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VOORWOORD 

Als onderwerp voor ons onderzoeksproject in het derde jaar bachelor lager onderwijs, 

hebben wij, Sanna Bluekens, Sanne Demedts en Evy Hens, gekozen om te werken rond 

de meerwaarde van multimedia in de derde graad van het lager onderwijs. Dit 

onderwerp sprak ons enorm aan, omdat kinderen tegenwoordig steeds meer opgroeien 

in een cultuur waarin multimedia een belangrijke rol speelt.  

Het multimediagebruik van kinderen vindt steeds vaker zonder toezicht plaats, 

waardoor het voor ouders en leerkrachten moeilijk wordt om kinderen te begeleiden bij 

het opgroeien tot verantwoorde deelnemers aan de huidige maatschappij.  

Als leerkracht is het dus belangrijk om op een verantwoorde manier gebruik te maken 

van media en multimedia in de klas en de leerlingen te laten kennismaken met de 

mogelijke gevaren die kunnen optreden bij een onverantwoord gebruik ervan.  

Veel leerkrachten vinden het moeilijk om multimedia te integreren in de klas. De 

omzetting van multimedia in het dagelijkse leven naar de klaspraktijk blijkt dus niet zo 

eenvoudig. Vaak zijn leerkrachten blij met het oude, het vertrouwde en hebben ze niet 

meteen de motivatie om dit te veranderen. Het aanbod van multimediagebruik in de 

klas is zo groot dat de stap om er gebruik van te maken meestal een stap te ver is.  

Toch zijn multimedia onmisbaar geworden in het onderwijs van de 21ste eeuw. Het is 

dan ook noodzakelijk dat iedere leerkracht in het onderwijs hiermee overweg kan met 

multimedia in de klas.  

 

In onze stagescholen, Gemeentelijke Gemengde Basisschool Hoogstraten, Sint- Michiel 

school in Brecht en de Sint- Jozefschool in Essen kregen we de kans om enkele lessen 

rond multimediagebruik in de derde graad uit te testen. Deze boeiende ervaring was 

voor ons een uitdaging om te komen tot uitgewerkte medialessen, bijkomende 

informatie en een verdere uitdieping van het onderwerp. De interessante ervaringen en 

de onderzoeken die we hebben uitgevoerd in verschillende scholen, hebben geholpen 

aan de totstandkoming van ons onderzoeksproject. 

 

Graag zouden we nog enkele mensen bedanken voor hun inzet: 

 

- In de eerste plaats bedanken wij graag onze begeleider Kris Appeltans. Hij gaf 
ons de nodige uitleg en stuurde ons werk in de goede richting.  

 

- Daarnaast willen wij onze stagescholen bedanken die ons de toestemming gaven 
om het praktisch luik uit te voeren.  

 

- Verder bedanken wij ook graag alle leerlingen, leerkrachten en directie die  
meewerkten aan de enquête en hiervoor tijd wilden vrijmaken.  

 

- Ook onze ouders zouden we willen bedanken om ons altijd te blijven steunen en 

aanmoedigen.  

 

- Tot slot willen we ook Sonja François bedanken voor het nalezen van ons                                    

onderzoeksproject. 
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SAMENVATTING 

Kinderen groeien vandaag de dag, voor een groot deel op in een virtuele wereld.  

Aangezien het erg belangrijk is om in de klaspraktijk rekening te houden met de 

leefwereld van de kinderen, is het een logisch gevolg dat we multimedia steeds meer 

willen integreren in het onderwijs. 

Met dit onderzoeksproject gaan we na of leerkrachten werkelijk gebruik maken van 

multimedia in de klas en welke meerwaarde dit biedt in een derde graad lager 

onderwijs. 

Verschillende mogelijkheden om multimedia te integreren in de klas worden 

onderzocht, om deze nadien zelf toe te kunnen passen. 

 

Om een antwoord op deze vragen te krijgen, hebben we enquêtes afgenomen bij een 

300-tal kinderen uit de derde graad lager onderwijs, verspreid over verschillende 

scholen. 

Ook hebben we leerkrachten geïnterviewd om te achterhalen hoe zij tegenover het 

gebruik van multimedia staan. Hun visie hierover bepaalt immers of ze dit al dan niet 

zullen integreren in de klas. 

Algemeen gezegd kunnen we stellen dat leerlingen veel verder staan in het gebruik van 

multimedia dan leerkrachten. Bij een groot percentage leerlingen is de televisie en 

computer niet meer weg te denken uit hun dagelijkse leven. 

  

Multimedia kan ervoor zorgen dat kinderen veel nieuwe dingen bijleren, maar 

anderzijds heeft het ook een keerzijde: multimediageweld en cyberpesten komen 

steeds meer voor.  

Naast leerkrachten spelen ook ouders hierbij een belangrijke rol. Zij bepalen immers 

aan welke multimedia hun kind thuis wordt blootgesteld. 

Het is dus belangrijk om multimediageweld en cyberpesten te voorkomen en leerlingen 

op mogelijke gevaren te wijzen. 
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

- bv.   bijvoorbeeld 

 

- enz.   enzovoort 

 

- ICT    informatie- en communicatietechnologie  

 

- QR - code  QR staat voor ‘Quick Response’ (snelle reactie) 
 

- app    applicatie 

 

- p.   pagina 

 

- HTML  hyper text markup language 
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INLEIDING 

We hebben gekozen voor het onderwerp, meerwaarde van multimedia in de derde 

graad van het lager onderwijs. Dit omdat kinderen steeds meer vertrouwd geraken met 

de nieuwste technische snufjes en vaak meer van multimedia afweten dan we zelf 

denken.  

Kinderen groeien vandaag de dag op in een multimediale wereld waarin ICT haast niet 

meer weg te denken valt. 

Aangezien het aanbod aan educatieve toepassingen in de klas zo groot is, zijn wij op 

zoek gegaan naar bruikbare programma’s en hebben we onderzocht op welke manier 

leerkrachten ermee aan de slag kunnen. 

 

Door enquêtes en interviews af te nemen bij leerlingen en leerkrachten hebben we de 

beginsituatie over het multimediagebruik kunnen achterhalen. Aan leerlingen stelden 

we vragen, zoals ‘Hoe vaak zit je op de computer?’, ‘Waarvoor gebruik je de 

computer?’, ‘Hoe vaak kijk je televisie?’. Van leerkrachten wilden we weten in welke 

mate ze media gebruiken in de klas. 

Uit al deze vragen bleek dat het gebruik van multimedia erg verschilt van school tot 

school. Sommige scholen maken echt al veel gebruik van digitale schoolborden, laptops 

en educatieve programma’s in hun dagelijkse klaspraktijk terwijl er in andere scholen 

slechts enkele computers voor de hele school beschikbaar zijn. 

 

Met dit onderzoeksproject willen wij aantonen dat er veel mogelijkheden zijn om 

multimedia te integreren in de verschillende leergebieden. Volgens het leerplan kan 

multimedia nooit het doel van de les zijn maar wel een hulpmiddel. Om dit aan te 

tonen, hebben we enkele lessen uitgewerkt waarin multimedia een hulpmiddel is om tot 

het doel van de les te komen. 

Verder hechten we ook steeds meer belang aan mediaopvoeding en een verantwoord 

gebruik van multimedia thuis en op school. Daarom hebben we ook een les uitgewerkt 

rond het ethisch gebruik van internet in de lagere school.  

 

Dit werkstuk is een aanzet om multimedia meer en efficiënter te gaan gebruiken in de 

klaspraktijk. Leerkrachten kunnen er tips en ideeën uithalen om er zelf mee aan de slag 

te gaan. Het kan ook een leidraad zijn voor directie en ICT- coördinatoren bij het 

opstellen van een schoolvisie rond ICT. 
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1 MEDIA 

1.1 Media versus multimedia 

De eerste dag- en weekbladen bestaan al sinds de zeventiende eeuw.  

Het belangrijkste communicatiemiddel tot het einde van de negentiende eeuw was het 

gesproken, geschreven of gedrukte woord. In de loop van de negentiende en de 

twintigste eeuw kwamen daar de fotografie, de telegrafie, de telefoon, de film, de radio 

en de televisie bij. Later ontstond er een massaal gebruik van internet. 

Vandaag de dag kunnen we media en multimedia dus niet meer weg denken uit onze 

wereld. Radio, televisie, kranten en internet spelen een belangrijke rol in de dagelijkse 

nieuwsvoorziening.  

De oudere media, zoals radio of televisie, krijgen een nieuw bereik dankzij het internet. 

Doordat veel nieuwsfeiten nu online bekeken kunnen worden, neemt het belang van 

internet als media steeds een sterkere positie in.  

Omdat er vaak verwarring bestaat tussen media en multimedia, lichten we deze 

begrippen wat verder toe. Eerst geven we aantal definities van andere personen. 

Daarna lichten we toe welke definitie wij er zelf aan geven. 

Media. 

- Media is het meervoud van medium en is een manier waarop informatie kan 

worden uitgedragen. 

Enkele voorbeelden van deze informatiedragers zijn kranten, televisie, radio. Het 

internet is de laatste jaren een opkomende informatiedrager, en wordt naast 

bovenstaande voorbeelden steeds vaker gebruikt. Het internet dient als 

informatiedrager voor onder meer nieuwswebsites van bijvoorbeeld kranten, maar 

ook voor forums waarop bezoekers met elkaar in gesprek kunnen komen over 

verschillende onderwerpen.  
Gevonden op 6 februari 2012 op het internet: http://www.encie.nl/definitie/Media 

 

- Wanneer het woord media uitgesproken wordt, duidt men over het algemeen 

complexe en georganiseerde communicatiesystemen aan, inclusief hun 

doelstellingen en hun middelen.  
Gevonden op 6 februari 2012 op het internet: 
http://users.telenet.be/chris.van.de.velde/docs/cursusmultimedia.pdf  
 

Wanneer we het in ons onderzoeksproject over media hebben, gebruiken wij de 

volgende definitie: 

Media zijn alle communicatiemiddelen die je kan gebruiken om  

een boodschap over te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encie.nl/definitie/Media
http://users.telenet.be/chris.van.de.velde/docs/cursusmultimedia.pdf
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Multimedia. 

- Multimedia is de techniek om stilstaande of bewegende beelden, tekst, geluid en 

spraak tot een interactieve bron van informatie te verwerken. 

Gevonden op 6 februari 2012 op het internet: 
http://denoosthoek.info/MM/H01%20Multimedia%201%20definitie.pdf  

 

- Het woord multimedia staat voor ons voor digitale multimedia. Multimedia behelst 

dan de digitalisering, opslag, verwerking en vooral integratie van de componenten 

van een communicatie met behulp van de informatica. 

Gevonden op 6 februari 2012 op het internet: 
http://users.telenet.be/chris.van.de.velde/docs/cursusmultimedia.pdf  

 

- Een multimediasysteem wordt gekenmerkt door de productie, de manipulatie, de 

vertegenwoordiging, de opslag en de mededeling met computer, geïntegreerde door 

onafhankelijke informatie, die in een minstens ononderbroken en afzonderlijk 

middel gecodeerd is. 
Gevonden op 6 februari 2012 op het internet: P. Kneisel (citaten daarna Stenen-snijder 1999): 

http://www.multilingualarchive.com/ma/dewiki/nl/Multimedia  

 

- „... bedoelde talrijke hardware en softwaretechnologieën „Van verschillende media“ 

voor integratie van digitale media, zoals bijvoorbeeld tekst, pixelbeelden, diagram, 

video of klei/toon. Behalve dit aspect van middel - Multimedialität - daarnaast, 

spelwisselwerking, multitasking (gelijktijdige uitvoering van verscheidene 

processen) en parallellisme (met betrekking tot de parallelle middelgrote 

presentatie) een belangrijke rol. In dit verband kunnen wij van de integratie en het 

aspect van presentatie van Multimediabegriffs spreken. Deze aspecten van de 

technische afmetingen van Multimediaverständnissen moeten rond verdere 

aspecten worden aangevuld: die de afmeting van toepassing. Slechts concretiseert 

de toepassing van de technologie van verschillende media de termijn. Zo om het 

even welke combinatie media kan „Multimedia“ worden genoemd niet. Een personal 

computer met uitgaven voor klei/toon en opgenomen CD-rom een 

aandrijvingsassemblage is enkel als weinigen een Multimediasystem als een Cbt- 

programma (...), dat beelden en diagrammen ook naast tekst vertegenwoordigt. 

Zeker nochtans ook moeten de gebruikscontext en de functionaliteit van Multimedia 

altijd in het debat worden omvat met naast Multimediatechnik. “  
Gevonden op 6 februari 2012 op het internet: Klimsa (L. J. Issing, P. Klimsa: Informatie en het leren met 
Multimedia en Internet. S. 3f) : 
http://www.multilingualarchive.com/ma/dewiki/nl/Multimedia  
 
 

Wanneer we het in ons onderzoeksproject over multimedia hebben, gebruiken wij de 

volgende definitie: 

Multimedia is digitale media. Deze interactieve media bevat beeld, geluid en tekst. 

 

  

http://denoosthoek.info/MM/H01%20Multimedia%201%20definitie.pdf
http://users.telenet.be/chris.van.de.velde/docs/cursusmultimedia.pdf
http://www.multilingualarchive.com/ma/dewiki/nl/Multimedia
http://www.multilingualarchive.com/ma/dewiki/nl/Multimedia
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1.2 Waarom multimedia toepassen in de lagere school? 

Kinderen leren het best als meerdere zintuigen ingeschakeld worden. Multimedia is hier 

een uitstekend hulpmiddel voor omdat de informatie zowel auditief als visueel 

aangeboden wordt. Hierdoor worden meerdere zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. 

Kinderen zien en horen de boodschap tegelijkertijd waardoor ze de boodschap beter 

gaan onthouden. Verder verschilt ook de aanleg van de kinderen; sommige kinderen 

leren auditief goed en anderen dan weer visueel. Door beide mogelijkheden aan te 

bieden, bereik je meer leerlingen tegelijkertijd. 

In de klas wordt steeds meer gebruik gemaakt van de computer en het digitale 

schoolbord. Belangrijk hierbij is dat het gebruik van multimedia op een educatieve 

manier wordt ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en dat het de 

andere activiteiten in de klas ondersteunt.  

1.3 Algemene doelstellingen van multimedia 

1.3.1 Eindtermen ICT 

Er zijn vier redenen waarom het onderwijs nood heeft aan eindtermen ICT.  

Eerst en vooral verandert de technologie in onze maatschappij voortdurend. Het 

onderwijs kan dus niet achterblijven. ICT- vaardigheden zijn basisvaardigheden 

geworden en het is dan ook de taak van de school dit aan de leerlingen bij te brengen. 

