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DEZE BUNDEL BESTAAT UIT 2 DELEN: 

 

- een aantal denkoefeningen die helpen bij het uitbouwen van een visie rond het  gebruik van 

sociale media in het kader van duurzame dialoogvormen 

 

- een reeks praktische oefeningen of verwijzingen naar uitgewerkte voorbeelden 

 

 

HET EEN KAN NIET ZONDER HET ANDER: 

 

- de denkoefeningen vormen een goede insteek om beter te begrijpen dat de voorbeelden meer 
zijn dan losse activiteiten 

 

- de concrete ideeën krijgen meer betekenis als ze begrepen worden tegen de achtergrond van de 
denkoefeningen 

 

 

DE VERSIES: 

 

- deze versie is afgerond op 1.2.2013 

- wie een vervolg, aanpassingen en bijhorende presentatie van deze versie wil raadplegen of 

gebruiken kan vanaf 14.03.2013 terecht op http://www.ict-platform.be , ‘ICT VOOR 

LEERKRACHTEN’, ‘visie’ 

 

 

Ik vervul in deze bundel afwisselend de functie van copywriter en van auteur.  

Géry De Munter. 

 

 

 

 

http://www.ict-platform.be/
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ict en duurzame dialoogvormen 
I N N O V A T I E  V E R G T  N I E U W E  G E L E T T E R D H E I D ,  G E E N  S P R A A K V E R W A R R I N G  

 

DENKOEFENING 1 - WE STAAN ERBIJ EN WE KIJKEN ERNAAR 
 

‘ Stel je een parallelle wereld voor waarin alle gangbare mediavormen aanwezig zijn met alle 

gebruiksmogelijkheden van internet en sociale netwerken. Het enige wat in deze wereld ontbreekt is de 

uitvinding van de boekdrukkunst. In een wereld vol games krijgt iemand het lumineuze idee letters op 

papier te drukken en te bundelen. Stel jezelf de vraag wat pedagogen, leraren en ouders zouden 

zeggen tegen kinderen die zich achter zo’n ‘nieuw’ medium als het boek zouden verstoppen? 

Vermoedelijk ontstaat er heel wat kritiek, want lezen vanaf papier is afstompend voor de geest. 

Urenlang met starre blik turen naar papier, naar een zwart-witte monotone, onveranderlijke 

opeenvolging van bladen. Onbeweeglijk in dezelfde houding met weinig prikkeling voor diverse 

zintuigen. De nieuwe ‘boekverslaafden’ stoppen met het spelen van games, verwaarlozen  de complexe 

uitdagingen ervan en zitten compleet bevangen in een nieuwe wereld van papier waarbij ze enkel van 

links naar rechts bewegen met de ogen. 

 

Sociale activiteiten komen onder vuur te liggen want het boek isoleert mensen; lezers zonderen zich af in 

een kamer en ondernemen niets samen.  Burgerzin komt onder druk te staan, want het boek propageert 

enige onmondigheid: de lezer moet zich onderwerpen aan de vooraf vastgelegde structuur, lineair en 

kan zich niet vrij in een bevolkte 3D-wereld bewegen. In plaats van zichzelf te oriënteren en zijn 

omgeving vorm te geven, volgt hij/zij een vooraf vastgelegde verhaallijn… ‘ 

 

 Uit: (Everything bad is good for you: how today’s popular culture is actually making us smarter 

– Steven Johnson). -  C’t magazine voor computer en techniek jan. feb. -2013 

 

Bij deze gedachte over een parallelle wereld overviel mij in de voorbereiding van dit document 

heimwee naar het krassen van potlood op papier in een ‘cahier de brouillon’, een herinnering uit 

vervlogen tijden. In ‘onze wereld’ wat in onbruik geraakt, in de ‘parallelle wereld’ uit de denkoefening 

een ware ontdekking. Onhandig toch, want krassen en herbeginnen, herschrijven en schrappen, het blijft 

een intensievere bezigheid dan digitaal corrigeren en redigeren. 

 

In ‘onze wereld’ zou technologie het gemak toch de mens moeten dienen of -en zo lijkt het er steeds meer 

op- zijn wij afhankelijk geworden van die technologie? Op zijn minst sterk beïnvloed? Bedenk hoe 

zeldzaam ze zijn geworden: bijeenkomsten zonder smartphones, tablets, pads, ebooks, beamers, clients 

of portables die gesprekken doorkruisen.  Mobiel, bereikbaar, traceerbaar, connecteerbaar, gelinkt met 

de wereld. Een arsenaal aan nieuwe mogelijkheden dwarst ons dagelijkse pad en nodigt ons uit om te 

bloggen, bloghoppen, carboncopyen, chatten, facebooken, google+’en, hahstaggen, ipadden, liken, 

linkedinnen,  minibloggen, netshoppen, ontgoogelen, podcasten, retweeten, scoopen, sharen, skypen, 

spoofen, swypen, tetheren, twooshen, unfrienden, vloggen, voipen, wappen, whatsappen, webcasten, 

yammeren, youtuben, … We staan erbij en we kijken ernaar. 

Een moment om te reflecteren: is er midden al het communicatiegeweld (nog) duurzame 

dialoog mogelijk? 
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DENKOEFENING 2 – DE PLOFKIP 

 

Drie jaar na ‘twitteren’ is ‘frietchinees’ als woord van het jaar opgenomen in van Dale. Mocht het 

genootschap Onze Taal gelijk gekregen hebben, dan werd het ‘plofkip’ (een kip die in korte tijd 

zodanig wordt vetgemest dat ze nauwelijks nog op haar poten kan staan). Dit woord zou een 

uitstekende metafoor kunnen zijn voor enkele fenomenen die zich voordoen in de digitale wereld 

waardoor steeds meer mensen dreigen kopje onder te gaan in de enorme informatiestroom die op hen 

afkomt. We worden voortdurend geprikkeld om niets te missen, onze mailprogramma’s blijven open 

staan om berichten te checken en ‘zsm’ te beantwoorden,  we werken en delen in the cloud, we loggen in 

op nieuwssites of -feeds, we downloaden en uploaden, onze taakbalk kreunt onder de draaglast. Voor 

ons bestaan zijn we niet langer afhankelijk van het zoeken naar voedsel en water zoals verre 

voorouders,  maar meer en meer lijkt het erop dat de digitale queeste ons leven 24/7 beheerst.  We 

hebben een onbehaaglijk gevoel achterop te hinken en we willen ‘mee’ zijn. Dan is het gevaar niet 

denkbeeldig een ‘digitale plofkip’ te worden met infobesitas, digitale krampen en informatiestress.  

Of toch niet? Ook de boekkdrukkunst veroorzaakte een ware revolutie in informatie … en de mens 

leerde er mee omgaan.  

 

 

 

Een stand van zaken dringt zich op en dat betekent in de eerste plaats verstand van de persoonlijke 

zaken, met name: 

 wat zijn mijn digitale confrontaties? 

 welke digitale keuzes maak ik? Welke daarbij horende digitale frustraties onderga ik? 

 welke digitale activiteiten voer ik uit met welke van mijn digitale identiteiten? 

 welke digitale engagementen ga ik aan? 



ict en duurzame dialoogvormen 

 

 

Pagina 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij staan zelf aan het roer van ons persoonlijk verhaal en bij uitbreiding dus ook van ons digitaal 

bestaansverhaal en ons digitaal-in-de-wereld-zijn.  

‘We’ hebben allemaal meerdere accounts, we hebben een of andere ‘persoonlijke’ dropbox, wuala-box, 

skydrive, google drive, enz. waarin we stockeren, registreren, kopiëren, backuppen. In oorsprong 

bedoeld als handige instrumenten om zaken te bewaren én te delen, waarbij je de vrijheid ervaart niet 

gebonden te zijn aan een toestel en een werkplek. Al snel evolueert dergelijk medium naar een kluwen 

van data en wordt de eerste ‘aha’-ervaring al snel een ‘aha’-frustratie omdat versie na versie wordt 

bewaard en je tegelijk dingen ziet veranderen zonder dat je er op de hoogte van was, of waar je 

allang  niet meer bij betrokken bent of deel van uitmaakt. M.a.w. je wordt mede-eigenaar van 

informatie waar je niet over communiceert, laat staan over in dialoog treedt. 

Het beïnvloedt mijn handelen, het beïnvloedt ons handelen. 

