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Voorwoord

Zet leerlingen op een slimme manier in bij de implementatie van ict en sta versteld 

van de opbrengst voor uw school! Dat is in één zin de boodschap van deze publicatie.

Op de meeste scholen staan de leerlingen aan het eind van de keten. Ze worden niet 

betrokken bij de keuze voor en het in gebruik nemen van computers, digiborden en 

andere hardware. Maar het gonst in het Nederlandse onderwijs: de afgelopen maan-

den hebben we een groeiend aantal verhalen gehoord over hoe scholen leerlingen 

inzetten en laten participeren in ict-gerelateerde activiteiten. Zo kwamen we op het 

idee een publicatie samen te stellen met beschrijvingen van een aantal goede voor-

beelden. Na een oproep op diverse social media druppelden al snel verhalen binnen 

van scholen uit alle sectoren met telkens weer dezelfde conclusie: het betrekken van 

leerlingen bij de implementatie van ict op school werkt positief uit voor de school 

én de leerlingen.

In deze publicatie treft u voorbeelden aan uit basisscholen en scholen voor voort-

gezet en middelbaar beroepsonderwijs. We hebben een aantal scholen bezocht en 

een bijeenkomst georganiseerd in Zoetermeer. Daar bespraken we de voorbeel-

den en de over eenkomsten en verschillen. We probeerden conclusies te trekken en 

hieruit algemene adviezen te destil leren. De opbrengst bieden we u hierbij ter 

inspiratie aan.

Het krachtigste instrument bij de implementatie van ict is ruim voorradig op uw 

school: uw eigen leerlingen. Laat u verbazen! Door de positieve effecten die het 

betrekken van leerlingen heeft op de introductie en het gebruik van ict in uw school. 

Of door de capaciteiten van uw leerlingen die ze zullen laten zien als u ze het ver-

trouwen geeft om allerlei taken op zich te nemen. Van het runnen van een helpdesk 

tot het geven van cursussen aan uw docenten.

Frans Schouwenburg

Sectormanager po en vo, Kennisnet
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De tijd dat volwassenen alle wijsheid in pacht hadden en kinderen als onbeschreven 

blad de school binnen kwamen ligt achter ons, met het internet als grote katal ysator. 

Hiermee is ook de rol van de leraar veranderd. Het idee dat je iets kunt leren van je 

leerlingen is voor veel leraren nogal een paradigmaverschuiving. Maar wie vervol-

gens de mogelijkheden wil zien, kan veel bereiken. En dat blijkt uit de ervaringen 

van scholen die leerlingen aanspreken op hun deskundigheid op het gebied van ict en 

technologie. Ze zetten leerlingen in om technische probleempjes op te lossen, leraren 

te helpen bij het gebruik van ict of mee te denken over het ict-beleid van de school. 

De over het algemeen prille ervaringen leren dat dat meer oplevert dan alleen snelle 

oplossingen voor de alledaagse problemen met het netwerk, het digitale schoolbord of 

de elektronische leeromgeving. Het laten participeren van leerlingen bij het introdu-

ceren en implementeren van ict bevordert het gebruik van ict in de school. Leerlingen 

die een bijdrage leveren aan het werken met ict op de school tonen daarnaast meer 

betrokkenheid bij en motivatie voor de school en hun studie én ze worden mediawijzer 

in het gebruik van digitale media.

Hoe?

Leerlingen inzetten op het gebied van ict kan op allerlei manieren. Bij het kiezen van 

activiteiten gaat het erom onder andere te kijken naar wat voor vragen er leven op 

de school, naar de mogelijkheden die de school heeft, de leeftijd en het niveau van de 

leerlingen en de reeds bestaande ict-infrastructuur. Hieronder geven we eerst zeven 

algemene suggesties van hoe de school leerlingen kan inzetten. 

1. Documenten creëren

Bijdragen voor de website van de school, samenvattingen van de lesstof in een video- 

of animatiefilmpje, overhoringen in het online programma Wrts, een educatieve game 

in GameMaker, oefenstof voor leerlingen uit de lagere klassen, cartoons voor bij de 

Zeven ideeën 
voor leerlingparticipatie

Ze pingen op hun Blackberry’s en zijn actief op Facebook. Ze installeren soft-

ware of vervangen in een handomdraai een harde schijf. Ze vinden ‘op de tast’ 

het juiste knopje of kabeltje. Voor veel jongeren heeft technologie aanzien-

lijk minder geheimen dan voor hun leraren en andere medewerkers van hun 

school. Kun je als school of als leraar gebruik maken van die expertise?
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lesstof... Laat leerlingen digitale documenten creëren voor gebruik binnen de school. 

Sluit daarbij aan op hun vaardig heden en interesses. De één is een kei in het maken 

van een videomontage, weer een ander is in zijn vrije tijd aan het programmeren.

