SOCIAL MEDIA EN WEBTOOLS

Skypen met
Britse leerlingen

Een QR-code in
het rekenboek
Het is tijd om in het onderwijs
stappen te zetten als het gaat
om webtools en social media.
door Tilly van Uffelen

Met de hoed in de hand komt men
door het ganse land.
Wie gebruikt dit gezegde nog, verzuchtte Tessa van Zadelhoff tijdens de voorbereiding van de les
spreekwoorden voor groep acht
van basisschool De Kleine Beer in
Berlicum. Ze gooide er een tweet
tegenaan. Of haar followers een
half spreekwoord wilden twitteren naar haar leerlingen. Die
moesten de andere helft opsporen
en het antwoord retweeten naar de
vragensteller. „Al snel meldde
zich een school waarvan leerlingen terugtwitterden. En op een
andere school werden digitale tekeningen gemaakt over spreekwoorden.” Resultaat? „Leerlingen
vonden het geweldig en de spreekwoorden beklijfden beter.”
De Osse Tessa van Zadelhoff won
in 2011 internationale prijzen met
Bear Travel, een digitaal reisbureau waar leerlingen (fictieve)
trips boekten naar alle hoofdsteden. Een hippere manier van topoles in plaats van het saai opdreunen van hoofdsteden.
Begin dit jaar nam ze, na achttien
jaar, afscheid als docent van De
Kleine Beer. Twee dagen in de
week is Van Zadelhoff nu projectleider ICT & 21st century skills
voor Prodas, een stichting van 26
scholen in de regio Deurne/
Asten/Someren. Daarnaast heeft
ze een eigen bedrijf Warempel
waarmee ze ict en social media in
het onderwijs promoot. „Social
media zijn vaak negatief in het
nieuws. De facebookrellen Haren,
dreigtweets, pesten. Maar ik ben
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zelf enthousiast over het gebruik
van social media en webtools in
het onderwijs”, vertelt Zadelhoff.
„Eerst was internet er om iets op
te zoeken. Nu zijn er allerlei tools
waarmee je iets kunt toevoegen:
presentaties geven, blogs schrijven, foto’s bewerken, prentenboeken creëren, video’s bewerken en
uploaden. Daar wordt in het onderwijs nog te weinig gebruik
van gemaakt. Het is tijd om stappen te zetten.”
Met Louis Hilgers maakte ze
BoekTweePuntNul200, waarvan
eind 2012 de tweede editie verscheen. Daarin worden 200
webtools beschreven die handig
zijn in het onderwijs. Overigens
is het boek via Co-Creatie totstandgekomen. „We hebben via
twitter mensen gevraagd met
ideeën te komen en hadden binnen vier dagen honderd reacties”,
zegt Van Zadelhoff, die twitter beschouwt als ‘digitale koffiekamer’.
Moeiteloos lepelt ze voorbeelden
op. Basisschool De Pioneer in Valkenswaard scoorde zwak op taalonderwijs. „Leerkracht Pim Staals
bedacht een digitaal persbureau.
De leerlingen kregen les van een
journalist, schrijven nu nieuwsberichten en maken een blog. Anderen doen de eindredactie. Nu willen ze films maken. Daar is apparatuur voor nodig. Ze zoeken samenwerking met lokale ondernemers voor sponsoring. ”
De taalvaardigheid is sterk verbeterd, zegt Van Zadelhoff. „Maar
de leerlingen hebben méér geleerd: samenwerken, een blog
schrijven, werken met een video-programma.” Vaardigheden

Op het Mondriaan College in Oss
wordt Skype ingezet bij de lessen
Cambridge Engels. Alle leerlingen
hebben kunnen met laptops live
chatten met andere leerlingen. Natuurlijk gebeurt alles in het Engels. Uiteindelijk is het de bedoeling dat tijdens de Engelse les geregeld via Skype internationaal contact ontstaat met studenten in
Groot-Brittannië.

