Brandaan/ 

 De Grote Reis, (groep 1 tm 8) Malmberg, Geschiedenis als onderdeel van een 
totaalpakket voor wereldoriëntatie, deels thematisch: www.degrotereis.nl/home.htm 

 Topondernemers (groep 3 tm 8) Heutink. Geschiedenis binnen een thematische 
aanpak voor wereldoriëntatie: www.heutink.nl/topondernemers/ 

 
Methoden Aardrijkskunde  

 Hier en daar (groep 3 tm 8): www.malmberg.nl/bao/methodes/hierendaar 

 Land in zicht (groep 4 tm 8): www.zwijsenlandinzicht.nl 

 Wereld van verschil (groep 3 tm 8): 
www.malmberg.nl/bao/methodes/eenwereldvanverschil 

 De blauwe planeet (groep 3 tm 8): www.deblauweplaneet.nl 

 De wereld dichtbij (groep 5 tm 8): www.dewerelddichtbij.nl 

 Geobas (groep 1 tm 8):www.geobas.nl 

 Meander (groep 3 tm 8):www.malmberg.nl/bao/methodes/Meander 
 
 
 
 

http://www.netwijs.nl/
http://www.meestersipke.nl/
http://www.davindi.nl/
http://overzicht.yurls.net/
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php
http://www.malmberg.nl/bao/methodes/bijdetijd/
http://www.speurtocht.nl/speurtocht/pagina.asp
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/bao/tijdstip
http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/bao/wijzerdoor
http://www.eenzeevantijd.nl./zwijsen/show?id=148840
http://www.detrek.nl/zwijsen/show?id=191801
http://www.malmberg.nl/bao/methodes/Brandaan/
http://www.degrotereis.nl/home.htm
http://www.heutink.nl/topondernemers/
http://www.malmberg.nl/bao/methodes/hierendaar
http://www.zwijsenlandinzicht.nl/
http://www.malmberg.nl/bao/methodes/eenwereldvanverschil
http://www.deblauweplaneet.nl/
http://www.dewerelddichtbij.nl/
http://www.geobas.nl/
http://www.malmberg.nl/bao/methodes/Meander
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Hoofdstuk 13: kunst en mediagebruik (video en audio).  
 
De mogelijkheden op het gebied van kunst nemen toe. Leerlingen hebben meer materialen 
tot hun beschikking om hun creativiteit tot uitdrukking te laten komen. We zetten 
verschillende media op een rijtje.  
 

13.1 Foto 
Foto‟s maken en verwerken is steeds eenvoudige geworden. De fotocamera‟s zijn 
goedkoper geworden en de mogelijkheden nemen alleen maar toe. Ook het bewerken van 
foto‟s is eenvoudig. Met een USB-kabel zet je eenvoudig foto‟s van de camera op de 
computer. Als leerlingen foto‟s gaan maken (bijvoorbeeld voor het maken van een 
beeldverhaal) zijn de volgende punten van belang: 

 Foto - compositie 

 Foto - techniek 

13.1.1 Foto – compositie 

Let erop hoe je iets of iemand in beeld brengt. Wil je een overzicht geven of juist details 
weergeven? Dan kun je kiezen uit een totaalshot of een close-up. Moet iemand heel groot 
lijken of juist heel klein dan kun je het standpunt van de camera veranderen: naar boven 
(vogelperspectief) of naar beneden (kikvorsperspectief) 
 

 

 
 
Meer informatie hierover vind je op de website http://www.exposeyourtalent.nl/. 
(afbeeldingen uit de PowerPoint: 
http://www.exposeyourtalent.nl/attachments/session=cloud_mmbase+1479839/Beeldkader_
en_camerastandpunt.pps;jsessionid=672A232AC5E3E0B5BA99415349F704F4).  
 

13.1.2 Foto – techniek 

Computers worden steeds sneller en krijgen steeds meer opslagcapaciteit. Toch is het 
belangrijk om na te denken over de grootte van je foto‟s. Met de grootte bedoelen we de 
grootte in kilobytes (Kb). Je kunt met fotocamera‟s steeds mooiere en grotere foto‟s maken. 
Een 3 megapixelcamera is heel gewoon tegenwoordig. Zelfs 10 megapixel en 12 
megapixelcamera‟s zijn al redelijk betaalbaar. Dit soort toestellen maakt foto‟s die meerdere 
megabytes (Mb) groot zijn. Als je een presentatie maakt die uit 20 foto‟s bestaat die allemaal 
3 MB zijn dan is je presentatie dus al snel 60 Mb.  

http://www.exposeyourtalent.nl/
http://www.exposeyourtalent.nl/attachments/session=cloud_mmbase+1479839/Beeldkader_en_camerastandpunt.pps;jsessionid=672A232AC5E3E0B5BA99415349F704F4
http://www.exposeyourtalent.nl/attachments/session=cloud_mmbase+1479839/Beeldkader_en_camerastandpunt.pps;jsessionid=672A232AC5E3E0B5BA99415349F704F4
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Voor het gebruik op de computer is dat erg overdreven. Foto‟s hoeven voor het gebruik op 
het beeldscherm niet groter te zijn dan 150 tot 200 kilobyte. Programma‟s waarin je een foto 
kunt zijn bijvoorbeeld Paint of Irfanview.  

13.2 Video 
Video kun je gebruiken om je eigen gemaakte verhaal of clip vast te leggen. De video kun je 
op je eigen computer houden of publiceren op internet.  

13.2.1 Video maken 

Als je me de klas een video wilt maken doorloop je idealiter een aantal stappen. Op 
http://webvideo.kennisnet.nl houden ze de volgende stappen aan: 
 

Idee    Je gaat in beperkte tijd een film maken. Je moet dit daarom goed organiseren. 
Hoe past het bijvoorbeeld binnen het programma? Je maakt samen met de 
leerlingen een opzet voor het verhaal.  

Uitwerken Alle praktische zaken voor de film moeten worden geregeld. Waar ga je 
filmen? Wie gaan er acteren? 

Produceren  De film wordt nu echt geschoten.  

Monteren  Nadat al het materiaal is verzameld kun je beginnen met het monteren van de 
film. Dit houdt in dat er gesneden wordt, muziek onder de beelden gezet, een 
intro gemaakt en een aftiteling.  

Uploaden De film is klaar en kan getoond worden aan een groot publiek. Dat kan de klas 
zijn of alle ouders. Maar de film kan ook op internet worden gezet.  

http://webvideo.kennisnet.nl/maakjeeigenvideofilm/leerkrachtpo/aandeslag 
 

13.2.2 Soorten films 

Wat voor film kun je met de klas maken? Er zijn veel genres. Denk maar eens aan: 
actiefilms, avonturenfilm, animatie, documentaire, komedie, romantische film, thriller, drama, 
historische, horror, musical, sciencefiction, oorlogsfilm en western. Nog meer genres vind je 
op deze pagina: http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Filmgenre.  

13.2.3 Animatiefilms 

Een bijzondere soort film zijn de animaties. Animaties werden vroeger met de hand 
getekend. Walt Disney is daar een bekend voorbeeld van. 
 

 
Tekenaar aan het werk.  
 
Op de website van het Nederlands instituut voor de animatiefilm (NIAF) noemen ze de 
volgende soorten animatiefilms: tekenfilm/getekende animatie, cut-out animatie, of 
leganimatie, kleianimatie, stopmotion, ofwel voorwerp of model animatie, poppenfilm, 
pixillatie, 2D Computeranimatie, 3D Computeranimatie 
 

http://webvideo.kennisnet.nl/
http://webvideo.kennisnet.nl/maakjeeigenvideofilm/leerkrachtpo/aandeslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Filmgenre
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Voor het maken van animatiefilms wordt nu veel de computer gebruikt. Je kent misschien 
wel de grote animatiefilms zoals Shrek, Toy Story of Finding Nemo. Een fantasiewereld kan 
met animatie tot leven worden geroepen. Het maken van zo‟n grote animatiefilm is veel werk. 
Grote teams met allerlei specialismen werken samen om de film te maken .  
Toch kun je relatief eenvoudig zelf ook animatiefilms maken. Met een programma zoals 
Windows MovieMaker of iMovie van Apple. Op de website van het NIAF worden de volgende 
animatietechnieken genoemd die je zelf kunt toepassen: 
 

Wonderschijf papier die je laat draaien en waarop aan elke kant een afbeelding 
staat. Door het snelle draaien lijken de tekeningen in elkaar over te 
vloeien.  

Flipboekje Een boekje met op elke bladzijde een tekening die een handeling net 
iets verder uitvoert. Als je door de bladzijden bladert wordt de 
handeling uitgevoerd. 

Phenakistiscoop Een soort flipboekje. De phenakistiscoop herhaalt zich echter steeds.  