Ten tweede heeft niet elk kind thuis een computer. Door ICT op te nemen in de 

eindtermen kunnen we kansenongelijkheid helpen tegen te gaan.  

Ten derde kunnen we met ICT het onderwijs- en leerproces veranderen en verrijken.  

Ten slotte is het belangrijk dat de leerlingen de ICT- competenties verwerven. Dit 

omdat ze dan later beter kunnen participeren aan de maatschappij en gemakkelijker 

een job vinden. 

 

De leergebiedoverschrijdende eindtermen ICT dateren van 1 september 2007. Deze zijn 

heel ruim opgevat zodat leerkrachten er nog veel kanten mee uit kunnen. Voor de 

katholieke basisschool zijn deze eindtermen vertaald in acht ICT- doelen. De eerste 

twee doelen drukken ICT- attitudes uit. Deze moeten dan ook elke keer aan bod komen 

wanneer men ICT inzet als hulpmiddel.  

De acht ICT- doelen zijn: 

 

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te 

gebruiken als ondersteuning bij het leren. 

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 

3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving. 

4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving. 

5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 

6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie 

opzoeken, verwerken en bewaren. 

7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan 

anderen. 

8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en 

doelmatige manier te communiceren. 
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Figuur: de ICT- diamant. Gevonden op 30 november 2011 op het internet: 
http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/299.pdf 

ICT is geen apart vak. Daarom zijn het leergebiedoverschrijdende doelen. Eén element 

komt in elke ICT -eindterm heel duidelijk naar voren: ICT moet worden beschouwd als 

een middel en niet als een doel op zich. ICT wordt dus vooral gezien als een hulpmiddel 

om leerplandoelen van een vak beter, sneller en efficiënter te bereiken. 

1.3.2 Leerlijn 

Nu multimedia niet meer weg te denken zijn uit de maatschappij, zijn scholen verplicht 

om er meer aandacht aan te geven. Hoe scholen dit doen, is aan hen. Het VVKBaO 

heeft voor de kleuter- en basisschool wel een leerlijn over technische vaardigheden 

ontwikkeld. Hier hoort onder andere ook ICT thuis. Desondanks zijn vele scholen er nog 

niet aan toegekomen om een eigen visie te ontwikkelen over mediawijsheid op school. 

Een moeilijkheid voor vele scholen is om passend lesmateriaal bij elkaar te zoeken. 
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2 MEERWAARDE VAN DE INTEGRATIE VAN 

MULTIMEDIA IN DE DERDE GRAAD 

2.1 Digitaal bord 

2.1.1 Intrede in het onderwijs 

Voor een leerkracht is het schoolbord onmisbaar in de klas. Hoe vaak gebruik je het om 

een aantekening te maken of iets te tekenen zodat het voor de leerlingen duidelijker 

wordt? 

De mate waarin de uitleg goed overkomt bij de leerlingen hangt voor een groot deel af 

van het bordschema van de leerkracht. Zou het niet leuker zijn wanneer je het 

schoolbord met een druk op de knop verandert in een bord met lijntjes, ruitjes, 

breukenstaven,…? En wat vind je van het idee dat je snel even een filmpje kan laten 

zien? De intrede van de digitale schoolborden is mede door deze vragen begonnen. De 

mogelijkheden van het gebruik in de klas lijken dan ook onbeperkt. 

 

Om van een digitaal schoolbord te kunnen spreken, wordt een samenwerking tussen 

drie verschillende componenten vereist:  

1. een computer of laptop  

2. een beamer  

3. een scherm  

 

Op de computer wordt de software 

geïnstalleerd. 

 

Aan de hand van de beamer wordt de informatie 

van de computer geprojecteerd op het 

kunststofscherm. 

 

Het scherm zorgt ervoor dat de geprojecteerde 

informatie bewerkt kan worden door allerlei 

opties zoals markeren en uitvergroten. 

 
Figuur: werking van een digitaal bord. 
Gevonden op 2 februari op het internet: http://www.holyhome.nl/digibord.jpg 
 

Een digitaal schoolbord combineert de voordelen van een krijtbord met die van een 

computer: 

- De informatie op een digitaal schoolbord kan gemakkelijk geprint, opgeslagen en 

gedeeld worden met anderen. 

- Op een digitaal schoolbord kun je, net als op een computer, digitaal leermateriaal 

aanbieden. 

- Ten opzichte van een computerscherm heeft het digitaal bord het voordeel dat het 

veel groter is, waardoor meer leerlingen het scherm goed kunnen zien. Je kan hier 

dus veel beter klassikaal mee werken. 

 

De leerkracht oefent een grote invloed uit op de leerresultaten bij kinderen. Dit is bij 

het gebruik van een digibord niet anders.  

Het is de inzet en de werkwijze van de leerkracht die bepaalt of er een meerwaarde uit 

het digitaal schoolbord wordt gehaald.  

De leerkracht moet openstaan voor ICT en moet ook de mogelijkheden van een digitaal 

schoolbord willen onderzoeken. De leerkracht moet dus eerst bereid zijn om het 

digibord te integreren in de lessen, vooraleer er mee van start kan worden gegaan  

Omdat leerkrachten ook een zekere kennis moeten hebben van het digibord, werd er 

een algemene test ontwikkeld waarmee leerkrachten kunnen bepalen hoe het staat met 

hun kennis en vaardigheden op het gebied van digitale schoolborden. Dit model werd 

ontwikkeld door Fisser en Gervedink Nijhuis in 2007. 

file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3IPEJ78E/Gevonden%20op%202%20februari%20op%20het%20internet:%20http:/www.holyhome.nl/digibord.jpg
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Het model onderscheidt vijf fases die op elkaar voortbouwen: 

 

1. Substitutiefase 

2. Lerende gebruiker 

3. Beginnende gebruiker 

4. Gevorderde gebruiker 

5. Samenwerkende gebruiker 

 

Wanneer deze fasen vertaald worden naar de vaardigheden die nodig zijn voor het 

gebruik van een digitaal schoolbord, krijgen we volgend overzicht. 

 

ICT- vaardigheden 

1. Gebruikt alleen standaardsoftware, zoals Word, en whiteboardfunctie. 

2. Gebruikt ook bordmenu en bordeigen software. 

3. Switcht tussen diverse toepassingen/ internet. 

4. Gebruikt interactie met externe bronnen, zoals videoconferencing/ expert op 

afstand. 

5. Is volledig ICT- vaardig: alle vorige fasen op een geïntegreerde manier. 

 

Bedieningsvaardigheden digibord 

1. Gebruikt digipen bij software en schrijft en tekent op whiteboard. 

2. Gebruikt bordmenu en bordeigen software. 

3. Slaat bordgebruik op en hergebruikt het. 

4. Gebruikt bordaccessoires, zoals stemkastjes. 

5. Is volledig digibordvaardig: alle fasen op een geïntegreerde manier. 

 

Presentatievaardigheden met behulp van digibord 

 

1. Gebruikt digibord als computerscherm, vergroot tv-beeld, schoolbord. 

2. Geeft lineaire presentatie met vooral tekst/ plaatjes, zoals PowerPoint. 

3. Gebruikt diverse media bij presentatie, zoals audio/ video. 

4. Construeert een niet- lineaire, interactieve les, zoals met Mindmap/ woordweb. 

5. Is volledig presentatievaardig: alle vorige fasen op een geïntegreerde manier. 

 

Klassenmanagement en pedagogiek bij gebruik digibord 

 

1. Klassikaal, leraar gebruikt digibord. 

2. Leraar betrekt leerlingen erbij. 

3. Leerlingen gebruiken digibord vaak en spontaan. 

4. Beperkte open onderwijsleersituatie (externe invloed/ samenwerking). 

5. Heel open onderwijsleersituatie (externe invloed/ samenwerking). 
 

 

Tabel: Frasering van het digitale schoolbordgebruik  

Gevonden op 2/02/2012 op het internet: http://en.calameo.com/read/00033273877671673b527 

 
 

 
 

 
 

 

 

http://en.calameo.com/read/00033273877671673b527
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2.1.2 Voor- en nadelen 

De voordelen van een digitaal schoolbord zijn: 

 

- Positieve leeromgeving. 

Er wordt gezorgd voor een positieve leeromgeving doordat de informatie op het 

bord goed zichtbaar en leesbaar is. De leerkracht kan gemakkelijk de grootte van 

de tekst en de afbeeldingen wijzigen. De essentie van de les kan visueel zichtbaar 

worden gemaakt door de keuze aan achtergronden, markeringen, accenten, enz. 

Belangrijke aspecten springen zo bij de kinderen in het oog.  

Het handige aan een digitaal bord, in vergelijking met de computer, is zeker en vast 

de manier waarop iets getoond kan worden. Bij een digibord zullen de kinderen alle 

informatie vanaf hun plaats kunnen zien, terwijl dit moeilijker wordt bij een 

computer. Hier moeten de leerlingen rondom het scherm komen staan om te 

kunnen volgen. 

  

- Bestanden opslaan en bewaren. 

Met een digibord heb je de mogelijkheid om materiaal op te slaan en deze later 

opnieuw te gebruiken. De leerkracht kan zo op een eenvoudige manier de leerstof 

uit de vorige lessen terug oproepen en verder gebruiken.  

Wanneer kinderen afwezig zijn, kunnen ze de lessen thuis op de computer al eens 

bekijken voordat ze terug naar school komen.  

  

- Verschillende bronnen binnen bereik. 

De mogelijkheid tot het gebruik van verschillende bronnen is een groot voordeel. 

Denk aan het internet, bordboeken, cd-roms, dvd’s en educatieve software. De 

leerkracht heeft dus een enorme hoeveelheid aan materiaal ter beschikking dat voor 

verschillende leerdoelen gebruikt kan worden.  Er kan zowel gebruik gemaakt 

worden van visueel als auditief materiaal om kinderen leerstof bij te brengen.  

 

Door kinderen in contact te brengen met beeldmateriaal zullen zij sterk visueel 

geprikkeld worden. Kinderen groeien op in een wereld vol televisie en internet. Zij 

zijn dus gewend aan al deze prikkels en hebben er ook nood aan. De aandacht en 

betrokkenheid van de kinderen wordt verhoogd dankzij deze prikkels.  

 

- Nieuwsgierigheid van kinderen opwekken. 

Wanneer kinderen een krijtbord gewend zijn in de klas, zullen zij hun ogen uitkijken 

wanneer er een digitaal schoolbord geplaatst wordt. De nieuwsgierigheid van 

leerlingen wordt opgewekt door de vele mogelijkheden van het bord. Kinderen 

kunnen met hun vinger of de elektronische pen op het bord schrijven in plaats van 

met een krijtje. Interactieve oefeningen kunnen worden gemaakt, zodat kinderen 

woorden kunnen verslepen of aanklikken. De vernieuwende elementen van een 

digitaal bord zullen ervoor zorgen dat kinderen gemotiveerd blijven. 

 

De nadelen van een digitaal schoolbord zijn: 

 

- Hoog kostenplaatje. 

Een groot nadeel van het digitaal schoolbord is het hoge kostenplaatje. De aankoop 

van een digibord vraagt een grote investering. De kostprijs varieert weliswaar 

naargelang de grootte en de kwaliteit van het bord.  

 

- Nodige computerkennis is vereist. 

Leerkrachten moeten een zekere achtergrondkennis hebben van de computer en 

van het digitaal schoolbord. De aspecten van kennis en vaardigheden werden reeds 

aangehaald in het model van Fisser en Gervedink Nijhuis.  
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- Gesloten houding van de leerkracht. 

Vooraleer je als leerkracht een digitaal bord kan gebruiken in de klas, moet je zelf 

openstaan voor de verschillende mogelijkheden. Leerkrachten moeten bereid zijn 

om het digibord te integreren in hun lessen.  

 

- Technische problemen kunnen voorkomen. 

Indien er technische problemen optreden, bent u als leerkracht sneller afhankelijk 

van externe personen, omdat het probleem vaak niet eenvoudig op te sporen is. 

Het kan vaak enige tijd duren voor het probleem opgelost wordt. 

Het digitale schoolbord kan ook uitvallen tijdens het lesgeven. Het is dus 

aangeraden om nog steeds een (klein) krijtbord of whiteboard ter beschikking te 

hebben zodat dat de les wel kan doorgaan. 

 

- Zichtbaarheid. 

Wanneer de zon schijnt kan er veel licht vallen op het digitale schoolbord. De 

zichtbaarheid wordt hierdoor dus veel minder. Gordijnen kunnen een oplossing 

bieden maar houden ook niet al het licht tegen. Ook het licht doven kan een 

oplossing zijn maar voor de kinderen is dit niet erg aangenaam. 

Bij het plaatsen van het digitale schoolbord moet er dus goed nagedacht worden 

over hoe de lichtinval is in de klas en waar bijgevolg het digitale schoolbord moet 

komen. 

2.1.3 Onderling verschil 

Het aanbod van digitale borden is zo groot dat je als school vaak niet weet voor welk 

soort digitaal bord je moet kiezen. Deze borden verschillen op vijf gebieden, hieronder 

worden ze opgesomd. 

 

- Techniek. 

Een digitaal bord kan drukgevoelig zijn. Deze borden kun je met je vinger bedienen. 

Een voorbeeld hiervan is het SMARTboard. Borden die je moet bedienen met een 

speciale digitale pen, noemen we elektromagnetische borden (bv. ACTIVboard). 

Daarnaast zijn er ook nog borden die werken met een infrarood sensor. Deze 

borden kan je enkel bedienen met een speciale digitale pen, een voorbeeld van zo’n 

bord is het StarBoard. 

 

- Bediening. 

Ofwel kan je op je digibord met een speciale digitale pen schrijven ofwel kan je dat 

met je vingers. De combinatie van beiden is ook mogelijk. 

Er bestaan ook borden waarbij het mogelijk is dat er meerdere leerlingen tegelijk op 

het digitaal bord kunnen drukken, schrijven en tekenen. Dit zorgt weer voor meer 

mogelijkheden (bv. een memory tegen elkaar spelen). 

 

- Beschrijfbaarheid. 

Alle digitale borden zijn beschrijfbaar met een digitale (nep)inkt. Daarnaast bestaan 

er ook digiborden die beschrijfbaar zijn met gewone whiteboardstiften. Dit heeft als 

voordeel dat je nog altijd het whiteboard ter beschikking hebt als de hardware het 

begeeft. 

 

- Randapparatuur. 

