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Het is bewijs 3 van het Vision Eye van Willem van Oranje Scholengroep: leerlingen pro-
gramma’s aanbieden die gericht zijn op eigentijdse levensvaardigheden. Bijvoorbeeld 
door hen te leren omgaan met digitale hulp middelen en moderne media. 
Maar hoe doe je dat op jouw specifieke school?

Ontbijtverslag

Mediawijsheid zou een vak 
op school moeten zijn

Bij eigentijdse levensvaardigheden denk 

ik als eerste aan social media. We zitten 

op social media omdat het een goed 

gevoel geeft; je wordt gezien. En wat 

scheelt het soms veel tijd om anderen 

te zien. Ik hoef niet af te spreken, maar 

kan tijdens mijn vakantie zo meegenie-

ten van de zomerfoto’s van collega’s. 

WhatsApp, Facebook, Instagram, 

Snapchat, Skype of YouTube. Het is niet 

meer weg te denken uit onze levens. 

Ook ik kijk op YouTube, like berichten en 

deel mijn rugzakfoto op Facebook. Het 

is aan ons om de gevaren in de gaten 

te houden, maar ook aan te sluiten bij 

het positieve van social media. Bij het 

maken van schoolwerk zetten leerlingen 

sociale media op verschillende manie-

ren in. Zo las ik dat 59% een berichtje 

stuurt aan een of meer klasgenoten om 

te vragen wat het huiswerk ook alweer 

was. Een goede tweede is even een foto 

maken van huiswerk, aantekeningen of 

iets wat op het bord staat en die foto 

verzenden naar een of meer klasge-

noten; 50% doet dat. En 48% kijkt naar 

YouTube-video’s ter ondersteuning van 

het huiswerk.

Het zijn eigentijdse levensvaar-

digheden die Willem van Oranje 

Scholengroep als belangrijk bewijs 

heeft opgenomen in het Vision 

Eye. Dat is meer dan social media. 

Lesprogramma’s op de scholen van 

Willem van Oranje Scholengroep zijn 

deels gericht op het gebruik van 

moderne media. Ook leren we de 

leerlingen eigenaarschap te ontwik-

kelen en zelf verantwoordelijk te zijn 

voor de keuzes die ze (gaan) maken. 

Maar hoe doen we dat precies? Geven 

we prioriteit aan (digitale) informa-

tievaardigheden en doen we dat om 

leerlingen vaardigheden bij te brengen 

of doen we dat om hun competentie 

in het zelfstandig zijn te vergroten? In 

dit nummer lees je wat onze scho-

len er mee doen en wat we ervan 

vinden. Laat me weten wat jij ervan 

vindt, ik ben te bereiken via WhatsApp, 

Facebook, LinkedIn en per mail, maar 

gelukkig kun je ook altijd nog even bij 

me binnen lopen, om face-to-face 

contact te hebben.

Jan Maarten de Bruin
Voorzitter College van Bestuur 

Willem van Oranje Scholengroep

Tijdens een uitgebreid early bird ontbijt, wisselen 

vijf docenten en Jan Maarten de Bruin hierover 

van gedachten. Sommigen een tikkie gespannen. 

“Alhoewel op je gemak ontbijten op een werkdag 

bijzonder is”, breekt Erik Bloklander, directeur van 

PCBS De Bron, het ijs. Ook het gedicht “De website 

van God” geeft een mooie overdenking: nee, er is 

geen website. God is er 24/7 voor ons mensen. 

Allen opgegroeid in de tijd dat de computer haar 

opmars deed, vertellen ze hoe ze zelf onderwezen 

zijn bij eigentijdse vaardigheden. Ze erkennen de 

minimale rol van school daarin: de computer? Daar 

mag je alleen op als je je werk af hebt. Er zat verder 

geen leerdoel aan.

Johan Potters, wiskundedocent op het Willem in 

Waalwijk, raakte al jong gefascineerd door de wereld 

van computers. “Ik kreeg als 9-jarige alle vrijheid 

van mijn ouders. De latere informaticalessen op 

school voegden niet veel toe, ik had zelf al veel 

uitgevogeld.” 

Voorwoord
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Welke rol speel je als docent? 
Het valt Jan Maarten op dat iedereen zelf ontdek-

te hoe die computerwereld werkte. In hoeverre is 

die intrinsieke motivatie voldoende? Wat kan een 

docent daar nog aan toevoegen? 

Elske Schoon: “Soms moet je de interesse aanwak-

keren bij kinderen. Op de Koningsschool gebruiken 

we in groep 3 het computerprogramma Veilig Leren 

Lezen. Dat kunnen ze thuis ook oefenen. Je kunt 

als docent heel veel met dat programma.” Erik vult 

aan: “Precies. Maar soms worden functies als een 

extraatje gezien, terwijl het wel degelijk een toege-

voegde waarde heeft voor de docent.”

Mobiel als wondermiddel
Johnny van Riel, docent op de ISK Wereldschool, 

noemt de mobiele telefoon een wondermiddel. “Alle 

leerlingen hebben een telefoon. Mijn leerlingen mo-

gen die in de les gebruiken om dingen op te zoeken. 

Denk alleen al aan de taal. Ze zijn het Nederlands 

vaak niet machtig. Hoe fijn als je Google Translate 

kan gebruiken voor een goed gesprek? Dat noem ik 

eigentijdse levensvaardigheid. Het is zoveel meer 

dan een telefoontoestel.” 

Nu de technologie een enorme vlucht neemt, rijst 

de vraag of leerlingen al verder zijn dan de docent. 

Erik: “Ik denk dat het wel meevalt. Al ben ik in mijn 

jeugd ooit geschorst omdat ik ontdekte hoe we het 

scherm van de docent over konden nemen”, lacht 

Erik. Jannienke, leerkracht op PCBS De Bron, haakt 

eropin: “Toch ben ik de regie weleens kwijtgeraakt, 

toen stond er iets geïnstalleerd dat ik niet kende.” 

De onlinewereld en de 
rol van een docent 
Johan pleit voor een basisvaardigheid voor alle do-

centen, al moet het begrip basisvaardigheid nog wel 

gedefinieerd worden. De technologie gaat maar door. 

Johan: “We onderwijzen kinderen voor beroepen 

waar we het bestaan nog niet van weten. Ik geef 

naast wiskunde ook lessen informatiekunde. Hier zie 

je grote verschillen. Dan komt het eigenaarschap om 

de hoek: leerlingen leren elkaar ermee om te gaan. Er 

valt veel zelf te ontdekken, zonder les.” Elske Schoon 

van de Koningsschool voegt toe: “Wel maken we dui-

delijke afspraken over het gebruik van de computer. 

We geven grenzen aan. Dat doen we omdat we de 

veiligheid van kinderen willen garanderen.”

Jannienke vraagt zich hardop af in hoeverre je een 

rol moet pakken als de onlinewereld ook buiten je 

gezichtsveld verder gaat: “Er gebeuren ook dingen 

buiten school, waar je geen weet van hebt.” 

Johnny: “Ik denk dat de school het vak mediawijs-

heid mist. Behalve de technologie moet je ook on-

line leren communiceren. Dat gaat over normen en 

waarden. Bijvoorbeeld op social media. School kan 

hier een rol in pakken. Ga bewust met elkaar om, 

net als in het echte leven.” Jan Maarten vult aan: 

“Precies, en dat in combinatie met onze christelij-

ke identiteit, waarin we onze normen en waarden 

terug laten komen.” 



4

Johan Potters – docent wiskunde, Willem van Oranje College - Waalwijk

De rol van leraar zie 
ik nog wel een keer 
 veranderen 

“Dat klinkt gek hè? Maar ik denk dat de technologie ervoor gaat zorgen dat 
we in de toekomst anders zullen leren. Als docent krijg je meer een coa-
chende rol. Leerlingen leren niet langer te reproduceren wat de leraar zegt, 
maar ontwikkelen hun eigen, intrinsieke motivatie. We draaien het om: niet 
wat moet ik leren is de vraag, maar wat wil ik leren? Dat is leidend. Je maakt 
je eigen leerproject.”

PERSOONLIJK
Johan is in 1991 geboren in 
Werkendam. Na de havo heeft hij de 
opleiding voor leraar wiskunde op 
Fontys afgerond. Sinds 2014 geeft hij 
les op het Willem van Oranje College in 
Waalwijk, naar welke stad hij inmiddels 
ook verhuisd is. Zijn interesses liggen 
o.a. bij innovatie, Smart Living, zelf

rijdende auto’s, VR et cetera. 
Naast techniek en ICT kan Johan ook 
‘offline’ genieten van een mooi natuur
gebied of een avond met vrienden, een 
drankje en een goed bordspel.