Hoe? De mogelijkheden van de technologie en de stroom aan informatie brengt ons in de waan 

deelgenoot te zijn in een uitgebreid I&T-netwerk, maar op het vlak van constructieve dialoog ervaren we 

geen bijdrage. Er is een bijna mathematische zekerheid dat de contributies omgekeerd evenredig staan 

tot de inhoud. Hoe meer informatie wordt gedeeld en uitgewisseld, hoe minder een gesprek ontstaat 

over het gedeelde artikel, het gedeelde thema, de gedeelde bijdrage. Als een (plof)kip-zonder-kop 

verzamelen we teksten die we skimmend (of zelfs helemaal niet) lezen en we reorganiseren mappen op 

basis van inhouden die we enkel uit de titels puren. Daarbovenop ontstaan diensten als IFTTH (if this than 

that) om de gedeelde gedachten van het duizelingwekkende aantal diensten waar je deel van uitmaakt 

te stroomlijnen.  Dikwijls vraag ik me af hoe de ander dat ervaart. Want als ik deel en hij of zij met mij 

deelt, dan is er een ik en is er een ander. 
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Frequent een ander die ik ‘ken’; maar evenzeer gaat het over een ander die ik niet kén, of een ander 

wiens gelaat ik zelfs ‘niet ken’. Ik communiceer met anderen zonder ze ooit gezien te hebben of te zullen 

zien. Dat gebeurt al decennia, zul je opmerken. Inderdaad, maar vaak communiceerde je in het verleden 

via vertrouwenwekkende instanties of geïnstitutionaliseerde organen. Je communiceerde over een 

zakelijk, een praktisch, een theoretisch, een technisch onderwerp en daarbij werden taal-, tijds- en 

andere conventies in acht genomen. Nu communiceer je letterlijk met een nooit rustend ‘web’, een kluwen 

van connecties waarvan je de draagwijdte niet kunt inschatten en waar je door de aard van het medium 

een zeker (ongefundeerd) vertrouwen in hebt, waar je een ‘nabijheid’ ervaart, ja zelfs een zekere 

(onpersoonlijke) ‘intimiteit’. En in die netwerken bouwen jij en ik ‘relaties’ op met personen die we nooit 

ontmoet(t)en. Niks bijzonders? Toch wel ! Verontrustend én contradictorisch, want in wezen kan ik nooit tot 

dialoog komen zonder de werkelijke nabijheid van de ander. ICT brengt de wereld dichtbij, maar de 

persoonlijke ontmoeting was zelden zo veraf. Of toch niet? 

 

Vervolgens beïnvloedt mijn digitaal-in-de-wereld staan mij op een nog nadere manier. Mijn denken 

wordt bedreigd in haar vrijheid. Mijn brein hecht zich aan een vloedgolf van gegevens die mij niet 

aanbelangen. Als persoon word ik bijna ‘gegijzeld’ door informatie die mij matig of niet boeit. Ik 

catalogiseer, rubriceer en organiseer gegevens die mij aangeleverd worden zonder in gesprek te gaan 

over de inhoud, zonder woord of wederwoord. De ‘tijd’ om rustig te kunnen nadenken over wat in die 

informatiestroom aanwezig is ontglipt mij en wordt compleet overschaduwd door het aanbod. Bovendien 

schuilt daarin het grote gevaar dan mijn brein letterlijk wordt ‘aangetast’. Ik kan mijn denken niet meer 

stillen. En ik zie rondom mij hetzelfde gebeuren. Ik hoor het aan de vragen die gesteld worden, ik merk 

het aan de uitval van collegae in hun dagelijkse functioneren. Nervositeit is een gangbare tussentaal 

geworden in het contact en ‘druk-druk-druk’ is de aanvaarde realiteit geworden van goedmenende dienaars 

van de arbeid. Gesprekken worden afgekalfd via allerhande media met een verstikkende en 

polariserende datastroom tot gevolg. Bejubelde en mindere bejubelde applicaties vermenigvuldigen zich 

in tienvoud met elk evenveel versies en vragen om afweging en instemming, maken een nieuw arsenaal 

aan activiteiten mogelijk zonder dat we de ondertussen uitgeholde of achterhaalde evenementen -die 

door traditie bij het patrimonium zijn gaan horen- reduceren. In de plaats van zelf het nieuwe verhaal te 

schrijven laten we het technologische verhaal zichzelf opdringen aan ons en volgen we het 

voorgekauwde, het uitgestippelde, de ‘sjablonen’.  Zo reduceren we de werkelijke mogelijkheden en de 

creatieve kansen van de nieuwe middelen tot stereotypen.  Of niet? 

 

Meer nog, het beïnvloedt ons als team, als gemeenschap. ICT is niet organisch gegroeid en daardoor niet 

geïncorporeerd in onze scholen. Welke kanteling heeft ons eigen wereldbeeld door het toedoen van het 

technologische verhaal doorgemaakt? Vinden we in de datastroom die zich opdringt aan ons ‘zin’? 

Hebben we überhaupt tijd om nieuwe mogelijkheden tot bezinking te laten komen tot de zin ervan boven 

komt drijven? Sociale media, netwerken en technologieën maken veel dingen mogelijk en toegankelijker 

maar niet eenvoudiger. Herkennen we ‘onze’ wereld nog? En onszelf en de ander daarin? Of rest ons 

enkel de status en het lot van ‘plofkip’? 

 

Een moment om te reflecteren: is er midden al het informatiegeweld (nog) duurzame 

dialoog mogelijk?  
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ONS WERELDBEELD HEEFT ENKELE KANTELINGEN DOORGEMAAKT: 

 
 

DENKOEFENING 3 – GENERATIE X, Y, Z 

 

Hoe vaak horen of ervaren we zelf dat kinderen niet meer ‘dezelfde’ zijn als vroeger, dat ze minder te 

motiveren of te betrekken zijn, dat ze vlugger afgeleid zijn, minder taakgericht of taakgebonden, een 

betwistbare houding aannemen tegenover school en onderwijs. Het wordt bijna een gemeenplaats in 

informele gesprekken over het klassenleven, bovendien versterkt door de algemene opinie dat kinderen 

‘producten’ zijn van de snelzapcultuur waarin ze opgroeien. Het beeld dat leerkrachten kunnen resideren 

in een onderwijsomgeving met duidelijke structuren is allang achterhaald en moet dringend opnieuw 

gedefinieerd worden. 

In onderwijszaken dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen ‘ontvankelijkheid’ en 

‘aanspreekbaarheid’. Een algemeen geldend pedagogisch axioma zegt dat kinderen in alle tijden en op 

alle leeftijden ontvankelijk (kunnen) zijn voor de middelen die zich aanbieden in hun leefomgeving en 

waar ze ‘rijp’ voor zijn. Als deze grondstelling waar is, betekent het dat kinderen zowel in het verleden 

als in het heden of de toekomst de voor handen zijnde hefbomen gebruik(t)en en inzetten om vorm te 

geven aan hun persoonlijkheid, hun gedrag, hun sociale en andere vaardigheden, hun dynamisme, hun 

plaats in de wereld, hun zelfbeeld en wereldbeeld en bijgevolg ook hun engagement. In het verleden is 

het onderwijs als grote ‘producent’ van kennis en middelen om in de wereld te leren staan altijd een zeer 

bepalende factor geweest om kinderen en jongeren te vromen en vormen. In dat opzicht gebruik(t)en 

onderwijsgevenden diverse modellen (didactische driehoeken, modellen en taxonomieën) om de juiste 

wegen te bewandelen en kinderen proces- en productgerichte successen te laten boeken. Ondanks 

nieuwe inzichten en een evolutie naar lerende veelvakken en een zogezegde ‘digitale didactiek’, blijken 

traditioneel toegepaste methodieken aangevuld met informatie- en communicatietechnologieën kinderen 

slechts sporadisch en gedeeltelijk te boeien.  
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 ‘Ontvankelijkheid’ is een constante én voorwaarde in elk (leer)proces, ‘aanspreekbaarheid’ is 

onderhevig aan verandering. Ontvankelijkheid is een absoluut principe, aanspreekbaarheid is een 

relatief principe. Huidig onderwijs kan niet meer geloofwaardig zijn als het zich nog per se de rol van 

‘hoofdleverancier’ wil toe-eigenen, terwijl het door de overweldigende invloed van continue verandering 

in een geconnecteerde samenleving (waar iedereen zelf ‘producent’ is geworden) de rol van 

‘toeleverancier’ heeft gekregen. Dat durven inzien en gebruiken vergt visie, moed en deductief denken. Dit 

betekent geenszins dat de rol van onderwijs gerelativeerd moet worden, juist integendeel: ze moet in 

haar nieuwe rol herdacht en herschreven worden in al haar consequenties. 