Zootroop Ook wel wondertrommel genoemd. In de trommel zitten sleuven. Als 
je de trommel draait komt steeds een andere tekening voor de 
trommel tevoorschijn. Opeenvolgende tekeningen lijken dan te 
bewegen. 

Animeren met de 
computer 

Je kunt een animatie maken door gebruik te maken van de software 
die op je computer staat. Denk hierbij aan Windows MovieMaker of 
iMovie van Apple.  

 
Het bewerken op de computer is een laatste fase van het maken van een animatiefilm. Je 
moet eerst zorgen voor de beelden. Je kunt daarvoor op verschillende manieren te werk 
gaan: 

 Kleipoppetjes 

 Tekeningen 

 Pixellation 
 
Kleipoppetjes 
Animatie maken met kleipoppetjes. Klei is goed te vervormen. Steeds kunnen kleifiguren een 
iets andere houding aangemeten krijgen. Elke verandering wordt vastgelegd op beeld.  
 
Tekeningen/flipboekje 
De klassieke manier van het maken van een tekenfilm. Beelden worden één voor één 
opgenomen. Elk beeld laat een stap in de beweging zien.  
 
Pixellation 
Bij de pixellation zijn het geen kleipoppetjes of tekeningen die de animatie maken maar 
mensen en andere voorwerpen. Mooie voorbeelden hiervan zie je hier: 

 http://www.youtube.com/watch?v=AJzU3NjDikY 

 http://www.youtube.com/watch?v=MtbQ4J3RfQ8 

 http://www.youtube.com/watch?v=G0LtUX_6IXY 

 http://www.youtube.com/watch?v=r8JexiISPNk 
 
Meer informatie over het maken van animaties vind je op de website van het NIAF: 
http://www.niaf.nl/niaf2006/nl/niaf/educatie.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=AJzU3NjDikY
http://www.youtube.com/watch?v=MtbQ4J3RfQ8
http://www.youtube.com/watch?v=G0LtUX_6IXY
http://www.youtube.com/watch?v=r8JexiISPNk
http://www.niaf.nl/niaf2006/nl/niaf/educatie/publicaties/animatie_in_klas.pdf
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13.2.4 Soorten camera’s 

Als je een film wilt maken moet je een camera gebruiken. Als je een animatie wilt maken kun 
je ook nog een fotocamera gebruiken. De foto‟s kun je daarna inladen in een 
videobewerkingsprogramma.  
 
Wat voor soort camera‟s kun je gebruiken? We noemen de volgende vier: 

 Mobiele telefoon 

 Webcam/ingebouwde camera 

 Video op het fototoestel 

 Videocamera  
 
Mobiele telefoon 
Steeds meer mobiele telefoons hebben een videocamera. De kwaliteit van de videocamera‟s 
wordt steeds beter. De video‟s kunnen van de mobiele telefoon direct op Internet worden 
geplaatst. Naast de voordelen die dit heeft is er jammer genoeg ook een zeer negatieve 
kant: happy slapping. Dit is een fenomeen waarbij vechtpartijen tussen, meestal, jongeren 
gefilmd worden en op Internet worden gezet. De vechtpartijen worden meestal opgenomen 
met camera‟s op de mobiele telefoon.  
Met de mobiele telefoon is het mogelijk om eenvoudige opnamen te maken. Het kleine 
formaat van de camera maakt het makkelijk snel ergens mee naar toe te nemen.  
 
Webcam/ ingebouwde camera 
Een andere manier om te filmen is het gebruiken maken van een webcam of ingebouwde 
camera in de computer. Het voordeel van deze manier is dat de beelden direct op de 
computer staan. Ze hoeven niet meer over gezet te worden van de camera op de computer.  
Het gebruiken van een webcam of ingebouwde camera is het handigst als je een interview 
wilt houden met iemand.  
 
Video op fotocamera 
De meeste fototoestellen hebben ook een optie voor het opnemen van videobeelden. Net 
zoals de kwaliteit van de mobiele telefoons wordt ook de kwaliteit van video op de 
fototoestellen steeds beter.  
Korte films/ documentaires kun je goed opnemen met je fotocamera.  
 
Videocamera 
De traditionele manier is het gebruik van een losse videocamera. De analoge videocamera‟s 
zijn bijna allemaal vervangen door digitale videocamera‟s. De kwaliteit van de videocamera‟s 
is nog steeds beter dan de kwaliteit van de andere manieren van filmen. Dit heeft 
bijvoorbeeld te maken met het gebruik van de 3CCD-chips. Die zorgen voor een hogere 
resolutie van de beelden. Dit houdt in dat de beelden scherper en duidelijker worden 
weergegeven. Een ander voordeel is je in kunt zoomen met een videocamera. Met een 
mobiele telefoon en webcam is dat niet mogelijk.  
Met een videocamera kun je alle soorten (genres) die je wilt opnemen, opnemen.  
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13.2.5 Videobewerkingsprogramma’s 

We hebben het al een aantal keer gehad over videobewerkingsprogramma‟s. Op de 
Windows-computer zit vanaf Windows XP het programma Windows MovieMaker. Dit is een 
toegankelijk programma waarmee je complete films en animaties kunt maken. Op de Apple 
computer zit standaard het programma iMovie. Ook dit programma is intuïtief. Je kunt 
makkelijk video importeren, op een tijdlijn plaatsen, bijsnijden, overgangen toevoegen, titels 
plaatsen, muziek er onder zetten en exporteren in een formaat dat makkelijk gepubliceerd 
kan worden.  
 

13.2.6 Formaten 

Films kun je op verschillende manieren opslaan. Net zoals een WORD-bestand in een 
bepaald formaat staat (namelijk het .doc-formaat) zo heeft video ook zijn eigen formaat. 
Maar net zoals bij foto‟s (waar je kunt kiezen uit vele formaten waaronder .jpg, .gif en .bmp) 
heb je bij video‟s meerdere formaten. We zetten een paar op een rijtje 
 

wmv Staat voor WindowMediaVideo. Is het formaat waarin je films kunt opslaan in 
Windows MovieMaker. Is geschikt voor het publiceren van films op internet.  

mov Wordt afgespeeld in een QuickTimePlayer. Dit formaat (zou je kunnen zeggen) 
hoort bij Apple (hoewel QuickTime wel gewoon werkt op Windows-computer). 
Mov. Is de afkorting voor movie. Het mov-formaat is ook geschikt voor het 
publiceren op Internet. Films die je maakt met iMovie hebben .mov als extensie.  

avi Staat voor Audio Video Interleave. Het is ontwikkeld door Microsoft. De 
videobestanden die je krijgt zijn groot. De kwaliteit van de beelden zijn goed. Het 
avi-formaat is geschikt als je een video af wilt spelen op je eigen computer. 
Minder geschikt om te plaatsen op Internet in verband met de grootte.  

mpeg Staat voor Movie Pictures Expert Group. Het is een formaat dat probeert video‟s 
zo klein mogelijk op te slaan. Er zijn verschillende MPEG-formaten. MPEG-1 was 
de eerste versie. Het bekendst is MPEG-3; beter bekend als MP3.  

 

13.2.7 Publiceren 

Als je een video hebt gemaakt wil je het anderen graag laten zien. Welke mogelijkheden zijn 
er? We zetten ze op een rijtje.  
 
eigen computer/ cd-rom/dvd 
Als je een video met de klas hebt gemaakt kun je die daarna in de klas of aan de school 
laten zien. De video blijft dan op je computer staan. Je kunt er ook op een cd-rom of DVD 
branden. Voordeel van het opslaan op de computer is dat je in principe geen kwaliteitsverlies 
hebt bij het opslaan van de bestanden. Nadeel is dat het verspreiden minder makkelijk is. 
Iedereen die de film wil bekijken moet een kopie krijgen van de cd-rom of van de dvd.  
 
Internet 
Je kunt je film ook op Internet zetten. Geschikte formaten hiervoor zijn .wmv en .mov. Omdat 
dit formaten zijn waarin de bestanden gecomprimeerd worden (zo klein mogelijk opgeslagen) 
heb je wel te maken met kwaliteitsverlies van de beelden. Dit hoeft niet storend te zijn 
overigens. Voordeel van het online publiceren van video is dat het publiek waarvoor je de 
film maakt groter is. Als je iets online zet moet je wel met een aantal zaken rekening houden: 

 Auteursrecht 

 Privacy 
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Auteursrecht 
Als je iets publiceert op Internet moet je na gaan denken over auteursrecht. Er kan 
bijvoorbeeld auteursrecht zitten op de muziek die je bij je film wilt gebruiken. We spraken er 
al over toen we het bij het onderwerp De inleiding van de les hadden over het gebruik van 
beelden. Er zijn verschillende soorten auteursrechten: copyright, creative commons en 
publiek domein.  
 
Op veel muziek zit copyright en mag je niet zomaar gebruiken. Twee websites waar je wel 
muziek(fragmenten) kunt vinden die je mag gebruiken zijn: 

 www.findsounds.com (voor muziekfragmenten) 

 www.garageband.com (voor muziek van artiesten die nog niet zo bekend zijn).  
 