Voor digitale borden is er zeer veel randapparatuur op de markt. Het enige 

noodzakelijke is een beamer. Verder is er randapparatuur ter beschikking die niet 

noodzakelijk is, maar wel heel functioneel kan zijn. Hier volgen enkele voorbeelden: 

o Stemkastjes: voor elke leerling is er zo’n apparaat voorzien. De leerkracht 

laat een vraag met verschillende antwoordkeuzes zien, de leerlingen drukken 

het antwoord in en de uitslag is meteen te bekijken op het digibord. 

 

o Draadloze tablet: wanneer je de tablet aansluit op het digibord, kun je het 

bord van op afstand bedienen en erop schrijven. 
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o De I- Visualize of de Lumens: een apparaat met een camera in. Alles wat je 

eronder legt (bv. boeken, illustraties, fossielen, insecten), wordt 

geprojecteerd op het digibord. 

 

- Software. 

Ieder digibord heeft zijn eigen specifieke software. Bij vrijwel alle software kan je de 

basishandelingen uitvoeren: 

o Schrijven en tekenen in verschillende kleuren en lijndiktes.  

o Op eenvoudige wijze diverse vormen maken (zoals rechte lijnen, 

rechthoeken en cirkels).  

o Meerdere bordpagina’s aanmaken waar je tussen kunt wisselen.  

o Plaatjes en achtergronden uit een galerie halen (groot verschil in aantal 

en kwaliteit). 

o Eigen plaatjes (bv. van het internet) importeren. 

 

De verschillen uiten zich in: 

o Het uiterlijk: sommigen hebben een typisch Windows- gezicht, anderen 

een totaal eigen look. 

o Mogelijkheden: sommige pakketten bieden extra mogelijkheden om zelf 

interactieve lessen te maken. 

o Gebruiksvriendelijkheid: de een is intuïtiever dan de andere. 

o Uitwisselbaarheid: zelfgemaakt materiaal is alleen uitwisselbaar met 

mensen die hetzelfde merk hebben en niet ieder merk is op dit vlak 

actief. 

2.2 Computer 

In september 2007 werden de eindtermen ICT in de basisschool ingevoerd.  

Eerst en vooral stellen deze voorop dat scholen een visie moeten ontwikkelen over de 

integratie van ICT. Verder moet de ICT- coördinator de leerkrachten ondersteunen bij 

het integreren van ICT in de onderwijspraktijk. Hij is er om het computergebruik te 

coördineren en te stimuleren. Als laatste moeten de leerkrachten beschikken over de 

ICT- competenties en ze moeten in staat zijn om ICT te integreren in hun lessen. Om 

dit alles te kunnen realiseren is een ICT- beleid op school noodzakelijk.  

Het is dus de bedoeling om ICT te integreren in de lessen. Concreet betekent dit dat je 

bij activiteiten of lessen bewust gebruik maakt van ICT- toepassingen om de leerdoelen 

op een efficiënte manier  te bereiken. Dit is de verantwoordelijkheid van iedere 

leerkracht. 

De ICT- meerwaarde in het onderwijs kan zich op allerlei vlakken situeren: snellere 

leerresultaten, meer motivatie en succeservaringen, betere kansen op differentiatie, 

extra kansen op het vlak van creativiteit, meer variatie in oefenvormen of meer 

samenwerkend leren. 

 

In onze huidige maatschappij kan het doel van onderwijzen niet enkel bestaan uit het 

overbrengen van kennis op de leerlingen, maar de leerkrachten moeten hen leren 

kennis en informatie te verwerven, te verwerken en kinderen moeten leren 

communiceren met elkaar. Een goede manier om dit te kunnen bereiken is het 

probleemoplossend denken. Leerkrachten moeten er voor zorgen dat leerlingen 

zelfstandig leren werken, zodat het leren centraal komt te staan en niet het 

onderwijzen. 
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Er zijn een aantal motieven die pleiten om ICT te gebruiken in het basisonderwijs, 

namelijk: 

 

- Het sociale motief. 

Als voorbereiding op de rol van kinderen in de maatschappij moet er een algemene 

kennis verworven worden van computers en de kinderen moeten vertrouwd geraken 

met computers. 

 

- Het economische motief. 

Burgers die goed kunnen omgaan met moderne technologie zijn noodzakelijk 

binnen de maatschappij. 

 

- Het didactische motief. 

Het leerproces kan verbeteren door ICT en biedt een educatieve meerwaarde in de 

klas. 

 

De intrede van computers in de klas of op school zorgt er voor dat de motivatie om te 

leren bij kinderen gaat stijgen. De betrokkenheid wordt sterk verhoogd doordat 

kinderen zelf actief met de computer aan de slag kunnen. Kinderen beleven dus plezier 

aan het werken met de computer en hierdoor zal het verwerven van kennis en inzichten 

positief beïnvloed worden. 

 

De computer kan verschillende functies innemen. Hieronder worden ze opgesomd. 

 

- De computer als ontspanningsmiddel. 

De kinderen leren al spelend werken met de computer.  

Verschillende soorten spelen zorgen ervoor dat kinderen logisch moeten nadenken 

en ze vragen een zekere behendigheid. Ze willen voornamelijk het spelplezier 

bevorderen.  

 

- De computer als hulpmiddel bij het oefenen van schoolse 

basisvaardigheden. 

Er zijn ontzettend veel educatieve programma’s beschikbaar om te gebruiken op de 

computer.  

Dit aanbod wordt regelmatig uitgebreid of aangepast. 

 

- De computer als informatiebron. 

De computer wordt in de klas geregeld ingeschakeld als bron om informatie op te 

zoeken en dingen te ontdekken. Kinderen leren werken met zoekmachines om 

informatie en documentatie te kunnen vinden. Het wordt ingevoerd bij groepswerk, 

bij zelfstandige leeropdrachten en nog veel meer andere werkvormen. 

De website van de eigen school kan als vertrekpunt dienen voor de exploratie door 

de leerlingen. Op deze website kan ook voldoende ruimte worden voorzien voor 

werkjes en inbreng van de leerlingen zelf. 

 

- De computer als communicatiemiddel. 

Steeds meer wordt de computer gebruikt als communicatiemiddel. Kinderen kunnen 

met behulp van een e-mail informatie doorspelen aan elkaar. Ook via messenger en 

sociale netwerksites kunnen kinderen contact hebben met leeftijdsgenoten. 

 

- Het gebruik van de computer als doel op zich. 

De leerlingen leren al doende omgaan met de computer als medium.  

 

- De computer als middel om te leren leren. 

Leerlingen moeten de kans krijgen om te exploreren.  

Leerlingen kunnen thuis, in de computerklas of op een andere plaats werken aan de 

computer. 
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- De computer als middel om de sociale vaardigheden te optimaliseren. 

Leerlingen werken samen aan de computer in de klas. Deze samenwerking 

stimuleert hen tot interactie met elkaar en met de leerkracht. Er moeten afspraken 

gemaakt worden in verband met het werken aan de computer in de klas. De 

kinderen weten dat deze afspraken in groepsverband gemaakt zijn en moeten zich 

hier dus aan houden. 

 

De computer biedt een aantal belangrijke voordelen: 

 

- Eigen tempo en niveau. 

Leerlingen kunnen aan de computer op hun eigen tempo en niveau werken.  

Dankzij de verschillende computerprogramma’s die specifiek gericht zijn op 

kinderen kunnen leerlingen zelfstandig werken en zijn ze minder afhankelijk van de 

leerkracht. 

 

- Spelenderwijs leren. 

Dankzij de computer wordt er een brede waaier van speelse werkvormen 

aangeboden. Er zijn verschillende spelletjes en oefeningen die ervoor zorgen dat 

kinderen op een speelse, maar educatieve manier leerstof kunnen inoefenen. 

Speciaal ontworpen educatieve programma’s kan u terugvinden bij 3.ICT- 

toepassingen ter beschikking van leerkrachten en leerlingen.  

2.2.1 Laptop 

In het onderwijs is het belangrijk dat het individuele kind centraal staat. De leerkracht 

neemt een sturende, leidende en ondersteunende functie op zich. Technologie kan een 

belangrijke rol spelen om leren aantrekkelijker te maken voor kinderen.  

Met de opkomst van digitale borden als vervanging voor het krijtbord wordt multimedia 

steeds meer geïntegreerd in het onderwijs. Meer en meer scholen spelen met het idee 

om een één- op- één laptop programma in te voeren. Zo’n programma is een manier 

om leerlingen op een natuurlijke wijze met ICT te leren omgaan. Om dat programma 

succesvol te maken zijn er een heleboel zaken waarmee je rekening moet houden.  

 

- Zorg voor duidelijke doelstellingen. 

Breng ouders en leerlingen op de hoogte van wat je wilt bereiken. Informeer ze ook 

over de voordelen die bereikt zullen worden. Bv. groepswerk en gedifferentieerd 

werken is gemakkelijker voor te bereiden, leerlingen leren verantwoordelijkheid 

dragen voor hun eigen laptop, enz. 

 

- Betrek ouders en leerlingen. 

Als leerlingen de laptop mee naar huis krijgen, is het belangrijk om duidelijk te 

maken wat de regels thuis en op school zijn. Ouders moeten hiervan ook op de 

hoogte zijn zodat ze de laptop niet als iets negatief gaan beschouwen. 

 

- Zorg voor duidelijke regels. 

Laat leerlingen en/of ouders een ‘contract’ tekenen als ze hun laptop ontvangen. 

Daarin kan je de basisvoorwaarden zetten waaraan iedereen zich moet houden. 

Maak van te voren duidelijk wat de consequenties zijn als een leerling betrapt wordt 

op chatten of gamen tijdens de les. 

 

- Geef het niet te snel op. 

Er zal veel weerstand komen van ouders, leerkrachten en andere. Als je met het 

programma begint, zal je fouten maken, maar dat hoort erbij. Geef daarom het 

project voldoende tijd om te groeien. 

 

- Betrek de buitenwereld. 

Ga op zoek naar externen die je kunnen helpen. Vaak weet je zelf niet genoeg om 

een laptop optimaal te gebruiken in de les. Informeer je voldoende en volg de 

nodige bijscholingen alvorens je ermee start. 
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- Begin met jonge kinderen. 

Jonge kinderen zijn nog niet zo bezig met chatten en gamen. Je kan ze dus 

gemakkelijker wegwijs maken en begeleiden. 

 

- Geef aandacht aan privacy 

Maak leerlingen bewust van de impact van internet en sociale netwerksites als 

Facebook en Netlog. Haal concrete voorbeelden aan en bespreek deze. Het is 

belangrijk dat er in de klas plaats is voor een open dialoog. 
Tips gevonden op het internet op 6 februari op: http://www.klasse.be/leraren/18121/elk-kind-een-laptop/ 

 

Een laptop biedt dezelfde voordelen als een computer. 

Een bijkomend voordeel is tijd- en plaatsonafhankelijkheid. 

Wanneer je een laptop gebruikt om te leren, kun je plaats- en tijdonafhankelijk leren. 

Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de leerstof en ze zijn niet gebonden 

aan een vaste werkplek of een computerruimte. Een van de voordelen van een laptop is 

dus het gebruik buiten het eigen klaslokaal. 

2.2.2 Tablet 

Een variant van de laptop is de tablet. 

Een tablet is eigenlijk een computer die geen toetsenbord of muis nodig heeft, maar 

werkt met een touchscreen. Om te typen, kan je een extern toetsenbord aansluiten of 

gebruik maken van een schermtoetsenbord.   

Naast de laptop zien we tegenwoordig ook dat de tablet zijn plaats inneemt in de klas. 

In het voortgezet onderwijs wordt er soms al gebruik gemaakt van een tablet als 

vervanger voor het traditionele leerboek. Het kleine en handige formaat en de 

bruikbaarheid op de eigen leerbank van de leerlingen zijn voordelen die ervoor zorgen 

dat kinderen individueel en op hun eigen tempo aan de slag kunnen met de lesstof.  

Om aan de eisen van onderwijs op maat te kunnen voldoen, is de tablet een uitstekend 

middel.  

De vraag van het kind staat centraal en door middel van technologie kan er veel hulp 

geboden worden. Om aan de individuele leerbehoeften te voldoen, kan de tablet handig 

zijn om leerstof te herhalen aan de bank van de leerling of de kinderen kunnen zelf 

digitaal aan de slag met aantrekkelijke oefeningen.  

 

Een ander groot voordeel van een tablet is de mobiliteit: er worden geen draden en 

stekkers gebruikt, maar enkel een accu die lang meegaat. Zo kunnen leerkrachten en 

leerlingen vanuit hun vaste plaats in de klas of thuis werken. 

In principe biedt een tablet dezelfde voordelen als een laptop. 

 

In het lager onderwijs wordt er tot op heden nog geen gebruik gemaakt van tablets als 

drager van leerstof. Wel wordt deze in een aantal basisscholen ingezet om een deel van 

de les in te richten, bijvoorbeeld om spelletjes te spelen, om digitale prentenboeken te 

lezen of om filmpjes te bekijken. 
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2.3 Sociale netwerksites 

Jongeren zijn intensieve gebruikers van sociale netwerksites zoals Netlog en Facebook. 

De meest voorkomende reden waarom jongeren sociale netwerksites gebruiken, is om 

te communiceren met vrienden die ze niet vaak zien, maar ook om op een andere 

manier contact te hebben met vrienden die ze elke dag tegenkomen op school of in hun 

vrije tijd. Verder delen ze persoonlijke informatie met hun vrienden in de vorm van 

foto’s en filmpjes. Het grote nadeel van sociale netwerksites is dat vele jongeren niet 

kritisch zijn ten opzichte van de vriendschapsverzoeken die ze krijgen. Verder beseffen 

ze vaak niet dat ze hun profiel moeten beveiligen om privacy te garanderen.  

2.3.1 Facebook 

Sociale netwerksites zijn voor jongeren de ultieme manier om zich te profileren, te 

zoeken naar een identiteit en te communiceren met elkaar. Je kan als leerkracht deze 

enorme vooruitgang van netwerksites niet negeren. Er zijn een aantal  

mogelijkheden die Facebook biedt om het gebruik in de klas te stimuleren. Je kan 

namelijk de leerlingen laten samenwerken via Facebookgroepen, de leerkracht kan links 

plaatsen naar materiaal dat de leerlingen moeten gebruiken, je kan een klaspagina 

onderhouden om informatie te delen, enz. 

Door de profielpagina’s van je leerlingen samen te bekijken, kan je hen wijzen op 

bepaalde gevaren, zoals een open profiel of het vermelden van een telefoonnummer. 

Het bespreken van de voor- en nadelen zet de kinderen aan tot denken en ze kunnen 

deze tips toepassen in het dagelijkse leven. 