Daarbij moeten we ons in eerste instantie bewust zijn van het feit dat onze scholen een amalgaam van 

generaties zijn, en dat ‘wij’ daar deel van uitmaken. Zeer kort door de bocht is een school in haar 

samenstelling (generaliserend) gekenmerkt door: 

 babyboomers (45-55) zijn er nagenoeg niet meer in het onderwijs. Zij geloofden in protest, in 

zelfontplooiing, in burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije  moraal. Voorstanders van een nieuwe 

levensstijl: geloof in solidariteit, emancipatie, duurzaamheid en bewust werken aan een betere 

samenleving. Vandaag overwegen zij om langer flexibel zinvol door te werken, met passie en 

voortbouwend op ontwikkelde expertise. Ze kunnen het goed vinden met generatie Y. 

 een aanzienlijk aandeel leerkrachten van de generatie X (55-70) is nog actief. Zij kozen voor 

een kwaliteitsvolle levensstandaard vanuit een praktisch ingesteldheid: zelfredzaam, 

relativerend, no-nonsense mentaliteit. Gericht op samen dingen doen, toegevoegde waarde, 

duurzame processen en het constructief benutten van de toenemende diversiteit. 

 kinderen van de protestgeneratie (70-80) kregen gelijke kansen, ruime mogelijkheden, vrijheid 

en keuzes, en veel stimulans van hun ouders. Zelfontplooiing als levensmotto:  'je eigen ding doen' 

en 'jezelf zijn'.  Gericht op het bouwen van (kennis)netwerken en informalisering, de trage 

besluitvorming en het trage leren zat. 

 generatie Y (80-00): de eerste digitale generatie, ‘screenagers’, generatie Einstein genoemd. Al 

vroeg actief met sms, op internet met profielensites en msn.  De nasleep van 9/11 en de 

dotcombubble zijn deel van hun wereldbeeld. Getypeerd als achterbankgeneratie (ouders 

regelen alles voor hen), knip-en-plakgeneratie (alles is al eens bedacht), mediageneratie 

(communiceert gemakkelijker digitaal dan van persoon tot persoon). Ze willen flexibel werken in 

sfeervolle omgevingen waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze zich authentiek kunnen 

ontwikkelen. Ze willen meteen meedoen en toegevoegde waarde leveren, bijvoorbeeld met de 

inzet van sociale media. Ondernemend, anticiperend, besluitvaardig, omgevingsbewust, 

initiatiefrijk.  

 generatie Z (00-10): de netgeneratie, de ‘digital natives’, geboren in een tijd waarin de 

verregaande aanwezigheid van digitale technologie de norm is, in tegenstelling tot alle vorige 

generaties die gebruik moesten leren maken van digitale technologieën. Immigranten versus 

inboorlingen dus. Generatie Z groeit op in een wereld van overvloed en met relatief weinig 

beperkingen in de overtuiging dat eventuele tegenslagen zullen worden opgevangen door 

ouders of de overheid,  opgroeiend in een ‘24/7’ informatiemaatschappij. Vaak wordt gesteld 

dat het een generatie is die wordt gekenmerkt door een korte aandachtsboog. Ze vervelen zich 

snel en ze zappen door het leven. Ze vinden en filteren razendsnel informatie. Als kinderen 

ontvankelijk zijn,  zijn ze waardeontvankelijk. Als kinderen aanspreekbaar zijn, zijn ze 

waardeaanspreekbaar. Dat geldt ook voor de netgeneratie. De recente generaties zwemmen al 

vanaf hun geboorte in verbindingstechnologie, zegt futurist Don Tapscott. Dit transformeert onze 
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wereld tot een veel opener en transparanter geheel. In deze inspirerende talk vertelt hij over de 

vier kernprincipes die tonen hoe deze open wereld een veel betere plek kan zijn:  

http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1.html 

 

“Today’s kids are so bathed in bits that they think it’s all part of the natural  

landscape.” They related to technology in a different way than we boomers did. 

“To them the digital technology is no more intimidating than a VCR or toaster,” I  

said. “For the first time in history, children are more comfortable,  

knowledgeable, and literate than their parents with an innovation central to 

society. And it is through the use of the digital media that the Net Generation 

will develop and superimpose its culture on the rest of society. Boomers, stand 

back. Already these kids are learning, playing, communicating, working, and 

creating communities very differently than their parents. They are a force for 

social transformation.”  (Don Tapscott, ‘Grown up digital’) 

Een moment om te reflecteren: hoe kan ICT een katalysator zijn in het nieuwe leren en het 

duurzaam in dialoog treden (met de wereld)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Eric de Ville – la tour de Bruxelles) 

 Innovatie is een reis, geen bestemming (Toshiba) 

  

http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1.html
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DENKOEFENING 4 – MACHINES VOEREN GEEN DIALOOG 

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the 

one most responsive to change” (Darwin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het web is van statisch naar sociaal medium geëvolueerd. Steeds meer mensen krijgen de mogelijkheid 

iets te publiceren en met elkaar te delen.  Zo ontstaan nieuwe manieren van beheersbaarheid. 'Social 

sharing tools', zoals 'Share this', 'Add this' maar ook Facebook 'likes' of 'follow buttons', geven de 

mogelijkheid bepaalde informatie, of iemand heel eenvoudig te volgen. Zo kan het dat iemand die alles 

verzamelt over sterren, volgers krijgt die deze informatie ook willen. Deze gebruikers gaan dus niet 

meer zelf zoeken maar gebruiken de kennis die is opgebouwd door de oorspronkelijke verzamelaar. De 

meeste gebruikers lezen alleen nog artikelen en nieuws dat via het eigen netwerk binnenkomt. 

Voornamelijk van mensen in wie men het vertrouwen heeft dat ze interessante en waarheidsgetrouwe 

zaken delen. Dat betekent dat steeds meer mensen niet meer actief op zoek gaan naar nieuws, geen 

nieuwe websites opzoeken en steeds minder vaak zoekacties uitvoeren. Ook is het veel sneller en 

doeltreffender geworden om een vraag uit te zetten in het netwerk in plaats van zelf onderzoek te doen 

naar een onderwerp. Hierdoor ontstaat het zogeheten semantic web, web 3.0. Nieuws wordt naar je 

toegebracht door de personen die jij het meeste vertrouwen schenkt.  Ook Google is zich gaan 

specialiseren in het semantisch web. Op een zoekopdracht krijg je de resultaten die je zoekt én tevens 

adviezen over onderwerpen die er bij horen. De zoekmachines worden hierin steeds slimmer en zorgen 

ervoor dat de resultaten steeds meer afgestemd worden op jouw behoeftes.   

Een moment om te reflecteren:    Welke innovaties(I) gebruiken we om welke competenties 

(C) te ontwikkelen via welke trajecten (T)? 
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DENKOEFENING 5 – TABULA RASA  

De digitale media dwingen te zoeken naar nieuwe manieren van denken over onderwijzen en leren. Een 

voorbeeld:  Kinderen van de bovenbouw houden een spreekbeurt over dolfijnen. De leerkracht verdeelt de 

klas in groepjes met als opdracht een presentatie voor te bereiden. Iedereen krijgt toegang tot het web en 

alle beschikbare digitale middelen worden toegestaan. Bij de opdracht wordt gevraagd informatie te 

verzamelen over ademhaling, voortstuwing, reproductie, voeding, roofdieren enz. Men mag vragen stellen 

binnen het team of aan klasgenoten. Enige tijd later stelt een eerste groep een project over orka’s voor. Een 

van de kinderen heeft via Google sites een website gemaakt met links. Tijdens de voorstelling projecteren ze 

videoclips van op het Youtubekanaal van de school. Vervolgens gebruiken ze de webcam om live verbinding 

te maken met een sealifecenter. Iedereen uit de klas kan vragen stellen aan een trainer. Een van de vragen 

gaat over de bedreiging door milieuvervuiling voor orka’s en dolfijnen in het algemeen. De klas beslist via 

Google formulieren een online bevraging te houden over dit onderwerp en nodigt kinderen uit andere 

scholen uit om deel te nemen. Door het project te delen via Google Apps kan iedere deelnemer op elk 

gewenst moment, vanaf elke locatie gebruik maken van de informatie. Het groepje beslist om de site te 

onderhouden door nieuwe links en informatie te blijven toevoegen en te verspreiden via Twitter. De opdracht 

wordt een levend project en leidt af en toe tot een boeiende dialoog tussen deelnemers. De leerkracht 

adviseert af en toe, faciliteert het leerproces, en neemt zelf deel via de nieuwe media. Zijn of haar onderwijs 

wordt ondersteund door de expertise van de teams in de klas. Een moment om te reflecteren:   lineair leren 

wordt medialeren, instructie wordt constructie en zelfontdekkend leren. De leerlingen staan centraal en in 

de plaats van absorberen staat leren leren centraal. Leren is op maat en leuk.  De leraar begeleidt. 