die in de 21ste eeuw zeker zo belangrijk zijn als de taal- en rekenkennis die door Cito getoetst
wordt.
Er is nog een lange weg te gaan,
realiseert Van Zadelhoff zich. Als
het aan haar ligt, werken alle leerlingen straks in een digitale omgeving op eigen niveau. „Geen apart
computerlokaal meer maar iedereen een tablet of netbook voorhanden als jij dat nodig hebt.”
Hoe dat er dan praktisch uitziet?
„In ieder rekenboek straks QR-codes. Als je instructie wil, scan je
de code met je smartphone.”
Voor haar schoolbestuur richt ze
nu een ontdeklab in. Een lokaal
waar álles komt op het gebied van
social media en webtools. „Leerkrachten en leerlingen mogen
daar uitproberen. De pabo levert
stagiaires om lessituaties te begeleiden.”
Ondertussen werkt ze aan nieuwe publicaties. „Met je smartphone het bos in om natuuronderwijs te geven”, geeft ze als voorbeeld. Andere items zijn eigentijds presenteren, bloggen met
wordpress en 21st century skills.
Grote hobbel om stappen te zetten is geld. „Tachtig tot negentig
procent van de basisscholen heeft
onvoldoende
breedband
en
wifi-capaciteit. Dat is frustrerend.
Vanuit het kabinet wordt gezegd
dat we innovatief onderwijs moeten geven maar er zijn te weinig
stimuleringsmaatregelen.”

“

iPad in de
basisschool
Op basisschool Noorderlicht in
Den Bosch wordt sinds dit schooljaar gewerkt met iPads. Er zijn vijftig tablets aangeschaft. Dit schooljaar worden de onderwijsresultaten gemeten. Leren kinderen met
iPad bijvoorbeeld méér letters dan
zonder tablet? Noorderlicht krijgt
ondersteuning van Apple. Een
apart bedrijfje helpt mee met het
zoeken naar geschikte software.

Social Media
Circle 2012
De Social Media Circle is een project met, voor en door leerlingen.
In tien weken werken scholen samen aan het thema social media.
Aan de hand van vier voorbeelden
worden leerlingen gestimuleerd
na te denken over de social media:
wat zijn de valkuilen maar ook
wat is de kracht van social media?
De Bernadetteschool (VSO) in Oss
deed onder meer mee.

Ik beschouw
twitter als mijn
digitale
koffiekamer
Tessa van Zadelhoff
䡵

Tessa van Zadelhoff. foto Ruud Rogier

Proeven aan mbo-opleiding
‘mag best structureler’
door Tilly van Uffelen
DEN BOSCH – Drie scholen uit de regio doen niet meer mee aan het
oriëntatie- en keuzetraject voor
vmbo-t-leerlingen op het mbo-onderwijs.

Het Sint-Janslyceum in Den
Bosch, het d’Oultremontcollege
in Drunen en het Mollercollege in
Waalwijk geven aan om financiële en organisatorische redenen
geen leerlingen meer aan te melden voor dit project, aldus coördinator Martin de Louw van het Koning Willem I College. Hij betreurt dat, want zo wordt leerlingen een kans op een goede oriëntatie voor een vervolgopleiding in
het mbo ontnomen, stelt hij.
Al tien jaar organiseert De Louw
deze uitgebreide blik in de keuken. Directe aanleiding voor de
start van het project: de aansluitingsproblematiek tussen vmbo
en mbo. Volgens De Louw kunnen door dit project vmbo’ers een
betere keuze maken voor hun vervolgopleiding. Het sectorwerkstuk, onderdeel van het vmboeindexamen, wordt gemaakt bij
38 mbo-opleidingen van het
KW1C, bij de laboratoriumschool
van de Leijgraaf in Oss en Helicon.
„Voorheen kwamen leerlingen
tien weken op een rij, twee mid-
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Een demonstratieles ’tandartsassistente’ op KW1C. archieffoto Marc Bolsius

dagen naar het mbo. Dat is ingekort omdat er minder tijd is in
het mbo om dergelijke zaken te
organiseren. Lesgeven is de corebusiness geworden.”
Toch meent De Louw dat de deelnemende leerlingen in zeven middagen én een bedrijfsbezoek voldoende inzicht krijgen of een vervolgopleiding past. De tien overgebleven scholen uit de regio meldden dit jaar ongeveer zevenhonderd leerlingen aan.
Zoals ieder jaar sturen deelnemende scholen het beste sectorwerkstuk in voor de finale van The
Competition. Die is donderdag 21

maart in de Koningszaal van het
KW1C aan de Vlijmenseweg in
Den Bosch. De beste werkstukken worden beloond met een aanmoedigingsprijs.
Jammer vindt De Louw het wel
dat het project alleen bestemd is
voor vmbo-t-leerlingen. Ook leerlingen die vanuit havo of
vmbo-basis of -kader kiezen voor
het mbo-onderwijs zijn volgens
De Louw gebaat bij een uitgebreidere oriëntatie. „Al is er op
vmbo-scholen in de regio wel
veel aandacht voor en kunnen
hun leerlingen vaak wel individueel komen kijken.”