Wanneer je Facebook wilt integreren in de les moet je stilstaan bij een grote valkuil: 

spelletjes zoals Farmville. 

Velen kunnen de verleiding niet weerstaan aan de spelletjes die Facebook aanbiedt. 

Het is dus belangrijk dat je de kinderen duidelijk maakt waarom er in de klas met 

Facebook wordt gewerkt. Het spelen van spelletjes hoort hier uiteraard niet bij. 

 

2.4 Internetradio 

Ipod en Broadcasting zijn twee termen die samengevoegd worden wanneer we spreken 

van podcasten. Via het internet worden opgenomen gesprekken, muziek en geluiden 

ter beschikking gesteld.  

Een leuke toepassing in de klas is, samen met de kinderen, een podcast opnemen. Je 

maakt dan eigenlijk zelf internetradio. Tijdens zo’n uurtje kunnen de kinderen vertellen 

over een boek dat ze aan het lezen zijn, vertellen over een specifiek onderwerp zoals 

bij een spreekbeurt, ze kunnen een quiz maken enz. Het grote voordeel hiervan is dat 

de kinderen niet beseffen dat ze voor een grote groep mensen aan het spreken zijn. Ze 

kunnen dus in een veilige omgeving oefenen. Een ander voordeel is dat ze 

kennismaken met nieuwe media; ze leren wat een blog is, ze leren wat een podcast is, 

ze leren hoe ze radio moeten maken, hoe ze moeten spreken met een microfoon enz. 
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3 ICT- TOEPASSINGEN TER BESCHIKKING VAN DE 

LEERKRACHTEN EN LEERLINGEN  

Als een klas of scholengemeenschap ICT wil invoegen in het onderwijs, dan zal de 

leerkracht een aantal werkvormen moeten ondersteunen, aanvullen of vervangen door 

ICT- toepassingen.  

 

Enkele ICT- toepassingen die aan bod kunnen komen in de klas zijn: 

 

- Multimedia.  

- Oefen- of drilprogramma’s.  

- Tutoriële- of dialoogprogramma’s: dit zijn gedrukte of digitale handleidingen 

waarmee de softwaregebruiker aan de hand van voorbeelden de belangrijkste 

onderdelen van die software leert kennen. 

- Simulatie- en spelprogramma’s: simulatie is een genre van computerspelletjes 

waarin een werkelijkheid wordt nagebootst. Deze spellen proberen een zo realistisch 

mogelijk beeld te geven van de werkelijkheid. Er zijn bijvoorbeeld simulatiespellen 

waarin je een vliegtuig moet besturen. 

- Half- open internetomgevingen (gekoppeld aan zoek- en presentatietaken): met 

behulp van internetbronnen informatie opzoeken. Deze informatie kan gaan over 

een heel W.O.- thema of over slechts een klein gedeelte van informatie. 

- Toets- of zelfevaluatieprogramma's.  

- E-mail.  

- Algemene toepassingssoftware (tekstverwerking).  

 

Sommige van deze toepassingen zijn aanvullend aan bepaalde werkvormen die 

gangbaar zijn in het onderwijs. Bij anderen moet de leerling tot op een bepaalde 

hoogte zelfstandig te werk gaan omdat deze toepassingen een open, informatierijke 

omgeving bieden. 

Al deze toepassingen houden voor leerlingen wel kansen in om de waarde van ICT te 

ontdekken en om te werken aan de leerdoelen van ICT. 

 

3.1 Educatieve toepassingen in de klas 

3.1.1 HotPotatoes 

HotPotatoes is een reeks van programmeermodules, ontworpen door het University of 

Victoria CALL Laboratory Research and Development team. Deze modellen laten de 

gebruiker toe om verschillende interactieve internetoefeningen aan te maken.  

Om aan de slag te kunnen gaan met HotPotatoes moet je het programma eerst 

downloaden van het internet.  

 

Met HotPotatoes kan je verschillende oefenvormen aanmaken, waarvan er zes hier 

besproken worden. 

 

- JQuiz: meerkeuze quiz. 

Elke vraag kan een onbeperkt aantal antwoorden hebben en elk antwoord kan 

eventueel juist zijn. Er kan specifieke feedback gegeven worden aan de leerling 

voor elk antwoord. De leerling krijgt na elke verbeterbeurt een evaluatie in 

percenten.  
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- JQuiz: quiz met korte antwoorden. 

Er wordt een quiz gemaakt waarbij de leerling een woord of zin moet intikken als 

antwoord op de vraag. Deze woorden of zinnen worden dan vergeleken met het 

door de leerkracht opgegeven antwoord. De leerkracht kan zoveel juiste 

antwoorden opgeven als hij/ zij wil. Dankzij de feedback weet de leerling welk deel 

van het antwoord correct is. De leerling kan de volgende juiste letter van het 

antwoord vragen. 

 

- JMix: sorteeroefening. 

Hier wordt er een sorteeroefening gemaakt. Je kan als leerkracht net zoveel juiste 

antwoorden aanmaken als je wil. Dit is een handige oefening bij het sorteren van 

klein naar groot, alfabetisch sorteren, enz. 

 

- JCross: kruiswoordraadsel. 

Je kan een uitgebreid kruiswoordraadsel maken met uitleg bij elk horizontaal en 

verticaal begrip. 

 

- JMatch: combineeroefening. 

Hier wordt een combineeroefening gemaakt. In de linkerkolom staat er een reeks 

van woorden of prenten en een bijhorende reeks staat aan de rechterkant. Beide 

reeksen moeten bij elkaar geplaatst worden door te slepen of te selecteren.  

 

- JCloze: invuloefening. 

Er kunnen een onbeperkt aantal juiste antwoorden opgegeven worden voor elke 

invulzone binnen de oefening. De leerling kan een volgende letter vragen en er kan 

eventueel een specifieke tip gegeven worden voor elke invulzone. 

 

- The Masher: oefeningen samenvoegen. 

Hiermee kan je de verschillende soorten oefeningen aan elkaar koppelen via extra 

knoppen. 

3.1.2 WebQuest 

Een WebQuest is een onderzoeksactiviteit waarbij de informatie geheel of gedeeltelijk 

van het web komt.  

Voor leerkrachten is het een didactisch model voor het maken van een digitale les en 

een middel om leerlingen zelfstandig te laten leren.  

Voor leerlingen is het een aantrekkelijke manier om opdrachten uit te voeren. Het zorgt 

voor structuur bij het uitvoeren van opdrachten en de opdracht is via het internet 

beschikbaar.  

 

Kenmerken van een WebQuest zijn: 

 

- Vaste didactische structuur.  

- Vaak een samenwerkingsopdracht. 

- Leerlingen hebben een bepaalde rol in de groep. 

- Leerlingen ontwikkelen een eindproduct dat hun kennis demonstreert. 

- Internet is de voornaamste informatiebron. 

- Short term / long term. 

 

Bij een Short term WebQuest verkrijgen en integreren de leerlingen nieuwe kennis. De 

kinderen krijgen op het einde greep op de belangrijkste informatie. Deze WebQuest 

neemt één tot drie lesuren in beslag. 

Bij een Long term WebQuest breiden de leerlingen hun kennis uit en wordt deze ook 

verfijnd. De leerlingen analyseren een bepaald onderwerp en demonstreren hun kennis 

over dit onderwerp door iets te vervaardigen waar anderen op kunnen reageren. In een 

klas neemt deze WebQuest één tot vier weken in beslag. 
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Elke WebQuest heeft een vaste didactische structuur en bestaat uit zes onderdelen: 

 

- Introductie. 

Een motiverende inleiding die een overzicht geeft van de totale WebQuest. 

 

- Taak. 

Een omschrijving van hoe het beoogde eindresultaat van de activiteit eruit moet 

zien. 

 

- Proces. 

Een beschrijving van het proces dat de leerlingen moeten doorlopen om de taak te 

kunnen volbrengen. 

 

- Bronnen. 

Een lijst met informatiebronnen die de leerlingen nodig hebben om de opdracht te 

kunnen uitvoeren. 

 

- Evaluatie. 

Een beschrijving van eisen waaraan het eindproduct moet voldoen. 

 

- Conclusie. 

Een omschrijving van wat de leerlingen geleerd hebben. 

 

Voor meer informatie: www.webkwestie.nl  
 

EXeLearning is een programma waarmee je interactief lesmateriaal, zoals een 

WebQuest, kunt ontwikkelen. De ontwikkelde pakketten kunnen geëxporteerd en op 

een website geplaatst worden, maar ze kunnen ook geëxporteerd worden naar een 

digitale leeromgeving. 

Met eXeLearning kan je zelf interactieve oefeningen maken, feedback bij oefeningen 

voorzien, leerpaden maken, enz. Er kan gebruik gemaakt worden van invuloefeningen, 

meerkeuzevragen, waar/ niet waar vragen, en nog veel meer. 

Je kan dit programma downloaden op de volgende website:  

http://sourceforge.net/projects/exe/files/latest/download?source=files 

3.1.3 Quiz 

Quiz is een educatieve toepassing waarbij je een eigengemaakt “examen/toets” kan 

opstellen over welke leerstof dan ook. Hierbij kan je de inhoud en vorm volledig zelf 

bepalen. Je kan multiple- choice- vragen stellen of een leeg antwoordveld invoegen. Je 

kan het ook zo maken dat er meerdere juiste antwoorden zijn. Verder kan je een 

tijdslimiet opgeven, afbeeldingen toevoegen bij vragen en geluid verwerken bij de 

vragen.  

Om concreet aan de slag te gaan, moet de basisinstallatie gedownload worden. Deze is 

in het Frans of Duits. Om alles in het Nederlands te krijgen moet je de Nederlandstalige 

taalmodule downloaden. Na het uitpakken van de taalmodule kopieer je deze naar de 

map waar je Quiz hebt geïnstalleerd. Dan kan je het programma wisselen van taal. Dit 

doe je best zelf als leerkracht aangezien dit moeilijk is voor de leerlingen. 

 

Deze toepassing kan je als leerkracht maken voor de leerlingen om leerstof te 

overvragen of je kan de leerlingen in groep of individueel een quiz laten maken (om 

leerstof te verwerken, evalueren of om ICT- vaardigheden in te oefenen). 

 

Voor meer informatie: www.luziusschneider.com/index.html  

 

 

http://www.webkwestie.nl/
http://sourceforge.net/projects/exe/files/latest/download?source=files
http://www.luziusschneider.com/index.htm
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3.1.4 Schooltv Beeldbank 

Binnen het basisonderwijs wordt al lange tijd gebruik gemaakt van de televisie. 

Teleac/NOT is de centrale instantie die zich bezighoudt met tv en educatie. Teleac/NOT 

wil als educatieve omroep een breed en samenhangend pakket van educatieve 

programma’s aanbieden aan de gehele bevolking via de beschikbare massamedia. 

Schooltv is hier een voorbeeld van. Zij zorgen voor programma’s die in dienst staan 

van het onderwijs.  

Men heeft aandacht voor alle vakken of thema’s binnen het onderwijs. Niet enkel 

educatieve televisieprogramma’s worden aangeboden, maar het is ook mogelijk om 

online afleveringen opnieuw te bekijken. 

Zo is er ook schooltv beeldbank. Zij hebben een aanbod van meer dan 3000 korte 

filmpjes over verschillende onderwerpen. Ze hebben niet enkel een aanbod voor de 

lagere school, maar ook voor de kleuterschool en het secundair onderwijs. 

 

Voor meer informatie : www.schooltv.nl of  www.schooltv.nl/beeldbank. 

3.1.5 Bingel 

Om als school toegang te krijgen tot www.bingel.be, moet je gebruik maken van een 

van volgende VAN IN- methodes: Ik lees met  hup (aanvankelijk lezen), Eventail- 

junior En action of Eventail- junior  Bien Sûr (Frans), Tijd voor Taal (spelling), 

Wegwijzers (verkeer), Ankers (wereldoriëntatie), Rekensprong of Nieuwe Pluspunt 

(wiskunde).  

Een activeringscode wordt dan toegestuurd en de leerkrachten en leerlingen kunnen 

met deze website aan de slag. 

Als leerkracht biedt deze site het grote voordeel dat je niets hoeft te verbeteren en de 

resultaten van de leerlingen worden meteen zichtbaar gemaakt. 

 

Bingel is een online oefenmodel dat de kinderen motiverende oefeningen aanbiedt. Er 

wordt gewerkt met afwisselende oefeningen die aansluiten bij de leerstof. Na elke 

oefening krijgt de leerling onmiddellijk feedback. Deze feedback wordt ook naar de 

leerkracht gestuurd zodat hij/zij op de hoogte is van de vorderingen van elke leerling.   

Verder wordt er gebruik gemaakt van een automatische niveauaanpassing: na twee 

correcte oefeningen wordt het niveau verhoogd door een tijdslimiet in te schakelen. Als 

de leerling veel fouten maakt dan schakelt men een niveau lager. 

 

Wat Bingel zo aantrekkelijk maakt voor kinderen is het gebruik van avatars. Dit zijn 

mannetjes die commentaar en tips geven aan de leerlingen. Ze begeleiden de leerling 

doorheen de oefeningen. 

 

Kinderen kunnen de oefeningen overal maken: op school, thuis op de computer,… 

Daardoor kan Bingel een ideaal middel zijn om huiswerk aan te bieden of om op eigen 

niveau te oefenen.  

 

Voor meer informatie: www.bingel.be. 

3.1.6 Terra Nova 

Het Vlaamse departement Onderwijs gaf in 1999 aan het Centrum voor Taal en Migratie 

van de Katholieke Universiteit Leuven, de opdracht om een project op te zetten rond 

het gebruik van educatieve software in het onderwijs. Dat project werd Term Nova 

genoemd en werd na een proeffase bijgewerkt naar Terra Nova. Vanaf het schooljaar 

2000-2001 werd Terra Nova aangeboden aan alle Vlaamse lagere scholen. 

 

Terra Nova is een pakket voor de derde graad van het lager onderwijs met 

verschillende activiteiten waarbij afwisselend gebruik gemaakt wordt van educatieve 

cd-roms en papieren materialen. Ook het internet komt hierbij aan bod.  

Terra Nova wil voornamelijk het zinvol gebruik van ICT te stimuleren.  

http://www.schooltv.nl/
http://www.schooltv.nl/beeldbank
http://www.bingel.be/
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Het wil drempelverlagend werken door zich beschikbaar te stellen voor leerkrachten die 

weinig of geen ervaring hebben met het gebruik van computers.  