2. Bronnen zoeken

Een online game die perfect aansluit op de behandelde lesstof of een filmpje op 

YouTube waarin die stof nog eens kort en helder wordt uitgelegd. Waarom zou u 

zelf gaan zoeken naar dit soort bronnen als u uw leerlingen het werk kunt laten 

doen. Geef ze de opdracht voorafgaand aan de volgende les u een link te sturen met 

de bron die ze gevonden hebben. Bekijk en beoordeel de ingeleverde bronnen en 

bouw zo aan een verzameling voor uw eigen onderwijs.

3. Actief meepraten en -beslissen

Hoe moeten afspraken over social media-gebruik binnen de school eruit zien? Welke 

software moet de school aanschaffen? Het zijn vragen waar leerlingen soms bijzonder 

zinvolle antwoorden op kunnen formuleren. Heeft de school een actieve leerlingen-

raad? Dat is een goed begin. Maar meepraten kan ook door debatten te organiseren 

over dit soort moeilijke vragen. Bedenk bovendien dat afspraken die leerlingen zelf 

hebben opgesteld en ondertekend beter worden nageleefd dan regels die van bovenaf 

worden opgelegd.

4. Docenten coachen

Moeite met het doorgronden van de geheimen van het digitale schoolbord? Lukt het 

niet een filmpje uit YouTube te verwerken in uw PowerPointpresentatie? Wijs een 

groep ‘digivaardige’ leerlingen aan als docentcoach, als helpdesk van jongeren voor 

wie het de ultieme uitdaging kan zijn: hoe leg ik iets uit wat voor mij vanzelfspre-

kend is, maar voor mijn docent volstrekt onbegrijpelijk? Harm Jan Beekhuis, leerling 

van Stad & Esch in Meppel verwoordt het prachtig:  

5. Leerlingen als tutor

Hoe werkt de elektronische leeromgeving? 

Hoe kan ik van huis uit inloggen op het sys-

teem van de school om mijn actuele cij-

ferlijst te bekijken? Leerlingen zijn vaak 

prima in staat bepaalde kennis en vaar-

digheden op een begrijpelijke manier door te geven aan leeftijds genoten 

of jongere leerlingen. Ze weten immers nog heel goed wat er zo moeilijk 

is aan die ene handeling. Maak gebruik van de beschikbare deskundigheid.  

Ook hier geldt: je leert het meest van het uitleggen aan anderen.

Ja, ik heb behoorlijk veel geduld. Dat is wel 
een belangrijke eigenschap voor dit werk. Ik zie 
deze leraar elke week groeien: inmiddels kan hij 
de belangrijkste dingen zelf. Mijn motto is dan ook: 
je leert het meest van wat je uitlegt aan anderen.”
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6. Zet leerlingen in als webcare-team

Hoe wordt de school vermeld in uitingen op social media? Zijn er leerlingen die op 

Facebook, Hyves of Twitter klachten uiten over de school? Hoe zou u met die leerlin-

gen in gesprek moeten gaan? Een webcare-team van leerlingen krijgt de opdracht te 

monitoren wat er over de school op het internet gezegd wordt en na te denken over 

de wijze waarop de school zou moeten reageren op eventuele incidenten.

7. Leerling als adviseur

Gaat u een beurs of een studiedag bezoeken over een ict-gerelateerd onderwerp? 

Neem eens een leerling mee. Dat digitale schoolbord, is dat wel een goede inves-

tering? Kan de leerling het verhaal dat verteld wordt op dat congres vertalen naar 

wat het betekent voor het onderwijs zoals leerlingen dat ervaren? Nog een tip: laat 

de leerling een verslag maken in beeld en geluid van het bezoek, zodat collega’s 

die er niet bij konden zijn toch in 10 minuten een idee krijgen van wat er te zien 

en te beleven viel.

Meeropbrengst

Leerlingen betekenisvolle opdrachten geven die voortbouwen op hun kennis van en 

belangstelling voor technologie levert een mes op dat aan veel kanten snijdt. De op-

brengst voor de school is evident: meer deskundigheid en meer mogelijkheden om ict 

te integreren in het onderwijs. Maar denk ook aan het effect van het erkennen van 

de deskundigheid van leerlingen en het waarderen van hun bijdrage. Het leidt tot 

meer motivatie, een positiever zelfbeeld en een gevoel van mede-eigenaarschap van 

de school en het leerproces, soms zelfs tot trots op de school als een gemeenschap 

waarin je een actieve rol hebt. Het aantal conflicten zal verminderen; de sfeer zal 

verbeteren en het plezier in school zal toenemen. Leerlingen zullen zuiniger worden 

op wat ze als hún school zijn gaan beschouwen. Het leraarschap zal afwisselender en 

leuker worden. Als leraar gaat u een sprankelende samenwerking aan met uw leer-

lingen, waar u zelf ook nog het één en ander van opsteekt. Denkt u nog steeds dat 

leerlingen niet in staat zijn een zinvolle bijdrage te leveren en dat het allemaal veel 

te moeilijk voor ze is? Probeer het uit. The proof of the pudding is in the eating, 

zeggen de Engelsen.
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Peter de Visser, directeur-bestuurder

“We zijn momenteel volop bezig met de stapsgewijze invoering van laptoponderwijs. 