Privacy 
Bij het onderdeel Nederlands en ICT hadden we het al over het online publiceren. We 
hadden het daar ook over de privacy. Je kunt eigenlijk dezelfde regels hier ook weer 
toepassen. Vuistregel is dat je eerst op school informeert of je iets met leerlingen en video 
mag publiceren op Internet. Een andere vuistregel is dat je geen materiaal op Internet moet 
zetten dat op een of andere manier de “belangen” van leerlingen kan schaden.  
 
Waar kun je publiceren? 
 
Er zijn veel publicatiemogelijkheden als je op Internet een filmpje wilt zetten. Voor het 
onderwijs zijn speciaal sites waar je video‟s neer kunt zetten: 

 Websitemaker 

 Surfmedia 
 
Websitemaker 
Websitemaker  (http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/) is de tool van Kennisnet 
voor leerlingen om hun eigen website te maken. Aan deze website kunnen leerlingen ook 
een filmpje toevoegen. De film moet ge-upload worden in de eigen mediatheek. Daarna kan 
het aan een pagina worden toegevoegd.  
 
SURFmedia 
Voor studenten en docenten is er SURFmedia (http://www.surfmedia.nl/Pages/Home.aspx). 
SURFmedia is van SURF, de organisatie voor ICT in het Hoger Onderwijs. Ook hier upload 
je de video naar een mediatheek zodat deze beschikbaar is om verder te gebruiken. 
 
Videosites niet speciaal bedoeld voor het onderwijs 
 
Naast websitemaker en SURFmedia zijn er op internet nog meer plekken waar je video‟s 
neer kunt zetten. De bekendste daarvan is YouTube (www.youtube.com). Naast YouTube 
zijn er nog meer plekken waar je video‟s kunt plaatsen. We noemen er een paar: 

 Vimeo (http://www.vimeo.com/)  

 Dailymotion (http://www.dailymotion.com/nl)  

 Teachertube (http://www.teachertube.com/) 
 
Al deze videosites werken bijna op dezelfde manier. Je kunt een video van je eigen 
computer uploaden naar de website. Je vult gegevens in over de video en hij staat online. De 
videosite maakt van je video (of het nu in het .wmv formaat staat of in het .mov-formaat) een 
flashfilmpje van. Zo‟n flashfilmpje speelt af in een player. De code van de player kun je 
kopiëren en in je eigen website (website van school, eigen weblog, hyves-pagina) plaatsen. 
Dit heet in het Engels “embedden”. In het Nederlands wordt hiervoor de term “Insluiten” 
gebruikt.  
 

http://www.findsounds.com/
http://www.garageband.com/
http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/
http://www.surfmedia.nl/Pages/Home.aspx
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/
http://www.dailymotion.com/nl
http://www.teachertube.com/
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Voorbeeld van een filmpje in de player en de emedcode rechtsboven (of Insluiten).  
 

13.3 Audio 
Het laatste medium dat we bespreken is audio. Het kwam al even aan bod bij het onderdeel 
video. Hierbij speelt audio als ondersteunend middel een belangrijke rol.  
Bij audio richten we ons op het onderwerp podcast. Een podcast is een audio- of 
videobestand dat via internet verspreid wordt. De term podcasting is een samentrekking van 
iPod en broadcasting (http://www.kenniswiki.nl/wiki/Podcast). Een podcast kan over van alles 
gaan. Je kunt een podcast maken over één onderwerp, je kunt ook een uitzending maken 
waarin meerdere onderwerpen aan bod komen. Je kunt een podcast opnemen in je eentje. 
Je kunt ook iemand interviewen.  
Een podcastuitzending zou er als volgt uit kunnen zien: 

 Introductiemuziekje; 

 Jezelf voorstellen; 

 Onderwerp(en) introduceren; 

 Over één onderwerp spreken (eventueel met ander); 

 Muziek tussendoor; 

 Over een ander onderwerp spreken; 

 Uitromuziekje.  
 
Om een podcast te kunnen maken doorloop je een aantal stappen. Als je kijkt naar de 
opbouw zoals je die hierboven ziet dan kun je denken aan de volgende stappen: 

 Onderwerpen verzamelen waarover je een podcast wilt maken; 

 Onderwerpen uitwerken (interview opstellen etc); 

 Maken van introductiemuziekje en uitromuziekje; 

 Muziek verzamelen om tussendoor te draaien; 

 Podcast opnemen; 

 Podcast publiceren. 
 
Het maken van een podcast kun je met verschillende programma‟s doen. We bespreken 
twee programma‟s: Audacity (voor Windowscomputers) en Garageband (voor Apple 
computers).  

http://www.kenniswiki.nl/wiki/Podcast
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13.3.1 Audacity 

Hieronder zie je een screenshot van Audacity.  
 

 
 
Je kunt in audacity rechtstreeks opnemen. Je kunt ook geluiden (audio) importeren. De 
geluiden kun je in audacity verder bewerken. Je kunt ook meerdere geluiden tegelijkertijd 
afspelen. Dit doe je door meer geluidssporen toe te voegen. Verder heb je de mogelijkheid 
om extra effecten (zoals echo of versnellen) toe te voegen. Zo kun je je eigen tunes 
samenstellen. Als je helemaal klaar bent met de podcast kun je het exporteren. Je kunt het 
onder andere exporteren als mp3. Als het zo is opgeslagen kun je het op Internet zetten of 
afspelen op de computer.  

13.3.2 Garageband 

Hieronder zie je een screenshot van Garageband.  
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Garageband heeft in principe dezelfde functionaliteiten als Audacity. Je kiest als je begint 
met Garageband de optie om in het programma een Podcast te maken. Je kunt ook geluiden 
importeren. De geluiden kun je in Garageband verder bewerken. Je kunt ook meerdere 
geluiden tegelijkertijd afspelen. Dit doe je door meer geluidssporen toe te voegen. Voor de 
mannelijke en vrouwelijke stem heeft Garageband trouwens een apart spoor. In de 
loopbrowser vind je verschillende voorgeprogrammeerde effecten die je eenvoudig kunt 
toevoegen. Als je helemaal klaar bent met de podcast kun je het exporteren.  

13.4 Podsafe muziek 
Podsafe muziek is muziek die je gratis mag gebruiken voor je podcast. Op veel muziek (van 
bekende artiesten) zit copyright en daarvoor moet je dus geld betalen. Er zijn dus ook 
artiesten die hun muziek gratis aanbieden. Dit doen ze bijvoorbeeld om bekend te worden bij 
een groot publiek.  
De term podsafe betekent dat je het zonder problemen in een podcast kunt gebruiken. Een 
website waar je podsafe muziek kunt downloaden is www.garageband.com. Muziek die je 
hebt gedownload via een P2P-netwerk mag je dus niet gebruiken in een podcast.  
 
Voorbeelden van podcasts:  
Voorbeeld 1: http://www.de-hooiberg.nl/kinderpagina/podcast/index.php  
Voorbeeld 2: www.mees.ws 
 

13.5 Tekenprogramma’s 

Er zijn verschillende tekenprogramma‟s die je kunt gebruiken. Het meeste bekende en 
eenvoudige is Paint. Op alle Windows-computers staat dit programma ook. Een programma 
met meer mogelijkheden is Paint.net (http://www.getpaint.net/). In dit programma heb je 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om met meerdere lagen te werken. Er zijn ook online 
tekenprogramma‟s. Een mooi voorbeeld hiervan is Sumo Paint: 
http://www.sumo.fi/products/sumopaint/index.php?id=0 
 
Een overzicht van nog meer online tekenprogramma’s:  
http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/05/16/online-drawing-tools-free-online-
painting-sketching-tools/ 
 

http://www.garageband.com/
http://www.de-hooiberg.nl/kinderpagina/podcast/index.php
http://www.mees.ws/
http://www.getpaint.net/
http://www.sumo.fi/products/sumopaint/index.php?id=0
http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/05/16/online-drawing-tools-free-online-painting-sketching-tools/
http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/05/16/online-drawing-tools-free-online-painting-sketching-tools/
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Hoofdstuk 14: de afronding van de les 
Bij de afronding van de les kijken we hoe je doelen die je hebt gesteld in de les kunt toetsen. 
We zullen ons hierbij beperken tot kennisdoelen. We gaan ook niet in op onderwerpen 
waarvoor je een afronding van de les nog meer kunt gebruiken.  