Een dagelijkse combinatie van wiskun
de en ICT volgt hij via instagram.com/
daily_minimal/

IT-coding
Johan Potters (27) geeft wiskunde en informatie-

kunde op het Willem in Waalwijk. Daarnaast nam hij 

samen met collega Wim Crielaard het initiatief om 

IT-coding als Ticket4Talent op te zetten. “Coderen is 

voor iedereen nuttig omdat het je hersenen leert op 

een bepaalde manier te denken: welke stappen ga 

ik zetten om van A naar B te komen. Bij coderen leer 

je dat door robots te programmeren, maar je kan 

dat natuurlijk ook op andere trajecten toepassen. Ik 

vind het jammer dat het geen standaard onderdeel 

binnen het onderwijs is. De technologie raast voort, 

het is een gemis als je er niets vanaf weet. 

In die zin leg ik, net als bij wiskunde, uit waarom we 

een bepaalde leerlijn volgen. Context geven aan de 

leerstof. Dat zie ik als het bijbrengen van eigentijdse 

levensvaardigheden. Tussen leerlingen onderling zie 

je overigens veel verschil. Iemand die het interes-

sant vindt, onderzoekt uit zichzelf hoe het allemaal 

zit. Geholpen door de vele YouTube-filmpjes en uit-

leg op internet. Maar voor sommigen is de structuur 

en de uitleg juist heel belangrijk.” 

Leermethodes ontwikkelen
Johan studeert naast zijn baan informatica. Met 

de nodige ambitie: “Allereerst interesseren mij de 

innovaties die mogelijkheden en verbreding geven 

aan leermethodes. Het lijkt me fantastisch ooit 

zelf leermethodes te ontwikkelen, waarbij digitale 

media een grote rol spelen. Ook de kwaliteiten van 

docenten kun je dan breder inzetten. Kijk, de inhoud 

van mijn vak verandert niet. De manier waarop je 

het aanbiedt wél!”

Eigen keuzes maken
Voor wat betreft de omgang met sociale media ziet 

Johan een verschil in etiquette. “Dat zie je bijvoor-

beeld op fora. Daar wordt makkelijker een ongezou-

ten mening gegeven dan face-to-face. Ik gebruik 

Johan Potters

‘Coderen leert 
je hersenen op 
een bepaalde 

manier 
nadenken’
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Whats App vooral voor praktische zaken. Maar 

serieuzere gesprekken voer ik persoonlijk. Dat zou ik 

ook mijn leerlingen aanraden, maar daar moet ieder 

zijn eigen keuzes in maken. Al zie ik ook kansen 

hoor, binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld leerlingen 

vertellen over de invloed van social media, big data 

en algoritmes. Een stuk bewustzijn. Maar je ziet 

dat iedere generatie meerdere veranderingen en 

vernieuwingen doormaakt en daar automatisch 

een weg in vindt. Ik ben nog uit de tijd van Hyves 

en MSN. Nou, dat lijkt toch ook een eeuwigheid 

geleden?”  

Lucas maakt games
Lucas Schalkwijk (12) zit in de brugklas mavo/havo van het 

Willem van Oranje College in Waalwijk. Hij koos voor het ticket 

IT-coding. ‘We doen nu een wedstrijd: wie de beste game 

kan maken. Mijn game heet bellenschieten. Meneer Crielaard 

heeft een speciaal boek met codes erin, zodat ik aan de 

slag kan. Hij weet er trouwens ook echt veel van! Ook zijn er 

wedstrijden in heel Nederland. Het zijn kampioenschappen 

voor games en robots. Daar doen we met IT-coding ook aan 

mee. Nu leer ik games programmeren, maar straks ga ik leren 

robots te sturen en daarna Lego auto’s bouwen. Later wil ik 

een soort beveiliger worden die bedrijfshacks kan oplossen. 

Of ik ga ingewikkelde games maken.’

<html>

 <head>

  <meta charse

  <title
>Untitl

 </head>
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Elske Schoon – leerkracht groep 3, Koningsschool – Sprang-Capelle

Leer kinderen al jong 
vooruitplannen

Vanaf de start van het schooljaar heeft Elske Schoon groep 3 van de 
Koningsschool onder haar hoede. De jonge garde die nog maar net 
kennis maakt met digitale media. Elske vertelt: “Hiervoor werkte ik bij een 
 uitgeverij en zag ik de achterkant van computerprogramma’s. Ik denk dat 
het gebruik van computers en digitale middelen een prachtig hulpmiddel 
is om het eigenaarschap van een kind te vergroten.

Oplossend vermogen
In groep 3 gebruiken we de computers voor het 

lezen en rekenen. Met onze software zorgen we 

voor een gevarieerde leeromgeving. Dat vraagt ook 

geduld, want niet elke leerling is al toe aan de com-

puter. Waar ze ook mee om leren gaan is frustratie. 

Ik zeg altijd: wil je iemand echt leren kennen? Geef 

hem een trage computer! Leerlingen die ontdekken 

dat de muis niet werkt of zien dat een programma 

vastloopt, hoe lossen ze dat op? Ook dat is een vaar-

digheid. Durf je iets te proberen of geef je het op? 

Samenwerken
Ze zijn nog jong. Ik merk dat mijn leerlingen het 

meest genieten van dingen doen. Bezig zijn met 

materialen, creatieve opdrachten en creatief 

denken. In mijn optiek zeer belangrijk, alleen al 

vanwege het samenwerken met anderen en hun 

motoriek. Werken op de computer is een individuele 

bezigheid. Zo zijn ze apetrots als ze bijvoorbeeld 

een mooi bouwwerk neerzetten. Als je dat virtueel 

bouwt, dan ziet niemand dat.”

Leer jong vooruitplannen
Elske juicht digitale innovatie binnen het onderwijs 

toe: “Ik zag het digikeuzebord bij de kleuters en heb 

dat in groep 3 geïntroduceerd. Op het scherm staan 

activiteiten en de weektaak. De leerlingen leren hun 

eigen naam te slepen naar hun activiteit. Als docent 

kan ik precies zien wie zijn of haar weektaak afrond-

de. Ook geven ze een korte evaluatie over het werken 

met een smiley. Dat is voor mij een tijdbesparing 

en voor de leerlingen een manier om goed te leren 

plannen. Dat laatste krijgt altijd pas aandacht als ze 

pubers zijn, maar het past helemaal bij de eigentijdse 

levensvaardigheden: plannen, prioriteiten stellen en 

vooruitdenken. Waarom beginnen we daar niet vroe-

ger mee met behulp van moderne media?”  

Een ander voordeel is het gemak. “Ik zet ook wel-

eens een voorleesboek aan. Kan ik ook even naar 

het toilet”, lacht Elske. “Maar zonder gekheid, de 

software van bijvoorbeeld de methode Veilig Leren 

Lezen geeft een scherp en betrouwbaar beeld hoe 

het met de resultaten van leerlingen gaat, waar ze 

vastlopen en waar het goed gaat.”

PERSOONLIJK
Geboren op 15 oktober 1991 en getogen in 

Wijk en Aalburg, waar ze nog thuis woont.

LOOPBAAN
2004-2009: Willem van Oranje College, 

Waalwijk

2009-2014: Marnix Academie, Utrecht

2014-2018: Gewerkt bij Uitgeverij 

Malmberg en dochteronderneming Bureau 

ICE, aanbieder van toetsen en examens. 

2018: Leerkracht groep 3 Koningsschool, 

Sprang-Capelle

SOCIAL MEDIA
Stiekem is Elske een beetje verslaafd aan 

haar telefoon. Alles zit dan ook in het kleine 

toestel: van een boek lezen tot de social 

media waar ze vrienden en kennissen op 

volgt. Op de computer gebruikt ze allerlei 

handigheidjes om de administratie van de 

slagerij van haar ouders te vereenvoudigen. 

En uiteraard speurt ze altijd naar nieuwe 

inspiratie en les-ideeën voor in de klas. 

‘Plannen, 
prioriteiten 
stellen en 

vooruit denken 
met behulp 
van moderne 

media’

Elske Schoon
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De kippenren
Hoewel haar leerlingen nog niet met social media 

bezig zijn, is Elske zelf wel een gebruiker. “School en 

privé houd ik daarbij gescheiden. En verder ben ik 

een voorstander van uitleggen waarom je online din-

gen wel of niet doet. Veiligheid staat bovenaan, dus 

grenzen moeten er zijn. Afspraken, noemen we dat. 

Of, zoals een dominee eens de vergelijking maakte 

met de 10 geboden, de leefregels van de christenen: 

‘Het is als met kippen. De ren is er ter bescherming. 

Maar daarbinnen hebben ze alle vrijheid’.

Welke websites of apps vinden 
onze leerlingen leuk en handig 
binnen het onderwijs?

Kahoot: een quiz die je speelt via de telefoon. 