Leren wordt steeds meer een sociale activiteit, vergemakkelijkt door een nieuwe generatie opvoeders.   

 (Educating the Net Generation, Tapscott, D. ) 
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DENKOEFENING 6 - SOCIALE MEDIA (EN DIALOOGVORMEN) 

 

Wat? Een verzamelbegrip voor platforms op internet : 

  waar de gebruikers de inhoud verzorgen (tekst, geluid, beeld) 

  waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen 

  op een gemakkelijke en leuke manier 

  en zo interactie te krijgen met je omgeving 

Van Facebook tot Twitter, van YouTube tot weblogs. De gebruikers zijn er in een voortdurend gesprek, 

terwijl zij zakelijke of persoonlijke informatie delen. Er zit geen redactie tussen, de gebruiker is de 

mediaproducent. Als vanzelfsprekend wordt de meervoudige intelligentie aangesproken omdat de 

beschikbare middelen en tools steeds meer een ‘intelligent design’ hebben.   

 

 

 http://webwijs.pbworks.com/w/page/46741881/wat%20is%20social%20media 

 

 Zijn sociale media belangrijk voor mij?  

 Zijn sociale media belangrijk bij het leren? 
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De ICT-voorzieningen lijken op de meeste scholen in orde. Bijna elke klas heeft toegang tot internet. 

Maar over sociale media zijn nog veel vragen. Wat kunnen scholen precies met sociale media doen? Hoe 

ver moeten ze gaan? Hoe ver kunnen ze gaan? Er moet immers al zoveel.  

Kinderen zijn handig en snel, maar willen ze het maximale uit sociale media halen, dan gaat dat niet 

vanzelf. Dat moeten ze leren. Ze hebben ouders nodig, met wie ze goede gesprekken voeren, door wie 

ze worden aangemoedigd. Daarnaast hebben kinderen baat bij een school waar het niet alleen maar 

gaat over wat er níet mag op internet. 

 

‘… 

Jongeren en (sociale) media zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze staan continu in verbinding met 

bekenden, onbekenden en een onbeperkte hoeveelheid informatie (tekst, beeld, geluid). Vaak staan de online 

risico’s centraal in mediawijsheid initiatieven. Het is echter belangrijk om jongeren ook te leren - het verschil 

te maken met media, voor zichzelf en voor anderen. Dat draagt bij aan hun identiteitsontwikkeling en 

wereldoriëntatie én bereidt ze voor op een loopbaan waarin je alleen verder komt wanneer je ict en sociale 

media intelligent, constructief weet in te zetten.  

...’ 

 http://projectenbank.kennisnet.nl/index.php?page_id=project&project_id=623 

 

‘… 

Veel scholen vinden het moeilijk mediawijsheid in het onderwijs te integreren. En als ze het doen, is dat met 

name vanuit een theoretisch kader (met nadruk op risico’s) dat door leerlingen als saai wordt ervaren. 

‘Sociaal met media’ van stichting Mijn Kind Online is een project waarin scholen aan de slag gaan met 

mediawijsheid, ondernemerschap en burgerschapsvorming binnen een realistische context. Leerlingen worden 

uitgedaagd om op een creatieve manier een maatschappelijk probleem op te lossen. Mediawijsheid moet de 

kern zijn van het project. Ze zamelen bijvoorbeeld geld in via sociale media voor goede doelen ver weg of 

ze verzinnen dé manier om een zieke klasgenoot via nieuwe media toch de les bij te laten wonen. In het 

proces ‘van idee tot uitvoering’ worden ze begeleid door deskundigen die ondersteuning bieden en gastlessen 

verzorgen.  

…’ 

 http://sociaalmetmedia.blogspot.be/2012/05/waarom-sociaal-met-media.html 

 

Een moment om te reflecteren:  wat wil je als school bereiken met sociale media? 

Experimenteren met het inzetten van sociale media in de lessen? Wil je sociale media 

inzetten voor de schoolprofilering? Een bewuste keuze is belangrijk. 

  

http://projectenbank.kennisnet.nl/index.php?page_id=project&project_id=623
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Een handig instrument om de hoofdlijnen van je strategie te bepalen. Het kruispunt gaat ervan uit dat je 

in je aanpak van de communicatie twee fundamentele keuzes moet maken, die vier basisstrategieën 

opleveren.  
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DENKOEFENING 7 – KIEZEN VOOR SOCIALE MEDIA IN DE SCHOOL 

 

Voorwaarden: (sociale media in de klas) 

 

1- Integratie van middelen  

2- De dagelijkse routine 

3- Veranderingen worden gedragen door mensen 

4- Leerprocessen worden anders ingevuld 

5- Evaluatie 

 

Intervisie over uitgevoerde en geplande activiteiten, blijvend  werken aan ondersteunend coachen om de 

deskundigheid te verhogen, bijsturen van de implementatie, communiceren over de kwantiteit en de 

kwaliteit van de keuzes: enerzijds ijkt de school zelf haar normen om (aan eindtermen) te werken, 

anderzijds worden de conventionele rollen (leerkracht-leerling) in een digitaal beïnvloede didactische 

aanpak anders gedefinieerd.  

 

Stappenplan: (sociale media op schoolniveau) 

 

1 - Formuleer je doelstelling en verwachtingen 

2 - Stel prioriteiten – beslis welke doelen je het eerst wilt bereiken 

3 - Kies je mediastrategie – kijk welke diensten je gaat inzetten 

4 - Kies je boodschap – bedenk welk verhaal je wilt vertellen, en hoe 

5 - Kies je mensen – beslis wie erbij betrokken moeten worden 

6 - Kies je successen – sta stil bij wat er goed gaat  

 

 Inspiratieboek ‘Sociale media op de basisschool - de leerkracht maakt het verschil’, onder 

redactie van Remco Pijpers 
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O N D E R S T A A N D E  I D E E Ë N  Z I J N  E E N  G E F I L T E R D E  E N  B E W E R K T E  
S E L E C T I E  U I T  D I V E R S E  P U B L I C A T I E S  ( Z I E  B R O N V E R M E L D I N G ) .  

VOORBEELD – IDEE 1 

 

‘…  Jip Maathuis is veertien jaar en verkoopt chocoladeletters voor War Child via sociale media. De 

opbrengst gaat naar oorlogskinderen in Oeganda. Hij begon er vijf jaar geleden mee en elk jaar is zijn 

actie weer succesvoller. Jip heeft iets geleerd dat andere kinderen het ook leren: je kunt sociale media 

als middel inzetten om een goed doel te bereiken. 

Het integreren van sociale media in het onderwijs heeft alleen kans van slagen als je 

zelf gemotiveerd en nieuwsgierig bent, en als er een breed draagvlak voor is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik van sociale media is tweerichtingsverkeer. Het traditionele zender-ontvanger-model 

beschrijft ‘communicatie’ als eenrichtingsverkeer. Bij sociale media gaat het echter om meer dan alleen 

zenden: het gaat om een dialoog. Via sociale media kun je wel van alles zenden, zoals informatie over 

school aan de ouders, maar je doelgroep praat ook terug. En dus moet je luisteren. Sociale media zijn 

ook niet bedoeld om louter te hálen; je moet ook dingen weggeven. Wanneer je bijvoorbeeld op zoek 

bent naar kennis of informatie voor je eigen professionalisering, moet je je ervan bewust zijn dat het 

gaat om delen. Dus nemen én geven. En wees niet bang om te geven zonder daar onmiddellijk iets voor 

terug te krijgen…’ 

 inspiratieboek Sociale media op de basisschool - de leerkracht maakt het verschil, onder 

redactie van Remco Pijpers 
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VOORBEELD – IDEE 2 

 

Opdrachten, dictees, toetsen geven aan elkaar met Wrts.nl (4de-5de-6de leerjaar) 

 

ik gebruik ict ik oefen m.b.v. 

ict 

ik leer 

zelfstandig 

m.b.v. ict 

ik creëer 

m.b.v. ict 

ik zoek, 

verwerk en 

bewaar m.b.v. 

ict 

ik presenteer 

m.b.v. ict 

ik 

communiceer 

m.b.v. ict 

 
          (http://www.ict-platform.be) 

Stappenplan: 

1. Een leerling maakt voor de rest van de klas een voorbereidende vragenreeks in wrts.nl die 

gebruikt kan worden door alle leerlingen bij de voorbereiding van een toets.  

