
De toekomst voor jou begint nu!

Bert Boshoven
Roos Jonker - de Groot
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Wie is Roos Jonker - de Groot?
• Leerkracht basisonderwijs
• Onderwijsadviseur ICT
• Orthopedagoog
• Dyslexie onderzoeker en 

behandelaar
• Tabletcoach trainer



Inhoud

• Onderwijsmodel ICT Integratie
• Module Presenteren
• Nulmeting ICT Integratie



Onderwijs in de 21e eeuw
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Digitale geletterdheid 

● ICT-(basis)vaardigheden 
● Mediawijsheid
● Informatievaardigheden
● Computational thinking

Bron

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/mediawijsheid
http://www.slo.nl/downloads/2014/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf/
http://www.slo.nl/downloads/2014/21e-eeuwse-vaardigheden-in-het-curriculum-van-het-funderend-onderwijs.pdf/


ICT-(basis)vaardigheden
● beschikken over voldoende basiskennis om gebruik 

kunnen maken van verschillende vormen van 
technologie



Mediawijsheid
● het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit 

waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen 
bewegen in een complexe, veranderlijke en 
fundamenteel gemedialiseerde wereld



Informatievaardigheden
● het kunnen signaleren en analyseren van een 

informatiebehoefte en op basis hiervan het kunnen 
zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante 
informatie. 



Computational thinking
● Computertechnologie gebruiken bij het zoeken naar 

oplossingen (algoritmes en procedures)



Samenwerken
• Gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderen 

kunnen aanvullen en ondersteunen.



Communiceren
• Een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en 

overbrengen.



Probleem oplossend denken en 
handelen
• Een probleem (h)erkennen en een plan voor oplossing 

kunnen maken.



Creatief denken
• Nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en 

analyseren.



Kritisch denken
• Een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen 

formuleren.



Zelfregulering
● het kunnen realiseren van doelgericht en passend 

gedrag



Sociale en culturele vaardigheden
● Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen 

met verschillende etnische, culturele en sociale 
achtergronden.



21st Century Skills Xplained

https://youtu.be/Bgafr6XV53A
https://youtu.be/Bgafr6XV53A
http://www.youtube.com/watch?v=Bgafr6XV53A


Oranjerie: een voorbeeld

http://www.youtube.com/watch?v=WeXfeKz1c3Q


Kanttekeningen bij model

• Denken en doen
      beter scheiden

• Niet onderscheidend
• Geen aparte items
• Ver van de praktijk



Onze visie

• Je doet het altijd met een leerdoel
• Integratie van ICT in het onderwijs (mits zinvol)
• Dit vindt plaats in de praktijk
• Je gebruikt combinaties van vaardigheden





Aanleiding

• Doorbraak project Onderwijs & ICT
• Onderwijs 2032
• Evaluatie eigen opleidingen



Onderwijsmodel ICT integratie 



Herontwerp 
Why?
   Waarom herontwerp van lessen m.b.v. 

ICT Integratie?

What?
   Wat is er allemaal mogelijk? 
   Overzicht (steeds veranderend)

How?
   Enkele Apps uitproberen die passen bij jou 

en bij jouw leerdoel maar vooral erover 
discussiëren 



Herontwerp

  het nadenken over en het vormgeven van een les 
waarbij ICT als middel waar zinvol effectief en efficiënt 
wordt ingezet.  



Onderwijs in de 21e eeuw



Kunst en wetenschap van het 
lesgeven met behulp van ICT



Verdiepingsmodules (3 uur)  

• Informatievaardigheden
• Presenteren
• Samenwerken
• Portfolio (reflecteren) Feedback
• Formatief toetsen
• Flipping the Classroom
• Oefenen/Automatiseren
• Gamification/Coderen 



Keuze advies 

Op basis van:
• Projecten
• Beheersing van de leerstof 
• Interactie in de klas 



Wil je je richten op meer discussie 
en interactie in de klas?

• Flipping the classroom

• Formatief toetsen

• Samenwerken



Ben je bezig met projecten of 
werkstukken?

• Informatievaardigheden

• Portfolio (reflecteren) 
Feedback

• Presenteren 



Wil je de leerlingen sterker maken in 
de beheersing van de stof?