Alle leerlingen uit leerjaar 1 en 2 (en in het vmbo ook leerjaar 3) hebben op dit moment 

een MacBook. Je kunt je voorstellen dat dat voor onze medewerkers een ingrijpende 

verandering is. Veel groter dan voor de leerlingen, die over het al gemeen handig zijn 

met de computer en andere technologieën. Dat bracht ons zo’n drie jaar geleden op de 

gedachte te gaan werken met ict-coaches: leerlingen in de rol van helpdeskmedewerker 

voor medeleerlingen of voor docenten. Naast het beantwoorden van vragen over het 

werken met de laptop of het digitale schoolbord, verzorgen deze leerlingen ondertussen 

ook workshops voor docenten.

We nemen het werk van de ict-coaches uiterst serieus. Zo zijn er twee docenten actief 

met de begeleiding van het team en belonen we leerlingen voor hun inzet met een 

vrijwilligersvergoeding die vergelijkbaar is met wat ze zouden verdienen door in de 

supermarkt vakken te gaan vullen. Voor de leerlingen is dit werk leuker.

Eind 2011 plaatsten we op verschillende online media een oproep voor goede 

voorbeelden van hoe de school leerlingen kan inzetten bij de implementatie van 

ict. We ontvingen vele reacties, waaruit we zeven scholen hebben gekozen om te 

benaderen. Hierna laten we van elke school een onderwijsprofessional en een 

leerling aan het woord over hun project en de ervaringen ermee.

‘Geduld hebben is een 
belangrijke kwaliteit’

Het project

Leerlingen inzetten als ict-coach voor medewerkers en leerlingen.

De school

RSG Stad & Esch

Voortgezet onderwijs

Praktijkvoorbeelden
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Deze aanpak sluit naadloos aan bij onze visie op onder wijs. We geven onze leer-

lingen zoveel mogelijk betekenisvolle opdrachten waar ze veel van leren en die 

bovendien de betrokkenheid bij de school sterker maken, ook tussen leerlingen 

onderling. Want brugklassers uit het vmbo werken als ict-coach zij aan zij samen 

met leerlingen uit de bovenbouw van het vwo, ieder vanuit eigen talenten.

Werken met ict-coaches is wat mij betreft slechts een eerste stap. Een vwo-leerling 

die vindt dat het digitale lesmateriaal beter kan, gaan we koppelen aan een docent 

die vervolgens samen met die leerling aan sprekende nieuwe content gaat maken. We 

nemen leerlingen zelfs mee op onze heidagen waar we, vanuit onze missie en visie, 

praten over de gewenste organisatie-identiteit. Dit 

blijkt enorm krachtig, iets waarvan leerlingen én 

leraren veel leren en wat leidt tot eigenaarschap en 

gedeelde verantwoordelijkheid.”

Harm Jan Beekhuis, leerling vwo 6

“Eén keer in de week begeleid ik een wat oudere 

docent. Hij heeft de digitale ontwikkeling nauwelijks meegekregen. We zijn 

daarom echt bij het begin begonnen: samen aan de laptop zitten en dan een mapje 

aanmaken op het bureau blad. Zelf ben ik handig met de computer, maar ik kan 

gerust een uur naast iemand zitten, dingen nog eens uitleggen en laten zien en dan 

aan het eind een klein stapje verder zijn. Ja, ik heb behoorlijk veel geduld. Dat is 

wel een belangrijke eigenschap voor dit werk. Ik zie deze leraar elke week groeien: 

inmiddels kan hij de belangrijkste dingen zelf.

Ik ben nu voor het derde jaar actief als ict-coach op school. Het begon met een 

oproep via onze mentoren. Uit alle belangstellenden werden we met vijftien leer-

lingen gekozen, waarbij onze motivatie een belangrijk criterium was.

Voordat we aan de slag gingen, kregen we een training in het gebruik van MacBooks. 

Wij waren zelf eigenlijk alle maal nog Windowsgebruikers. 

In het begin wisten docenten ons niet goed te vinden, sommigen vonden het ook wat 

onwennig een leerling om hulp te vragen. Dat is veranderd. Er zijn al leraren die het 

niet eens meer zelf gaan uitzoeken als ze iets niet weten en meteen om uitleg vragen.

We helpen ook tijdens de les, bijvoorbeeld bij het aansluiten van een laptop op het 

digitale schoolbord. Ik heb zojuist nog een workshop voor docenten gegeven over hoe 

je toetsen maakt in onze elektronische leer omgeving Teletop.

Goede ervaringen met ict-coaches leiden 
tot een sneeuwbaleffect: leerlingen worden bij 
steeds meer aspecten van ict in het onderwijs 
en de organisatie van het onderwijs betrokken.”
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Inmiddels hebben we ook een vaste plek in de aula. Leerlingen kunnen met hun laptop 

naar ons toekomen als ze vragen of problemen hebben. De ict-medewerkers van de 

school worden zo ontlast. Ze krijgen alleen nog de moeilijkere problemen, waarbij 

bijvoorbeeld de laptop opengeschroefd moet worden.