 

Terra Nova maakt gebruik van tien avonturen cd-roms. Aan de hand van een 

detectiveverhaal wordt er een rode draad gecreëerd doorheen de cd-roms. Dit 

overkoepelend verhaal gaat van start met een krantenartikel waarin de klassen kunnen 

lezen dat de ontdekkingsreiziger Gene Savoy niet teruggekeerd is van zijn laatste 

expeditie. De leerlingen krijgen enkele aanwijzingen omtrent deze zaak in de vorm van 

een koffer met vreemde voorwerpen die Gene Savoy tijdens zijn laatste expeditie naar 

huis heeft opgestuurd. De leerlingen moeten proberen deze voorwerpen op te sporen 

en zo weten ze waar Gene Savoy het laatst geweest is. De speurtocht gaat helemaal 

van start wanneer een man zich aanbiedt om mee te helpen aan de zoekactie. Er 

worden verschillende groepen gevormd binnen de klas en ze reizen aan de hand van de 

cd-roms de wereld rond.  

 

Er zijn een aantal redenen waarom Terra Nova het gebruik van de computer 

combineert met papieren opdrachten. Er wordt gewerkt met een rotatiesysteem 

waardoor er slechts twee computers in de klas aanwezig moeten zijn. Wanneer het 

eerste team de computeropdrachten afgewerkt heeft, kan het aan de slag met pen en 

papier en zo kan het volgende team werken aan de computer. Een andere reden is de 

integratie van het gebruik van de computer met de dagelijkse papieren die gebruikt 

worden tijdens lessen.  

Het hele project wordt afgesloten met een finaleronde waarin de leerlingen op basis van 

de verzamelde aanwijzingen te weten komen dat Gene Savoy opgesloten zit in de 

piramide van Cheops. De kinderen moeten dus proberen om Gene Savoy te bevrijden.  

 

Terra Nova is een lessenpakket, goed voor dertig à veertig lesuren aan 

vakoverschrijdende activiteiten. Het is aangewezen om, gedurende deze periode, 

minstens twee namiddagen per week te besteden aan dit project in de klas. Dit heeft 

als reden dat Terra Nova niet enkel domeinen uit wereldoriëntatie aankaart, maar ook 

taal- en rekenopdrachten.  

3.1.7 De Krantenmaker 

Kranten in de Klas is een project van de Vlaamse krantenuitgevers en het ministerie 

van Onderwijs. Hun doel is om kinderen in contact te brengen met de actualiteit en ze 

kritisch te leren omgaan met wat ze lezen.  

Om dit doel te bereiken worden er elk jaar kosteloos kranten verspreid in de Vlaamse 

scholen en dit dankzij de uitgeverijen Concentra, Corelio en Persgroep Publishing. Met 

behulp van financiële ondersteuning kunnen zij er voor zorgen dat tal van scholen 

kunnen werken met een krantenpakket in verschillende klassen.  

Een krantenpakket bestaat uit vijftien kranten: een exemplaar van De tijd, twee 

exemplaren van De Morgen, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van 

Limburg en drie exemplaren van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Dit 

krantenpakket wordt geleverd tijdens een periode van tien dagen.  

Door kranten te lezen, werken leerlingen aan informatiegeletterdheid, actualiteitskennis 

en ze zijn bezig met het bereiken van de eindtermen.  

Door kinderen in contact te brengen met verschillende kranten maken ze kennis met 

het hele gamma van Nederlandstalige kranten en ze leren kritisch omgaan met media 

en informatie. 

 

In bijlage één is een krantenartikel terug te vinden over één van de activiteiten van 

KiK.  

Kik organiseerde voor alle leerlingen van het vijfde leerjaar en het zesde middelbaar 

een quiz. De leerlingen kregen twee weken lang zeven verschillende kranten in de klas. 

Op de quiz zelf werden vragen gesteld uit artikels die in die kranten stonden. 

Op deze manier wilde KiK de leerlingen motiveren om meer kranten te lezen. Op deze 

manier kunnen kinderen op de hoogte blijven van de actualiteit. 
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KiK biedt ook nog andere manieren aan om met kranten om te gaan. Zo kan je samen 

met je eigen klas een krant maken met het kosteloos programma Krantenmaker. 

Er bestaan twee verschillende versies. 

Ten eerste is er de KrantenMaker Flits, dit is de basisversie waarbij je alleen aan een 

eigen krant werkt zonder redactie. Deze versie is geschikt voor leerlingen vanaf tien 

jaar. 

Een tweede versie is de KrantenMaker Blits. Hiermee kan je uitgebreider en met meer 

opties werken. Deze versie is geschikt voor leerlingen vanaf veertien jaar en je kan er 

zowel alleen als met een redactie aan werken. 

 

Op de website www.KrantenMaker.be staat alle nodige informatie om als leerkracht met 

dit programma aan de slag te gaan in de klas. Er is een uitgebreide handleiding te 

downloaden waarbij stap voor stap beschreven staat hoe je te werk moet gaan. 

Daarnaast zijn er ook nog demofilmpjes beschikbaar op de website. Deze demonstreren 

enkele stappen. Voorbeelden daarvan zijn “ Een artikel via WORD invoegen”, “ Een 

bladspiegel opmaken”, enz. 

3.1.8 Digitaal prentenboek 

Mensen over de hele wereld vinden het fijn om verhalen te vertellen of om er naar te 

luisteren.  

De verhalen die we vertellen blijven bestaan, maar de manier waarop we vertellen 

verandert voortdurend. De generatie van kinderen die momenteel in het basisonderwijs 

zit, verwacht meer van boeken dan enkel kijken en luisteren. Ze willen zelf deel 

uitmaken van het verhaal door te klikken op woorden, te bladeren in het boek, de 

stemmen te kunnen veranderen, enz. Ze willen interactiviteit.  

Door gebruik te maken van het digitale prentenboek kan er aan deze behoeften 

voldaan worden. 

 

Een prentenboek bestaat uit woorden die verrijkt worden met beelden.  

Er bestaat een papieren versie en een digitale versie. 

Een papieren boek bestaat uit een boekkaft met papieren bladzijden in. Dit boek 

bestaat uit tekst en tekeningen. De ouders of kinderen die gebruik maken van een 

papieren prentenboek zullen hier zelf in moeten lezen. Een papieren prentenboek kan 

je vinden in een boekenwinkel of een bibliotheek. 

Een digitaal prentenboek is een verhaal waarbij gebruik gemaakt wordt van beeld en 

geluid. Hier heb je een computer nodig om te kunnen lezen. Digitale prentenboeken 

kan je op het internet vinden. 

Op deze sites kan je digitale prentenboeken vinden voor peuters en kleuters. 

www.leesmevoor.nl 

http://prentenboek.yurls.net/nl/page  

 

Omdat kinderen veel behoefte hebben aan herhaling kan het gebruik van een digitaal 

prentenboek zeer handig zijn. De leerkracht kan in de klas een prentenboek klassikaal 

voorlezen en nadien de digitale versie aanbieden aan de kinderen. Voor minder 

taalvaardige kinderen kan het een voordeel zijn om hetzelfde verhaal meerdere keren 

gehoord en gezien te hebben. Door een visuele ondersteuning kan het verhaal beter 

begrepen worden. 

 

Het digitale prentenboek biedt een aantal voordelen ten opzichte van het papieren 

prentenboek. Het is namelijk duurzaam. Het kan vertoond worden op een groot 

scherm, wat handig is om een grote groep kinderen te betrekken. Extra animatie, zoals 

geluid en bewegingen worden gebruikt en dit maakt dat kinderen zich beter kunnen 

concentreren. 

http://www.krantenmaker.be/
http://www.leesmevoor.nl/
http://prentenboek.yurls.net/nl/page
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3.2 Leerplatformen voor de lagere school 

3.2.1 Smartschool 

Smartschool is een online leerplatform en een uitstekend communicatiemiddel om te 

gebruiken in scholen. Het is een manier om leerlingen, ouders en leerkrachten 

voortdurend in contact te houden met elkaar. Smartschool bestaat uit meer dan twintig 

verschillende modules. Eenvoudig gesteld kunnen we deze onderverdelen in vier grote 

groepen: 

 

- Communicatie 

- Administratie 

- E- learning of een elektrische leeromgeving 

- Leerlingvolgsysteem en rapportering 

 

Doordat deze vier onderdelen zich binnen één pakket situeren, verloopt de 

samenwerking tussen verschillende participanten in een school vlotter. 

 

Binnen de module elektrische leeromgeving hebben leerkrachten zeer veel 

mogelijkheden. 

Enkele voorbeelden hiervan: 

 

- Indienen van opdrachten: via de uploadzone dienen de leerlingen hun opdrachten 

in. De leerkracht kan zelf bepalen hoeveel bestanden elke leerling mag uploaden en 

wanneer de opdrachten afgegeven moeten worden. 

- Publiceer oefeningen: verschillende bestanden en oefeningen kun je als leerkracht  

via Smartschool aanbieden aan de leerlingen. 

 

Verder heeft een leerkracht nog extra mogelijkheden zoals een online schoolagenda 

aanmaken, een puntenboekje opstellen, rapporten maken, enz.  

 

Voor meer informatie: www.smartschool.be 

3.2.2 ThinkQuest 

Think is een leerplatform dat gebruikt wordt in basisscholen om lesactiviteiten en 

projecten te posten.  

Leerlingen kunnen persoonlijke webpagina’s aanmaken met tekst, afbeeldingen en 

filmpjes. 

Tevens kunnen ze samenwerken aan projecten binnen de klas, school of 

(inter)nationaal. Zo komen zij via ThinkQuest Projects in contact met leeftijdsgenoten 

uit de hele wereld. 

 

Wanneer er groepswerken gemaakt moeten worden binnen de klas, kan elk lid van de 

groep zijn gevonden materiaal online posten. Zo kunnen alle kinderen van de klas en 

ook de leerkrachten de verschillende resultaten bekijken.  

 

Voor meer informatie: www.think.com  

3.2.3 E-Twinning 

Naast leerplatformen voor nationale communicatie bestaan er ook leerplatformen voor 

internationale communicatie. Zo bestaat er E- Twinning. 

E- Twinning kan plaatsvinden tussen twee verschillende scholen in een verschillend 

land. Alle landen van de Europese Unie kunnen hieraan meedoen. Daarnaast kunnen 

ook scholen uit Kroatië, IJsland, Noorwegen en Turkije deelnemen. 

De twee scholen kiezen samen een thema waarrond ze willen werken.  

http://www.smartschool.be/
http://www.think.com/
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Het best is om een thema te kiezen waarvan er in beide nationale leerplannen doelen 

zijn vooropgesteld. Verder moeten de activiteiten deels met ICT te maken hebben en 

deels klasactiviteiten zijn. 

 

Een concreet voorbeeld: Een school in België werkt samen met een school in Spanje. 

Ze werken rond afvalverwerking. De school in Spanje post foto’s, verslagen enz. op E- 

Twinning. De leerlingen van de Belgische school krijgen hierdoor meteen een concreet 

beeld hoe afvalverwerking in Spanje gebeurt. 

 

Leerlingen kunnen dus leren van hun leeftijdsgenoten in het buitenland zonder dat ze 

deze kinderen moeten ontmoeten. 

 

Voor meer informatie: www.etwinning.be  

 

http://www.etwinning.be/
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4 ONDERZOEK ENQUÊTES 

4.1 Hoe staan leerlingen van de derde graag tegenover het 
gebruik van media? 

4.1.1 Algemeen 

De dag van vandaag vinden we bij de meeste mensen thuis een computer en daarbij is 

internetverbinding een regel geworden in plaats van de uitzondering. Bijna elk lid van 

het gezin maakt er gebruik van om te communiceren met de wereld die zich rondom 

hen afspeelt. Internet biedt de kans om een heleboel zaken van thuis uit te regelen. Zo 

kan je boodschappen online bestellen, werken van thuis uit enz. Wanneer ouders hier 

gretig gebruik van maken, komen kinderen reeds vroeg in contact met de virtuele 

wereld.  

Vandaar de vraag ‘hoe staan leerlingen tegenover het gebruik van multimedia?’.  

 

Om dit alles te onderzoeken hebben we enquêtes afgenomen rond het gebruik van 

multimedia in de derde graad van de lagere school. In totaal zijn iets minder dan 

driehonderd leerlingen bevraagd geweest, dit verspreid over zeven scholen in de 

provincie Antwerpen. 

We bezochten de scholen persoonlijk en het viel ons op hoe groot het verschil tussen 

de scholen onderling was. Waar de ene school geen enkele computer in de klas ter 

beschikking heeft, heeft de andere een computerklas in de school of enkele laptops 

verspreid over de klassen. Er zijn scholen waar men nog gebruik maakt van zwarte 

krijtborden en er zijn scholen waar er in elke klas een digitaal bord hangt. Bij het 

interpreteren van de resultaten van onze enquête is het wel belangrijk om dit in het 

achterhoofd te houden. Kinderen die op school niet of nauwelijks in contact komen met 

de computer gaan thuis de computer ook niet gebruiken voor schoolgerelateerde 

opdrachten.  

 

We deden onderzoek naar wat de kinderen zelf al bezitten van digitale snufjes. Hieruit 

blijkt dat 53% van de ondervraagden een eigen Nintendo heeft. Verder heeft 40% 

reeds een GSM, 30% een eigen laptop en 22% een Ipod (of mp3-speler). Kinderen 

luisteren niet meer elke dag naar de radio, deze heeft plaatsgemaakt voor de MP3-

speler of Ipod. 

De resultaten zijn echter niet zo verassend als je gaat kijken naar hoe onze wereld 

geëvolueerd is. Deze kinderen zijn tussen de tien en twaalf jaar wat betekent dat ze 

opgegroeid zijn in de (nieuwe) digitale wereld. 

Doordat we in een digitale wereld leven en de computer hier niet meer uit weg te 

denken is, hebben we ons ook afgevraagd hoe vaak kinderen gebruik maken van de 

computer en waarvoor ze deze gebruiken. 

 

Van alle ondervraagde tien tot twaalfjarigen werkt 56% elke dag op de computer. Dit 

gedurende één of twee uur.  

De overigen 44% maakt om de twee dagen of enkel in het weekend gebruik van de 

computer. 

De computer wordt onder andere gebruikt om sociale contacten te onderhouden, door 

onder meer gebruik te maken van MSN, Hotmail en Facebook. 

Als kinderen gebruik maken van de computer spelen ze vaak online spelletjes. 

Verder doen ze opzoekwerk op de computer, bv. voor een spreekbeurt of om informatie 

over trein- of busverkeer te weten te komen. 