Je ziet een meerkeuzevraag op het digibord en 

antwoordt via de telefoon geven. Bij het beant-

woorden van de vraag is het belangrijk dat deze 

goed is, maar het gaat ook om de snelheid. Ook op het digibord staat 

de top 5 van de klas. Dit is een leuke manier om te leren.

Socrative: een quiz via je telefoon. Je krijgt een vraag te zien op je 

scherm, het is een meerkeuze of een open vraag. Dat ligt eraan hoe 

de docent dat instelt. Zo leer je snel en makkelijk.

WRTS: een online overhoorprogramma om woorden 

en zinnen te oefenen. De overhoorlijsten kunnen door 

gebruikers zelf worden ingevoerd of worden gedown-

load van andere gebruikers, bijvoorbeeld docenten en aangesloten 

uitgevers.

Jufmelis.nl: de Nederlandse taal wordt hier makkelijker gemaakt. Op 

deze site kun je allerlei oefeningen doen en ze worden direct voor je 

nagekeken.

Meestergijs.nl: op deze site wordt de Engels taal uitgelegd.

Ik volg Monica Geuze op YouTube. Ik vind 

het leuk om de dingen in haar leven te zien 

schrijft Anna die in 2TL zit.
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Jacqueline Klijn – leerkracht SBO De Leilinde - Oudheusden

Voor de Adelaars heeft de 
 moderne media voor- én nadelen

Jacqueline Klijn (34) geeft les aan de groep de Adelaars op De Leilinde in Oudheusden. De mees-
te Adelaars zitten in hun laatste jaar. Jacqueline: “Ik omarm ICT en nieuwe media binnen het 
onderwijs. Digitalisering en visualisering is een prachtige manier om vakken te ondersteunen. 
Maar met een kanttekening. Stap één is namelijk het ontwikkelen van een visie over dit thema. 
Dat begint met de vraag over hoe moderne media een leerdoel ondersteunt. Met welke software? 
De ontwikkelingen gaan snel, dus je moet goed nadenken over wat je precies nodig hebt.”

ICT-brandjes
Jacqueline is al jaren ICT‘er op De Leilinde: 

“Ik weet er wat van en regel vaak praktische 

dingen. Of ik blus de spreekwoordelijke 

ICT-brandjes. Op De Leilinde ben ik een 

dag in de week uitgeroosterd voor ICT- en 

IB-gerelateerde taken. De grote ICT-zaken 

neemt de overkoepelende ICT-afdeling van 

de scholengroep op zich. 

Concapps
Los van leermethodes gebruikt De Leilinde 

haar digitale middelen ook voor de commu-

nicatie met ouders. “We werken met de app 

Parro en gaan in januari over op Concapps. 

Een geavanceerder systeem. Sommige 

ouders zien dit als vrijblijvend of vinden het 

te moeilijk. Maar anno 2018 communiceren 

we nou eenmaal zo. Je mist belangrijke 

informatie als je niet meedoet. We nemen 

soms ouders echt aan de hand mee.”

Autisme en computers
Speciaal onderwijs betekent dat de 

leerlingen van Jacqueline een hulpvraag 

hebben op didactisch of gedragsmatig 

gebied, bijvoorbeeld ADHD, ASS of beiden. 

Jacqueline: “Aan de ene kant zijn onze 
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leerlingen meer visueel ingesteld en willen ze door 

luisteren en ervaren leren. Digitale methoden kun-

nen dan een aanwinst zijn. En de consistentie bij 

computers is voor kinderen met autisme fijn. Aan de 

andere kant merk ik ook nadelen. Vooral als het gaat 

om interpretatie van berichten. 

Interpretatie
Een voorbeeld is social media. Een grapje, iets 

ironisch of juist iets serieus? Je kunt het soms niet 

afleiden uit de tekst. Ik heb meegemaakt dat er 

daardoor vervelende dingen zijn gebeurd in de klas. 

In groepslessen leg ik letterlijk uit op welke manie-

ren je bijvoorbeeld een appje met: ‘Begrijp je wat 

ik bedoel?’ kan lezen. Bij ons is dat belangrijk: alles 

uitleggen aan de hand van praktijksituaties. Net als 

bij thema’s als cyberpesten en relationele seksuele 

voorlichting. Je moet het concreet maken, anders 

komt het niet aan.

Overigens geldt dat ook naar ouders toe. Je ziet 

dat ook zij er soms makkelijk mee omgaan, terwijl 

er gesprekken escaleren in een groeps-WhatsApp. 

Ik zie het als mijn taak om het gesprek ook aan te 

gaan met ouders en te adviseren hoe je je kinderen 

bewust maakt van de risico’s van social media.”   

Welke social media kanalen gebruiken 

onze leerlingen?

 Facebook  is nog steeds het grootste 

social media kanaal. Echter neemt 

het dagelijks gebruik onder bijna alle 

leeftijdsgroepen af. Vooral jongeren t/m 

19 jaar laten Facebook steeds vaker links 

liggen. De grootste reden die de jongeren 

geven voor het afhaken is: “er zitten 

teveel mensen op waar ik niks mee heb”. 

Daarnaast geven ze aan Snapchat en 

Instagram gewoon leuker te vinden.

 YouTube  wordt als een zoekmachine ge-

bruikt om video’s te vinden die de gebrui-

ker nodig heeft. Wat is het verschil tussen 

een vlogger en YouTuber? Een YouTuber is 

iemand die content maakt voor YouTube. 

Of te wel, iedereen die een filmpje maakt 

voor YouTube is een YouTuber. Een vlogger 

is iemand die zichzelf filmt. Vaak publice-

ren vloggers ook op vaste tijdstippen. Een 

van de bekendste vloggers is Enzo Knol, 

hij plaatst iedere dag om 16.00 een vlog en 

om 19.00 een Minecraft video (een beken-

de game onder jongeren).

 Instagram  groeit in het gebruik bij alle 

leeftijdsgroepen. De groei is het grootst 

onder jongeren t/m 19 jaar; 73% van hen 

gebruikt Instagram. Bij Instagram draait 

het om het delen van foto’s en filmpjes 

(verhalen) met je volgers. Wanneer je deze 

foto deelt met je volgers, kunnen zij deze 

‘vind-ik-leuken’. Ook kunnen je volgers op 

de foto of het verhaal reageren.

 Snapchat  Voor de jongeren t/m 19 jaar is 

Snapchat het meest gebruikte platform. 

Via de app Snapchat kun je een gekke foto 

sturen naar iemand, die maar heel even 

zichtbaar is en daarna verdwijnt. Er kan 

dus niet veel mee gebeuren. Snapchat 

heeft wereldwijd meer dan 300 miljoen 

actieve gebruikers. Die versturen dage-

lijks 400 miljoen snaps naar elkaar. In 

Nederland zijn er 2,56 miljoen gebruikers 

waarvan het grootste percentage te vin-

den is in de groep tieners (12-19 jaar).

Uit het Peilstation-onderzoek onder 

scholieren blijkt dat van de scholieren van 

12 tot en met 16 jaar 96 procent wel eens 

actief is op sociale media, 83 procent is 

dat bijna dagelijks. Meisjes (89 procent) 

zijn vaker dagelijks actief op sociale media 

dan jongens (76 procent). In het basis-

onderwijs is driekwart van de scholieren 

actief op sociale media en 43 procent 

bijna dagelijks. Ruim de helft (54 procent) 

van de leerlingen in het basisonderwijs 

geeft aan minder dan een uur te besteden 

aan sociale media op een dag dat ze het 

gebruiken (Van Dorsselaer e.a, 2016).

Ben jij actief op de juiste social media kanalen?
Social media, ze zijn er in verschillende soorten en maten met ieder een eigen gebruikersgroep. Natuurlijk wil je als school 

zichtbaar zijn op die platformen waar ouders, nieuwe ouders, leerlingen en mogelijk nieuwe leerlingen zich bevinden.

Dione uit 3 havo kijkt 

graag naar Little 

 adventures: Ik hou 

van cavia’s en zij 

vlogt daarover. Het is 

in het Engels zodat 

ik er tegelijk iets van 

leer.

PERSOONLIJK
Jacqueline zag op 20 september 

1984 het levenslicht en woont al 

haar hele leven in Drunen. Ze is 

getrouwd met Rogier Rensink, 

samen hebben ze zoon Jules en 

dochter Kiki.

OPLEIDING EN LOOPBAAN
2001-2004: mbo-onderwijsas-

sistent Koning Willem 1 college 

‘s-Hertogenbosch

2004-2007: Pabo ’s-Hertogenbosch 

(versneld)

2007-2009: Master SEN, gedrags-

specialist, Fontys Hogeschool

2018-heden: POST HBO Intern be-

geleider, Onderwijs maak je samen.