Als we iemand helpen, noteren we de gewerkte tijd op een formulier. De betrokken 

leraar zet een paraaf en aan het eind van de week leveren we het formulier in. We 

verdienen een vast bedrag per uur; die verdiensten zijn mooi meegenomen.

Ik heb al veel geleerd van dit werk. Over de techniek, doordat je soms dingen moet 

gaan uitzoeken als je het antwoord nog niet weet. Maar vooral over hoe je adviseert 

en presenteert. Door het geven van workshops ben ik zelfverzekerder geworden. Een 

praatje houden voor dertig mensen, dat doe ik nu gewoon. Ik ben dan ook veel rustiger. 

Ook de opbouw van mijn workshops is beter geworden. Als je dit werk doet, zie je dat 

leraren je wat minder afstandelijk gaan benaderen. Als ict-coaches zeggen we dan ook 

vaak lachend tegen elkaar: leraren, het zijn eigenlijk net mensen!”

Meer over dit project

Website van de school: www.stadenesch.nl

Filmpje over het project: vimeo.com/31087597

Gouden tip

Geef participatie van leerlingen een vaste plek in de organisatie.
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‘Snel de ict-vaardigheden van onze  
docenten naar een hoger plan tillen’

Antoinette Engbers,  

docent en functioneel beheerder van de ELO

“Op het ROC van Twente hebben een docententeam en de teamhoofden bij wijze van 

proef een iPad gekregen. Daarmee willen we onderzoeken of iPads geschikt zijn voor 

het onderwijs, of ze kunnen bijdragen aan papier loos vergaderen en we willen er ook 

de ict-vaardigheden van docenten mee vergroten. Die zijn soms erg minimaal.

Toen er op de iPads een nieuwe versie van het besturingssysteem geïnstalleerd moest 

worden lukte dat niet. Daarom hebben we de studenten van het ict Service Punt inge-

schakeld. Daar werken leerlingen die de opleiding ict volgen als stagiair. De docenten 

kunnen nu naar dat servicepunt toe voor informatie, of om de installatie te laten doen.

De constructie met het servicepunt werkt prima: docenten geven hun iPad zon-

der problemen met wachtwoord en al af, om hem later weer geüpdate af te halen.  

Andere docenten willen graag uitgelegd krijgen hoe 

het werkt. Dan komt het dus aan op de sociale vaardig-

heden van de student. 

We hebben afgesproken dat de studenten van het 

service punt niet verantwoordelijk zijn voor bestanden 

die op de iPad staan. De docenten is vooraf verteld dat 

ze niet mogen jailbreaken. Maar zo’n iPad is toch een persoonlijk apparaat, docen-

ten zetten er zelf apps op en voor je het weet hebben ze via Dropbox een map met 

illegaal verkregen e-pubs. Tja, dan kan het gebeuren dat die er niet meer op staan, 

nadat IOS 5.0 erop is gezet.”

Het project

Studenten ict helpen docenten bij het updaten van hun iPad.

De school

ROC van Twente

De inzet van studenten bij het ict Service 
Punt bevordert de invoering van iPads doordat 
er meer capaciteit beschikbaar is binnen de 
helpdesk.”

Middelbaar beroepsonderwijs
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Burak Alkan, student

“We hebben al zo’n 25 docenten geholpen met het updaten van de iPads naar IOS 

5.0. De meeste van hen willen zelf ook leren hoe het werkt, dan geven we uitleg. 

Sommige docenten moeten even wennen aan het idee dat ze iets van een leerling 

kunnen leren. Als ze ons zien vragen ze zich af of ze wel op de goede plek zijn. Maar 

het is leuk om te doen, bovendien krijgen we een stagevergoeding. Ik leer zelf ook: 

de iPads zijn nieuw voor de docenten, maar ook voor ons. Als ik iets niet weet zoek 

ik het even op, op internet. Uiteindelijk lukt het altijd.”

Meer informatie

Website van de school: rocvantwente.nl

IOS 5.0 installeren: tinyurl.com/ios5installeren

Gouden tip

Maak duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden van leerlingen.
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‘Het beste bijbaantje dat je kan hebben’

Nico Leppers, teamleider

“Sinds dit jaar hebben alle brugklassers een MacBook. We hebben leerlingen gewor-

ven voor de technische onder steuning. Dat deden we met een oproep aan onze scho-

lieren uit de vierde klas en hoger: iedereen met verstand van Apple computers mocht 

reageren. Daarbij zaten veel leerlingen uit vmbo-t, want die werkten bij het vak 

Technologie al met Apples. De leerlingen van de andere schooltypes hadden zelf een 

Apple en konden er daardoor goed mee overweg. Uiteindelijk zijn acht leerlingen 

uitgekozen; één leerling per brugklas. Ze werken als helpdesk, installeren besturings-

systemen, maken extra accounts aan, helpen bij verloren wachtwoorden en storingen. 

We noemen ze iHelps. Ze nemen onze twee vaste ict’ers veel werk uit handen. Daar-

door hebben we de kosten voor de implementatie van de MacBooks kunnen beperken. 

De leerlingen ontvangen een vergoeding vergelijkbaar met het minimumjeugdloon. 