Ook de links (om leerstof in te oefenen) die scholen op hun website zetten, worden 

vaak gebruikt. 
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85% van de kinderen kijkt alle dagen naar de televisie waarvan de meesten dit één tot 

twee uur doen. De overige 15% kijken om de twee dagen naar tv of enkel in het 

weekend. 

De populairste zenders zijn Ketnet, Nickelodeon en Disney Channel. Bij de jongens 

komen er nog enkele andere zenders naar voor, namelijk Discovery Channel, TMF, JIM 

tv en MTV. 

Hieruit kunnen we dus concluderen dat de interessegebieden van jongens en meisjes 

sterk verschillen. 

 

Lezen doen de meesten omdat het opgedragen wordt door de school. Strips zijn wel 

populair als vrijetijdsbesteding. Wat opvalt bij de peiling is dat vooral meisjes echte 

verhalen lezen en jongens niet zo zeer. Diegenen die geïnteresseerd zijn in een bepaald 

onderwerp zoals paarden of dansen, willen hier wel meer te weten over komen en doen 

dit onder andere door informatieve boeken te raadplegen. 

4.1.2 Computer- en bordgebruik in de klas 

Leerkrachten maken meer en meer gebruik van de computer in de klas. Dit komt vooral 

door de opkomst van het digitaal bord.  

Uit onze enquêtes blijkt dat deze het meest gebruikt wordt voor digiboeken.  

Alle werk– en handboeken die de kinderen hebben, heeft de leerkracht ook op het 

digitaal bord staan. Ook voor filmpjes en foto’s is het digitaal bord een groot 

hulpmiddel. Met enkele muisklikken heb je een goede foto gevonden die je meteen kan 

laten zien aan de kinderen. 

Verder gebruiken leerkrachten het digitale bord om leerstof op een andere manier over 

te brengen, bv. werken met PowerPoint.   

 

Sommige scholen hebben een ICT- leerkracht die de kinderen leert omgaan met de 

enorme hoeveelheid informatie die terug te vinden is op het internet. Hieraan 

gekoppeld moeten de kinderen dan vaak een zoekopdracht maken en deze verwerken 

in een Microsoft Officeprogramma zoals Word of PowerPoint. De vaardigheden die ze 

hier leren kunnen ze later ook gebruiken voor spreekbeurten enz. 

 

In de scholen waar geen ICT- leerkracht is, is het aan de klasleerkracht om de 

leerlingen deze vaardigheden aan te leren. De computer wordt dan ook vaak gebruikt in 

een hoekenwerk, contractwerk of groepswerk. 

 

4.2 Hoe staan leerkrachten tegenover het gebruik van media 

in de klas? 

Vele leerkrachten, waaronder vaak ook jonge leerkrachten die met multimedia zijn 

opgegroeid, vinden het moeilijk om dit te integreren in de klas. De omzetting van 

multimediagebruik in het dagelijkse leven naar de klas, blijkt dus niet zo eenvoudig. 

Vaak durven leerkrachten geen nieuwe dingen uitproberen. Ze zijn blij met het oude 

vertrouwde en hebben niet meteen de motivatie om dit te veranderen. Het aanbod van 

multimediagebruik in de klas is zo groot dat de stap om er gebruik van te maken 

meestal een stap te ver is. Leerkrachten moeten hierin dus goed begeleid worden door 

collega’s, directie en deskundigen (bv. door een ICT- leerkracht).   

Toch zijn multimedia onmisbaar geworden in het onderwijs van de eenentwintigste 

eeuw. Het is dan ook noodzakelijk dat iedere leerkracht in het onderwijs hier mee 

overweg kan. 

Het geeft immers heel wat voordelen. Ten eerste zorgt multimedia voor een rijkere en 

krachtigere leeromgeving. Ten tweede maakt het de leerlingen gemotiveerd en ten 

derde kan je door middel van multimedia meer mogelijkheden creëren voor onderwijs 

op maat. 
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Het is de bedoeling dat je de leerlingen niet alleen leert omgaan met 

computerprogramma’s, maar ook kritisch laat kijken naar het nieuws, websites, maar 

ook hoe je je privacy kunt beschermen, hoe je respectvol met elkaar moet omgaan via 

een sociaal netwerk, enz. Als leerkracht moet je dus een positieve houding aannemen 

over multimedia. Dit houdt in: 

 

- Openstaan voor alles wat met multimedia te maken heeft. 

- Multimedia zien als een relevant gespreksonderwerp. 

- Kritisch kunnen kijken naar het multimediagedrag van leerlingen. 

 

Enkele van deze enquêtes zijn terug te vinden in bijlage twee. 

4.2.1 Multimedia in de leeromgeving 

Een leerkracht moet zich bij het voorbereiden van een les telkens afvragen of sommige 

werkvormen ondersteund, aangevuld of vervangen kunnen worden door  

ICT- toepassingen. Multimedia  kan immers bepaalde didactische functies beter 

vervullen dan een leerkracht die lesgeeft. Zo kan multimedia een omgeving aanbieden 

die rijk is aan actuele informatie of uitdagende probleemsituaties. Ook is multimedia in 

staat de vorderingen van individuele leerlingen nauwkeurig bij te houden en, in 

voorbereiding van remediëring van de leerweg, te verwerken. 

Door multimedia te integreren in de lessen, creëer je een krachtigere leeromgeving. 

4.2.2 Multimediawijsheid 

Het verschil tussen multimediagebruik op school en thuis is groot. Op school gebruiken 

we multimedia meestal om leerstof aan te brengen aan de leerlingen of om kinderen de 

leerstof te laten inoefenen. Thuis is multimedia een vorm van ontspanning en 

communiceren. Doordat leerlingen steeds meer multimedia mogen gebruiken op 

school, is de verleiding dan ook groot om bv. mails te controleren, spelletjes te spelen, 

enz. wanneer ze op de computer mogen werken. Veel scholen hanteren daarom een 

zwarte lijst met verboden websites en afspraken voor mediagebruik op school. 

 

De visie van multimediawijsheid is: 

 

Een multimediawijze leerling kan op zelfbewuste wijze gebruikmaken van de positieve 

mogelijkheden die multimedia bieden, zonder daarbij zichzelf of anderen te schaden. 

 

Zoals in bovenstaande visie staat, moet je als school ook erkennen dat er positieve 

mogelijkheden zijn inzake multimedia. Dit gaat veel verder dan het aanleren van 

computervaardigheden of het gericht leren zoeken op internet.   

De school moet dus een positieve en constructieve houding hebben tegenover het 

gebruik van multimedia. Als school moet je de leerlingen ten eerste begeleiden bij hun 

mediagedrag. Ook moet je alle leerlingen attent maken op zowel de positieve als de 

negatieve invloeden van multimedia.  

De school moet leerlingen aanmoedigen om multimedia te ontdekken.  

Als laatste wil de school leerlingen de waarde van multimedia laten onderzoeken. 

Door deze doelen voor ogen te houden, worden de lessen veel uitdagender voor 

leerlingen. 
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4.2.3 ICT- coördinator 

Niet alle scholen hebben een ICT- coördinator. Toch kan een leerkracht die zich 

gespecialiseerd heeft in ICT een aantal voordelen leveren. Het vraagt echter wel heel 

wat technische ondersteuning en didactische consequenties.  

Een ICT- coördinator is meestal verantwoordelijk voor gemiddeld vijf scholen. Ook heeft 

de meerderheid van de ICT- coördinatoren een pedagogische achtergrond. Hieronder 

vindt u een grafiek terug van het gemiddeld aantal scholen per ICT- coördinator. 

 

 
Figuur: Gemiddeld aantal scholen per ICT- coördinator in percenten 
Tondeur J., Hermans R., Valcke M., van Braak J. (s.a.). Onderzoek naar ICT- coördinatie in het Vlaamse 
basisonderwijs: november 2006. Onderzoeksrapport, Universiteit Gent. Gevonden op het internet op 2 
februari http://www.onderwijskunde.ugent.be/downloads/feedbackrapport_ICT_coordinator.pdf 

 

ICT- coördinatoren hebben onder andere de volgende taken die ze op zich moeten 

nemen: 

 

- Technische ondersteuning. 

Dit houdt onder andere het onderhouden van de computers, een aanspreekpunt zijn 

voor technische problemen en het installeren van hard- en software in. 

 

- Didactische ondersteuning. 

De ICT- coördinator verkent toepassingsmogelijkheden van leergebieden, geeft 

inlichtingen over interessante ontwikkelingen voor het didactisch gebruik van ICT en 

werkt mee aan een visie voor het geïntegreerd gebruik van ICT. 

 

- Visie uitwerken. 

De directie van een school werkt samen met de ICT- coördinator van de school een 

visie uit over ICT. Ze stellen samen afspraken op over de wijze waarop ICT wordt 

geïntegreerd in de klas zodanig dat de ICT past binnen de onderwijsvisie van de 

school.  

Het is dan de taak van de ICT- coördinator om deze visie en afspraken aan de 

leerkrachten uit te leggen. Hij moet de leerkrachten ondersteunen wanneer zij rond 

ICT werken in de klas. 
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Zoals bij vele beroepen, zijn er ook bij ICT- coördinatoren wat knelpunten. Uit het 

onderzoek naar ICT -coördinatie in het Vlaamse basisonderwijs is gebleken dat bij de 

ICT -coördinatoren volgende items de belangrijkste hinderpalen zijn: 

 

o Gebrek aan tijd. 

o Beperkt materiële uitrusting. 

o Onvoldoende inzicht in de mogelijkheden. 

o Beperkte ICT- kennis en -vaardigheden. 

 
Onderzoek: Gemiddeld aantal scholen per ICT- coördinator in percenten 
Tondeur J., Hermans R., Valcke M., van Braak J. (s.a.). Onderzoek naar ICT-c oördinatie in het Vlaamse 
basisonderwijs: november 2006. Onderzoeksrapport, Universiteit Gent. Gevonden op het internet op 2 
februari http://www.onderwijskunde.ugent.be/downloads/feedbackrapport_ICT_coordinator.pdf 

4.2.4 Tijdsbesteding 

Het theoretisch deel is één ding, de praktijk verloopt vaak nog anders. In het 

praktijkgedeelte 6.3.4 Tijdsbesteding ICT- coördinator, vindt u meer concrete 

informatie over de tijdsbesteding van een ICT- coördinator in de lagere school. 

 

4.3 Hoe staan ouders tegenover het gebruik van media in de 
klas? 

4.3.1 Mediaopvoeding 

Sommige ouders gaan ervan uit dat de school de leerlingen leert omgaan met 

multimedia.  

Het is de taak van leerkrachten om nieuwe media te stimuleren. De leerkrachten 

mogen hier niet blind zijn en moeten ICT in hun lessen integreren. 

Dit is zeker waar, maar multimediaopvoeding vormt tevens een onderdeel van de 

dagelijkse opvoeding door ouders. Kinderen maken al van kleins af aan kennis met 

multimedia en dat via de ouders. Daarom is het belangrijk dat ook ouders de kinderen 

attent maken op zowel de voordelen als de gevaren die hierbij komen kijken. 

 

Mediaopvoeding kan men onderverdelen in drie vormen: 

 

- Restrictieve begeleiding. 

Afspraken met de kinderen maken over wat wel of niet kan/mag. 

 

- Actieve begeleiding. 

Uitwisselen van meningen, commentaar en informatie over wat de kinderen in de 

media tegenkomen.  

 

- Gezamenlijke mediabeleving. 

Samen met de ouders media gebruiken. Dit gaat vooral over het uitwisselen van de 

emoties tijdens de gezamenlijke mediabeleving. 

 

Als men van thuis uit niet gericht met multimediaopvoeding bezig is, kunnen kinderen 

blootgesteld worden aan een aantal gevaren. Enerzijds kunnen kinderen er te veel tijd 

aan besteden waardoor andere activiteiten in het gedrang komen. Het gevaar bestaat 

dan dat hun gezondheid bedreigd wordt of de schoolprestaties niet meer optimaal zijn. 

Anderzijds kunnen kinderen met multimedia geconfronteerd worden waar zij 

emotioneel of cognitief nog niet aan toe zijn. Het gevaar bestaat dat ze dan verkeerde 

denkbeelden krijgen, ongewenst gedrag gaan vertonen of emotioneel overbelast 

geraken. 
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5 INVLOED VAN MEDIA OP HET DAGELIJKSE LEVEN 

VAN KINDEREN 

5.1 Virtuele wereld 

Doordat kinderen al op vroege leeftijd in contact komen met de digitale wereld, 

ontwikkelen ze ook al snel verschillende vaardigheden. Sociale vaardigheden en 

strategisch inzicht zijn hier twee voorbeelden van. Nog een ander voorbeeld is de oog- 

en handcoördinatie (het typen op een klavier). Deze kunnen ze later nodig hebben bij 

beroepen waar men met klein gereedschap moeten werken. Hierbij denken we aan een 

chirurg of een ambachtsman. 

Vroeger werd achter de computer zitten gezien als een eenzame activiteit die 

vervreemdend zou werken, dit ligt nu wel ver achter ons. Sociale netwerksites zoals 

Netlog, Facebook en Twitter zijn hier mede de oorzaak van. Ze zijn goed voor de 

ontwikkeling van sociale vaardigheden. Net zoals in de echte wereld moet je leren om 

vrienden te maken, het belang ervaren van een goede communicatie met anderen en 

merken dat je een betrouwbare gesprekspartner bent die afspraken nakomt en tevens 

ook bereid is van alles te delen met anderen. Hierbij denken we aan foto’s, activiteiten, 

enz.  

Verder is het internet een aantrekkelijke en gemakkelijke manier om geïnteresseerd te 

geraken in bepaalde onderwerpen. De aandacht van kinderen valt op iets dat ze 

interessant vinden, ze willen er meer over weten en dus gaan ze verder surfen op het 

net om meer informatie te zoeken. Sommige kinderen delen hun gevonden informatie 

en krijgen zo feedback. Kinderen doen dit allemaal op eigen kracht, ze leren zichzelf 

dus veel bij zonder dat ze het beseffen. 

5.1.1 Multimediageweld 

Toch heeft multimedia, en de virtuele wereld ook een keerzijde. Zo is er het fenomeen 

multimediageweld. Kinderen komen in contact met multimedia en dus ook (ongewild) 

met multimediageweld. Deze term is gebaseerd op drie elementen. 

 

Zo hebben we enerzijds agressie van gedragingen van personen of karakters. Alle 

karakters die voorkomen in multimediaproducties en die kunnen spreken, emoties 

kunnen vertonen en zich als mensen gedragen, moeten kritisch bekeken worden als het 

gaat om agressief gedrag. Dit omdat zij tegemoetkomen aan de identificatiewens van 

kinderen en een (on)geschikt rolmodel kunnen vormen.  