WERK
2007-2010: Speciale basisschool  

De Poort, Waalwijk en Speciale 

 basisschool De Leilinde, 

Oudheusden

2010-heden (door fusie met De 

Poort): Speciale Dalton basisschool 

De Leilinde, Oudheusden

FAVORIETE WEBSITE: 
Pinterest

Jacqueline Klijn
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Jan Martens – docent LO Willem van Oranje College - Wijk en Aalburg

Social media gaat ook 
over je veilig voelen

Een gymles associeer je niet direct met moderne media. Dan denk je aan 
fysieke inspanning, teamwork, competitie, conditie. Toch omarmt Jan 
Martens, docent lichamelijke opvoeding op het Willem in Wijk en Aalburg, 
de legio mogelijkheden van de technologie: “Van het terugkijken van 
gymoefeningen tot de teamshake, het willekeurig indelen van teams. Dat 
vraagt om de nodige investeringen in bijvoorbeeld tablets. Maar gelukkig 
denken we daar binnen onze school hetzelfde over: dit is de wereld waar 
onze leerlingen naar toe gaan.

Facebook
Het betekent ook: daar zijn waar je leerlingen zijn. Ik 

beheer nu het Facebookaccount van het Willem, al 

zitten daar vooral ouders op. Als informatiekanaal 

delen we buitenschoolse activiteiten en nieuw-

tjes in de vorm van openbare foto’s en filmpjes. 

Uiteraard respecteren we het als leerlingen hier niet 

op willen staan.”

Pionier
Jan mag zich gerust pionier noemen. Hij zette de 

gymlessen in combinatie met moderne media op de 

kaart bij het Willem. “Ik ontdekte al jong de mogelijk-

heden van Pinnacle, een programma voor video-

bewerking. Ik ben er handig in. Ik vroeg op school: 

‘Kunnen we hier iets mee?’ De open houding van 

onze school bevalt me goed. Ik kreeg de kans om 

moderne technieken toe te passen. Met de topsport 

in mijn achterhoofd, laat ik mijn leerlingen via beeld 

zien hoe bij bepaalde sporten de techniek eruitziet. 

Van ringzwaaien tot de lay-up bij een basketbal-

wedstrijd. De delay-functie is ideaal: vertraagd af-

spelen en laten zien waar de verbeterpunten liggen. 

Een prachtig hulpmiddel.” 

Emily sport met moderne media
Emily van Meel (16) zit in de vierde klas basisberoeps van het Willem van Oranje College in 

Wijk en Aalburg. “Sporten met een tablet is leuk! Als ik bijvoorbeeld een salto moet maken 

staat de tablet klaar om mijn sprong op te nemen. Na mijn salto kan ik zien hoe ik het 

heb gedaan en of ik het goed beheers. Gelukkig doet mijn sportdocent wel eerst zelf de 

sprong voor. De acrobatiek filmpjes zijn ook handig. Hij laat ze zien en dan doen we het 

na. Ik heb het idee dat ik daar veel van leer. Als meneer Martens er een cijfer voor heeft 

gegeven, verwijdert hij de filmpjes, zodat er weer nieuwe opnames gemaakt kunnen wor-

den voor de volgende groep. We doen dit op school in klas 1, 2 en 3. Nu ik in de vierde zit, 

mag ik zelf de sporten kiezen die me het meeste aanspreken. Ik heb gekozen voor tennis, 

fitness, conditietraining en stunts. Sport is leuk. Toch wil ik later graag verkoper worden.”
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Filmen als bewijs
Een ander voordeel ziet Jan in het differentiëren: 

leerlingen zelfstandig oefeningen laten doen. “Ik 

kan niet iedereen individuele aandacht geven. 

Als ze zelfstandig aan het werk zijn, filmen ze hun 

opdracht. Bijvoorbeeld bij een acrogym-oefening. 

Ik kan zo zien óf en hoe ze bijvoorbeeld de piramide 

als acrobatiekoefening uitvoeren. Dat filmen sluit 

aan bij hun belevingswereld.”

Bewijs Vision Eye 
Vertaald naar de eigentijdse levensvaardigheden 

gaat het hier om zelfstandigheid, maar ook om het 

gebruik van media in een veilige omgeving. Jan: 

“We maken vooraf duidelijke afspraken over de 

beelden. Leerlingen moeten toestemming geven. 

Ook kijk ik naar de samenstelling van de groepjes. 

Ze moeten zich veilig voelen bij elkaar, dat staat 

bovenaan. Ik heb daar een extra antenne voor.”

In mijn mentorklas bespreek ik het gebruik van mo-

derne media vaak als er iets in de actualiteit speelt. 

Zoals destijds bij het sexting incident in Tilburg. Dat 

geef een opening om hierover te praten. Tijdens 

het brugklaskamp viel me op dat het inleveren van 

de mobiele telefoon een ding was. Wifi is alles. Maar 

tijdens het kamp gaat het erom elkaar te leren ken-

nen in een veilige omgeving. Dan werkt zo’n mobiel 

als een stoorzender.”

’Moderne 
techniek in 
de gymles 
is prachtig’

PERSOONLIJK
Geboren in 1981 in Eindhoven. Jan woont 

sinds 2008 samen met zijn vrouw en 

kinderen Lieve en Loet in Waalwijk. In zijn 

vrije tijd loopt hij hard, fitnest en doet aan 

videobewerking.

LOOPBAAN
Fontys Sporthogeschool, 1e graad opleiding 

tot lichamelijke opvoeding

2005-2008: diverse banen als gymdocent 

op verschillende scholen.

2008: Docent lichamelijk opvoeding Het 

Willem Wijk en Aalburg, mentor van 1BK3, 

sectievoorzitter LO en beheerder Facebook 

en Instagram van onze locatie.  

FAVORIETE SOCIAL MEDIA: 
Instagram. Social media die ik verder 

aanraad: Pinterest / Youtube in IGTV, een 

aparte app of functie binnen Instagram. 

Hiermee kun je verticale video’s delen tot 10 

minuten. Je hoeft je telefoon niet meer te 

draaien en het hele scherm is gevuld.

Jan Martens
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Jannienke de Gardeijn – leerkracht groep 7/8,  PCBS De Bron - Sprang-Capelle

Social media is leuk, 
maar er gaat niets  boven 
life contact

“Op PCBS De Bron zijn we geen voorlopers als het om moderne media 
gaat. Wel gaat in het jaarplan de nieuwe media een grotere rol spelen. Ik 
geloof in een goede mix van digitale media en de offlinemethoden. Dat het 
werkt, ontdekte ik op mijn vorige school in Lunteren. Daar werkten we in 
de middagen groepsoverstijgend. Dat houdt in dat een thema wordt aan-
geboden door de leerkracht en elk kind met Chromebooks het thema op 
eigen wijze kan verwerken. Bijvoorbeeld met een PowerPoint, Prezi of het 
maken van een flyer. 

Op De Bron laten we in groep 7/8 op dit moment 

de traditionele boekbespreking los. We werken aan 

een ‘boekendoos’. De kinderen leren hun boekbe-

spreking uit te werken op de computer met tekst, 

afbeeldingen of andere creatieve vondsten. Je kunt 

niet om digitalisering heen, maar ik ben van mening 

dat offline werken ook belangrijk blijft. Hoe ontdek je 

anders bijvoorbeeld de schrijfmotoriek?”

Wat is mijn rol? 
Aan het woord is Jannienke de Gardeijn. Met haar 

24 jaar staat ze voor de klas in groep 7/8 op PCBS 

de Bron. “Die 10- tot 12-jarigen, dat is een bijzonde-

re leeftijd. Ze zijn open en je kunt goede gesprekken 

voeren binnen de veilige setting van de basisschool. 

Daar geniet ik van. 

De onlinewereld van de kinderen speelt zich 

natuurlijk ook buiten school af. Ik vind het fijn dat 

er ouders zijn die ons leerkrachten attenderen op 

dingen die er soms onderling spelen. Ook leerlingen 

vertellen het ons als er online vervelende dingen 

gebeuren. Dat is dan een kapstok om in de les 

tijd aan te besteden. Over de leuke kanten én de 

gevaren. Al vind ik het soms lastig. Er is veel gaande 

buiten schooltijd op WhatsApp, Instagram of met 

gamen. Wanneer is het mijn taak om hier wat over 

‘Ik hou ook 
van echt 

contact met 
mensen’

Jannienke de Gardeijn
PERSOONLIJK
24 jaar geleden geboren in 

Sprang-Capelle, waar Jannienke 

opgroeit in een gezin met een 

oudere broer en zus. Na 6 jaar in 

de omgeving van Ede gestudeerd 

en gewerkt te hebben, keert ze in 

2017 terug naar haar roots. Met 

als hobby lekker koken, geniet ze 

ondertussen van haar status als 

tante.

LOOPBAAN
In 2015 studeert Jannienke af aan 

de Pabo in Ede, waarna ze een 

baan vindt in Nijkerk en Lunteren. 