14.1 Kennisdoelen toetsen 
Voor dit thema beperken we ons tot het bespreken van één programma waarmee je 
kennisdoelen op een eenvoudige manier kunt toetsen. Dit is het programma Hot Potatoes. 
Met dit programma kun je eenvoudig toetsen maken voor leerlingen. Je kunt de volgende 
soorten toetsen maken: 

 Invuloefeningen 

 Quiz met korte antwoorden en meerkeuzevragen 

 Sorteeroefening 

 Kruiswoordraadsel 
 
Het programma Hot Potatoes kun je downloaden vanaf http://hotpot.uvic.ca/. Een site met 
veel voorbeelden vind je op http://www.hennyjellema.nl/ en http://hotpot.klascement.net/.   

 
Voorbeeld van invuloefening 

 

 
 
Voorbeeld quiz met korte antwoorden en meerkeuzevragen 

 

 
 

http://hotpot.uvic.ca/
http://www.hennyjellema.nl/
http://hotpot.klascement.net/
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Sorteeroefening 

 

 
 

Kruiswoordraadsel 

 

 
 
 

Andere toetsprogramma’s 
Naast Hot Potatoes zijn er nog meer toetsprogramma‟s 
www.classmarker.com 
www.drp.nl/wintoets 
 
 

 

 

http://www.classmarker.com/
http://www.drp.nl/wintoets
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Deel C 
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Hoofdstuk 15: studievragen 
Bij het bestuderen van de theorie voor thema 3 kun je onderstaande vragen als uitgangspunt 
nemen. Als je deze vragen kunt beantwoorden ben je goed voorbereid op de kennistoets en 
de casustoets.  
 
Hoofdstuk 2 

1. Wat voor soort doelen kun je stellen? 
2. Op welke manier besteed je aandacht aan ICT-vaardigheden? 
3. Op wat voor manier is ICT opgenomen in de kerndoelen? 
4. Wat is de kern van de ICT-kerndoelen in Vlaanderen? 

 
Hoofdstuk 3 

5. Op welke punten stel je de beginsituatie vast als je met ICT gaat werken? 
 
Hoofdstuk 4 

6. Hoe kun je zorgen voor betrokkenheid bij het gebruik van ICT? 
 
Hoofdstuk 5 
Geen vragen 
 
Hoofdstuk 6 

7. Wat houdt de Cognitive Theory of Multimedia Learning van Mayer in? 
8. Wat is het SOI-model? 
9. Welke vormen van auteursrecht zijn er? 

 
Hoofdstuk 7 

10. Wat is het doel van de competentiediamant? 
11. Uit welke leerstofgerichte competenties bestaat de competentiediamant? 
12. Noem een concreet voorbeeld bij elke competentie van de diamant 
13. Wat is een mindmap? 
14. Wat is een conceptmap? 

 
Hoofdstuk 8 

15. Wat is een webwandeling? 
16. Wat voor soort vragen kun je stellen bij een webwandeling? 
17. Geef voorbeelden van vragen die je kunt stellen bij een webwandeling 

 
Hoofdstuk 9 

18. Welke meerwaarde kan ICT hebben voor het onderwijs? 
 
Hoofdstuk 10 

19. Wat zet  je in een protocol over het publiceren op internet? 
 
Hoofdstuk 11 

20. Wie is Seymour Papert? 
21. Wat is het constructivisme? 
22. Op welke manieren kun je games inzetten bij het onderwijs? 

 
Hoofdstuk 12 

23. Op welke manieren kun je ICT inzetten bij Wereldoriëntatie? 
 
Hoofdstuk 13 

24. Welke verschillende animatietechnieken zijn er ? 
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25. Wat is een podcast? 
26. Wat is podsafe muziek? 

 
Hoofdstuk 14 

27. Welke programma‟s kun je gebruiken om kennisdoelen te toetsen? 
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Hoofdstuk 16: bewijsmaterialen 
 

Op welke manier kun je bewijzen voor ICT verzamelen? Hieronder geven we een 
overzicht van mogelijke bewijzen. Gebruik dit overzicht als een richtlijn. 

Competentie 3.1 

leeractiviteiten voorbereidt, uitvoert en evalueert (al dan niet met methodisch 
materiaal) die gericht zijn op de beginsituatie van leerlingen en een concreet doel. 
 
Suggestie 1 
Bij competentiekern 3.1 punt 1 gaat het om het uitvoeren van een les (al dan niet met 
de methode). Je houdt hierbij rekening met de beginsituatie van de leerlingen de een 
concreet doel. 
 
Voor ICT betekent dit dat je ICT in een les integreert. Dit kun je op verschillende 
manieren doen. Een aantal belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 
• De leerlingen zijn actief met het gebruik van ICT bezig (op één van de volgende 

leerprocesgerichte competenties: samenwerken, presenteren van informatie, 
zelfstandig leren mbv ICT, zoeken en verwerken, communiceren, creëren mbv 
ICT). 

• ICT is geïntegreerd in een bepaald vakgebied of draagt bij aan een 
vakoverstijgend doel. 

• Er wordt (in dit thema) geen gebruik gemaakt van educatieve software maar van 
Internet, Office-programma‟s of hardware (bijvoorbeeld foto- of videocamera‟s). 

• Er wordt duidelijk gemaakt waarom ICT de lesdoelen kan verrijken. 
• De les kent een normale opbouw (inleiding, kern, slot).  
• Er wordt gebruik gemaakt van verschillende media (tekst, beeld, geluid, 

animaties, games). 
• De uitwerking mag met een klein groepje leerlingen worden uitgevoerd. 

Competentie 3.1 

de evaluatie gebruikt om vervolgactiviteiten op groepsniveau aan te passen 
 
Suggestie 2a en 2b 
Bij dit punt gaat het om het feit dat je kijkt naar de resultaten van een les en naar 
aanleiding hiervan een vervolgactiviteit geeft. Voor ICT kan dit een aantal zaken 
betekenen: 
• Kijken naar de ICT-vaardigheden van leerlingen 
• ICT gebruiken om te toetsen 
 
Kijken naar de ICT-vaardigheden van de leerlingen 
 
Uitgangspunt bij een les zijn de lesdoelen die je bij een bepaald vakgebied 
(bijvoorbeeld Nederlands, WO of rekenen) of vakoverstijgend onderwerp 
(bijvoorbeeld samenwerken of zelfstandig werken) wilt bereiken. Ondersteunend 
hieraan zijn de ICT-vaardigheden. Dat betekent (bijvoorbeeld) dat als je leerlingen 
een gedicht laat maken en laat presenteren met behulp van PowerPoint het doel is 
om leerlingen een gedicht te laten schrijven en presenteren en PowerPoint als een 
hulpmiddel hierbij wordt ingezet. Je zult leerlingen natuurlijk (als dat nodig is) wel het 
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een en ander moeten vertellen hoe ze een nieuwe dia maken en hier tekst en 
afbeeldingen opzetten. 
 
Als je een activiteit hebt gegeven moet je ook proberen zicht te krijgen op het niveau 
van de ICT-vaardigheden van de leerlingen. Je kunt hier namelijk gebruik van maken 
in een vervolgles. Zorg er voor dat je weet welke leerlingen al behoorlijk ICT-vaardig 
zijn. Zet deze leerlingen in om andere leerlingen te helpen. Je slaat daarmee een 
paar vliegen in één klap: 
• Je hoeft niet overal zelf meer te helpen en kunt je aandacht beter verdelen 
• Je stimuleert samenwerking tussen leerlingen 
• Je motiveert leerlingen die anderen mogen helpen door hen extra 

verantwoordelijkheid te geven. 
 
Je kunt als bewijsmateriaal een casus maken waarin je beschrijft hoe leerlingen 
elkaar helpen en wat daarvan het gevolg is (suggestie 2a). 
 
ICT gebruiken om te toetsen 
 
Je kunt ICT ook gebruiken om te toetsen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld het 
programma Hot Potatoes gebruiken (http://hotpot.uvic.ca/). Maak een toets waarmee 
je toetst of leerlingen een opdracht goed hebben begrepen en uitgevoerd (suggestie 
2b). 
 
NB: Bij dit bewijsmateriaal zijn leerlingen niet heel actief. Het is daarmee een klein 
bewijs en zeker niet voldoende om ICT volledig af te dekken. 
NB2: Het is goed om ervaring op te doen dat ICT mogelijkheden biedt om te toetsen. 
Neem je echter niet voor (of kom in de verleiding) om zelf complete 
toetsprogramma‟s te ontwikkelen. Daar komt te veel bij kijken, kost te veel tijd en 
schiet dan z‟n doel voorbij. 

Competentie 3.1 

zicht heeft op de leerlijnen van de verschillende vakgebieden 
 
Elk vakgebied heeft leerlijnen. Ook voor ICT zijn er leerlijnen. Er zijn in Nederland 
geen officiële vastgestelde leerlijnen. In Vlaanderen hanteren ze de 
competentiediamant en hierin worden naast de ICT-vaardigheden ook aandacht 
geschonken aan de leerprocesgerichte competenties. Op deze website: 
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/ICT/brochureBaO/competenties.htm vind je een 
overzicht van de competenties en de deelcompetenties. Op de website: 
http://www.devirtueleklas.eu/LeerlijnICT.htm hebben ze deze vertaald naar een 
leerlijn. Deze opzet is een mooi uitgangspunt om te kijken hoe leerlingen hierop 
functioneren. 