2. De gemaakte voorbereiding wordt ‘gepubliceerd’ door de link bekend te maken. 

3. Voorafgaand aan de toets kunnen alle leerlingen de voorbereiding gebruiken. 

4. Voor de volgende toets krijgt een andere leerling de opdracht een voorbereiding te maken. 

 

Opbrengst / meerwaarde: 

1. Als leerling heb je niet per se een ander nodig om je te overhoren. Je kunt het op elk tijdstip / 

elke plek doen op het internet. 

2. Degene die de voorbereiding maakt, leert de stof extra goed door het bedenken van de 

vragen. Bovendien leert deze leerling hoe je goede vragen formuleert. Dat wordt versterkt door 

te evalueren en te laten reflecteren. 

3. Doordat de opdracht rouleert, kost het allemaal relatief weinig tijd, terwijl de hele klas bij elke 

toets profiteert van het systeem. 

 

Didactiek: 

1. Indien nodig eenmalig klassikaal de werking van wrts.nl uitleggen 

2. Eenmalig klassikaal instructie geven: hoe maak je een goede voorbereiding? 

3. De kwaliteit van de overhoringen evalueren met de betrokken leerling (kan in het begin 

voorafgaand aan ‘publicatie’) 

 

Management - activiteiten: 

1. De voorbereidingen worden thuis samengesteld en gebruikt. 

2. Ouders informeren over het project en verzoeken hun kinderen te helpen, met name bij het 

samenstellen van een voorbereiding. 

3. Eventueel meten van de resultaten en vergelijken met ander leerjaar of andere groep. 

4. Bespreking met leerlingen aan het eind van het project: gebruik je de overhoringen, helpen ze je, 

hoe zou het nog beter kunnen? 

 

Bron:  Mijland, E. (red.), Ideeënboek Sociale media in het onderwijs, Middelbeers 2011. 

 

 

 

 

http://www.ict-platform.be/
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VOORBEELD – IDEE 3 

Een klassenblog  (3de-4de-5de-6de leerjaar) 

 

ik gebruik ict ik oefen m.b.v. 

ict 

ik leer 

zelfstandig 

m.b.v. ict 

ik creëer 

m.b.v. ict 

ik zoek, 

verwerk en 

bewaar m.b.v. 

ict 

ik presenteer 

m.b.v. ict 

ik 

communiceer 

m.b.v. ict 

 
          (http://www.ict-platform.be) 

 

Stappenplan: 

1. De leraar maakt een weblog aan en geeft de leerlingen autorisatie als auteur.  

2. Met de klas wordt een schema opgesteld, waarbij elke dag een leerling de taak krijgt een 

bijdrage te schrijven in het klassenblog. 

3. Elke …. wordt een bericht gepubliceerd. 

4. Evaluatie kan door de leraar, een medeleerling van de auteur of de hele klas 

 

Opbrengst / meerwaarde: 

1. Leerlingen leren kort en bondig formuleren, aan de hand van eigen ervaringen. 

2. Ouders krijgen een inkijkje in de klas, wat de betrokkenheid kan vergroten. 

3. Via de blog kunnen leerlingen en leraren nog eens teruggrijpen naar lesstof of ervaringen 

eerder in het jaar. 

 

Didactiek: 

1. Vooraf goede afspraken en een planning maken met de klas. 

2. Eenmalig klassikaal instructie geven: hoe schrijf je een goed blogbericht? 

3. Wat later in het proces: een klassengesprek over wat wel en wat niet kan in een blog 

(thema’s als respect, privacy enz.). 

4. Controleren van de teksten op inhoud, stijl en spelling 

 

Management - activiteiten: 

1. De leerling die aan de beurt is maakt het bericht op school, direct na de laatste les of thuis. 

2. Ouders informeren over de klassenblog 

3. Eventueel kan gekozen worden voor een besloten weblog 

4. Modereer 

5. Tussentijds en aan het eind van het jaar een bespreking met leerlingen: wat ging goed, wat 

kon beter, wat heb je ervan geleerd? 

 

 

Bron:  Mijland, E. (red.), Ideeënboek Sociale media in het onderwijs, Middelbeers 2011. 

 

 

 

 

   

http://www.ict-platform.be/
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VOORBEELD – IDEE 4 

Een Guyku maken en delen (3de-4de-5de-6de leerjaar) 

 

 

ik gebruik ict ik oefen m.b.v. 

ict 

ik leer 

zelfstandig 

m.b.v. ict 

ik creëer 

m.b.v. ict 

ik zoek, 

verwerk en 

bewaar m.b.v. 

ict 

ik presenteer 

m.b.v. ict 

ik 

communiceer 

m.b.v. ict 

 
          (http://www.ict-platform.be) 

Stappenplan: 

 1.   Introductie: een korte motivatie en instructie (informatie op: hmhbooks.com/guyku/how.html). 

 2.   Leerlingen gaan eerst brainstormen, daarna schrijven (proberen en verfijnen). 

 3.   Een afbeelding bij het gedicht maken of zoeken, bijv. via Sumopaint.com  

 4.   Feedback geven en ontvangen en op basis daarvan het gedicht afwerken. 

 5.   Gedichten selecteren en een bundel samenstellen in Google Docs (ook: opmaak). 

 6.   Evalueren terugblikken waarderen. 

 

Opbrengst / meerwaarde: 

1. Leerlingen inspireren en waarderen elkaars werk (Guyku’s) en leren daardoor met en van 

elkaar. Ze gebruiken daarbij allerlei vaardigheden (brainstormen, creatief schrijven, 

samenwerken, dichten, begrijpend lezen, feedback geven, argumenteren). 

2. Ze leren ook iets over de grafische vormgeving van teksten. 

 

Didactiek: 

1. De leerlingen kunnen goed zelf aan de gang en elkaar helpen.  

2. Eventueel kan de keuze aan de leerling gelaten worden of ze samen of alleen werken. 

Daarmee bouw je meteen een mooie differentiatie in. 

 

Management - activiteiten: 

1. Klassikale oriëntatie en instructie. 

2. Zelfstandig werken, alleen of in tweetallen. Per persoon ten minste 1 Guyku + bijpassende 

illustratie produceren. Feedback op klassikaal niveau, vervolgens met behulp van feedback 

je Guyku verbeteren. 

3. Met de hele klas kan een bundel gemaakt worden waarbij geprobeerd kan worden om een 

top 10 te formeren door op grond van criteria het werk te waarderen. Bijv. is voldaan aan 

de regels  5-7-5, is de spelling correct, is er sprake van verrassing, ontroering of humor? 

4. Gezamenlijk reflecteren op het uiteindelijke resultaat. 

5. Belangrijk is dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Dus geen discriminerende of 

grievende teksten of afbeeldingen. 

6. Verder is copyright een punt van aandacht als de bundel op internet wordt geplaatst. 

7. Bespreken van het werk: hoe vind je het eindproduct (Guyku bundel), hoe verliep het proces 

(aanpak, samenwerken). Wat heb je geleerd? Wat vind je ervan? Tevreden? 

 

 

Bron:  Mijland, E. (red.), Ideeënboek Sociale media in het onderwijs, Middelbeers 2011. 

 

http://www.ict-platform.be/
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VOORBEELD – IDEE 5 

Een online enquête maken over een actueel onderwerp dat speelt binnen of om de school 

met Google Docs (5de-6de leerjaar) 

 

ik gebruik ict ik oefen m.b.v. 

ict 

ik leer 

zelfstandig 

m.b.v. ict 

ik creëer 

m.b.v. ict 

ik zoek, 

verwerk en 

bewaar m.b.v. 

ict 

ik presenteer 

m.b.v. ict 

ik 

communiceer 

m.b.v. ict 

 

 

Stappenplan: 

1. Introductie op het onderwerp enquêtes houden. 

2. Het thema wordt vastgesteld en klassikaal kort besproken (bijv.: de herinrichting van …, de 

verkeersveiligheid rond de school, een nieuw project…) 

3. Leerlingen maken een vragenlijst in de formulierenfunctie van Google Docs en verspreiden 

de link onder de doelgroep via mail of de schoolwebsite. Hier hoort een aantrekkelijk 

geschreven toelichting bij. 

