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Inleiding 
 

Deze instructie helpt je bij het gebruik van de digitale versie van de ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’. De online 

versie is ontwikkeld voor zelfstandig gebruik binnen uw schoolbestuur. Om dit goed te laten werken gaat deze 

instructie in op: 

● praktische zaken; 

● de benodigde voorbereidingen; 

● de werking van de online versie van de Ict-puzzel; 

● veelgestelde vragen. 

 

Praktische zaken 
De ict-puzzel is te bereiken via ict-puzzel.kennisnet.nl. Dit webadres brengt je bij het volgende scherm.  

 

 

Figuur 1. Startscherm online versie ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ 

 

Hierna volgt een overzicht van belangrijke praktische zaken om rekening mee te houden. 

● Zodra de ict-puzzel op het scherm verschijnt, kun je direct starten.  

● De voor jouw gepresenteerde ict-puzzel heeft een unieke code in het webadres (bijvoorbeeld: https://ict-

puzzel.kennisnet.nl/250754354). Deze unieke code geeft je altijd toegang tot de ict-puzzel die je bent 

gestart, dus het is belangrijk dat alle gebruikers dezelfde code invoeren.  

● De ict-puzzel is het best te gebruiken door een groep van 3 tot 6 personen. Let erop dat iedereen 

dezelfde code gebruikt.  

● De ict-puzzel is ontwikkeld voor gezamenlijk gebruik. Dit houdt in dat alle deelnemers op hetzelfde 

scherm werken. 

● De ict-puzzel is ontwikkeld voor een device met touchscreen. Een tablet of Digiboard is het meest 

optimaal.  

● Voor het vastleggen van de opbrengsten en inzichten is het handig om ook een laptop beschikbaar te 

hebben. Deze opbrengsten kunnen worden vastgelegd in het reflectiedocument.  

● Op kennisnet.nl vind je een drietal documenten die je kunt gebruiken bij de uitvoering van de online ict-

puzzel: 

o Reflectiedocument 

o Instructie  

o FAQ  

 

 

 

https://ict-puzzel.kennisnet.nl/
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De benodigde voorbereidingen 
Het gebruik van de ict-puzzel vergt een aantal voorbereidingen. Het is gewenst dat een medewerker van het 

schoolbestuur (bijvoorbeeld de bovenschoolse ICT-coördinator) beschikbaar is om het gebruik van bijvoorbeeld 

de devices te ondersteunen. 

 

De voorbereiding omvat de volgende werkzaamheden: 

● Het plannen van de bijeenkomst om met de ict-puzzel aan de slag te gaan. De minimaal benodigde tijd 

bedraagt 1 uur (voor het onderdeel: ‘Van zicht naar inzicht’) en de maximaal benodigde tijd bedraagt 2,5 

uur (inclusief het onderdeel: ‘Van inzicht naar inzet’ en de evaluatie). De beste optie is om met elkaar het 

volledige programma te doorlopen.  

● Indien mogelijk reserveer je voor de uitvoering van de ict-puzzel een ruimte waar een Smartboard 

beschikbaar is. Test vooraf de werking van de ict-puzzel op het device.  

● Reserveer tijd om alle beschikbare documentatie door te lezen en stel het programma samen voor de 

bijeenkomst. De beschikbare documentatie bevat een voorstel voor de opzet. 

● Kies op welke manier de opbrengst van de ict-puzzel wordt vastgelegd. Je kunt hiervoor het 

reflectiedocument gebruiken. Het is een optie om dit document geprint te gebruiken, maar je kunt het 

document ook downloaden voor gebruik op een laptop. 

● In het scenario ‘Van inzicht naar inzet’ helpt de ict-puzzel je op weg met het opstellen van het 

Implementatie- en investeringsplan 2.0. Dit format kun je terugvinden op de website van de PO-Raad.  

 

De werking 
In figuur 2 is het startscherm van de ict-puzzel nogmaals weergegeven met daarin de letters A tot en met E. Met 

behulp van deze letters wordt de werking van de ict-puzzel toegelicht. 

  

 

Figuur 2. Toelichting bij startscherm online Ict-puzzel voor het onderwijs  

 

A: Timer 

Bij de letter A staat de timer die aangeeft hoe lang je bezig bent met de ict-puzzel. De timer start op 45 minuten 

en telt af tot 0. Als de timer op 0 staat gebeurt, kun je de ict-puzzel gewoon blijven gebruiken. De timer is vooral 

bedoeld om inzicht te bieden in de tijd die aan de ict-puzzel wordt besteed. Mocht je na 45 minuten nog niet klaar 

zijn met de ict-puzzel, dan heb je de mogelijkheid om de timer met tien minuten te verlengen. Naast de 

tijdsindicatie verschijnt een button waarmee je dit kunt doen. 