• Formatief toetsen

• Oefenen/automatiseren

• Portfolio (reflecteren) 
Feedback



Presenteren



Presenteren



Module Presenteren



Voorkennis

• Wat gebruik jij bij het geven van uitleg?
• Wat gebruiken je leerlingen bij het geven van een 

presentatie?

microgarden.answergarden.ch/353594 

Vul 1 hulpmiddel per keer in, klik op submit

http://microgarden.answergarden.ch/353594
http://microgarden.answergarden.ch/353594


Inhoud globaal

• Slides
• Video
• E-book
• Foto
• Digital Storytelling



SAMR model



http://www.youtube.com/watch?v=DkhTZVvP7iI


Informatie structureren

https://www.thinglink.com/scene/754283389879582721
https://www.thinglink.com/scene/754461798232489984


Digital Storytelling

Story board 

https://www.storyboardthat.com/storyboards/leerkrachtsizo/filmen-presenteren-oostwijzer


Digital Storytelling

http://www.youtube.com/watch?v=IKvm645W-Mc


Animatie stem

http://www.voki.com/site/pickup?scid=13216813&chsm=1ac3581944437f3974355a68be166b6d


ICT altijd geïntegreerd 



Waar sta ik nu als leerkracht?

  

Hoe stel je nu vast waar je staat als leerkracht voor 
wat betreft de integratie van ICT in je onderwijs?



Nulmeting

Nulmeting op basis van Onderwijsmodel ICT Integratie
waarbij gebruik wordt gemaakt van:

ISTE - International Society for Technology in Education
ISTE - Teachers Questionaire * 
ISTE - Students Questionaire 



Wat wordt er gemeten?

• het enthousiasmeren van de leerlingen
• het verbeteren van het leren van de leerlingen
• het verbeteren van de professionele onderwijspraktijk
• het aandragen van positieve voorbeelden voor 

leerlingen
• het delen van deze positieve voorbeelden met collega’s 

en ouders
• belemmeringen



ICT gebruik in de klas

Problemen:
a. hoe pas ik het toe zonder bedolven te worden onder …

b. hoe pas ik het toe zonder het zicht te verliezen op de 
beste onderwijs- en leerprocessen



Standaards

1. Ondersteun en inspireer het leren van leerlingen en hun creativiteit.

2. Ontwerp en ontwikkel 21e eeuwse leeractiviteiten en middelen om de 

kennis en vaardigheden te controleren/te evalueren.

3. Leraren laten  21e eeuws leren en werken zien.

4. Schenk aandacht aan en laat digitaal burgerschap en 

verantwoordelijkheidsgevoel zien.

5. Je houdt je voortdurend bezig met professionele groei en je vervult een 

voortrekkersrol.



Mentimeter

Go to www.menti.com 
and use the code 

97 11 60



Mentimeter vraag 1

Herken je jezelf in de 5 hier boven genoemde standaards 
en prestatie indicatoren die eisen stellen aan de leerkracht 
in de 21e eeuw?

0 = Ik heb er nog nooit van gehoord.
1
2
3
4 = Al mijn projecten, activiteiten en voorbereidingen zijn 

gericht op de hierboven genoemde 5 standaards.



Gehanteerde schaal:

Nog niet aan toe 0

Beginnend 1

In ontwikkeling 2

Goed toegepast 3

Verankerd 4



Gehanteerde schaal:
Nog niet aan toe: 
Ik zou de strategie of handelwijze moeten toepassen, maar dit doe ik niet.

Beginnend: 
Ik gebruik de strategie of handelwijze incidenteel (niet structureel) of zonder bepaalde 
doelen.

In ontwikkeling: 
Ik gebruik de strategie of handelwijze meestal, ik ben er bewust mee bezig en maak er 
tijd voor om het me eigen te maken.



Gehanteerde schaal:
Goed toegepast: 
Ik pas de strategie of handelwijze toe en beoordeel in welke mate het invloed heeft op 
de leerresultaten. Ik kan mijn collega’s adviseren.

Verankerd: 
Ik maak een eigen versie of pas de strategie of mijn handelwijze aan voor speciale 
leerlingen en situaties. 
Ik kan meedenken en adviseren bij vraagstukken op dit gebied binnen de eigen school en 
breder.



Mentimeter vraag 2

Ik kom vaak op de proppen met nieuwe activiteiten voor 
mijn leerlingen op basis van HUN INTERESSES of 
relevante, actuele problemen.

Voorbeeld: Ondanks het feit dat ons leerdoelen hetzelfde 
zijn, zorg ik er wel voor dat de projecten en activiteiten 
voor elke lesactiviteit wijzigen om tegemoet te komen 
aan de behoeften en de interesses van de groep 
leerlingen waar ik op dat moment mee werk.



Mentimeter vraag 3

Als mijn leerlingen het antwoord op de vraag niet weten, 
dan is de eerste plaats waar we zoeken vaak het 
Internet.

Voorbeeld: Ik herhaal steeds: Heb jij het zelf opgezocht? 
Wat heb jij gevonden?



Mentimeter vraag 4

Mijn leerlingen kunnen bestanden, documenten en 
bronnen ALTIJD OVERAL vandaan benaderen.