4. Na de deadline analyseren de leerlingen de uitkomsten en verwerken dit in een kort rapport. 

Hierin werken ze met tekst en waar dat relevant is ook met grafieken. 

 

Opbrengst / meerwaarde: 

1. Het leren formuleren van goede, zo objectief mogelijk gestelde vragen. 

2. Het leren analyseren en verwerken van data uit een enquête. 

3. Burgerschap: hoe ga je om met de verschillende meningen; hoe gebruik je een enquête als 

ondersteuning bij een te nemen beslissing? 

4. De opdracht biedt mogelijkheden voor het (ervaringsgericht) verwerken van kennis uit 

verschillende domeinen. 

 

Didactiek: 

1. Een goede introductie op het onderwerp van de enquête en het belang ervan. 

2. Aanpassen aan het niveau van de leerlingen door omvang enquête en thematiek. 

3. Begeleiden bij het opstellen van de enquêtevragen. Voordat de enquête live gaat de 

vragen bespreken (omdat slechte vragen in de rest van het proces doorwerken). 

4. Analyseren van de vragen en het opstellen van een rapport voorbereiden. 

5. Beoordelen van de eindrapporten. 

 

Management - activiteiten: 

1. Het werken aan de enquête gaat het best in kleine groepjes. 

2. Je kunt taken verdelen over groepjes of groepjes het hele proces laten doorlopen en ze 

bijvoorbeeld ieder een eigen enquête over een eigen onderwerp laten maken. 

3. Ouders of omwonenden van de school zijn een potentiële doelgroep voor de enquête. 

4. De enquête wordt voor het live gaan gecontroleerd door de leraar. 

5. Evalueren van het proces en het resultaat + echt wat doen in de school met de resultaten. 

 

 

Bron:  Mijland, E. (red.), Ideeënboek Sociale media in het onderwijs, Middelbeers 2011. 
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VOORBEELD – IDEE 6 

Een filmpje maken en publiceren (4de-5de-6de leerjaar) 

 

 

ik gebruik ict ik oefen m.b.v. 

ict 

ik leer 

zelfstandig 

m.b.v. ict 

ik creëer 

m.b.v. ict 

ik zoek, 

verwerk en 

bewaar m.b.v. 

ict 

ik presenteer 

m.b.v. ict 

ik 

communiceer 

m.b.v. ict 

 

Leerlingen maken in groepjes filmpjes van hun leefomgeving. Van het soort huizen dat er staan, van de 

voorzieningen enzovoort. Per groepje kan een ander thema uitgewerkt worden.  Leerlingen plaatsen hun 

filmpjes op een speciaal daarvoor aangemaakt YouTubekanaal.  Andere scholen (uit andere gemeenten, 

landen) doen hetzelfde. Je zou kunnen beginnen met een school uit de partnergemeente. 

  

Stappenplan: 

1. Maak een YouTubekanaal voor de filmpjes en bespreek deze dienst in de klas 

2. Zorg voor de benodigde camera’s (zoals een eenvoudige Flipcamera) en montagesoftware 

(Windows Live Moviemaker?) 

3. Geef leerlingen concrete onderwerpen om beelden van te maken (huizen, winkels, natuur in 

de omgeving). 

4. Maak zelf een voorbeeldfilmpje en laat dat zien. 

5. Verzamel alle filmpjes en zet ze op het YouTubekanaal. Laat leerlingen alle filmpjes 

bekijken. Besteed aandacht aan de filmpjes en de verschillen tussen de landen (bijvoorbeeld 

door leerlingen weer een filmpje te laten maken waarin ze de verschillen bespreken). 

 

Opbrengst / meerwaarde: 

1. Leerlingen maken kennis met video, en hoe je met video anderen iets kunt vertellen over 

jezelf en je omgeving. 

2. Leerlingen maken kennis met andere culturen. 

3. Leerlingen maken kennis met YouTube. 

 

Didactiek: 

1. Goede, duidelijke instructies/opdrachten geven, indien nodig ook over het gebruik van de 

camera. 

2.  Zowel het creatieve proces begeleiden, als zorgen voor een goede terugkoppeling om 

daadwerkelijk van de inhoud van de filmpjes te leren 

 

Management - activiteiten: 

1. Leerlingen maken opnames buiten het schoolgebouw.  Voorbespreking, montage, publicatie 

op het kanaal en gezamenlijk bekijken en bespreken van de filmpjes gebeurt op school. 

2. Begin bijvoorbeeld bij een school uit de partnergemeente. 

3. Zorg dat leerlingen verantwoord omgaan met privacy van eventueel gefilmde mensen. 

4. Bespreek de filmpjes met leerlingen om het leerdoel te bereiken. 

 

 

Bron:  Mijland, E. (red.), Ideeënboek Sociale media in het onderwijs, Middelbeers 2011. 
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VOORBEELD – IDEE 7 

Een podcast maken en publiceren (3de-4de-5de-6de leerjaar) 

 

ik gebruik ict ik oefen m.b.v. 

ict 

ik leer 

zelfstandig 

m.b.v. ict 

ik creëer 

m.b.v. ict 

ik zoek, 

verwerk en 

bewaar m.b.v. 

ict 

ik presenteer 

m.b.v. ict 

ik 

communiceer 

m.b.v. ict 

 

          (http://www.ict-platform.be) 

Het doel is kinderen uit te dagen om op een andere manier te communiceren dan ze gewend zijn: hoe 

breng je een verhaal spannend over, zodat mensen blijven luisteren? De kinderen leren nadenken over 

wat ze willen vertellen, wie ze daarvoor gaan interviewen en waarvan ze opnames willen maken. Ook 

samenwerken in verschillende rollen is een doel: wie verzint het script, wie stelt de vragen, wie monteert 

het geheel? En ten slotte leren ze om bepaalde technieken onder de knie te krijgen, zoals monteren en 

voice-overs inspreken. 

 

Met ‘Audacity’ 

 

Stappenplan: 

 

1. Zie handleidingen en voorbeelden: 

  http://www.ict-platform.be/htm/LLW.htm  

  http://www.de-hooiberg.nl/podcastproject 

2. De kinderen werken zelfstandig in kleine groepjes. Bij het monteren helpen oudere kinderen 

de kinderen uit bijvoorbeeld het 3de leerjaar (de ‘euhs’ knippen ze eruit en er wordt een 

geheel van gemaakt met bijpassende muziek en voice-overs. Als een podcast afgerond is, 

wordt die met de hele groep beluisterd. 

3. De podcasts worden verzameld op de website van school, zodat ook (groot)ouders mee 

kunnen luisteren. Ook kleutergroepen zijn dankbare toehoorders voor verhalen en 

ingesproken prentenboeken.  

4. Als er een kind langdurig ziek is, maken de klasgenoten een podcast waarin de belangrijkste 

lesstof wordt uitgelegd. 

 

Vanaf het 3de kunnen kinderen zelf monteren. Jongere groepen kunnen interviewen en opnames maken 

onder begeleiding van oudere groepen. Drukke kinderen kost het soms wel moeite om er niet doorheen 

te kletsen. Bij het monteren hoor je zulke verstoringen goed; dan moet de opname nog een keer over. 

Op die manier leren kinderen om op het juiste moment stil te zijn. 

 

Online met ‘Spreaker’ 

Met Spreaker maak je je eigen (live) radio-uitzending van maximaal een halfuur. Voor het maken van 

die uitzending krijg je een mengpaneel op je scherm waarmee je muziek kan laten horen, afgewisseld 

met jingles, loops en soundeffects en natuurlijk je eigen stemgeluid. Je kunt gebruik maken van de muziek 

die klaargezet is in Spreaker, maar je kan ook je eigen geluidsbestanden uploaden (niet 

auteursrechtelijk beschermd materiaal). 