Competentie 3.1 

verschillen tussen leerlingen herkent en benoemt en rekening houdt met 
tempoverschillen. 
 
Zie ook suggestie 2a. 

http://hotpot.uvic.ca/
http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/ICT/brochureBaO/competenties.htm
http://www.devirtueleklas.eu/LeerlijnICT.htm
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Competenties 3.2 

voor het bereiken van lesdoelen en het bevorderen van de betrokkenheid van 
leerlingen, gebruik maakt van verschillende didactische werkvormen en middelen 
waaronder ICT 
 
Suggestie 3 
ICT biedt verschillende werkvormen. In de afgelopen periode zijn verschillende 
werkvormen aan bod gekomen: het samen schrijven van een artikel op een wiki, het 
houden van een presentatie met behulp van PowerPoint, het doorlopen van een 
webwandeling, een zoekopdracht geven op internet, communiceren met ICT 
(bijvoorbeeld in een e-mailproject), een website maken, een weblog maken of een 
game maken, een dichtbundel maken in de vorm van een PowerPointPresentatie of 
mp3-tje, brainstormen met behulp van een mindmap, een beeldverhaal maken, een 
video maken. 
Deze voorbeelden kunnen allemaal uitgekozen worden om als werkvorm ingezet te 
worden. 

Competentie 3.2 

bij de keuze van de leerstof gebruik maakt van de belevingswereld en de 
leefomgeving van de leerlingen 
 
Suggestie 4 
Je kunt met behulp van ICT op verschillende manieren gebruik maken van de 
belevingswereld en de leefomgeving van de leerlingen. 
 
Belevingswereld 
Hoe ziet de belevingswereld van leerlingen eruit? Zeker is dat ICT daar een rol in 
speelt. Dit gebeurt op verschillende manieren. Zo zijn er kinderen die het spelen van 
games erg leuk vinden. Anderen houden een eigen hyvespagina bij of gebruiken veel 
msn of sms. Je kunt nadenken hoe je deze middelen (of andere) inzet in je onderwijs. 
Je kunt een educatieve toepassing bedenken bij deze middelen en gebruiken in je 
lessen. 
 
Leefwereld 
Je kunt inspelen op de leefwereld van kinderen door in je onderwijs de omgeving van 
de leerlingen vast te leggen. Je kunt hierbij foto- of videocamera inzetten. Een 
voorbeeld van een opdracht die je hiermee kunt doen is het aandacht besteden aan 
omgevingsonderwijs. 
Je kunt ook leerlingen interviews laten houden met experts uit de omgeving en die 
vastleggen op een mp3-speler. 

Competentie 3.2 

een betekenisvolle context creëert en daarbij activiteiten ontwerpt vanuit enkele 
verschillende vakken 
 
Suggestie 5 
Een betekenisvolle context ontstaat als je authentieke opdrachten ontwerpt. Een 
authentieke opdracht houdt in dat je de opdracht niet alleen maakt voor het schrift of  
werkboek maar dat er in wereld buiten school ook iets mee kan gebeuren. ICT biedt 
hier verschillende mogelijkheden voor. 
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Idee voor Nederlands en ICT 
ICT maakt het mogelijk om echt te publiceren. Blijven stelopdrachten anders in het 
schrift zitten nu kun je de stelopdrachten een echt publiek geven. Je kunt hierbij 
denken aan het gebruik van een PowerPoint of weblog of wiki. 
 
Idee voor Rekenen en ICT 
Je kunt leerlingen met echte bronnen laten werken. Informatieve websites geven veel 
informatie waarmee je kunt rekenen. Zo is de website www.ns.nl een mooi 
uitgangspunt om met tijden en prijzen aan de slag te gaan. 
 
Idee voor WO en ICT 
Je kunt aandacht besteden aan de actualiteit door leerlingen opdrachten te geven 
over onderwerpen die net in het nieuws zijn geweest. Zo bieden de website van het 
jeugdjournaal (http://www.nos.nl/jeugdjournaal/voorpagina/index.html), schooltv 
weekjournaal (http://www.schooltv.nl/weekjournaal/) of kidsweek 
(http://www.kidsweek.nl/home/?nodeid=785) mooie ingangen om aandacht te 
besteden aan de actualiteit. 
 
Idee voor Kunstvakken en ICT 
Je kunt een eigen videoclip/film laten maken door de leerlingen en deze op internet 
zetten. 
 
 

http://www.ns.nl/
http://www.nos.nl/jeugdjournaal/voorpagina/index.html
http://www.schooltv.nl/weekjournaal/
http://www.kidsweek.nl/home/?nodeid=785
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Hoofdstuk 17: de bronnen op een rij 
Bronnen Korte toelichting 

http://pabo.onderwijstools.nl/ Overzicht van ICT-competenties 

http://kerndoelen.kennisnet.nl/ Kerndoelen basisonderwijs 

http://tule.slo.nl Leerlijnen afgeleid van de kerndoelen 

http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/bel
eidsplanICT2007-2009.pdf 

Beleidsplan ministerie van onderwijs in 
Vlaanderen 

https://www2.kuleuven.be/tiki/tiki-
index.php?page=Cognitive+theory+of+multi
media+learning  

Wiki over verschillende leertheorieën van 
katholieke universiteit Leuven 
 

www.creativecommons.nl.   Uitleg over Creative Commons 

http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker
2/watmagniet/auteursrecht 

Uitleg over auteursrechten 

Ius Mentis: www.iusmentis.com Website over rechten en plichten op internet 

www.findsounds.com Website met geluidsfragmenten 

http://soundtransit.nl/   Website met geluidsfragmenten 

http://www.soundsnap.com/  Website met geluidseffecten 

http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/vakken/
muziek/kinderliedjes/ 

Website met kinderliedjes 

www.garageband.com Website waar bands hun muziek kunnen 
plaatsen 

www.last.fm Website waar je favoriete muziek kunt 
beluisteren 

www.youtube.com Videosite waar iedereen filmpjes op kan 
zetten 

www.deezer.com Website waar je favoriete muziek kunt 
beluisteren 

http://www.luisterboekonline.nl/ Website waar je online boeken kunt luisteren 

http://www.audiobooksforfree.com/home Website waar je online boeken kunt luisteren 

http://librivox.org/childrens-literature/ Website waar je online boeken kunt luisteren 

http://librivox.org/list-translated-pages-dutch/ Website waar je online boeken kunt luisteren 

  

http://www.omroep.nl/nps/hetbureau/handleid
ing.html 

Online het boek Het bureau van J.J. Voskuil 

http://www.omroep.nl/nps/bommel/ Online afleveringen beluisten van Oliver B. 
Bommel; door Marten Toonder 

www.ontdekkasteel.nl Website met uitleg over hoe je een hoorspel 
kunt maken 

http://jaapvanlelieveld.xs4all.nl/sprook.htm Online sprookjes beluisteren 

www.flickr.com Website waar iedereen foto‟s op kan zetten. 

http://www.zoo-m.com/flickr-storm/. Website waar je makkelijk kunt zoeken op 
foto‟s die op Flickr staan.  

http://www.anpfotoarchief.nl/ Website van ANP waarop je foto‟s kunt 
vinden en gebruiken 

http://beeldbank.wikikids.nl Fotoverzameling van WikiKids 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagi
na?uselang=nl 

Mediabestanden van Wikipedia 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas Geografische afbeeldingen op Wikipedia 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_t
he_Netherlands 