Inmiddels werkt ze als leerkracht 

op PCBS De Bron en volgt een 

master Educational Needs met de 

ambitie als Intern Begeleider in 

de toekomst zich nog meer op de 

individuele zorg van kinderen te 

kunnen richten.

FAVORIETE SITE
www.laurasbakery.nl en dito 

Facebookaccount.
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te zeggen en wanneer staat dat los van 

mijn rol als leerkracht? Een boeiende 

discussie. 

In gesprek gaan
Zo was het interessant om de mening 

van Erik over gamen te horen tijdens de 

ontbijtsessie.

Ja, we zouden vaker met elkaar in 

gesprek moeten gaan. Een programma 

vanuit school waarin we een gezamenlijk 

standpunt innemen over wat we wel en 

niet meenemen in de lessen, welke nor-

men en waarden we over willen brengen 

bij social media, als het om eigentijdse 

levensvaardigheden gaat. Het lijkt me 

goed om daar met elkaar als team over in 

gesprek te zijn.”

Haar eigen social media beperkt zich tot 

Facebook en Instagram. Jannienke: “Op 

eigen accounts heb ik geen ouders of 

kinderen als ‘vrienden’. En hoewel ik het 

leuk vind om op de hoogte te blijven van 

vrienden en bekenden, gaat er wat mij 

betreft niets boven echt contact.”

1. Veilig om te 
experimenteren
Games bieden de spelers een veilige 

omgeving om te experimenteren en 

allerlei rollen uit te proberen.

2. Betere fijne motoriek
Een voor de hand liggend, maar zeker 

geen onbelangrijk positief effect van 

gamen: de verbetering van de fijne 

motoriek. Met name de oog-handcoör-

dinatie wordt er flink door verbeterd.

3. Grotere cognitieve functies
Gamen blijkt een positief effect te heb-

ben op eenvoudige cognitieve functies 

(zoals ruimtelijk inzicht, geheugen en 

taalcompetenties) van kinderen en 

jongeren. Ook levert het een grotere 

bijdrage aan complexe cognitieve func-

ties zoals inzicht, probleemoplossend 

vermogen en ingewikkelde informatie 

interpreteren, meer dan andere rusti-

gere speelvormen.

4. Sterker gevoel 
van motivatie
Opvallend is dat het spelen van games 

op school de motivatie tot leren 

versterkt en kinderen hiermee een 

positievere houding tegenover school 

ontwikkelen. In zijn algemeenheid 

hebben kinderen die gamen vaak een 

sterker gevoel om te willen presteren.

5. Vermoedelijk meer 
sociale effecten
Er zijn aanwijzingen dat gamen positie-

ve sociale effecten geeft, maar hier is 

maar beperkt onderzoek naar gedaan. 

Al is het natuurlijk wel zo dat deze re-

sultaten het stereotype beeld van een 

sociaal geïsoleerde en eenzame gamer 

nuanceert. Zo lijken kinderen die ga-

men meer gevoelens van vriendschap, 

samenwerking en verbondenheid te 

voelen.

6. Sterkere professionele 
vaardigheden
Daarnaast blijkt gamen van invloed te 

zijn op het reactievermogen, werkge-

heugen, geduld, probleemoplossend 

vermogen, doorzettingsvermogen en 

de creativiteit.

Bron: mindscape.nl

Kinderen en jongeren spelen veel games op hun telefoon of 
Chromebook. Lees hier over de positieve effecten van gamen:
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Johnny van Riel – leerkracht NT2 en rekenen, ISK Wereldschool - Waalwijk

Kijk kritisch naar je 
 sociale mediagedrag

Zijn Pabo-afstudeerscriptie stond in het teken van de gevaren van sociale 
media en hoe je met een kritische houding het verschil maakt. Johnny van 
Riel (24), docent NT2 en rekenen op de ISK Wereldschool, concludeerde: 
maak de gevaren rond social media op een speelse manier bespreekbaar. 
Dan bereik je ze.

Starten aan de basis
De leerlingen van Johnny komen uit gezinnen die 

vluchtten uit Syrië, Eritrea of Polen. Veel van hen 

hebben geen laptop of computer thuis. “De eigen-

tijdse levensvaardigheden beginnen bij de instroom 

van leerlingen met basale computerkennis. Hoe 

start ik een computer op, wat betekent inloggen en 

hoe doe ik dat? Bedenk daarbij dat er ook analfabe-

ten in mijn klas zitten die het verschil tussen hoofd-

letter en kleine letter nog niet snappen. Pas bij de 

uitstroomleerlingen komen programma’s als Word 

en PowerPoint aan bod of hoe je zoekopdrachten 

op internet uitvoert.

Gebruik die telefoon
Ik vind dat moderne media juist op deze school 

een belangrijke rol moet hebben. Zo hebben mijn 

leerlingen wél allemaal een mobiele telefoon. Die 

mogen ze in de les gebruiken voor leerdoeleinden. 

Sterker nog, ik vind dat ze dat wondermiddel moe-

ten doorgronden. Het kan een redmiddel zijn. Als 

de taal een struikelblok is, is Google Translate een 

uitkomst. Hoe fijn is het als je in je moedertaal iets 

uitgelegd krijgt? En we gaan toch niet terug naar 

een woordenboek of landkaart als iedereen vandaag 

alles op internet vindt? 

Kahoot
Een interessante tool is Kahoot. Met interactieve 

games en het gebruik van je telefoon integreer je 

spelenderwijs klassikale lessen. Dat spreekt hen 

aan. Ook mogen ze in sommige gevallen muziek 

luisteren tijdens het zelfstandig werken. Ik leer zelf 

ook met muziek, ik begrijp ze. 

Schijnwereld
Een ander verhaal is social media. Ik verbaas me 

over de schijnwereld die Instagram vertegenwoor-

digt. Ook Snapchat wordt veel gebruikt. Onlangs 

maakte iemand in de klas een Snapchat van 

een ander. Die was daar niet blij mee. Dát zijn de 

momenten om samen stil te staan bij de effecten 

van die actie. Maar het gaat verder. Ik wil ze kritisch 

laten denken. Hoe betrouwbaar is je tijdlijn? Denk 

je echt dat iedereen op Instagram zo succesvol is? 

Hoeveel invloed hebben likes en comments op je 

zelfbeeld? Leer relativeren.

PERSOONLIJK
Johnny van Riel, geboren in 

Breda op 3 januari 1994, groeide 

op in Chaam en woont inmid-

dels in Den Bosch.

LOOPBAAN
Johnny volgde van 2012 tot 

2016 de Pabo Hogeschool 

Avans, vervolgens werkte 

hij van 2016-2017 op de ISK 

Wereldschool in Breda als 

docent NT2, rekenen en Engels 

en volgde NT2 scholing voor 

de ISK. Vanaf 2017 werkt 

Johnny op de ISK Wereldschool 

in Waalwijk als docent NT2, 

rekenen/wiskunde en digitale 

vaardigheid.

Daarnaast studeert hij deel-

tijd voor docent wiskunde 

(tweedegraads) aan de Fontys 

Hogeschool in Tilburg.

JOHNNY’S SOCIAL
MEDIA TIP
Een leuk YouTube-kanaal is 

‘TED-Ed’. Dit zijn informatieve 

lessen die het waard zijn om te 

delen. Erg interessant! 

Johnny van Riel

‘Je telefoon is 
een redmiddel’
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Ook: hoe gedraag je jezelf op internet? 

Welke indruk laat je achter als toekom-

stige werkgevers je profiel bekijken? Je 

normen en waarden zouden offline en 

online hetzelfde moeten zijn, maar de 

praktijk wijst anders uit.

Zelf houd ik mijn accounts strikt ge-

scheiden van de leerlingen. Zij en ik 

hebben recht op privacy buiten school. 

Daarbij ligt altijd het gevaar van verkeer-

de interpretaties of manipulatie op de 

loer als je professie en privézaken door 

elkaar laat lopen. Daar moet je je vingers 

niet aan willen branden.”

De afstudeerscriptie van Johnny van 

Riel gaat over de gevaren van social 

media. Onderdeel is het ontwerpen van 

lessen over dit thema voor de boven-

bouw in het primair onderwijs. Wil je daar 

meer over weten? Vraag de informatie 

op via j.vanriel@wvoranje.nl.

Hoeveel uur per dag 
achter je beeldscherm?

Wist je dat daar helemaal geen goed 

onderbouwde regels voor zijn?

Er zijn wel een soort richtlijnen voor hoe-

veel tijd een kind naar een beeldscherm 

zou mogen kijken - dus “televisie” kijken 

en gamen, of dat nu op de mobiel, tablet 

of computer is - maar er zijn geen echte 

regels.