Daarnaast krijgen ze een MacBook in bruikleen. Ze doen het werk in hun eigen tijd. 

Onze ict’ers sturen de leerlingen aan.

We hebben een belangrijke voorwaarde gesteld: het schoolwerk mag er niet onder lijden. 

Een aantal iHelps moeten nu toch stoppen, omdat hun cijfers achteruit zijn gegaan. We 

weten natuurlijk niet of dat door het werk komt, maar we 

willen dit in ieder geval uitsluiten.

Inmiddels hebben alle docenten een MacBook, en op den 

duur zullen alle leerlingen van onze school met een lap-

top werken. Dat betekent dat er alleen maar meer werk voor de iHelps zal komen.”

Bram, leerling

“Ik vind het heel leuk om iHelp te zijn. De leerlingen zijn je erg dankbaar en ik heb 

zelf ook een MacBook gekregen van school. Ook krijgen we er een leuk bedrag voor van 

school: het beste bijbaantje dat je kan hebben naar mijn mening. Het is leuk, op je  

Voortgezet onderwijs

Het project

Bovenbouwleerlingen helpen brugklassers met hun MacBooks.

De school

Christelijk Lyceum Zeist

De inzet van iHelps zorgt ervoor dat  
de invoering van MacBooks sneller verloopt.”
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eigen school en je verdient er nog wat mee ook! Ik ben er ongeveer 3 uur per week mee 

bezig. Iedereen is een paar uur per week ingeroosterd in de docentenkamer, waar je 

kan zitten in de zogenaamde ‘iCorner’. Daar kunnen docenten binnenlopen als ze een 

vraag hebben. In de pauzes is er een ruimte, de iRepair, waar eersteklassers naar bin-

nen kunnen gaan voor hun vragen. Daar zit ik twee pauzes per week.

Ik vind het werk niet moeilijk. Vorig jaar is er een nieuw vak bijgekomen op onze 

school dat Technologie heet. Daar heb ik voor het eerst met een Mac gewerkt en er veel 

ervaring mee opgedaan. Ik heb ook veel geleerd door de brugklassers zelf! Natuurlijk 

komt het wel eens voor dat je niet weet hoe je het moet oplossen. In dat geval zoek ik 

gewoon even op internet. Daar kun je bijna alles vinden. Als het een groter probleem 

is, of de oorzaak ligt binnen school, dan ga ik naar de ict’ers van iRepair. Soms word 

ik benaderd door eersteklassers met een ander ict-probleem dan met hun MacBook. Dat 

maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het leuk om zo te helpen.”

Meer informatie

Website van de school: www.christelijklyceumzeist.nl

Informatie over het project: www.christelijklyceumzeist.nl/Page/nctrue/sp3398

Gouden tip

Maak duidelijke afspraken over de voorwaarden die gelden waaronder leer-

lingen iHelp mogen zijn. Vraag voor dit soort werk niet alleen havisten en 

vwo’ers: bij leerlingen van het vmbo-t zit ook veel expertise. Je ziet die leer-

lingen ‘groeien’. 



14

Renée de Senerpont, leerkracht groep 7/8 

“De Werkplaats heeft vijf bovenbouwgroepen (7/8) en in al die groepen hebben twee 

of drie kinderen de rol van Computerkid. Ze geven lesjes aan de leerlingen van de 

jongere groepen: iedere klas is gekoppeld aan een andere klas. Zo krijgt groep 5/6 les 

van de leerlingen in PowerPoint en groep 3/4 in Word. Die lessen zetten we samen 

met de leerlingen op, waarna ze ze zelf uitwerken. Ook tussendoor helpen ze in de 

klas als er computervragen zijn.

De leerlingen geven zichzelf op om Computerkid te worden. De leraar kiest uitein-

delijk. Een kind moet het natuurlijk wel aankunnen, het is voor het hele schooljaar 

en er gaat best wat tijd in zitten. In de praktijk zien we dat het leerlingen zijn die 

bijvoorbeeld handig kunnen organiseren. Of we kiezen een onzekere leerling, of 

juist een leerling die heel handig is maar tegelijkertijd erg verlegen.

De Computerkids vergaderen een keer per week, in de pauze. Mediawijsheid komt dan 

ook aan bod. We praten over zaken als: wat hoort bij school en wat niet? Misschien 

hebben ze bijvoorbeeld een mooi spel gevonden op internet. Daar kijken we dan naar 

en als het geschikt is zetten we het op het bureaublad 

van de schoolcomputers. Als de Computerkids met andere 

leerlingen werken leggen ze ook uit wat verkeerd is om te 

doen op de computer. 

Ik vind het heel normaal om van mijn leerlingen te leren, 

ik doe dit al twintig jaar zo. Al sinds ik voor het eerst een e-mail moest versturen, daar 

hebben leerlingen me toen mee geholpen. We kunnen ze toch niet bijhouden, dus dan 

kunnen we maar beter wat van ze opsteken!”

‘Ik vind het heel normaal  
om van mijn leerlingen te leren’

Het project

Computerkids (leerlingen uit groep 8) geven leerlingen uit lagere groepen les 

over het gebruik van de computers.