- leren spreken van vreemde talen. Leerlingen kunnen een radio-uitzending maken in de doeltaal, met 

daarin bijvoorbeeld interviews met elkaar 

- ze kunnen vertellen over hun eigen hobby of over de muziek die ze laten horen 

http://www.ict-platform.be/
http://www.ict-platform.be/htm/LLW.htm
http://www.de-hooiberg.nl/podcastproject
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- ze kunnen een radio-uitzending maken over zichzelf en dan uitwisselen met een klas in het buitenland  

- om leerlingen op zoek te laten gaan naar informatie over allerlei onderwerpen 

- in een uitzending kan ook een live Skypegesprek opgenomen worden. Daarvoor moet je wel een 

aantal instellingen op je computer aanpassen, en het vraagt een gedegen voorbereiding om zo'n 

gesprek goed te laten verlopen (tevoren op te nemen en het daarna in de uitzending te plakken) 

- radio-uitzendingen die door de leerlingen gemaakt worden kunnen door de school ingezet worden 

als communicatiemiddel, bijvoorbeeld met de ouders, met andere scholen,… 

- opnemen en afspelen van een interview, een samenspraak 

- een verhaal, een zelfgemaakt hoorspel, een declamatie 

- een radio-uitzending 

 

 (bron: http://ict-en-onderwijs.blogspot.be/2011/10/spreaker-een-27-mc-bakkie-op-

internet.html) 

 

Werkwijze: 

- Klik op de oranje knop "Broadcast". 

- Voer onder "Episode name" een naam in voor je geluidsopname en kies bij "Category" de categorie  

waartoe je opname behoort. 

- Klik op de groene knop "Broadcast". Er verschijnt een tussenschermpje waarop om toestemming wordt 

gevraagd om de microfoon te gebruiken. Klik op "Toestaan". Het opnamedeck verschijnt.  

- Plaats geluidseffecten die je tijdens de opname wilt gebruiken in het vak "Sound FX" rechtsonder. 

- Klik rechtsboven in het vak, naast "Add", op het plusteken. 

- Zoek naar het gewenste effect en klik bij dat effect op "Add" (max. 6).  

- Plaats muzieknummers die je tijdens de opname wilt gebruiken in het vak "Playlist" rechtsboven.  

- Klik rechtsboven in het vak, naast "Add", op het plusteken. 

- Klik eerst op een "Media type", dan op een "Artist"en dan op een "Album". 

- Klik bij het gewenste nummer op "Add" en het nummer wordt toegevoegd. Vul de "Playlist" met 

de nummers die je wilt gebruiken.  Bij het tabblad "Upload" kun je ook eigen nummers toevoegen. 

- Sluit het scherm "Muzieknummers kiezen" door rechtsboven in dat scherm te klikken op "Close". 

- Vink linksboven aan "Record a new postcast". 

- Activeer de luidsprekers van je PC door bij "Microphone", "Deck 1" en "Deck 2" te klikken op het 

icoontje van de luidspreker. Zijn ze geactiveerd dan kleuren de velden erboven blauw. 

- Sleep één nummer uit de playlist naar deck 1 en één naar deck 2.  

NB. Later, tijdens het opnemen, kunnen de nummers vervangen worden door een ander door er uit de 

playlist een  ander naar toe te slepen. 

- Het spelen met de muziek en de effecten (stem alleen bij het opnemen) kan nu beginnen. Klik op het 

naar rechts gerichte zwarte driehoekje om een geluid ten gehore te brengen, op het vierkantje om het 

weer te stoppen en versleep de schuifregelaars om het volume aan te passen. 

- Vink links boven de optie "Record New Postact"aan. 

- Klik bij "Recorder" op de rode knop om de opname te starten. Opname begint 3 seconden na de klik.  

- Wil je de opname stoppen klik dan bij "Recorder" op het zwarte vierkantje. 

- Klik in het schermpje dat verschijnt op het zwarte driehoekje om je opname te beluisteren. 

- Wil je de opname met anderen delen, klik dan op "Yes Publish", in het volgende scherm onder 

"Episodes" op de titel van de opname en in het daarop volgende scherm op het tabblad "Share". 

Kopieer het internetadres bij het groene icoontje en stuur dat naar hen met wie je de opname wilt  delen. 

Door naar dat internetadres te surfen kunnen zij jouw opname beluisteren. Iedere geluidsopname begint 

met een reclametekst van enkele seconden. (bron: http://ict-idee.blogspot.be/2012/04/102-maak-een-

hoorspel-interview.html) 

http://www.spreaker.com/page#%21/cms/using-skype-spreaker-spreaker-online-radio
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VOORBEELD – IDEE 8 

 

Een tijdschrift met PICOZINE (2de graad) of JILSTER (3de graad) 

 

ik gebruik ict ik oefen m.b.v. 

ict 

ik leer 

zelfstandig 

m.b.v. ict 

ik creëer 

m.b.v. ict 

ik zoek, 

verwerk en 

bewaar m.b.v. 

ict 

ik presenteer 

m.b.v. ict 

ik 

communiceer 

m.b.v. ict 

 

        (http://www.ict-platform.be – zie ICT-ateliers) 

1. Overleg in je groep wie hoofdredacteur wordt en wie de redacteurs worden. De 

hoofdredacteur verdeelt de taken, werkt mee en is verantwoordelijk voor het 

eindproduct. 

2. Kies (samen) op 1 pc:  

3. Kies een naam voor je tijdschrift. 

4. De hoofdredacteur deelt 2 genummerde pagina’s en een deadline per redacteur uit, 

maar iedere redacteur kan in het gehele magazine kijken. 

5. De hoofdredacteur nodigt de redacteurs uit.  

6. Elke redacteur logt op de eigen laptop (of per 2) in via http://www.jilster.nl met de 

ontvangen gegevens. 

7. Verdeel de inhoud:  

- wat komt er op de cover? wat komt er op pagina 1, 2, … 8? 

- Je ziet de pagina’s die jij als redacteur moet aanvullen. 

8.  Kies jouw pagina(‘s) en klik op bewerk. 

9.  In het midden heb je een leeg blad: daar komt de inhoud van jouw pagina(‘s) 

10.  Aan de linkerkant kies je middelen voor de inhoud: tekstvakken, kleurvlakken, uploaden 

(voor foto’s die je op voorhand koos of zocht via Google), thema’s,… 

11.  Aan de rechterkant kies je middelen voor de lay-out: transparantie, zoom, kleuren, 

hulplijnen (raster), …  

12.  Probeer eerst verschillende mogelijkheden uit: plaats een element (bijvoorbeeld een 

tekstvak) en onderzoek in de rechterkolom wat je kan aanpassen. 

13.  Experimenteer en beslis wat je wilt behouden. Werk je pagina verder uit, met gegevens 

via Google en andere. 

14.  Beoordeel de schikking van de elementen die jij op de pagina hebt geplaatst. Vergelijk 

met de andere redacteurs en overleg met de hoofdredacteur. 

15.  Kies regelmatig tussendoor  

16.  Kies ‘publiceren’ als je pagina(‘s) klaar is. Daarna kan enkel de hoofdredacteur jou 

opnieuw toegang verlenen om nog iets te wijzigen. 

17.  Bekijk samen het gehele magazine en evalueer. 

http://www.ict-platform.be/
http://www.jilster.nl/
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VOORBEELD – IDEE 9 
 

Schrijven en chatten via Titanpad (3de-4de-5de-6de leerjaar) 

 

Titanpad is een gebruiksvriendelijke webbased toepassing om synchroon online met elkaar te werken 

aan een eenvoudig tekstdocument en tegelijkertijd met andere deelnemers te chatten. Elke deelnemer 

krijgt een eigen kleur toegewezen, zodat te zien is wie wat heeft bijgedragen. Iedereen die over de 

unieke link van het betreffende tekstdocument beschikt, kan meedoen.  

Je hoeft dus geen account aan te maken om aan de slag te gaan met deze toepassing.  

Via de Timeslider kun je terugkijken hoe het proces verlopen is, bijvoorbeeld welke typ- en stijlfouten 

gemaakt worden en door wie en wanneer ze zijn hersteld. 

Titanpad biedt de mogelijkheid teksten te importeren/exporteren. Export kan naar zes verschillende 

formaten, waaronder Microsoft Word en PDF. 