Richtlijnen voor beeldschermtijd

• Jonger dan 2 jaar: 5 minuten per dag 

samen met een ouder;

• 2 tot 4 jaar: maximaal 30 minuten per 

dag, 5 tot 10 minuten per keer;

• 4 tot 6 jaar: maximaal 1 uur per dag,  

10 tot 15 minuten per keer;

• 6-8 jaar: maximaal 1 uur per dag, 

 hoogstens 30 minuten per keer;

• 8 tot 10 jaar: maximaal 1,5 uur per dag;

• 10 tot 12 jaar: maximaal 2 uur per dag;

• vanaf 12 jaar: maximaal 3 uur per dag 

beeldschermtijd.

Schrik je van die richtlijnen? Maak je 

vooral geen zorgen. De meeste games 

en programma’s zijn natuurlijk zo gemaakt 

dat kinderen ze leuk vinden om te spelen 

en om te kijken. Omdat er dopamine, 

adrenaline en endorfine vrijgegeven wordt 

tijdens het gamen, voelt een jongere zich 

extra goed. Dit gevoel kan verslavend zijn, 

het spel zelf niet zozeer. Slechts 3% van 

de kinderen is echt verslaafd aan gamen, 

de rest geniet er gewoon van.

Bron: mindscape.nl

Sjors kijkt ‘De 10 gekste’
Sjors uit groep 5 van de Juliana van 

Stolbergschool gebruikt de website Squala regel-

matig: “Ik kan er veel leren en ik vind het leuk dat 

je er andere talen kan leren spreken zoals Duits, 

Frans, Engels of Spaans. Op school gebeurt reke-

nen en spelling veelal op de tablet.”

Ook gebruikt hij de website mijnschool.nl waar je 

ook vakken kan leren als taal.

Sjors zit op Facebook omdat hij het leuk vindt 

om nieuwsitems te volgen. Op YouTube is Dylan 

Hagens zijn favoriet. Filmpjes als De 10 gekste of 

De 10 kleinste dingen spreken hem aan.
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Aart Quivooij, hoofd ICT - Willem van Oranje Scholengroep

Wij zijn van het ijzer en 
zorgen ervoor dat de 
systemen die we  hebben 
ook werken

Het is even zoeken waar het team ICT van Willem van Oranje Scholengroep 
zich bevindt. “We zijn pas verhuisd”, vertelt Aart Quivooij. “We zitten nu 
beneden in het gebouw van De Gaard bij het stafbureau en de administra-
tie. Dichter bij elkaar dus en dat is prettig.”

Aart is hoofd ICT en praat vol trots en enthousiasme 

over het hele team. Peter Ihmels is onze netwerk-

beheerder, Martin Duijzer en Qalander Ahlekozay 

zijn ICT- medewerkers en doen veel aan onder-

steuning en werkplekbeheer. Ook is Rick er voor 

10 weken; een oud-leerling uit Wijk en Aalburg die 

stage loopt vanuit zijn MBO-opleiding. “Ieder heeft 

zijn eigen specialisme, maar we hebben ook kennis 

van elkaars expertises.”

‘We hebben een 
opdracht in de 
maatschappij’
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Positief
Ook het beheren van applicaties zoals bijvoorbeeld 

Office 365, SOM en ParnasSys is een groot onder-

deel van ons werk. De bijzondere uitdaging blijft de 

grote diversiteit aan gebruikers en applicaties goed 

op elkaar af te stemmen. Leerlingen, medewerkers 

en ouders zijn voor ons belangrijk. Het moet goed 

werken. We krijgen dagelijks zo’n 30 hulpvragen, 

ongeveer de helft per mail en de andere helft via 

de telefoon. We proberen ze altijd vriendelijk en 

efficiënt op te lossen. Dat is wat ik belangrijk vind 

in mijn team: positief blijven. Op ICT valt altijd wel 

iets te mopperen door gebruikers als iets niet goed 

werkt. Maar ik zeg dan in mijn team dat ze niet 

mogen vergeten dat 99% van wat wij hier doen wel 

goed gaat. Er mag ook best wel eens wat mislukken. 

We zijn niet perfect en als er iets misgaat, moet je je 

dat niet persoonlijk aantrekken.”

Aart zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, de 

interne en externe contacten, het overleg met 

het stafbureau en de directies van de scholen 

en hij vertaalt de digitale ontwikkelingen naar de 

dagelijkse schoolpraktijk. “Tegenwoordig gaan alle 

ontwikkelingen zo snel, dat het zelfs voor mij een 

uitdaging blijft daar goed op in te spelen.”

Eén computer
In 1981 werkte Aart als onderwijsassistent op de 

Koningin Emmaschool in Aalst. Na diverse fusies 

zijn we in 1995 samengegaan met het Willem van 

Oranje College in Waalwijk. “We kregen in 1981 de 

eerste computer. Met één computer deden we alles. 

We leerden er op programmeren in Basic en we 

gebruikten de computer voor de administratie. Later 

ging ik ICT-cursussen volgen en werd ik systeem-

beheerder, alvorens ik in mijn huidige functie rolde.”

Rentmeesters
“Toen ik in 1972 samen met mijn broer op de MTS zat, 

werkten we nog met de rekenliniaal. Mijn broer en ik 

kochten destijds samen de allereerste rekenmachine 

voor 400 gulden. Een eerste Texas Instruments! Wat 

waren we dé ventjes. Zelfs onze docent had er geen. 

Maar wat was het een teleurstelling dat we hem niet 

in de lessen mochten gebruiken. Leraren kauwden 

voor hoe je moest denken en leren, ze gaven een 

voorbeeldsom, dat deed je na en dan kreeg je een 

overhoring. En zo ging dat maar door. Er was vanuit 

het onderwijs weinig aandacht voor differentiatie of 

eigen verantwoording.” 

Mede hierdoor vindt Aart de drive voor dit kern-

bewijs in het Vision Eye om eigenaarschap te 

ontwikkelen en verantwoordelijkheid leren nemen, 

heel belangrijk. “Het is interessant om te zien hoe 

leerlingen en medewerkers zich daarin ontwikkelen. 

Dat is ook mijn opdracht voor de maatschappij van 

vandaag de dag. We blijven rentmeesters van de 

schepping. Dat is mijn drive.”

PERSOONLIJK
Geboren op 28 december 1954 in 

Maasdriel.

Aart woont in Brakel, is getrouwd met 

Elly en samen hebben ze drie kinderen, 

aanhang en drie kleinkinderen.

LOOPBAAN
Na de LTS, de MTS en de HBO-opleiding 

werktuigbouwkunde, werkte Aart bij DAF 

trucks. In 1981 maakte hij de switch naar 

het onderwijs waar hij eerst als onder-

wijsassistent en roostermaker werkzaam 

was. In deze periode volgde hij een 

opleiding Technische Informatica en werd 

systeembeheerder. Nu is hij werkzaam als 

hoofd ICT.

VRIJE TIJD
Aart is als boerenzoon nog steeds graag 

te vinden op de melkveehouderij van zijn 

broer. Hij helpt waar hij kan.

Aart Quivooij

Een leerling met een eigen website

Luuk Vesters (13) zit in de tweede klas van de mavo op het Willem van Oranje College in 

Waalwijk. Hij is een gamer. Hij gamet zoals veel jongeren van zijn leeftijd: zo’n 3,5 uur per dag. 

Hij speelt meestal met vrienden of klasgenoten. Ieder thuis achter het eigen beeldscherm, 

maar je praat en speelt met elkaar. Thuis maakten ze de afspraak dat hij uit school mag gamen 

en na het avondeten aan zijn huiswerk begint. Dat werkt goed voor Luuk. Zijn eigen website 

heet www.rage-alts.tk. “Het is een webshop voor games. Ik heb accounts van bijvoorbeeld 

Fortnite met poppetjes, Minecraft of Spotify premium accounts, ik heb het gemaakt omdat ik 

die accounts “hack” en er iets anders mee wilde doen.” Dat hacken is trouwens helemaal legaal. 

Sommige avatars in games kun je zelf ontwikkelen of van iemand anders overnemen. En als 

deze een belangrijke spelwaarde hebben in een game, kun je die kopen. Bijvoorbeeld dus op 

de website van Luuk. Daarnaast maakt hij video’s en plaatst deze op zijn eigen YouTube-kanaal 

HawkGames25. Op YouTube heeft hij afgekeken hoe je dat moet doen en nu doet hij het zelf. 

Zijn films gaan over gamen. Laatst had hij 1700 views, dat vond hij best leuk. Toch wil Luuk geen 

beroemde YouTuber worden. Wel wil hij later iets gaan doen met games of programmeren.
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Erik Bloklander, directeur PCBS De Bron - Sprang-Capelle

Met computational  thinking 
kun je niet vroeg genoeg 
beginnen

Erik Bloklander werkt sinds afgelopen zomer als kersverse directeur bij PCBS De 
Bron in Sprang-Capelle. Een aardige omschakeling. Vanuit Nieuw-Vennep verhuisde 
hij met zijn vrouw Marleen en hun drie kinderen naar Waalwijk. Zijn vrouw werd be-
roepen als predikant door de Protestantse Gemeente Waalwijk. Zelf kwam hij al snel 
in contact met Willem van Oranje Scholengroep.