De school

 De Werkplaats Kindergemeenschap Kees Boeke

Primair onderwijs

Door leerlingen in te zetten leren 
leerlingen én docenten beter werken met de 
beschikbare computerprogramma’s.”
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Ira, leerling groep 8

“Ik vind het heel erg leuk om met de computers te werken, en ook om er aan de an-

dere kinderen over te vertellen. Ik heb net nog PowerPointles gegeven. De andere 

kinderen willen heel graag van mij leren hoe het moet. Ik ben geen nerdje, maar 

wel geïnteresseerd in de computers. Ik vind het goed dat de leerlingen bij ons op 

school computerles mogen geven, wij gaan meer met onze tijd mee en weten meer 

van computers dan onze leraren.”

Meer informatie

Website van de school: www.wpkeesboeke.nl

Artikel in InDruk zomer 2009, p.8: tinyurl.com/indruk2009

Gouden tip

Betrek ook sociaal-emotionele doelen in je aanpak, bijvoorbeeld door verlegen 

leerlingen juist te laten werken met andere leerlingen.
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‘Leerlingen van nature  
goed in 21st century skills’

Ed van Uden, bovenschools ict-onderwijsbegeleider

“Kinderen uit groep 7 en 8 die goed zijn in het werken met bepaalde software en die 

het leuk vinden om aan andere kinderen uitleg te geven kunnen zich opgeven voor 

MindsharePower. Die naam staat voor het delen van onze kennis - dat is krachtig! We 

hebben een soort reclamezuil in school, daarop hangt een grote poster waarop leer-

lingen hun naam kunnen schrijven als ze goed zijn in een bepaalde toepassing. Op die 

manier ziet iedereen welke experts we in huis hebben. Kinderen die hulp nodig heb-

ben bij een bepaald programma kunnen zelf contact zoeken met een van deze experts. 

Soms geeft de leerkracht een zetje. Samen met de leerkrachten zoeken de kinderen 

een moment waarop ze even kunnen afspreken. Het is eigenlijk altijd mogelijk om 

daar tijd voor vrij te maken, dat lost zichzelf wel op.

In de praktijk zie je dat bijvoorbeeld een leerling 

uit groep 5 een leerling uit groep 8 benadert 

hem te helpen bij het maken van een presentatie, 

filmpje, of digitale mindmap. Of: we zijn van plan 

om groep 5/6 met Prezi te laten werken. Dan polsen 

we eerst wat bovenbouwers, en leren Prezi aan de kinderen die het willen leren.  

Vervolgens geven die zichzelf op als Prezi-expert, en dan komen de kinderen uit 5/6 

naar hen toe. De kinderen leren erg snel van elkaar. Leerlingen verstaan elkaars taal, 

zeker bij het uitleggen van ict-toepassingen. En de kinderen waarop een beroep 

wordt gedaan voelen zich natuurlijk erg gewaardeerd!

Voor leerkrachten is dit ook een geweldige oplossing. Ze hoeven alleen maar tijd en 

ruimte aan te bieden om MindsharePower mogelijk te maken. Ze moeten het arrangeren, 

maar worden dus niet belast met alles-moeten-kunnen. Dat vermindert de werkdruk, 

terwijl leerlingen toch snel leren werken met ict. Binnen ons schoolbestuur leren de 

Het project

Bovenbouwleerlingen brengen de middengroepen computervaardigheden bij.

De school

 OBS De Esdoorn

Primair onderwijs

Door leerlingparticipatie in een con-
cept vast te leggen, is het structureel mogelijk 
om computervaardigheden van leerlingen en 
leraren te verbeteren.”
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scholen ook van elkaar. De Esdoorn is een van de zeven scholen van onze stichting 

StisamO. Deze school fungeert voor MindsharePower als proeftuin. De ervaringen die 

we op De Esdoorn opdoen nemen we mee naar de andere scholen.

Bij MindsharePower laten de kinderen vaardigheden zien die voor hen heel natuur-

lijk zijn: de 21st century skills. Samenwerken, kennisdelen, kritisch nadenken en las-

tige vragen stellen... Daar zijn ze van nature goed in. Daarvoor moeten we wel het 

traditionele onder wijzen soms loslaten. Flexibel zijn. Dat geldt ook voor de invoering 

van een constructie als MindsharePower: probeer het niet van A tot Z vast te leggen. 

Je hoeft niet gelijk een kanaal te graven, de rivier meandert zich wel naar je doel toe.”

Yara, leerling groep 5

“Ik moest samen met een jongen uit mijn klas een spreekbeurt houden met een 

PowerPointpresentatie. Het ging over schildpadden. Omdat ik niet wist hoe Power-

Point werkte, zei mijn meester dat ik het aan Daan moest vragen. Die zit in groep 

8. Daan heeft het heel goed uitgelegd en ook een beetje geholpen. Ik heb ook zelf 

getypt en plaatjes erin gezet. De spreekbeurt werd heel leuk. Als ik nog een keer 

hulp nodig heb ga ik het weer aan Daan vragen.”