Voorbeeld: Mijn leerlingen maken gebruik van digitale 
leeromgevingen (zoals bijvoorbeeld Google Apps for 
Education of Office 365) of andere online tools  zodat ze 
voortdurend bij hun werk kunnen.



Mentimeter vraag 5

Ik WERK frequent SAMEN met mijn collega's en/of deel 
relevante digitale tools, bronnen of content (lesinhoud).

Voorbeeld: Ik heb een geweldige website ontdekt voor 
mijn leerlingen om een spellingsquiz te doen. Die link 
deel ik  ook met mijn collega's.



Mentimeter vraag 6

Ik EVALUEER en REFLECTEER mijn professionele 
praktijk regelmatig, waarbij ik ook feedback vraag aan 
mijn leerlingen.

Voorbeeld: Ik bekijk elk onderwerp voor dat ik er les 
overgeef en pas het het indien nodig aan en ik vraag 
mijn leerlingen om zoveel als mogelijk feedback te 
geven. Ik stel vragen zoals: 'Was het bruikbaar? Wat kan 
ik beter doen? Zijn jullie enthousiast over datgene wat 
we in de groep doen?



Rapportage 1

• Persoonlijk
• School (geanonimiseerd)
• Bestuur (geanonimiseerd)

Basis voor bijstellen/aanpassen beleid met betrekking tot 
de integratie van ICT in het onderwijs, 
het opstellen van een aangepast opleidingsplan, 
het opstellen van een meerjaren ICT beleidsplan als 
onderdeel van het schoolplan. 



Invullen van de 
Nulmeting ICT Integratie
Een ingerichte Google Apps for Education omgeving 

• Leeswijzer Informatie over de 5 standaarden 
• De vragenlijst zelf 
• Presentatie over het Onderwijsmodel ICT Integratie en 

de Nulmeting



Rapportage 2

• Persoonlijke rapportage
• Eerst gesprek directie
• Visie directie op uitkomsten
• Uitreiken persoonlijke rapportage
• Visie is referentiekader voor ontwikkeling op basis van  

persoonlijke rapportage



Rapportage

Kwantitatief  - Digital storytelling met data 
Kwalitatief - (Hoe verhouden jouw uitkomsten zich tot de 5 
standaarden en welke verdiepingsmodules en/of andere 
scholing word je geadviseerd.) 
Uitkomsten - 5 standaarden - opleidingsadvies 
Overall conclusie.



Vragen?



Bert Boshoven

Onderwijsadviseur ICT-onderwijs/
Projectleider ICT-onderwijs in de gemeente Zoetermeer

OnderwijsAdvies/SIZO 
Van Beeckstraat 62; 2722 BC Zoetermeer

T. 079 3295600
E: b.boshoven@onderwijsadvies.nl
W. www.onderwijsadvies.nl 
W: www.sizoonline.nl
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/bertboshoven
Twitter: @boshoven2909 

https://webapp.onderwijsadvies.nl/owa/redir.aspx?REF=pgBoXz6mBezd14UW2FSCodlqbSShf6-8Fl-dyPQ1ML3esQo3TVfTCAFodHRwOi8vd3d3Lm9uZGVyd2lqc2Fkdmllcy5ubC8.
https://webapp.onderwijsadvies.nl/owa/redir.aspx?REF=pgBoXz6mBezd14UW2FSCodlqbSShf6-8Fl-dyPQ1ML3esQo3TVfTCAFodHRwOi8vd3d3Lm9uZGVyd2lqc2Fkdmllcy5ubC8.
https://webapp.onderwijsadvies.nl/owa/redir.aspx?REF=8cqJx7tuoHZojOwG54vccT9TJI8ESYRnm749fS-APtvesQo3TVfTCAFodHRwOi8vd3d3LnNpem9vbmxpbmUubmwv
https://webapp.onderwijsadvies.nl/owa/redir.aspx?REF=8cqJx7tuoHZojOwG54vccT9TJI8ESYRnm749fS-APtvesQo3TVfTCAFodHRwOi8vd3d3LnNpem9vbmxpbmUubmwv
https://webapp.onderwijsadvies.nl/owa/redir.aspx?REF=I9OdS5f4qW1HVca6zKwRbUisyVXdHKqc5MKURRS4hELesQo3TVfTCAFodHRwOi8vbmwubGlua2VkaW4uY29tL2luL2JlcnRib3Nob3Zlbg..
https://webapp.onderwijsadvies.nl/owa/redir.aspx?REF=I9OdS5f4qW1HVca6zKwRbUisyVXdHKqc5MKURRS4hELesQo3TVfTCAFodHRwOi8vbmwubGlua2VkaW4uY29tL2luL2JlcnRib3Nob3Zlbg..