Geografische afbeeldingen van Nederland op 
Wikipedia 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/ Videofilms geschikt voor het basisonderwijs 

www.teleblik.nl Videofilms geschikt voor het basisonderwijs 

http://pabo.onderwijstools.nl/
http://kerndoelen.kennisnet.nl/
http://tule.slo.nl/
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/beleidsplanICT2007-2009.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/beleid/nota/beleidsplanICT2007-2009.pdf
https://www2.kuleuven.be/tiki/tiki-index.php?page=Cognitive+theory+of+multimedia+learning
https://www2.kuleuven.be/tiki/tiki-index.php?page=Cognitive+theory+of+multimedia+learning
https://www2.kuleuven.be/tiki/tiki-index.php?page=Cognitive+theory+of+multimedia+learning
http://www.creativecommons.nl/
http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/watmagniet/auteursrecht
http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/watmagniet/auteursrecht
http://www.iusmentis.com/
http://www.findsounds.com/
http://soundtransit.nl/
http://www.soundsnap.com/
http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/vakken/muziek/kinderliedjes/
http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/vakken/muziek/kinderliedjes/
http://www.garageband.com/
http://www.last.fm/
http://www.youtube.com/
http://www.deezer.com/
http://www.luisterboekonline.nl/
http://www.audiobooksforfree.com/home
http://librivox.org/childrens-literature/
http://librivox.org/list-translated-pages-dutch/
http://www.omroep.nl/nps/hetbureau/handleiding.html
http://www.omroep.nl/nps/hetbureau/handleiding.html
http://www.omroep.nl/nps/bommel/
http://www.ontdekkasteel.nl/
http://jaapvanlelieveld.xs4all.nl/sprook.htm
http://www.flickr.com/
http://www.zoo-m.com/flickr-storm/
http://www.anpfotoarchief.nl/
http://beeldbank.wikikids.nl/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagina?uselang=nl
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagina?uselang=nl
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_Netherlands
http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_the_Netherlands
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
http://www.teleblik.nl/
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www.kennisnet.nl Portal voor Nederlands onderwijs 

http://www.video2learn.nl/index.php/Virtuele_
Snijmachine 

Virtuele snijmachine 

www.klassetv.nl Videofilms geschikt voor het basisonderwijs 

http://webshop.cedicu.nl/index2.php?p=onde
rwijs 

Videofilms geschikt voor het basisonderwijs 

http://ict.slo.nl Werkbladen ICT-vaardigheden (Office) 

http://www.town.nl/klussenwijzers/home.htm Werkbladen ICT-vaardigheden (Office) 

http://earth.google.com Website waar je het programma Google 
Earth kunt downloaden 

www.werkenmetgoogleearth.nl Website waar het programma Google Earth 
wordt uitgelegd; ook veel lessen.  

http://www.krantenmaker.be/ Website waar je online krant kunt maken 

www.wikipedia.nl Internet-encyclopedie 

www.wikikids.nl Internet-encyclopedie voor leerlingen 

www.wikispaces.com Website waar je je eigen wiki aan kunt 
maken 

www.kidstodayworld.net Online samenwerkingsomgeving voor 
klassen 

http://www.slideshare.net/thecroaker/death-
by-powerpoint.  

Presentatietips voor PowerPoint 

http://www.kennisnet.nl/cpb/po/kids/thema/tip
s/ 

Presentatietips voor PowerPoint 

http://bovenbouw.kennisnet.nl/handig/spreek
beurt_werkstuk 

Presentatietips voor PowerPoint 

http://www.slideshare.net/erwblo/presenteren
-voor-beginners 

Presentatietips voor PowerPoint 

http://www.panoramio.com/ Website waar je eigen foto‟s neer kunt zetten 

http://picasaweb.google.com Website waar je eigen foto‟s neer kunt zetten 

www.grafiektool.nl  Website om gemakkelijk grafieken te kunnen 
maken 

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren
/actief_leren/visueel_schema.html) 

Uitleg over visueel leren 

www.mindmeister.com/ Online mindmapprogramma 

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.ph
p/Main_Page 

Gratis mindmapsoftware 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.h
tml  

Website met uitleg over taxonomie van 
Bloom 

http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren
/actief_leren/soorten_vragen.html  

Overzicht soorten vragen 

www.yoyogames.com/ Software om eigen game te maken 

http://docs.google.com Online documenten delen 

http://webje.yurls.net/index.php?mod=yurlspa
ge&pageId=20245 

Webpaden voor leerlingen 

www.blogger.com Website om eigen weblog te maken 

www.podomatic.com Website om je eigen opnamen neer te zetten 

www.youtube.com Videowebsite 

www.websitemaker.nl Website waar leerlingen eigen website 
kunnen maken 

http://webquest.kennisnet.nl/ Uitleg over webquests 

http://leerlinglog.kennisnet.nl/ Website om je eigen weblog te maken 

http://www.ictopschool.net/software/nieuws/id
-db-450 

Uitleg over privacy 

http://www.kennisnet.nl/
http://www.video2learn.nl/index.php/Virtuele_Snijmachine
http://www.video2learn.nl/index.php/Virtuele_Snijmachine
http://www.klassetv.nl/
http://webshop.cedicu.nl/index2.php?p=onderwijs
http://webshop.cedicu.nl/index2.php?p=onderwijs
http://ict.slo.nl/
http://www.town.nl/klussenwijzers/home.htm
http://earth.google.com/
http://www.werkenmetgoogleearth.nl/
http://www.krantenmaker.be/
http://www.wikipedia.nl/
http://www.wikikids.nl/
http://www.wikispaces.com/
http://www.kidstodayworld.net/
http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint
http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint
http://www.kennisnet.nl/cpb/po/kids/thema/tips/
http://www.kennisnet.nl/cpb/po/kids/thema/tips/
http://bovenbouw.kennisnet.nl/handig/spreekbeurt_werkstuk
http://bovenbouw.kennisnet.nl/handig/spreekbeurt_werkstuk
http://www.slideshare.net/erwblo/presenteren-voor-beginners
http://www.slideshare.net/erwblo/presenteren-voor-beginners
http://www.panoramio.com/
http://picasaweb.google.com/
http://www.grafiektool.nl/
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/visueel_schema.html
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/visueel_schema.html
http://www.mindmeister.com/
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/soorten_vragen.html
http://www.leren.nl/cursus/leren_en_studeren/actief_leren/soorten_vragen.html
http://www.yoyogames.com/
http://docs.google.com/
http://webje.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=20245
http://webje.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=20245
http://www.blogger.com/
http://www.podomatic.com/
http://www.youtube.com/
http://www.websitemaker.nl/
http://webquest.kennisnet.nl/
http://leerlinglog.kennisnet.nl/
http://www.ictopschool.net/software/nieuws/id-db-450
http://www.ictopschool.net/software/nieuws/id-db-450
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www.computersindeklas.nl Weblog over ICT en onderwijs 

http://www.manssen.nl/computersindeklas/he
lpdesk/fotoleerlingen.htm 

Voorbeelden met protocollen over leerlingen 
en internet 

www.rekenweb.nl Website met rekenopdrachten 

www.rekenhoek.nl Website met rekenopdrachten 

http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/C
S-2004/2004-056.pdf 

Artikel Mark Overmars over gaming 

http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/C
S-2004/2004-056.pdf 

Artikel Mark Overmars over gaming 

http://people.cs.uu.nl/markov/.  Website Mark Overmars 

http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/C
S-2004/2004-057.pdf 

Artikel Mark Overmars over gaming 

http://www.gamemakerkids.nl/index.pl/home Handleiding voor het werken met 
Gamemaker 

http://gamestudio.hetklokhuis.nl/index/home Website van Gamestudio; online je eigen 
game maken 

http://coop.studiewijzerplus.nl/file.php/1/testg
ames/stagecast/index.html 

Website van Stagecast; je eigen game 
maken 

http://tinyurl.com/5tnlhw Uitleg over stagecast 

www.digitaleslootjeskist.nl Website met uitleg mogelijkheden 
Natuuronderwijs en ICT 

http://www.nos.nl/jeugdjournaal/voorpagina/i
ndex.html 

Website van het jeugdjournaal 

http://www.kidsweek.nl/home/?nodeid=785  Website van Kidsweek 

http://www.schooltv.nl/weekjournaal/  Website van Schooltv Weekjournaal 

http://leerkracht.kennisnet.nl/overzichtpdw Website de PerDagWijzer 

www.netwijs.nl  Kinderzoekmachine Netwijs 

www.meestersipke.nl Kinderzoekmachine Meestersipke 

www.davindi.nl Kinderzoekmachine Davindi 

http://overzicht.yurls.net/ Verzamelpagina links 

http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php Verzamelpagina links 

http://www.exposeyourtalent.nl/ Wedstrijd van Kennisnet voor het maken van 
video‟s 

http://webvideo.kennisnet.nl Portal videogebruik in school 

http://webvideo.kennisnet.nl/maakjeeigenvide
ofilm/leerkrachtpo/aandeslag 

Uitleg videogebruik in school 

http://www.niaf.nl/niaf2006/nl/niaf/educatie Nederlands Instituut AnimatieFilm 

http://www.surfmedia.nl/Pages/Home.aspx Website waar je media kunt uploaden 

 (http://www.vimeo.com/)  Vimeo: videowebsite 

 (http://www.dailymotion.com/nl)  Dailymotion: videowebsite 

 (http://www.teachertube.com/) Teachertube: videowebsite 

http://www.kenniswiki.nl/wiki/Podcast Uitleg over podcasts 

 http://www.de-
hooiberg.nl/kinderpagina/podcast/index.php  

Verzameling podcast van basisschool De 
Hoogberg 

http://www.getpaint.net/ Website waar je Paint.Net kunt downloaden 

http://www.sumo.fi/products/sumopaint/index.
php?id=0 

Online tekenprogramma 

http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblo
g/2008/05/16/online-drawing-tools-free-
online-painting-sketching-tools/ 