Meer informatie

Website van de school: www.obsdeesdoorn.nl

Informatie over 21st Century Skills:  innovatie.kennisnet.nl/category/skills

Gouden tip

Bedenk een concept waarmee je in kaart brengt wat de vaardigheden van leer-

lingen met software zijn. Maak een paar mensen verantwoordelijk voor dat 

concept, haal het na de vakantie nog even op. Vernieuwing moet erin slijten.
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Ewoud Verbakel, leerkracht groep 8

“Bij ons op school zetten we samen met de leerlingen social media in om ouders meer 

betrokken te laten zijn bij het leren van hun kinderen. Wij zijn een school voor zeer 

moeilijk lerende leerlingen. Met wat hulp plaatsen de kinderen uit groep 8 wekelijks 

berichten op een blog. Daar zijn we nu een maand mee bezig. In een schrijfschrift 

laten we de leerlingen eerst zinnen maken: wat heb je deze week gedaan? Die zinnen 

komen op het bord, en één keer per week plaatst de leerkracht ze op de weblog. De 

leerlingen maken ook foto’s. We hebben al behoorlijk wat bezoekers zie ik aan de 

statistieken. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders zich abonneren, zodat 

ze kunnen lezen wat er die week op school is gebeurd. Niet alle ouders hebben e-mail, 

dus ik ga er binnenkort tijdens de oudergesprekken weer over beginnen.

Omdat we weten dat niet al onze ouders goed kunnen 

lezen, nemen we tweemaandelijks een journaal op. De 

kinderen bedenken de onderwerpen en bedienen de 

camera. Ze bereiden de filmpjes ook goed voor. Dat is 

nog een hele klus: wat wil je vertellen met je filmpje? 

Wat moet je vragen, als straks de camera loopt? Soms 

souffleer ik. Ook deze journaals plaatsen we op onze 

weblog. De leerlingen vinden het geweldig! Ze leren niet alleen veel over het produ-

ceren van een journaal of het maken van film, maar komen tot heel veel taal en samen-

werking. Het is een leuke manier om aan veel van onze doelen te werken. Het maakt ze 

ook trots om zichzelf terug te zien. Ze plaatsen de berichten op hun eigen profielsite. 

Op die manier werkt het als een olievlek: leerlingen maken zelf e-mailadressen en 

Facebook-accounts aan, en communiceren met elkaar via internet. Dat deden ze aan 

het begin van dit jaar nog nauwelijks. Ik krijg zelf ook mailtjes van ze, heel grappig!

‘Bloggen is een leuke manier  
om aan veel doelen te werken’

Speciaal onderwijs

Het project

Leerlingen bloggen met filmpjes om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

De school

 SO Van Voorthuysenschool

Het mes snijdt hier aan twee kanten: 
ouder betrokkenheid wordt gestimuleerd wor-
den door leerlingen met ict te laten werken én 
het gebruik van social media door de school 
wordt gestimuleerd.”
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Ik heb mijn collega’s aangestoken, nu ze zien hoe eenvoudig het is. Je gaat naar Word-

press, kijkt bij Get started en dan heb je zo een blog. Simpel! Ook andere groepen zijn 

nu met een blog begonnen.”

Julliën, leerling groep 8

“Ik vind het helemaal geweldig dat we nu een blog hebben. Je kan er nieuwtjes en 

reacties opzetten. Het leukst vond ik het dat ik een blog mocht maken over dat ik mijn 

B-diploma had gehaald. Ik vind het heel makkelijk om blogs te maken. We typen de 

berichten met een groep. Ik heb het typen van mijn vader geleerd, die vindt mij ook 

al zo’n computerexpert. Mijn ouders hebben hun e-mail adres aan school gegeven. Nu 

kunnen ze dus heel goed zien wat we doen op school. We werken steeds meer met de 

computer in de klas. Zoals Justin, die mag rekenen met Cloudwise.”

Meer informatie

Website van de school: www.zmlkvoorthuysen.nl

Gouden tip

Kies voor het maken van een blog voor een eenvoudige, gratis tool, zoals Word-

Press of Blogger.
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‘Als het laatste krijtbord weg is,  
moet je wel’

Jacqueline Boerefijn,  

docent biologie en de eerste Nederlandse Master of Applied Positive Psychology

“Toen onze school smartboards aanschafte kreeg ik als docent een cursus van een half 

uur. In die korte tijd kreeg ik veel te veel informatie. Misschien ligt het eraan dat ik 

53 ben, maar ik begreep er weinig van. Daarna kwam er een vervolgcursus, maar toen 

bleek het programma waarmee we moesten oefenen niet op de computers in het com-

puterlokaal te staan. Toen ben ik kwaad weggelopen. Maar op een gegeven moment 

was ook het laatste krijtbord weg. Ik moest.