PERSOONLIJK
Erik woont met zijn vrouw Marleen en hun drie 

kinderen Mirjam, Chris en Jenthe in Waalwijk.

LOOPBAAN
Na bijna 10 jaar in de ICT-sector te hebben 

gewerkt als netwerkbeheerder bij verschillende 

werkgevers heb ik in 2010 de overstap gemaakt 

naar het basisonderwijs. 

SOCIAL MEDIA
Facebook, Instagram en op Twitter volgt Erik 

vooral onderwijsmensen.

FAVORIETE WEBSITES: 
Inspirerende site: www.debijbel.nl.

Educatieve websites:

youtube.com/user/jorickscheerens/videos 

Een Youtube-kanaal van docent Jorick 

Scheerens.

get.plickers.com

Alle leerlingen beschikken over een unieke 

codekaart. De docent verstrekt een meerkeu-

zevraag en geeft de leerlingen bedenktijd om 

het juiste antwoord te kiezen. Na het verstrijken 

van die bedenktijd tonen de leerlingen het door 

hen gekozen antwoord door het op een bepaal-

de manier omhooghouden van een codekaart. 

De docent scant die kaarten in door zijn smart-

phone langs die codekaarten te bewegen. Zijn 

alle codekaarten gescand, dan verschijnt er 

een overzicht van de gegeven antwoorden op 

de smartphone van de docent en desgewenst 

ook op de pc en het digibord.

classroom.google.com

Wereldwijd werken er inmiddels 20 mil-

joen leerkrachten en leerlingen met Google 

Classroom. Het is gemaakt voor leerkrachten 

om te communiceren, plannen en nog effici-

enter les te geven. Hoe? Zet digitaal opdrach-

ten klaar en voorzie ingeleverd werk van een 

cijfer of feedback. Zo bespaar je tijd en papier. 

Leerlingen hebben een overzicht van (gemaak-

te) opdrachten. Ze werken online samen in 

documenten en presentaties. Klaar? De leerling 

levert het werk in en ziet de feedback.

Erik Bloklander

“Ik werkte hiervoor als meerschoolse 

ICT-coördinator bij een stichting met een 

flink aantal scholen en leerlingen. ICT in 

combinatie met onderwijs heeft altijd mijn 

belangstelling gehad. Op veel scholen zie ik 

dat er nog vele mogelijkheden zijn die benut 

kunnen worden.”

Bee-bot
Erik ziet veel kansen. Hij licht toe: “Digitale 

geletterdheid is belangrijk in het onderwijs. 

Denk aan ICT-vaardigheden, mediawijsheid 

en computational thinking. Dat laatste richt 

zich op het leren oplossen van problemen of 

vraagstukken. Een mooi voorbeeld hiervan 

is programmeren. Daar kun je al vanaf groep 

1 mee starten met bijvoorbeeld de inzet van 

de Bee-Bot. De Bee-Bot is een robot in de 

vorm van een bij, waarbij jonge kinderen 

eenvoudige opdrachten verwerken. Ze laten 

hem voorwaarts, achterwaarts, naar links 

en naar rechts bewegen. Superleuk en leer-

zaam. Ik ben er voorstander van om hier op 

jonge leeftijd aandacht aan te besteden.”

Mensenwerkers
“Dat sluit naadloos aan op het bewijs 

eigentijdse levensvaardigheden. Alles wordt 

steeds meer geautomatiseerd, robots 

nemen steeds meer banen over. De taak 

van leerkrachten verschuift. We worden 

‘mensenwerkers’. Qua eigenaarschap en 

zelfstandigheid bereiden we leerlingen voor 

op de toekomst door aandacht te schen-

ken aan samenwerken, kritisch denken, de 

sociale en culturele vaardigheden en het 

communiceren met elkaar. Daar horen ook 

de computervaardigheden bij.”
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Snappet
Voor docenten ziet Erik ook winst, als technologie 

een grotere rol krijgt: “Neem een adaptief onder-

wijsplatform als Snappet, waar steeds meer scholen 

gebruik van maken bij de basisvakken. De inzet van 

deze middelen biedt veel voordelen. De leerlingen 

krijgen direct feedback op wat ze doen en er is meer 

individuele differentiatie mogelijk. Het bespaart 

de leerkracht correctiewerk. Je kunt als leerkracht 

eenvoudig monitoren wat de leerrendementen van 

leerlingen zijn, ook op groepsniveau. Je ziet direct 

waar leerlingen staan en waar ze op uitvallen.” 

Opleiding
Erik waakt er echter voor om snel innovaties door 

te voeren. “Je moet er als team met elkaar over in 

gesprek gaan. Samen tot een visie en draagvlak 

komen. Dan pas kun je concrete plannen maken. 

Bijvoorbeeld met het Vierin balans model. Dit model 

is gebaseerd op de vier bouwstenen die samen voor 

een optimaal ICT-rendement zorgen: visie, deskun-

digheid, inhoud en toepassing & infrastructuur. Een 

ander cruciaal punt: investeer in de mensen die met 

de ICT-middelen werken. Wil je optimaal profijt heb-

ben van de beschikbare middelen, dan moet je de 

softwareprogramma’s doorgronden. Wat kun je er 

allemaal mee, hoe maak je een efficiencyslag? Doe 

je dat niet, dan kun je juist meer werkdruk ervaren 

van de inzet van digitale toepassingen.” 

Eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid
Eigenaarschap en zelfstandigheid ziet Erik ook in de 

context moderne media. “Er zijn ouders die zich af-

vragen waarom we niet met filters op de computer 

werken. Maar internetfilters blijven uiteindelijk een 

hulpmiddel. Een gesprek voeren over mediawijsheid 

met leerlingen, dat is voorbereiden op de toekomst. 

Ik pleit ervoor om regelmatig gesprekken met leer-

lingen in te plannen. Want het is complex. Ook voor 

ons als volwassenen. 

Bij verantwoordelijkheid en eigenaarschap, zoals in 

bewijs 3 van het Vision Eye, hoort ook dat we kinde-

ren leren hoe ze met de sociale media om moeten 

gaan. We koppelen dit ook aan onze kernwaarden 

en onze christelijke identiteit. Dan is het belangrijk 

om er met elkaar over in gesprek te gaan. Wat leeft 

er in de klas? Welke sociale media worden gebruikt? 

Het is daarbij niet nodig om met de leerkrachten 

harde afspraken te maken over wat ze wel en niet 

laten zien in de klas, dat weten ze wel. Daarin blij-

ven we dicht bij onze normen en waarden.”

Jasmijn
...zit in groep 8 van PCBS De Bron. Op haar telefoon speelt ze graag Color 

Switch. Jasmijn legt uit: “Je hebt een rondje en je moet hem zo ver moge-

lijk vooruit krijgen en het moeilijke is, er zijn ook obstakels. Ik vind er alles 

leuk aan.” Op social media zit ze op Snapchat. Ze maakt er foto’s, ze chat 

en ze bekijkt er foto’s van anderen. Op Instagram liked ze foto’s en post ze 

zelf ook. Facebook is niet zo haar ding. Ze is erg positief over de agenda op 

haar telefoon. Zo leer je vast plannen. Girly’s blog is een leuke vlogger. Haar 

vlogs gaan over Sketches en beauty, over van alles eigenlijk.
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In het Vision Eye van Willem van Oranje Scholen-

groep staat als kernbewijs dat we onze leerlingen 

eigenaarschap willen laten ontwikkelen, zodat ze 

zelf eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen. 

Onze moderne media zijn daar hulpmiddelen bij, 

mits je ze juist gebruikt.

Maar hoe bedreven ben je daarin? Herken je ook het 

moment dat een leerling beter kan uitleggen hoe 

een app of game werkt dan dat je dat zelf kan? En 

ervaar je dat als positief? Hoeveel verantwoordelijk-

heid geef jij leerlingen? En heeft verantwoordelijk-

heid ook te maken met ruimte en je leerlingen zien?

Door leerlingen zelf eigenaar te laten zijn, kunnen 

ze groeien en zich ontwikkelen. Het geeft hen de 

boost aan zelfvertrouwen die nodig is om verder te 

kunnen gaan in hun mens zijn. Worden wie je bent, 

dat is een prachtige uitdrukking. Hoe helpen we hen 

daarbij. En is dat alleen aan ons of is het ook onze 

goede God die daarin misschien wel de grootste rol 

speelt?

In ons derde kernbewijs zeggen we:

Programma’s gericht op 
eigentijdse levensvaardigheden
Leerlingen worden versterkt in hun zelfstandig 

opereren. Ze leren eigenaarschap te ont-

wikkelen, waardoor ze in staat zijn de eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Volwaardig 

participeren in de samenleving vergt een juist 

gebruik van digitale hulpmiddelen en een goed 

gevoel voor de implicaties van het gebruik van 

de moderne media.