A

B

C

DE

https://www.poraad.nl/system/files/themas/innovatie_ict/format_implementatie-en_investeringsplan_onderwijs_en_ict_pdf.pdf
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B: Het speelbord 

Het vlak met de witte hexagons (B) vormt het speelbord voor de ict-puzzel. De bouwsteenkaartjes (onderdeel C) 

kunnen op dit speelbord worden geplaatst. Het maakt niet uit op welke plek je met het plaatsen begint. De 

bouwsteenkaartjes passen precies op de hexagonvlakken van het speelbord, maar het is mogelijk om de kaartjes 

anders te plaatsen. Bijvoorbeeld op elkaar of net buiten het speelbord. 

 

 

  

Je kunt zelf bepalen hoeveel bouwsteenkaartjes je gebruikt in de ict-puzzel. Het speelbord biedt daarin geen 

beperkingen. 

 

C: De bouwsteenkaartjes 

Rechts van het speelbord bevinden zich de bouwsteenkaartjes (C). Er zijn in totaal 24 kaartjes beschikbaar bij 

aanvang. Acht kaartjes in de pijler onderwijs (blauw), Acht kaartjes in de pijler middelen (groen) en acht kaartjes 

in de categorie organisatie (oranje). Je kunt alle bouwsteenkaartjes zien door te scrollen in het menu. Dit doet je 

door op de witte achtergrond verticaal te ‘swipen’. Bij gebruik van een muis dien je de cursor op het witte vlak te 

plaatsen, de linker muisknop ingedrukt te houden en vervolgens de muis te bewegen. De bouwsteenkaartjes kun 

je op het speelbord plaatsen door ze te slepen naar de plek waar je ze wilt plaatsen. 

 

D: Het toevoegen van kaartjes  

Met de button ‘Kaartje toevoegen’ (D) is het mogelijk om extra kaartjes aan de ict-puzzel toe te voegen. Dit kun je 

doen als je van mening bent dat bouwsteenkaartjes ontbreken of voor jou niet duidelijk zijn omschreven. Na het 

klikken op de button verschijnt het volgende scherm: 

 

 

 

Je kunt vervolgens de tekst van het nieuwe bouwsteenkaartje invullen en aangeven tot welke pijler het kaartje 

behoort. Indien je de pijlers onderwijs, middelen of organisatie niet van toepassing vindt, gebruik je de optie 

‘Anders’. Je maakt dan een bouwsteenkaartje aan met de kleur grijs. Na het klikken op de button ‘Toevoegen’ 

wordt het kaartje aangemaakt. In het scroll menu aan de rechterkant wordt een overzicht aangemaakt van de 

extra kaartjes. Dit wordt na het aanmaken als volgt getoond: 
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De nieuw aangemaakte bouwsteenkaartjes kunt je op dezelfde manier gebruiken als de bij aanvang beschikbare 

bouwsteenkaartjes. 

 

E: Prioriteit aangeven 

Met de button ‘Prioriteit aangeven’ kun je wisselen naar een andere spelmodus. In plaats van het plaatsen en 

verschuiven van bouwsteenkaartjes biedt de spelmodus ‘Prioriteit aangeven’ jou de mogelijkheid om aan te 

geven welke van de gelegde bouwsteenkaartjes de hoogste prioriteit hebben. In de nieuwe spelmodus vervagen 

het speelbord en de geplaatste bouwsteenkaartjes. Door te klikken op een bouwsteenkaartje geef je aan dat het 

kaartje prioriteit heeft. Het bouwsteenkaartje krijgt bovenin een sterretje en het vervagen verdwijnt. Dit ziet er als 

volgt uit: 

 

 

 

De button linksonder heeft nu de tekst ‘Kaartjes leggen’ gekregen. Door op de button te klikken, keer je weer 

terug naar de oorspronkelijke spelmodus. Gedurende de uitvoering van de ict-puzzel is het altijd mogelijk om van 

spelmodus te wisselen. 

 

Exporteren van het eindresultaat 

Wanneer je klaar bent met de ict-puzzel, blijft het eindresultaat via het unieke webadres altijd toegankelijk. Via het 

delen van dit webadres kun je andere toegang geven of de ict-puzzel benaderen vanaf een ander device. 

Wanneer je een afbeelding wilt maken voor gebruik in andere documenten, dien je een screenshot (printscreen) 

te maken. In de toekomst zal er een functionaliteit toegevoegd worden om op een snellere manier het gelegde 

onderwijs en ict-proces te delen (via pdf).  

 

Veelgestelde vragen over de Ict-puzzel voor het onderwijs  

Er is een FAQ beschikbaar met daarin de meest gestelde vragen over de ict-puzzel. Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33.  

mailto:support@kennisnet.nl