Ik heb een mavo-4-klas die ik elke dag zie, het is mijn mentorklas. Als er iets is met de 

computers wijst iedereen altijd direct naar Mitchell, een van de leerlingen. Daarom 

heb ik hem gevraagd of ik hem kon inhuren voor privéles. Dat wilde hij, ik betaal hem 

vijf euro per les. Ik heb nu een paar lessen gehad. Die waren kort en precies naar 

mijn wens. Hij laat mij een paar dingetjes zien die mogelijk zijn met het smartboard, 

daarmee oefen ik, en de volgende week heb ik weer nieuwe vragen voor hem. Ik ben 

heel blij met deze constructie. Natuurlijk zijn er collega’s die het smartboard wel be-

grijpen, maar zij zijn vaak erg druk. Binnenkort krijg 

ik Twitterles. Als dat ook tegenvalt, huur ik gewoon 

weer een leerling in.

Ik heb me verdiept in de positieve psychologie en 

ben mede daardoor meer op zoek naar oplossingen 

in plaats van te focussen op problemen. Ik heb zo vaak gezien hoe goed het leerlin-

gen kan doen als je ze vraagt om je ergens mee te helpen. Die schouders gaan gelijk 

omhoog. Ze voelen zich verantwoordelijk, betrokken, ze realiseren zich dat ze iets 

betekenen voor school. Als een leerling dat voelt, zal hij niet uitvallen. Daarom ben ik 

Het project

Leerling helpt zijn lerares om met het smartboard om te gaan.

De school

 Lentiz Groen van Prinstererlyceum

Leerlingparticipatie kan heel laagdrem-
pelig beginnen; leerlingen die bijles geven 
aan leraren kunnen de computervaardigheden 
van individuele leraren heel snel verbeteren.”

Voortgezet onderwijs
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heel erg voor constructies en afspraken zoals ik met Mitchell heb. Met simpele dingen 

kun je het leven zoveel leuker maken.”

Mitchell, leerling

“Ik heb mijn mentor laten zien hoe het ActivBoard werkt, en wat je er allemaal mee kunt 

doen. Ze begrijpt het best, ik moet gewoon niet teveel tegelijk vertellen. Eerst vond ik 

het een beetje raar om les te geven aan mijn eigen mentor. Maar nu zie ik dat ze de 

dingen die ik haar heb geleerd gebruikt in de les. Bijvoorbeeld hoe je een pagina met 

foto’s kunt maken en laten zien. Dat vond ik wel erg leuk. Hoe ik zelf aan die kennis kom? 

Ik ben heel handig met computers, dat heb ik van mijn vader.”

Meer informatie

Website van de school: www.lentiz.nl/groenvanprinsterer

Gouden tip

Maak een vragenlijst over computervaardigheden om erachter te komen welke 

leerlingen goed zijn in bepaalde ict-gerelateerde onderwerpen.
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Bent u geïnspireerd geraakt door deze voorbeelden en wilt u zelf aan de slag? Maak 

dan gebruik van onderstaande adviezen.  

1. Maak (regelmatig) een inventarisatie van de leervragen op het gebied van ict 

onder uw medewerkers, bijvoorbeeld door het uitzetten van een enquête of het 

inrichten van een (digitale) vragenbank, waar nieuwe vragen direct aan kunnen 

worden toegevoegd.

2. Breng de deskundigheid van uw leerlingen op het gebied van ict in kaart. Ook 

dit kan door middel van een enquête. Welke hardware/software en online media 

gebruiken ze al?

3. Werk het concept waarvoor u kiest uit in een korte, heldere tekst en zorg ervoor dat 

medewerkers in tijd en met benodigde technologie voldoende gefaciliteerd worden. 

4. Als u leerlingen inzet voor het leveren van een bijdrage aan ict op school, zorg 

voor een passende vergoeding of beloning.  Of bekijk in hoeverre de bijdrage van 

leerlingen in te passen is in het curriculum, zodat de werkzaamheden ‘meetellen’ 

als werk voor school.

5. Betrek leerlingen niet alleen bij de uitvoering, maar ook bij de voorbereiding en 

evaluatie van de projecten. Laat ze meepraten en ondersteun ze bij het formuleren 

van hun visie en mening.

6. Maak naast de inhoudelijke bijdrage die leerlingen kunnen bieden, ook expliciet 

wat de spin off is voor hun eigen leren. Ofwel: wat leer je er zelf van als je je 

docent helpt met het werken op het digitale schoolbord.

7. Leg afspraken vast, maar houd ook ruimte voor improvisatie en de inbreng van 

nieuwe ideeën. Zorg intern voor een ‘deelcultuur’ waarbij het uitwisselen van 

ervaringen en de dialoog daarover gestimuleerd wordt. Zoek ook naar mogelijk-

heden om met andere scholen ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Tips om zelf aan 
de slag te gaan
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Begrippenlijst

Colofon

ActivBoard digitaal schoolbord 

content inhoud, zoals lesstof

e-Pubs digitale inhoud in een voor een 
eReader leesbare vorm

GameMaker programma om zelf games mee te 
maken, www.game-maker.nl

jailbreaken software installeren die niet geauto-
riseerd is door de fabrikant van de 
computer 

IOS 5.0 het besturingssysteem van Apple voor 
mobiele apparaten

MacBook laptop van Apple

Wrts overhoringsprogramma, www.wrts.nl
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