Ga eens met leerlingen in gesprek over eigenaar-

schap en over hun leefwereld van moderne media. 

Ken je hun leefwereld goed genoeg? En hoe erva-

ren zij de verantwoordelijkheden die ze hebben in 

een klas, school of thuis?

Begin met wat hen bezig 
houdt. Ken jij hun games?
Kijk dan vooral eens mee! Vraag wat ze nou eigenlijk 

spelen, waar ze van genieten. Ontdek dat ze eigen-

lijk een heleboel leren van zo’n game en ook met 

wie ze spelen. 

Geef je leerlingen ruimte om uit te leggen waar ze 

mee bezig zijn.

YouTubers en vloggers die genoemd 
worden door leerlingen. Zoek 
ze eens op met je leerlingen en 
vraag wat hen hierin inspireert.
Leerlingen van onze scholengroep kijken op 

YouTube naar:

Teske de Schepper, Glorie, Jaroyalistic, Pewdiepei, 

The brokenmachine Battlefield, Stuk tv, Voor rood 

wit gevlogd, Kalvijn en Monica Geuze 

Ook kun je met collega’s of je team in 
gesprek gaan over moderne media. 
Hiernaast de vragen die je elkaar kunt stellen. We 

hopen dat dit magazine je daar ook bij inspireert.

Met elkaar
in gesprek!



21

Tip één: Probeer elkaar open vragen te stellen en 

voer de dialoog. Zo houd je het gesprek ook open 

en verdiepend. Je wilt immers geen discussie, maar 

een diepere kennismaking. In een gesprek met el-

kaar ontdek je snel waar je raakvlakken hebt en vaak 

zitten die in een verrassende hoek.

Tip twee: Na een gesprek over een kernbewijs in 

een team ontstaat er vaak vanzelf een beeld over 

waar je met elkaar voor staat. Kun of wil je daar iets 

mee als team? Als een team vanuit hun eigen pas-

sie, drijfveren en talenten werkt, kan het werkplezier 

nog meer toenemen. 

Hoe doe je dat: een gesprek over zien en gezien worden?

 10 vragen 
 die je elkaar kunt stellen over 

 eigentijdse levensvaardigheden 

1  Had je toen je zelf op de basisschool zat al 

moderne media tot je beschikking en wat 

herinner je je daar nog van? 

2  Wat ontwikkelde bij jou in de periode dat 

je op de basisschool zat een verantwoor-

delijkheidsgevoel? Denk aan een bepaalde 

opdracht, een leerkracht of mogelijk iets 

anders?

3  Hoe zet jij dit kernbewijs zelf in in je klas? 

4  Vind je het belangrijk om kinderen al jong te 

leren dat ze verantwoordelijk zijn voor wat 

ze doen?  

5  Wat is jouw beste voorbeeld?

6  Zelfredzaamheid, probleemoplossend ver-

mogen en verantwoordelijkheid: het zijn een 

aantal van de zogenaamde live skills. Skills 

die leerlingen succesvol laten zijn. 

Kun je concreet vertellen hoe jij je leerlingen 

deze vaardigheden aanleert?

7  17% van de jongeren (tussen de 12 en 18 

jaar) in Nederland zegt verslaafd te zijn aan 

social media en dit gebeurt meer bij meisjes 

dan bij jongens. Bovendien kunnen sociale 

media volgens jongeren zelf een negatieve 

invloed hebben op hun concentratievermo-

gen, nachtrust en schoolprestaties. Dit blijkt 

uit het onderzoek Belevingen van het CBS. 

Ervaar jij ‘gevaar’ bij het gebruik van social 

media als je kijkt naar jouw leerlingen? En 

wat doe je er eventueel aan?

8  Wat doe je zelf met social media en hoe 

belangrijk is dat voor je?

9  Hoe sluiten christelijke waarden en normen 

aan bij dit kernbewijs? 

10  Leert je geloof je ook om verantwoorde 

keuzes te maken?
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Advent
Met elkaar op weg naar Kerst

De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat 
komst betekent. In de adventsperiode bereiden we ons voor op 
het kerstfeest: het feest van de geboorte (komst) van Jezus. 
Tegelijk staan we stil bij de ‘wederkomst’; de terugkomst van 
Jezus op aarde.  Advent begint vier zondagen voor kerst en 
duurt tot kerstavond. De adventsperiode van dit jaar loopt van 
zondag 2 december 2018 tot en met maandag 24 december 
2018 en duurt 23 dagen.

Voor elke week hierbij een fragment. Om even stil te staan bij wat jij verwacht en misschien 

de suggestie op te volgen die er bij staat. Willem van Oranje Scholengroep wenst je een 

verwachtingsvolle, muzikale advent.

Eerste advent:

Iemand écht zien geeft hoop

Deze jongen geeft zichzelf met hart en ziel en zegt: “Ik ben goed genoeg. 

En wat is het fijn als iemand dan zegt: ‘Ik zat ernaast. Jij kan het!’. Geef jij 

weleens een compliment, of zeg je weleens dat je ernaast zat?

Doe suggestie:

Geef deze week iemand een compliment 

en zeg tegen iemand sorry.

Tweede advent:

Samen iets doen geeft kracht

Met elkaar zingen, wat is dat fijn en bijzonder. Het 

geeft kracht. Wanneer zing jij? Zing je weleens sa-

men? Wat brengt samen zingen jou?

Doe suggestie:

Kopieer een mooi lied, deel het uit en zing het met 

je klas of met je collega’s in de personeelskamer. 

Ook kun je  natuurlijk samen als collega’s een lied 

zingen voor je leerlingen. 

We verwachten veel van social 

media. Nieuwe mogelijkheden 

komen en gaan alsmaar sneller. 

De uitdaging? Een vaste basis die 

niet verandert. Jezus verwachten; 

vertrouwen op God. 

 “Ik moet op God vertrouwen. 

Eens zal ik Hem weer danken. 

Hij zal mij redden, Hij is mijn God.”

Psalm 43:5

Scan de QR codes met je telefoon en bekijk de fragmen
ten
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Colofon
Het inspiratiemagazine is een gratis uitgave van Willem van Oranje Scholengroep. Het inspiratiemagazine verschijnt 6 keer per jaar en is 

bedoeld voor alle medewerkers van Willem van Oranje Scholengroep. Het magazine wil enthousiasmeren en inspireren in de kernbelofte: 

‘Vol voorbereid op de toekomst’.
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Derde advent:

Goud in iemand zien geeft geloof

Wanneer zeggen we tegen iemand ik zie goud in jou want ik zie God door jou? 

Zeg je dat weleens tegen een collega, een goede vriend of tegen je partner? 

Met elkaar uitzien naar de komst van Christus is met elkaar praten over je 

geloof. In liefde je geloof delen, gaat het daarom?

Doe suggestie:

Stuur dit lied als bemoediging door aan iemand 

die het niet van je verwacht.

Vierde advent:

Iets doen voor een ander geeft energie

Tijd van verwachting, maar ook tijd om vooruit te denken en nieuwe plannen te 

maken. Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg bouwt een boot en gaat 

op reis. Een sponsoractie voor Edukans. Dit is een grote actie, maar iedereen kan 

iets doen. Hoe klein ook. Wat doe jij voor een ander? Herken je het gevoel van 

energie dat je daarvoor terug krijgt?

Doe suggestie:

Drink koffie met een collega die het moeilijk heeft, geef geld aan een goed 

doel of bak een taart voor een iemand die iets aardigs voor je heeft gedaan. 

Ook dat is advent, samen uit kijken naar Zijn komst.

Foto: Gerald Troost



De website van God
Voor mij is surfen op het net 

Een fluitje van een cent. 
Ik denk er sterk aan 

Om zelf een website uit te bouwen.
Voor de grap surfte ik eens 

naar de website van God. 
Zoals ik dacht, ik vond die niet.

‘Wat doe je?’, vroeg pa. 
‘Naar wie surf je?’ 

Ik vertelde het hem. 
Toen zei pa: 

‘Om God te bereiken, 
heb ik geen website nodig. 

Evenmin een vel postpapier, 
Noch een telefoonlijn. 

Ook geen gsm. 
Ik kan God altijd bereiken. 

24 uur op 24 uur. 
Jaar in, jaar uit.’

God, 
Ik denk nog vaak aan wat pa toen zei. 

Praten met God, mag en kan altijd.
Trouwens, Jezus gaf het de mens mee. 

Hij sprak heel veel met zijn Vader. 
Toch goed om te weten. 

Als Jezus het deed, 
dan mag ik dat ook.

(Uit: Stef Desodt, Luister eens, God. Halewijn 2003)