Verzameling tekenprogramma‟s 

http://hotpot.uvic.ca/.  Website waar je programma Hot Potatoes 
kunt downloaden 

http://hotpot.klascement.net/ Verzamelsite met hot potatoesoefeningen 

http://www.computersindeklas.nl/
http://www.manssen.nl/computersindeklas/helpdesk/fotoleerlingen.htm
http://www.manssen.nl/computersindeklas/helpdesk/fotoleerlingen.htm
http://www.rekenweb.nl/
http://www.rekenhoek.nl/
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-056.pdf
http://people.cs.uu.nl/markov/
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-057.pdf
http://www.cs.uu.nl/research/techreps/repo/CS-2004/2004-057.pdf
http://www.gamemakerkids.nl/index.pl/home
http://gamestudio.hetklokhuis.nl/index/home
http://coop.studiewijzerplus.nl/file.php/1/testgames/stagecast/index.html
http://coop.studiewijzerplus.nl/file.php/1/testgames/stagecast/index.html
http://tinyurl.com/5tnlhw
http://www.digitaleslootjeskist.nl/
http://www.nos.nl/jeugdjournaal/voorpagina/index.html
http://www.nos.nl/jeugdjournaal/voorpagina/index.html
http://www.kidsweek.nl/home/?nodeid=785
http://www.schooltv.nl/weekjournaal/
http://leerkracht.kennisnet.nl/overzichtpdw
http://www.netwijs.nl/
http://www.meestersipke.nl/
http://www.davindi.nl/
http://overzicht.yurls.net/
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php
http://www.exposeyourtalent.nl/
http://webvideo.kennisnet.nl/
http://webvideo.kennisnet.nl/maakjeeigenvideofilm/leerkrachtpo/aandeslag
http://webvideo.kennisnet.nl/maakjeeigenvideofilm/leerkrachtpo/aandeslag
http://www.niaf.nl/niaf2006/nl/niaf/educatie/publicaties/animatie_in_klas.pdf
http://www.surfmedia.nl/Pages/Home.aspx
http://www.vimeo.com/
http://www.dailymotion.com/nl
http://www.teachertube.com/
http://www.kenniswiki.nl/wiki/Podcast
http://www.de-hooiberg.nl/kinderpagina/podcast/index.php
http://www.de-hooiberg.nl/kinderpagina/podcast/index.php
http://www.getpaint.net/
http://www.sumo.fi/products/sumopaint/index.php?id=0
http://www.sumo.fi/products/sumopaint/index.php?id=0
http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/05/16/online-drawing-tools-free-online-painting-sketching-tools/
http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/05/16/online-drawing-tools-free-online-painting-sketching-tools/
http://www.allgraphicdesign.com/graphicsblog/2008/05/16/online-drawing-tools-free-online-painting-sketching-tools/
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.klascement.net/
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http://www.hennyjellema.nl/ Verzamelsite met hot potatoesoefeningen 

www.classmarker.com Website waar je online toetsen  kunt maken 

www.drp.nl/wintoets Website waar je het toetsprogramma 
Wintoets kunt bestellen 

 
 

http://www.hennyjellema.nl/
http://www.classmarker.com/
http://www.drp.nl/wintoets
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Bijlage 
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Bijlage 1: Media  
 

Waarom zou je verschillende media gebruiken?  Omdat verschillende media verschillende 
delen van de hersenen activeren:  
 
Het medium Tekst 
Text is better than video and audio when the topic is complex (e.g., forecasting economic 
trends), abstract (e.g., balancing chemical equations), or has structure (e.g., solving word 
problems). Text is especially effective for verbal skills such as describing, listing, and 
naming.  
With proficient readers, verbal information can usually be learned faster with text than with 
other media. For higher-level skills, remember that practice and feedback are particularly 
critical. Text is often a major component of effective practice and feedback. 
 
Het medium Audio 
You can use audio for obvious things like music, poetry, and sound effects and, more 
importantly, when real sounds, such as heart, animal, and normal and defective equipment 
sounds, are an integral part of the learning outcome. You can use audio to effectively teach 
many skills such as attitudes, especially if you personalize the material. Audio is also 
effective for teaching intellectual skills such as learning languages. You can also use audio 
to gain attention, give feedback, give directions, personalize computers, provide realism such 
as through presenting actual speeches, make annotations, teach the pronunciation of new 
words, provide multilingual support, accommodate non-readers, and provide meaning for 
images. 
 
Audio is more effective when the topic is simple, concrete, and has little structure, as can be 
the case with foreign language vocabulary. However, you can effectively teach many skills 
with audio, such as intellectual,  psychomotor, and attitudes, when the audio is 
supplemented 
with other media such as text, especially when providing practice and feedback. You should 
also supplement audio with effective preparatory and follow-up activities. An advantage of 
audio over text is that listening is much easier than reading. 
 
Het medium Beelden (Visuals) 
Visuals can be considered to be “real” as in photographs and slides. Visuals can also be 
pictorial or diagrammatical representations of “real” objects.  
For instructional purposes, you can use visuals to illustrate objects and ideas, identify 
objects, show relationships between objects and ideas, classify objects, show spatial 
relationships, teach psychomotor skills that do not need to be recognized or copied, and help 
teach attitudes. You can also use visuals to make abstract concepts concrete. For example, 
you can do this by graphically showing the relationship between interest rates and the time 
required to pay off a mortgage.  
 
You should consider combining visuals with text to provide practice and feedback, as text 
alone does not suffice in many cases. If you teach with visuals, you should likely include 
visuals in practice and feedback as well as testing.  
 
Note that some learners have difficulty learning from abstract sources such as text, numbers, 
and symbols. Visuals are an alternative that can help these learners. Similarly, you can help 
these learners by presenting data with graphs and charts. Compared to only using text, 
visuals combined with text reduce the learning time and help students acquire and retain 
information. Visuals provide an alternate learning path since certain parts of the brain 
process visuals while different parts process text.  
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Visuals are particularly valuable when you direct learners to focus their attention on specific 
details, which you can do through concise prompts or captions.  
A combination of text and visuals can result in a 15 to 50 percent increase in recall over 
either alone. Recall is increased for both simple skills, such as recalling facts, and complex 
skills, like performing operations. Lessons with visuals result in higher retention over long 
time periods (i.e., months).  
 
Visuals particularly benefit weak learners. Also, they can be mentally processed much faster 
than text. Students may be better able to transfer the skills learned to other situations. In 
general, visuals can be valuable learning tools. 
 
Some ideas cannot be adequately expressed in words but can be readily depicted with 
visuals. How could you adequately describe the surface of Venus or the structure of DNA 
without a visual?  
 
Note that in some cases, a visual drawn by an artist may be more effective than a real 
image. Some learners may not be able to focus on all of the details that real images 
sometimes provide. In a related way, people will usually recognize a cartoonist‟s sketch of a 
hand as being a hand faster than a digitized image of a hand, even if a cartoonist‟s sketch of 
a hand has three fingers. Simultaneously look at the figures below. Which do you more 
quickly recognize as a hand?  
 

  
 
Since complex visuals require more time to mentally process than simple images, provide 
simple images (where appropriate). 
 
Het medium video 
With respect to teaching, you can use video, which is usually combined with audio, 
effectively for: 

 demonstrating procedures, changes, and processes  
o Learning can be especially effective when the learner can control the video with 

features, including playing when ready or replaying as needed. 

  teaching attitudes and values  
○ Emotional material and/or real-life examples can be shown. 
○ Text may be needed to help explain the attitudes and values. 

 making abstract concepts concrete  

 classifying and comparing information 

 For classifying and comparing information, video is particularly valuable when the 
information can be quickly accessed. 

 
Video can also be useful for: 
 

 gaining and holding attention as well as motivating learners 
o This can be done through special effects, colour, motion, audio, and historical 

clips. 
o This can lead to increased retention and recall of information. 
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 • introducing topics or procedures 
o This can be easy and pleasant for students especially when the alternative is 

lengthy text. 

 presenting visually rich material that would otherwise be hard to explain (e.g., 
chemistry and physics experiments, how an amoeba moves, heart valves opening 
and closing, and human interactions)  
o Information that needs to be visual or have realism can be presented. Examples 

of these include the courtship rituals of animals and human behaviours for 
changing attitudes. 

o Audio, such as lung and heart sounds, can also be presented. 

 testing  
o Testing with video can be much more realistic than testing via text. 

 
The strengths of video are more evident if you tell the students what they are going to learn 
and what they should focus upon before they view the video. A video‟s effectiveness also 
relates to how well the material attracts and directs the learner‟s attention.  
 
Learners tend to have a short attention span for video. If the Grand Canyon, one of the 
world‟s most spectacular sights, holds a viewer‟s interest for an average of 90 seconds then 
imagine how long your video clip can hold your learner‟s attention. You can minimize this 
problem by presenting short clips, as short sequences are helpful in maintaining student 
attention and interest. This also helps keep the message focused on the learning outcome 
being taught.  
 