Uitnodiging
Inloopbijeenkomst over de N322 tussen

Educatieve apps
twitteren

Rossum en Wamel

Basisschool Klinkers in Tilburg
startte twee jaar geleden met social media. Via facebook worden
ouders tijdens de schooldag op de
hoogte gehouden van activiteiten.
Leerkrachten twitteren voor de
thuisgroep. „Een laagdrempelig
contact met ouders”, aldus Angela
Horsten, directeur van Klinkers.
Zo is deze week een lijst met educatieve apps verspreid. Horsten adviseert scholen: ‘gewoon doen’.

De provincie Gelderland organiseert op

Verkeersmaatregelen

dinsdag 26 maart een inloopbijeenkomst

Een groot deel van de werkzaamheden aan

over de onderhouds- en reconstructie-

het hele wegvak, de kruisingen en rotondes

werkzaamheden aan de N322 Van

wordt zodanig uitgevoerd dat het verkeer

Heemstraweg tussen Rossum en Wamel.

op de Van Heemstraweg langs het werk kan

U bent van harte welkom tussen 19.00 en

rijden. De zijwegen zijn wel afgesloten voor

20.30 uur in bistro In Petto, Waaldijk 1 in

autoverkeer. Tijdens het werk aan de

Rossum.Er zijn medewerkers van de

fietspaden blijft er altijd een fietspad open.

provincie, de gemeenten Maasdriel en
West Maas en Waal en de aannemer

Nacht- en weekend afsluitingen

aanwezig om informatie te geven over de

Tijdens het asfalteren van de N322, de

uitvoering en de planning van de werk -

kruisingen en rotondes wordt de Van

zaamheden. De bijeenkomst heeft geen vast Heemstraweg afgesloten voor autoverkeer.
programma, u kunt gewoon binnenlopen.

Om hinder voor weggebruikers te beperken
vinden deze afsluitingen alleen plaats in de

Ik vind het maar vreemd dat sommige scholengemeenschappen
voor voortgezet onderwijs hun
VMBO-afdeling weer MAVO zijn
gaan noemen. Beroepsonderwijs
is namelijk iets waar je trots op
kunt zijn en dat woord voorbereidend maakt het af. Het is een
voorrecht om leerlingen op hun
toekomst voor te bereiden.

RAPPORT
Reinoud van Uffelen

Visie

O

nlangs organiseerde
de PvdA een BIEBdebat over het VMBO
in Den Bosch. Tijdens dit debat hoorde ik wethouder Ruud Schouten
iets zeggen over het ontwikkelen
van een visie.
Een visie kun je inderdaad ontwikkelen maar een visie kun je
ook gewoon hebben. De visie van
de school waar ik werk bestaat
uit de vier woorden ‘Gewoon een

goede school’. Mijn visie op het
VMBO geef ik hier.
De letters MBO staan voor Middelbaar Beroepsonderwijs. De V in
VMBO staat voor Voorbereidend.
Voorbereidend op het MBO dat
na het VMBO komt, voorbereidend op de toekomst van de leerling, voorbereidend op de beroepen van morgen. Wat een ontzettend goede merknaam is het eigenlijk.