 

 in groepjes gezamenlijk aantekeningen maken 

 iedere leerling levert een vraag aan over een onderwerp uit een les  

 in kleine groepjes een tekst schrijven op basis van een YouTube-filmpje over een nieuwsfeit 

 samen schrijven aan een spreekbeurt en erover communiceren in een chat 

 vragen van elkaar beantwoorden 

 met elkaar laten discussiëren 

 bij een kleiner project de aanwezige kennis over een onderwerp verzamelen 

 een vervolgverhaal schrijven 

 een vraag- en antwoordspel 

 stelopdrachten 

 

Naast de 'accountloze' versie van Titanpad is het ook mogelijk een gratis account aan te maken. Je kunt 

hiermee teamruimtes aanmaken en zelf bepalen wie toegang krijgen op basis van uitnodiging per e-

mail. De teksten zijn dan beveiligd met een tijdelijk wachtwoord. Werken met Titanpad vraagt om het 

maken van goede afspraken. Je kunt immers teksten van anderen verwijderen of bewerken. Handig is 

dan weer dat je alle revisies kunt terugzien. 

 

Plus: 

 volledig gratis, geen reclame  

 snel en gemakkelijk in te zetten  

 kleurenarcering per deelnemer  

 proces volgen en proces terugzien  

 exportmogelijkheden  

 

Min: 

 werkt niet optimaal op een iPad *  

 ondersteunt alleen tekst met enige opmaak; invoegen van afbeeldingen is niet mogelijk 

 

 (bron: http://alleskanaltijdbeter.blogspot.be/2012/08/getest-titanpad.html) 
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VOORBEELD – IDEE 10 
 

Google Apps for Education  (3de-4de-5de-6de leerjaar) 

 

De “Apps” binnen “Google Apps voor Onderwijs” staat voor applicaties. Met andere woorden het is een 

set van verschillende webbased programma’s die je kunt gebruiken binnen het onderwijs. Google 

omschrijft de verschillende programma’s als volgt: 

G-Mail 

E-mail met 7 GB opslagruimte per e-mailaccount, zoekfuncties en een geïntegreerde chatfunctie. Het 

mooie van G-Mail (en alle andere programma’s) binnen Google Apps is dat je het op je eigen domein 

kan laten draaien.  Een ander groot voordeel zijn de lage kosten, geen onderhoud, geen back-ups en 

geen licentiekosten. 

Google Documenten 

 Maak, deel en werk samen aan documenten. Per groep kunt u documenten met collega’s delen en hier 

gezamenlijk aan werken. Maar ook voor leerlingen is het mogelijk zelf de documenten te delen en hier 

gezamenlijk aan te werken. Aangezien Google Apps webbased is bent u of uw leerlingen niet 

afhankelijk van de werkplek. 

Google Sites 

 Eén centrale locatie waar teams hun informatie kunnen delen. Maak eenvoudig professionele websites 

met behulp van dit programma. Ook geschikt om met leerlingen aan te werken, bijvoorbeeld in plaats 

van een PowerPoint presentatie. 

Google Agenda 

Een webbased agenda die u eenvoudig kunt synchroniseren met de agenda van uw telefoon. U heeft de 

beschikking over een privé en een publieke agenda. De publieke agenda kunt u delen met alle 

gebruikers binnen het domein (de onderwijsorganisatie). Dit is bijvoorbeeld handig om als directie op 

efficiënte wijze planningen en schoolactiviteiten aan het docententeam bekend te maken. 

Google Talk 

 Met behulp van Google Talk is het eenvoudig om contact te leggen met verschillende gebruikers via 

chat. 

 

 http://www.l-curve.nl/google-apps-voor-onderwijs 
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VOORBEELD – IDEE 11 

De wereld rond in 80 tweets (bovenbouw) 

 

Op Wallwisher plaatsen kinderen en leerkrachten digitale post-its om vast te stellen wat ze over het 

onderwerp willen leren. Op het weblog en de Twitterstream van de klas wordt een oproep geplaatst 

voor reisadvies op maat voor steden in en buiten Europa. Aanvragen die binnenkomen worden door de 

kinderen behandeld; ze zoeken uit wat de klant precies wil en gaan dan op jacht naar de beste 

reistickets, passende accommodaties en de interessantste bezienswaardigheden. Hun bevindingen mét 

kostenoverzicht zetten ze in een Excelbestand, dat ze terugsturen naar de klant. De leerlingen maken 

reisfolders in Word en Publisher. Met de web 2.0 programma’s Glogster en Montage maken ze digitale 

posters. Leerlingen stellen taalgidsen ‘wat en hoe?’ samen met nuttige woorden in het Engels en Frans. 

Voor kleine kinderen maken de leerlingen in Storyjumper digitale prentenboeken over de betreffende 

stad. Leerlingen presenteren ook een video over de stad. Dat doen ze door Google Street View op het 

digibord te zetten en een van de kinderen voor het bord te laten presenteren. Een camera neemt de 

‘tour’ op, terwijl een andere leerling navigeert met de muis. Zo kunnen de kinderen een heuse rondleiding 

geven, bijvoorbeeld door Parijs. Omdat op veel foto’s op internet copyright zit, bedachten de leerlingen 

een slimme manier om aan beeldmateriaal te komen; de klassenbeer gaat mee op reis met mensen uit 

het Twitternetwerk, en komt telkens terug met een USB-stick vol foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://beartravel.wordpress.com/  
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TOT SLOT:  MEDIAWIJSHEID 

 

Gaandeweg zult u merken, dat het onderwerp direct samenhangt met mediawijsheid. Beseffen de 

leerlingen bijvoorbeeld, dat zaken die zij openbaar op Twitter plaatsen door iedereen gelezen kunnen 

worden? Mogen zij zomaar van iedereen een foto of een filmpje maken en deze op het internet 

plaatsen? En hoe gaan zij om met vervelende reacties of onbekenden die vrienden willen worden? 

 

Gaat u aan de slag met sociale media, dan moet u ook mediawijsheid hierin meenemen. Voordeel is,  

dat u meteen heel praktisch vormgeeft aan mediawijsheid in plaats van gebruik te maken van wijsheden 

uit boekjes, voorbeelden uit de krant of filmpjes over anderen. Door mediawijsheid te koppelen aan het 

gebruik van sociale media zijn leerlingen er veel meer bij betrokken en begrijpen zij het beter. 

 

 Station to Station - Whitepaper – Social media in het onderwijs – November 2012, p.3 

 

 

 http://samenmediawijs.kennisnet.nl 
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 http://amazinginfographics.blogspot.be/2013/01/tomorrow-world-what-going-to-happen-

in.html  
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BRONNEN EN VERDERE STUDIE 

 

 Don Tapscott: Vier principes voor de open wereld (TED-conferentie): 

http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1.html 

 Shift happens! Het Nieuwe Werken en de evolutie van werkpraktijken in de organisatie. MA 

scriptie Nieuwe Media & Digitale Cultuur, Michael Schelling, 0259527, Begeleidster: M. van 

den Boomen, Tweede lezer: I. de Vries 

 Social Media in het onderwijs. Voorbereid aan de slag! Whitepaper November 2012, Station 

to station B.V. Postbus 385, 3440 AJ Woerden 

 Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0,  Redactie: Erno Mijland 

 inspiratieboek Sociale media op de basisschool, de leerkracht maakt het verschil onder 

redactie van Remco Pijpers 

 Sociale Media en tablets. Wat kan je ermee in de basisschool? Steven Verjans, Open 

Universiteit 

 Handboek mediawijsheid,  Praktische gids en inspiratie voor het onderwijs, een uitgave van de 

stichting Mijn Kind Online 

 Augmented reality,  http://www.layar.com/what-is-layar - http://nl.wikipedia.org/wiki/Layar 

 Future classroom Lab (http://fcl.eun.org/welcome) 

 Sugata Mitra, The child-driven education, 

http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.htm 

 Online WebWijs Cursus 

http://webwijs.pbworks.com/w/page/46741881/wat%20is%20social%20media 

 Géry De Munter,  School en samenleving 

http://en.calameo.com/read/000319564cd4315914767?authid=dQuXKBbY36gI 

 http://issuu.com/kennisnet/docs/indruk-november-

2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&sho

wFlipBtn=true 

http://www.ted.com/talks/don_tapscott_four_principles_for_the_open_world_1.html
http://www.layar.com/what-is-layar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Layar
http://fcl.eun.org/welcome
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.htm
http://en.calameo.com/read/000319564cd4315914767?authid=dQuXKBbY36gI
http://issuu.com/kennisnet/docs/indruk-november-2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
http://issuu.com/kennisnet/docs/indruk-november-2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
http://issuu.com/kennisnet/docs/indruk-november-2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true