 

Anderzijds hebben we multimediageweld dat schade toebrengt. Het kan dan gaan over 

schade aan iemands lichaam of aan iemands eigendom. 

 

Een laatste en derde element is dat iemand schade met opzet toebrengt. Ook al kennen 

we hier uitzonderingen op. Wanneer iemand bv. niet oplet en per ongeluk iemand 

anders verwondt, is dat geen echte geweldactie omdat het tegen zijn wil gebeurde.  

 

Deze drie elementen samen zijn toepasbaar op allerlei soorten films en 

televisieprogramma’s, op videogames en op inhouden die via het internet verspreid 

worden. 

 

Drie typen gevolgen van de confrontatie met geweldbeelden: 

 

- Emotionele effecten: fysiologische opwinding en angst. 

Vaak “vergeten” kinderen dat ze naar een film aan het kijken zijn. Dit komt doordat 

ze zich zo sterk inleven en daardoor opgewonden raken. 
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- Cognitieve effecten: fantasieën, agressieve gedachten en afstoting. 

Kinderen beelden zich in net zo sterk en succesvol te zijn als de helden uit tv-

programma’s, videogames enz. Het gevaar schuilt erin dat de kinderen hun 

gewelddadige fantasieën ook gaan uitvoeren op de speelplaats, jeugdbeweging, 

enz. 

 

- Gedragseffecten: versterking van agressief gedrag. 

Kijken naar geweld op jonge leeftijd kan ertoe leiden dat kinderen later meer 

agressief gedrag gaan vertonen. 

 

- Ongewilde inhoud. 

Wanneer kinderen naar televisie kijken of gebruik maken van de computer kunnen 

ze in contact komen met ongewilde inhoud. Het gaan dan over beeld- of 

geluidsfragmenten die nog niet voor jonge kinderen zijn bestemd.  

5.1.2 Cyberpesten 

Er zijn verschillende vormen van cyberpesten: 

- Iemand opzettelijk een virus versturen. 

- Iemand uitschelden of belachelijk maken via e-mail of sociale netwerksites. 

- Gehackt worden. 

- Foto’s van iemand anders online zetten zonder toestemming van die persoon. 

- Een dreigmail sturen. 

- Roddelen. 

 

Cyberpesten is de laatste jaren erg opgekomen omdat meer en meer jongeren gebruik 

maken van de mogelijkheden van de computer, de virtuele wereld en de GSM. Het 

komt vaker voor dan de meeste mensen denken. Wanneer je iemand pest in het 

“echte” leven, kan je hierop snel betrapt worden. Online is dit veel moeilijker want 

zowel het slachtoffer als de dader zijn niet zichtbaar. Hierdoor gaan pesters steeds 

verder en verder. Ze beseffen niet dat de gevolgen veel erger zijn dan bij het gewoon 

pesten op het schoolplein. Er worden allerlei leugens en roddels verspreid via bv. 

sociale netwerksites. Hierdoor groeit het isolement van het slachtoffer. Kinderen die te 

maken krijgen met cyberpesten voelen zich nergens meer veilig.  

Overal waar je komt, vind je wel een computer (thuis, op school, in de bibliotheek) . 

Hierdoor zijn zo’n kinderen steeds op hun hoede en hebben ze geen vertrouwde 

leefwereld meer. 

 

Omdat je als leerkracht vaak niet weet welke kinderen aan het cyberpesten zijn, is de 

regel “beter voorkomen dan genezen” hier erg belangrijk. Dit voorkomen begint in de 

klas. Als leerkracht is het je taak om de kinderen in te lichten over cyberpesten en met 

praktijkvoorbeelden aan te tonen welke gevolgen cyberpesten kan hebben. 

Wanneer je hier tijd aan besteedt in de klas, kan je ook enkele telefoonnummers en 

websites meegeven die de kinderen kunnen gebruiken wanneer ze met cyberpesten te 

maken krijgen. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn Kinder- en jongerentelefoon: 102, FCCU: Federal 

Computer Crime Unit bij de politie, www.ecops.be en Childfocus: 

clicksafe((at))childfocus.org. 

Verder is het belangrijk dat de leerkracht een vertrouwenspersoon is voor de kinderen 

waarbij ze hun hart kunnen luchten en samen een oplossing kunnen vinden voor hun 

probleem. 
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6 PRAKTIJK 

6.1 Uitgevoerde lessen 

6.1.1 De krantenmaker 

 

 

 

 

 

 

- Beginsituatie 

 

Deze les hebben we uitgevoerd in het vijfde leerjaar van de Sint- Jozefschool in 

Essen. 

In de klas is er één laptop aanwezig en een digitaal bord. Verder hebben we een 

computerklas ter beschikking waar elf computers staan. Hier is ook een laptop met 

beamer aanwezig. 

De leerlingen zijn het gewoon om regelmatig in de computerklas te  werken. 

Het is de eerste keer dat de leerlingen een krantje maken met De Krantenmaker. 

Meer uitleg hierover is terug te vinden onder 3.1.7 De Krantenmaker. 

 

- Oriëntatiefase 

 

Wanneer je een schoolkrant ontwerpt met de klas, is het belangrijk om eerst tot 

een goede naam te komen. Om een naam voor de krant te kiezen, kan je gebruik 

maken van de placematmethode. In groepjes mogen de kinderen hun eigen ideeën 

noteren. Binnen al deze groepjes wordt telkens één beslissende naam voor de krant 

gekozen. Al deze groepsvoorstellen worden met elkaar vergeleken en de leerlingen 

stemmen samen voor een algemene naam voor de schoolkrant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leerfase 

 
Na het kiezen van een naam, moet er worden beslist welke artikels er allemaal in de 

krant moeten komen. Onderdelen zoals klasnieuws, sportnieuws, actualiteit, 

spelletjes, kunnen voorbeelden zijn voor de inhoud van de schoolkrant. 

Naast de schrijvers van de krant, zal er ook een hoofdredacteur moeten zijn. Deze 

rol kan de leerkracht best op zich nemen. Deze kiest de lay- out van de krant en de 

volgorde van de artikels. 

 

Hoofddoelen: 

Een krant ontwerpen via de computer. 

Basisbewerkingen  kunnen uitvoeren met het programma 

Microsof Office Word 
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Nadat iedereen weet wat hij of zij moet doen, kan de krant worden aangemaakt. Dit 

is de taak van de redacteur. Deze gaat naar www.dekrantenmaker.be en klikt op  

start – nieuwe groep aanmaken. 

 

 

Als dit is gebeurd, kan de redacteur redactieleden toevoegen (leerlingen). Wij 

hebben dit niet gedaan omdat iedere leerling daarvoor een e-mailadres moet 

hebben en dat was niet het geval in deze klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dekrantenmaker.be/
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Als de leerlingen geen e-mailadres hebben, ga je op de volgende manier te werk. 

De kinderen verzamelen informatie door bij andere leerlingen in de klas interviews 

af te nemen. Vraag en antwoord worden eerst op papier genoteerd. Nadien worden 

de interviews uitgeschreven in een doorlopende tekst.  

Dit gebeurt in een  Word- document.  

De uitgeschreven teksten worden doorgemaild naar de redacteur. De teksten 

(artikels) worden nadien door de redacteur in het programma Blits geplaatst.  

 

 
 

- Evaluatiefase 

 
Als het krantje klaar is, druk je dit af voor de leerlingen van je klas zodat zij dit al 

eens kunnen nakijken. Eventuele fouten kunnen dan nog aangepast worden 

vooraleer je de krant voor de hele school laat afdrukken. 

- Reflectie 

 
Wij hebben ervoor gekozen om te werken met het programma Blits. Dit omdat je 

met dit programma de krant volledig zelf kan samenstellen en de lay-out kan 

bepalen. 

 

De leerlingen waren heel enthousiast om aan het werk te gaan. Ze vonden het een 

uitdaging om een krant te maken met de klas. De kinderen konden zo op een niet- 

alledaagse manier werken met de computer. 

Als leerkracht is het zeer interessant om de kinderen aan het werk te zien. Iedereen 

moet betrokken worden bij het maken van de krant en kinderen kunnen zich van 

hun meest creatieve kant laten zien.  

Het vraagt enige tijd en energie om tot een mooi resultaat te komen, maar het is 

zeker de moeite waard.  
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6.1.2 WebQuest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Beginsituatie 

 

Er bestaan veel uitgewerkte WebQuests, die terug te vinden zijn op de website 

www.webkwestie.nl. Om aan te sluiten bij de leerinhoud die tijdens onze stage aan 

bod kwam, hebben we ervoor gekozen om zelf een WebQuest te ontwerpen. Dit 

omtrent de schrijver Maarten Jagermeester, aangezien hij de week na de stage op 

bezoek kwam in de klas.  

Wij hebben de WebQuest gemaakt via het softwareprogramma eXeLearning.  

Dit programma kan je downloaden op deze website: 

http://sourceforge.net/projects/exe/files/latest/download?source=files 

In bijlage drie staat een handleiding om een WebQuest te maken met dit 

programma. 

 

Nadien hebben we deze WebQuest uitgevoerd met de kinderen uit het vijfde  

leerjaar van de Gemengde Gemeentelijke Basisschool in Hoogstraten. 

In de klas is één computer aanwezig, die enkel gebruikt wordt door de leerkracht. 

Verder is er een computerlokaal ter beschikking met tien computers en een aantal 

laptops. De kinderen werken meestal per twee aan een computer. 

Het uitvoeren van een WebQuest is nieuw voor de leerlingen. Wel zijn ze gewend 

om te werken met Word en PowerPoint. Ook informatie zoeken op het internet was 

geen nieuw gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Hoofddoelen: 

Informatie opzoeken aan de hand van opgegeven 

internetbronnen. 

De opgezochte informatie verwerken. 

Samenwerken. 

http://www.webkwestie.nl/
http://sourceforge.net/projects/exe/files/latest/download?source=files
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- Oriëntatiefase 

 

De leerkracht geeft in de klas een korte inleiding over Maarten Jagermeester. 

Ze stelt een aantal vragen aan de kinderen die betrekking hebben tot de 

jeugdboekenweek. 

- Lezen jullie graag boeken? Welke?  

- Weten jullie nog wanneer de jeugdboekenweek in 2012 plaatsvond? 

- Wat was dit jaar het thema van de jeugdboekenweek? 

Leerkracht vertelt dat Maarten Jagermeester een schrijver is die voornamelijk 

jeugdboeken schrijft met als onderwerp ‘dieren’. 

De leerlingen ontdekken meer over de schrijver aan de hand van een WebQuest. 

 

De leerlingen worden opgedeeld in groepjes van twee aan de hand van een 

kaartensysteem. Elk kind krijgt een kaartje met een afbeelding op. De leerlingen 

moeten in stilte hun partner zoeken. Zo leren de kinderen samenwerken met 

iedereen uit de klas en vormen ze niet altijd een groepje met hun beste vriend. 

 

- Leerfase 
 
De leerlingen nemen per twee plaats aan een computer en openen de WebQuest. 

Een aantal vaste onderdelen komen terug, namelijk: een inleiding, een opdracht, 

een werkwijze, de infobronnen, een beoordeling en een terugblik. 

 

De kinderen lezen eerst de inleiding. Hier wordt nogmaals wat informatie gegeven 

over de jeugdboekenweek.  

Daarna ontdekken de leerlingen de opdracht die ze moeten uitvoeren. Het is de 

bedoeling dat de leerlingen een muurkrant maken, om de muren in de school op te 

frissen. Op de muurkrant moet informatie over Maarten Jagermeester en twee van 

zijn boeken naar keuze terug te vinden zijn. De kinderen zullen extra hun best 

moeten doen, want enkel de meest creatieve muurkranten zullen in de school 

opgehangen worden. 

 

In de werkwijze wordt stap voor stap uitgelegd hoe de kinderen te werk moeten 

gaan. Aan de hand van de opgegeven informatiebronnen zoeken de leerlingen info 

op over Maarten Jagermeester. Deze informatie noteren ze. Nadien kiezen ze twee 

boeken en zoeken deze op. Ze zoeken naar recensies en formuleren een eigen 

mening en samenvatting over deze boeken.  

De leerlingen gaan op zoek naar beeldmateriaal om hun muurkrant mee te 

versieren. Deze foto’s kopiëren ze naar een Word- document en ze printen deze af.  

 

Nadien lezen de kinderen de laatste stappen van de WebQuest door en keren ze 

terug naar de klas. In de klas krijgen ze een groot stuk papier, waarop de 

muurkrant gemaakt wordt. Met behulp van wasco’s, stiften, kleurpotloden, 

crêpepapier, gekleurd papier, vouwblaadjes en tijdschriften gaan de kinderen aan 

de slag.  

 

- Evaluatiefase  
 
Na het maken van de muurkrant, komen de kinderen per groep naar voor. Ze 

stellen hun muurkrant voor. Dit doen ze door kort te vertellen wie Maarten 

Jagermeester is en welke boeken hij geschreven heeft. Ze lichten kort hun eigen 

mening toe. Verder wordt er iets verteld over de versiering en aankleding van de 

muurkrant. 

 

Aan de hand van de beoordelingstabel komen de kinderen te weten waarop er zal 

gelet worden. De kinderen zullen beoordeeld worden op samenwerking, de 

muurkrant en op de presentatie.  

In de tabel kunnen ze terugvinden waaraan al deze punten moeten voldoen om een 

prima beoordeling, een voldoende of een onvoldoende te krijgen. 
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Achteraf worden de muurkranten met elkaar vergeleken en komen ze aan de 

schoolmuren te hangen. Zo kunnen de kinderen hun creaties nog lang bewonderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reflectie 

 

Wij vonden het zeer interessant om de leerlingen in de klas te laten werken met een 

WebQuest. Door te werken met ICT konden we de betrokkenheid van kinderen heel 

sterk verhogen.  

Wanneer de leerlingen het bestand openden, moesten ze enkel met de muis klikken 

op de verschillende onderdelen, de opdracht lezen en nadien ook uitvoeren. Doordat 

de leerlingen reeds kennis hadden van het internet, konden ze zelfstandig of in 

groep, informatie opzoeken aan de hand van opgegeven websites.  

In het onderdeel beoordeling, vonden de kinderen een aantal punten terug die 

belangrijk waren bij de beoordeling van hun resultaat. Zo waren ze zelf 

verantwoordelijk voor de uitwerking.  