Het echte voorbereidend beroepsonderwijs vind je dus niet op de
grote scholengemeenschappen.
Daarvoor moet je eens op een
school als het Duhamel College
gaan kijken. Het Duhamel verhuist na de zomervakantie naar
de locatie van het Hervion op de
Hervensebaan en samen met Van
Maerlant gaan die scholen op in
het Stedelijk College. Het is goed
nieuws dat het aantal aanmeldingen voor dat Stedelijk College volgend schooljaar is gestegen. Het

samengaan van het Hervion en
het Duhamel College naar één locatie wordt als een van de redenen voor die stijging gegeven. Het
is nog beter nieuws dat met name
de techniekrichting meer leerlingen trekt dan vorig jaar.
Want techniek heeft de toekomst.
Je leest bijna dagelijks over het tekort aan technisch personeel op
de arbeidsmarkt, een tekort dat
de komende jaren alleen maar toe
zal nemen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de zorg. Ook hier voorziet de overheid in de nabije toe-

Het is goed nieuws
dat het aantal
aanmeldingen voor
dat Stedelijk
College is gestegen

komst een personeelstekort.
Een ‘gewoon goed VMBO’ bereidt
leerlingen voor op een beroep.
Het is belangrijk dat leerlingen er
achter komen wie ze zijn en waar
hun kwaliteiten liggen, maar het
is zeker ook belangrijk om leerlingen te wijzen op juist die sectoren waar de komende jaren voldoende werk te vinden is. De verhuizing van het Duhamel naar de
Hervensebaan is een kans om te
investeren in de sectoren Zorg en
Techniek. Ik wens docenten en
leerlingen veel succes op de nieuwe locatie. En de wethouder
wens ik vooral veel visie!

Bij toerbeurt geven vier panelleden
uit het werkveld hun visie op onderwijs. Deze week Reinoud van Uffelen,
docent aan het Koning Willem I College in Den Bosch.

Stadslandbouw in leegstaande
panden op braakliggend terrein
DEN BOSCH – Studenten van Has
Hogeschool presenteren 21 maart
hun innovatieve ideëen voor tijdelijke stadslandbouw in het gebouw van de HAS aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Leegstaande panden of braakliggende
stukken grond in de stad zouden
op deze manier tijdelijk gebruikt
kunnen worden voor landbouwdoeleinden.
De studenten volgden tien weken
een Masterclass Metropolitan
Food Security. Het initiatief van
deze eerste editie van de masterclass (mede mogelijk gemaakt
door LIB, ZLTO, Pure Hubs, Eindhoven, Tilburg en The Greenery),
ligt bij het lectoraat Duurzame
Wereldvoedselvoorziening van

HAS Hogeschool.
Eén van de groepen maakte bijvoorbeeld een succesvol concept
voor het tijdelijk nuttig gebruiken
van het leegstaande TD-gebouw
in Eindhoven. Verwachting is dat
de kantorenmarkt nog enige tijd
met leegstand te maken zal hebben en de studenten onderzochten de mogelijkheden om het kantoorgebouw te gebruiken voor
stadslandbouw en zo op een duurzame manier groente en fruit te
verbouwen.
Tussen 10 januari en 28 februari
werden zeven bijeenkomsten gehouden. Op deze manier bood
HAS Hogeschool aan geselecteerde studenten een extra uitdaging
naast hun reguliere opleiding.

Werkzaamheden

nachten en enkele weekenden.De data en

Het werk aan de N322 start op 2 april en is naar tijden van de afsluitingen en de
verwachting eind juni klaar.Er wordt gewerkt

omleidingen worden tijdig aangekondigd

tussen de rotonde Alemsestoep en

in de krant en op de websites van de beide

de Prins Willem-Alexanderweg.

gemeenten en de provincie Gelderland
www.gelderland.nl.

Vanaf de rotonde Alemsestoep tot de
Langestraat in Heerewaarden en vanaf de

Meer informatie

Molendijk in Heerewaarden tot de Oude

Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Maasdijk in Dreumel worden asfaltlagen

en www.bereikbaargelderland.nl vindt u

vervangen en betonstroken aan weerszijden actuele informatie. Voor vragen over de
van de rijbaan aangebracht. Gelijktijdig

inloopavond neemt u op werkdagen

worden de kruisingen Maasweg, Heggeldijk, contact op met het Provincieloket van de
Huizendijk, Heerewaardensestraat en

provincie Gelderland, (026) 359 99 99 of per

Maasdijk gereconstrueerd.Ter hoogte van

e-mail provincieloket@gelderland.nl

Dreumel en Wamel worden de kruisingen

(www.gelderland.nl/provincieloket).

Oude Maasdijk, Veerweg en Nieuweweg en
de rotondes Nieuwstraat en Hollenhof
opgeknapt. Ook aan de fietspaden wordt
onderhoud uitgevoerd.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