There can be problems with video. Most students remember generalities rather than details. 
Also, video sometimes provides information at a fast rate. So, you should likely plan activities 
to help learners retain the material and also keep the video available to students for studying.  
 
In some situations, you should let the learners control the video (e.g., slow forward, step 
forward, step backward, slow backward). This is particularly helpful for reviewing 
psychomotor skills such as studying procedures and noting detailed information   
 
If you combine video with audio, you can effectively teach attitudes and provide elaborations. 
Note that video combined with audio requires more mental processing than either alone. 
Consequently, you can overwhelm students with more information than they can mentally 
process. One solution is to put pauses after complex elements to allow learners to mentally 
“catch-up” before you present new material.  
 
Video combined with audio can depict events faster than can be done with only text. 
However, students perceive video as being easier than text and tend to spend less effort in 
learning from video than text. Consequently, students may learn less from video than from 
comparable text. You can enhance learning with video by cuing the learner, providing 
interaction, and keeping the video clips short.  
 
Since video tends to be weak at teaching detailed information, provide video control and text-
based summaries to help with this problem. Consider combining video with text to provide 
practice and feedback.  
 
Animaties 
You can effectively use animations for: 

 showing relationships between objects and ideas  
For example, animations can illustrate pressure changes in a pressure regulation system or 
how mechanical systems work.  

 simulating the results of actions 
As an example, animations can show the effects of drug dosage on heart rates.  
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 showing sequential steps in a procedural task 
For example, animations can be used to explain how to adjust a camera.  

 explaining difficult concepts  
As an example, you can use animations to illustrate how the body responds to changes in 
oxygen demand.  

 making abstract concepts concrete  
For example, animations can show how electrons move in orbits around the nucleus of 
atoms or how information flows in an electronic system.  
 
With respect to learning, you can use animations to:  

 enhance performance and retention  
gain attention and improve student attitudes  
 
In Education for a digital World (2008) geeft Peter Fenrich in hoofdstuk 21 een overzicht van 
verschillende media en redenen waarom je deze kunt inzetten. Hij begint dit hoofdstuk met 
de pakkende zin: 
 
If the Grand Canyon, one of the world‟s most spectacular sights, holds a viewer‟s interest 
for an average of 90 seconds then imagine how long your video clip can hold your 
learner‟s attention. – Peter Fenrich (2005) 
 
Games 
In de publicatie van de Kamer van morgen Games meer dan Spelen – ICT-verkenningen 
voor het onderwijs wordt de volgende indeling aangehouden als het gaat om games:  

1. Actiespelen 
2. Avonturen spelen 
3. Bord-, kaartspelen en puzzels 
4. Simulaties 

 
In de brochure Wat weten we over gaming het PO en VO wordt deze indeling aangevuld met 
doelstellingen van educatieve games:  
 

 Games die tot doel hebben om te motiveren de lesstof te onderzoeken of inzicht 
te geven in de problematiek, bijvoorbeeld het spel Darfur is Dying; 

 Games die tot doel hebben om (cognitieve) vaardigheden te vergroten of inzicht 
te geven in bepaalde processen, bijvoorbeeld een game die inzicht geeft in de 
erfelijkheidsleer; 

 Games die tot doel hebben om kennis te testen of als „drill and practice‟: om   
leervaardigheden in te oefenen of te automatiseren, bijvoorbeeld games waarbij 
bepaalde rekenvaardigheden worden ingeoefend, zoals het Telspel of spellen als 
Inquizitor.  

 
In de brochure wordt het volgende gezegd over de effectiviteit van games:  
 

 De waarheid gebiedt ons te zeggen dat we hier nog bijzonder weinig van weten. Er is 
nog te weinig onderzoek gedaan naar deze vragen.  

 In een literatuuronderzoek gedaan in 1992 is het effect van games en simulaties 
vergeleken met het effect van klassiek onderwijs. De bevindingen zijn zeer 
uiteenlopend: in iets meer dan de helft van de onderzoeken wordt geen verschil in 
effect gevonden, 5% van de onderzoeken geeft aan dat conventioneel onderwijs 
positiever uitpakt dan games en simulaties en in 32% van de onderzoeken werden 
tegenovergestelde bevindingen gemeld. Wel werd uit de onderzoeken duidelijk dat de 
via games en simulaties opgedane kennis beter werd onthouden en dat de studenten 
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in bijna alle studies enthousiaster waren over leren door middel van games en 
simulaties dan over traditioneel onderwijs. 

 Een element in games dat bijdraagt aan de intrinsieke motivatie is het feit dat de 
speler van een game zelf mag bepalen welke weg hij bewandelt.  

 Een goede game biedt in principe verschillende mogelijkheden om het einddoel te 
bereiken. 

 

 Soms wordt gedacht dat gamen uitsluitend een positief effect heeft op de oog-
handcoördinatie van gamers. Maar volgens Johnson ligt het werkelijke effect van 
gamen op een heel ander terrein:  
“Non-gamers usually imagine that mastering a game is largely a matter of learning to 
push buttons faster, which no doubt accounts for all the „hands-eyes coordination‟ 
clichés. But for many popular games, the ultimate key to success lies in deciphering 
the rules, and not manipulating joysticks”. 

 Volgens Gee leren games om wetenschappelijk te denken. Om een game tot een 
goed einde te kunnen brengen moet een speler eerst de virtuele wereld van de game 
onderzoeken, vervolgens dienen hypotheses te worden gevormd, daarna moet – met 
de hypotheses als uitgangspunt – de virtuele wereld van de game opnieuw 
onderzocht worden en tot slot dient op basis van de uitkomsten van dat onderzoek de 
hypothese bekrachtigd of verlaten te worden. 

 Games motiveren, bieden een probleem aan binnen een bepaalde context en bieden 
de leerling veelal de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan en veilig te 
experimenteren met verschillende rollen of oplossingen.  

 Dit geldt uiteraard met name voor simulatie- en strategiespellen. Doordat games over 
het algemeen aangeboden worden op verschillende levels en lesstof in een breed 
kader wordt aangeboden, bieden games aanknopingspunten voor verschillende 
facetten  van de lesstof en bieden ze ingangen op verschillende niveaus. 

 
http://files.ictopschool.net/kr/brochures/gaming.pdf  
http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf 
 

http://files.ictopschool.net/kr/brochures/gaming.pdf
http://www.futurelab.org.uk/resources/documents/lit_reviews/Games_Review.pdf
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Applets 
„Applet‟ is een verzamelnaam voor allerhande kleine, interactieve programmaatjes, die via 
internet toegankelijk zijn en vaak in de programmeertaal Java zijn geschreven. Applets kun 
je inzetten om leerlingen wiskundige en natuurkundige problemen te laten onderzoeken.  
Redenen die genoemd worden in het kader van een onderzoek door het Freudenthal 
instituut (rekenen) over het gebruik van applets:  

 Applets stimuleren de inventiviteit en het zelfvertrouwen van leerlingen. Ze 'durven' 
meer, stellen zich hoge(re) doelen, en zijn actiever. 

 Applets zorgen voor de (zeker voor jongere leerlingen) broodnodige afwisseling. Bij 
het werken applets wordt de concentratie langer volgehouden dan in een 'gewone' 
klassensituatie en ze vormen een welkome aanvulling op andere 'onderwijsvormen' 

 Applets maken het (beter) mogelijk om verschillen tussen leerlingen op een positieve 
manier tot hun recht te laten komen.  

 Bij applets treedt vaak een heel natuurlijke feedback op. Iets is niet fout, goed, of 
"bijna goed" omdat de docent dat zegt, of het antwoordenboekje, maar je ziet het zelf. 

 Applets (vooral als uitdagend zijn) kunnen dienen als een referentiekader waar 
leerlingen op terug kunnen vallen wanneer ze lastige problemen tegenkomen. 

 
C. Vreman-de Olde geeft aan dat het inzetten van applets effectief wordt als leerlingen zowel 
een applet kunnen bekijken (Look), met behulp van opdracht gericht kunnen experimenteren 
(Experiment) en zelf opdrachten mogen verzinnen (Design) rondom de applet.  
http://www1.phys.uu.nl/wwwcdb/tdb/fulltext/Vreman-deOlde_2006.pdf  
http://www.fi.uu.nl/wisweb/kloo/algebra-applets/Eindverslag.pdf 
 
Voorbeeldsite applets 
www.technopolis.be/nl/index.php?n=4&PHPSESSID=f98b7fc04d64ba3dddcbe0af5c700660 
 
 

http://www1.phys.uu.nl/wwwcdb/tdb/fulltext/Vreman-deOlde_2006.pdf
http://www.fi.uu.nl/wisweb/kloo/algebra-applets/Eindverslag.pdf
http://www.technopolis.be/nl/index.php?n=4&PHPSESSID=f98b7fc04d64ba3dddcbe0af5c700660
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