 

Wij vinden het werken met een WebQuest dus een zeer geslaagde werkvorm. We 

zullen deze werkvorm zeker en vast veel toepassen in onze eigen klaspraktijk. Dit 

voornamelijk omdat de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen gaan, zonder al 

te veel uitleg te vragen. Handig is ook dat er WebQuests bestaan binnen alle 

vakgebieden van de lagere school. 
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6.1.3 HotPotatoes 

 

 

 

- Beginsituatie 
 

We maken tijdens onze stage gebruik van HotPotatoes oefeningen in het derde 

leerjaar. De leerlingen uit de Gemeentelijke Basisschool Hoogstraten hebben hier 

nog niet mee gewerkt. Tijdens de stage worden de oefeningen gebruikt als extra 

inoefening op de geziene leerstof. Alle kinderen maken deze oefeningen. Zo kunnen 

we als leerkracht nagaan of iedereen de leerstof onder de knie heeft.  

Wij hebben een HotPotatoes oefening gemaakt over kloklezen en over woorden met 

au/ ou. 

Om oefeningen te kunnen maken, moet je eerst het programma HotPotatoes 

downloaden. Dit kan je doen via de volgende website: 

http://hotpot.uvic.ca/#downloads. 

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten welke soort oefeningen er beschikbaar 

zijn om te maken. Deze kan je terug vinden onder 3.1 Educatieve toepassingen in 

de klas – 3.1.1 HotPotatoes. 

Eenmaal  je een oefening hebt gekozen, kan je aan de slag met de handleiding. 

Deze is terug te vinden in bijlage vier. 

 

In de klas is één computer aanwezig. Verder is er een computerklas waar de 

kinderen elk aan een computer of laptop kunnen werken. 

De kinderen kunnen werken met Word en internet, maar verdere computerkennis is 

nog niet aanwezig.  

 

- Oriëntatiefase 
 

De leerlingen nemen elk plaats aan een computer. 

Via een USB- stick of een platform van de school, kan het bestand van de 

oefeningen geopend worden. 

De leerkracht legt kort de bedoeling van de oefeningen uit. In principe zouden alle 

leerlingen deze oefeningen zelfstandig kunnen oplossen zonder al te veel fouten. 

 

- Leerfase 

 

De leerlingen voeren de opdracht uit en de oefeningen worden vanzelf 

gecontroleerd door de computer. Deze zegt welke fouten er gemaakt werden en de 

leerling krijgt de kans om deze te verbeteren. 

 

Een eerste opdracht die de leerlingen moeten uitvoeren gaat over kloklezen. Er 

verschijnen verschillende klokjes op het scherm en de leerlingen moesten het juiste 

tijdstip kiezen uit een keuzereeks.  

 

 

 

 

Hoofddoel: 

Inoefenen van geziene leerstof via ICT. 

(In dit geval ‘kloklezen’ en ‘au/ou’) 

 

http://hotpot.uvic.ca/#downloads
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Bij de tweede opdracht worden woorden met au en ou ingeoefend. De leerlingen 

moeten in een tekst telkens de ontbrekende au of ou invullen. 

 

 

 

 

- Evaluatiefase 

 

De leerkracht overloopt samen met de leerlingen de meest voorkomende fouten. 

Belangrijk is om de denkwijze van de kinderen te bespreken: ‘Hoe komen ze aan 

deze oplossing?’ ‘Begrijpen ze het antwoord?’. 

 

- Reflectie  

 
Onze ervaring met het maken van HotPotatoes oefeningen is heel positief.  

We hebben tijdens de drie jaren van de opleiding al heel veel gebruik gemaakt van 

HotPotatoes oefeningen tijdens onze stage. Het grote voordeel is dat je zelf 

opdrachten kan maken die zinvol zijn voor alle leerjaren van de lagere school. 

Wanneer je het maken van een oefening onder de knie hebt, kan je er zonder veel 

tijdsverlies een volgende maken. Kinderen kunnen op een ICT- gerichte manier de 

leerstof inoefenen en op het moment van uitvoering heb je als leerkracht weinig 

werk.  

HotPotatoes oefeningen kunnen ook gebruikt worden als differentiatie. Wanneer 

leerlingen klaar zijn met het maken van oefeningen in het werkboek, kunnen ze een 

HotPotatoes oefening maken op de computer. 

De opdracht verschijnt bovenaan het scherm. De oefeningen worden achteraf 

automatisch als goed of fout aangeduid en de leerling krijgt nadien de kans om de 

oefeningen te verbeteren. Als leerkracht kan je daarna een kijkje gaan nemen bij 

elk kind en zo krijg je zicht op de resultaten. 
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6.1.4 Interactieve PowerPoint 

 

 

 

Uitwerking in de klas. 

De leerlingen nemen elk plaats aan een computer. 

 

- Beginsituatie 

 

De leerlingen van het derde leerjaar uit de Gemeentelijke Basisschool Hoogstraten 

werken tijdens de stage voor het eerst met een interactieve PowerPoint. 

Deze PowerPoint wordt gemaakt om de leerstof rond diagonalen in vierhoeken 

verder in te oefenen. Er wordt een quiz ontworpen om te testen hoe goed de 

leerlingen opgelet hebben. 

De leerlingen maken reeds in de klas kennis met diagonalen. Ze vullen de 

oefeningen in hun werkboek in. Met de interactieve PowerPoint kan gecontroleerd 

worden of de leerlingen alle begrippen begrijpen. 

 

Om een interactieve PowerPoint te maken, moet je enkel het programma 

PowerPoint op je computer hebben staan. 

Je gaat aan de slag met de handleiding die je kan vinden in bijlage vijf. 

 

In de klas is één computer aanwezig. Verder is er een computerklas waar de 

kinderen elk aan een computer of laptop kunnen werken. 

De kinderen kunnen werken met Word en internet, maar verdere computerkennis is 

nog niet aanwezig.  

 

- Oriëntatiefase  

 

Via een USB- stick of een platform van de school, kan de PowerPoint geopend 

worden. 

 

De leerkracht legt kort uit wat de bedoeling is van de PowerPoint. 

Door telkens op een icoontje te klikken, kunnen de leerlingen alle vragen 

beantwoorden.  

 

 

 

 

 

Hoofddoel: 

Inoefenen van de geziene leerstof via ICT. 

(In dit geval ‘diagonalen in vierhoeken’) 
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- Leerfase  

 

De leerlingen volgen de aanwijzingen en beantwoorden de vragen. 

Bij een juist antwoord wordt vanzelf de volgende vraag getoond. Bij een fout 

antwoord, mag de leerling nog een keer proberen het juiste antwoord aan te 

duiden. 

 

- Evaluatiefase  

 

De leerkracht overloopt samen met de leerlingen de meest voorkomende fouten. 

Belangrijk is om de denkwijze van de kinderen te bespreken: ‘Hoe komen ze aan 

deze oplossing?’ ‘Begrijpen ze het antwoord?’. 

 

- Reflectie  

 

Er zijn zeer veel verschillende mogelijkheden wanneer je werkt met PowerPoint. 

Wanneer je de handleiding stap voor stap volgt, kan je zeer interessante 

toepassingen creëren.  

 

Naast HotPotatoes kan je dus ook een interactieve PowerPoint gebruiken om 

leerstof te herhalen en in te oefenen. Het is eens een andere manier van werken die 

zeker voordelen oplevert; de kinderen vinden het zeer plezant om het programma 

PowerPoint eens op een andere manier te leren kennen dan enkel de PowerPoint 

presentatie. Een interactieve PowerPoint kan gebruikt worden in alle leerjaren van 

de lagere school. Dit vooral omdat de leerlingen enkel met hun muis moeten klikken 

op bepaalde knoppen en ze zelf niets moeten intypen. Zo kunnen kinderen die 

moeilijkheden hebben met schrijven op deze manier de leerstof inoefenen. 

Het automatisch instellen van een juist of fout antwoord is ook heel handig.  

Het vraagt meestal wat tijd om een interactieve PowerPoint in elkaar te steken, 

maar het resultaat mag er zeker zijn.  

Doordat we hier steeds meer zelf mee werken tijdens onze stage, wordt het 

gemakkelijker om een oefening te maken.  
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6.2 Uitgewerkte lessen 

6.2.1 Windows Moviemaker 

 

 

 

 

- Beginsituatie 

 

De inhoud van het filmpje gaat over de haven van Antwerpen. De kinderen hebben 

hier best al enkele lessen rond gekregen. Een eventueel bezoek aan de haven van 

Antwerpen kan een meerwaarde bieden. 

Deze les kan gebruikt worden als afsluiting van het thema. 

 

Voor deze les is een computerlokaal nodig waar de leerlingen aan een computer 

kunnen werken.  

 

- Oriëntatiefase 

 

De leerlingen maken in groepen een filmpje over de ‘haven van Antwerpen’, met als 

subonderwerp de ‘soorten schepen’. 

 

Om te starten frist de leerkracht samen met de leerlingen de leerstof rond de 

soorten schepen terug even op. 

 

De leerlingen beginnen met het kiezen van een naam voor het kortfilmpje.  

Hierover brainstormen ze samen. 

 

- Leerfase 

 

Na het kiezen van een naam, moet er worden beslist welke foto’s, fragmenten uit 

een film, tekstjes, enz. allemaal in het filmpje moeten komen. De leerlingen hebben 

thuis en tijdens de les al heel wat materiaal rond verzameld rond de haven van 

Antwerpen. Het is de bedoeling dat ze nu uit al de informatie enkele zaken 

selecteren. 

 

Wanneer de kinderen een filmpje maken, is het belangrijk dat ze eerst alle 

afbeeldingen en stukjes film, die ze erin willen plaatsen, hebben opgeslagen op de 

computer in een mapje.  

 

Wanneer de informatie is opgeslagen, gaan ze de foto’s, fragmentjes, tekstjes, enz. 

in een volgorde zetten zodat het kortfilmpje aantrekkelijk wordt om te zien. Ze 

moeten er ook voor zorgen dat het kortfilmpje niet van de hak op de tak springt. 

Verder kunnen de leerlingen nog effecten, geluiden, enz. toevoegen om het 

kortfilmpje nog meer aantrekkelijk te maken.  

 

Het is heel belangrijk om de essentie van de les, namelijk ‘haven van Antwerpen’, 

niet uit het oog te verliezen door te veel aan het filmpje te monteren. Alles wat dus 

in het filmpje wordt gezet over het onderwerp ‘haven van Antwerpen’ moet dus 

extra in de verf gezet worden.  

 

Hoofddoelen: 

Kennismaken met het programma Windows Live Movie Maker. 

Maken van een kortfilmpje over een bepaald onderwerp.  

(In dit geval ‘haven van Antwerpen’) 
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Tenslotte maken de leerlingen een aftiteling met daarbij de namen van de 

kunstenaars of fotografen die gezorgd hebben voor het beeldmateriaal en die 

samen het filmpje gemaakt hebben.  

 

- Evaluatiefase 

 

Als het kortfilmpje klaar is, kunnen de leerlingen het eerst eens bekijken. Eventuele 

fouten en/of de effecten waarvan de leerlingen denken dat het niet goed is, kunnen 

dan nog aangepast worden. Nadien sturen de leerlingen het filmpje door naar de 

leerkracht.  

De leerkracht kan deze kortfilmpjes eerst tonen aan heel de klas en dan op een CD 

zetten en meegeven aan de leerlingen. Ook kan de leerkracht de kortfilmpjes 

presenteren aan de ouders tijdens bv. een schoolfeest. 
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6.2.2 Ethisch gebruik van internet 

Omdat we meer en meer gebruik maken van het internet in onze klaspraktijk is het 

belangrijk dat we de kinderen hiermee op een correcte manier leren omgaan. 

Er bestaan al vele lespakketten rond dit thema. 

Zo is er op de volgende website 

http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl/leerkrachten/lespakket een lespakket terug te 

vinden rond het veilig gebruik van internet voor leerlingen van het derde en vierde 

leerjaar en een lespakket voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. 

Bij elk lespakket is er een handleiding voor de leerkracht uitgewerkt, een lesboek, 

werkboek en online eindtoets. 

 

Zelf hebben we ook een les uitgewerkt rond het ethisch gebruik van internet voor 

kinderen van het vijfde of zesde leerjaar. Hiervoor hebben we ons toegespitst op het 

digitaal pesten. 

 

 

 

- Beginsituatie 

 

Deze les kan best worden gegeven wanneer er nog geen sprake is van cyberpesten 

in je klas. Het is een les om cyberpesten te voorkomen en niet om het probleem op 

te lossen.  

Voor deze les is het best dat alle leerlingen individueel kunnen werken aan een 

computer zodat ze de persoonlijke vragen kunnen invullen. 

 

- Oriëntatiefase 

 

Er wordt een klasgesprek gevoerd omtrent digitaal pesten/cyberpesten aan de hand 

van volgende vragen: 

o Wat is digitaal pesten? 

o Wat is het verschil tussen digitaal pesten en pesten in het echte leven? 

o Zou digitaal pesten dezelfde gevolgen hebben als het pesten in het echte 

leven? 

o Wanneer spreek ja van digitaal pesten? Waar maak je het onderscheid 

tussen plagen en pesten? 

o Hoe kan je digitaal pesten voorkomen? 

o Stel dat je online wordt gepest, wat doe je er dan aan? 

 
Het is niet de bedoeling dat de leerlingen al concrete antwoorden kunnen geven op 

de vragen maar dat ze eens stil staan bij wat cyberpesten is en bij de gevolgen 

ervan. 

 Doorheen de les gaan de leerlingen zelf een antwoord zoeken op deze vragen. 

 

- Leerfase 

 

De leerlingen moeten op, een door de leerkracht gekozen, website antwoorden 

zoeken op de vragen die aan bod kwamen bij het klasgesprek.  

Deze website wordt gebruikt: 

http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-right/item/2828535/internet-

pesten/.  

Hierbij wordt vermeld dat de leerlingen het filmpje nog niet mogen bekijken. 

 

De leerlingen krijgen een werkblad waarmee ze individueel aan de slag gaan. 

  

Hoofddoel: 

Weten wat digitaal pesten is en wat je eraan kan doen. 

http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-right/item/2828535/internet-
http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-right/item/2828535/internet-
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Naam: ………………………………………. 

 

 

 

 

iets waar niemand mee te maken wilt hebben! 

1. Vertel in je eigen woorden wat cyberpesten is. 

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Geef twee tips hoe je cyberpesten kan voorkomen. 

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 

3. Stel dat één van je vrienden te maken krijgt met cyberpesten. Welke 

raad geef je hem/ haar dan? Wat kan je doen om het cyberpesten te 

stoppen? 

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 

4. Hoe zou jij je voelen wanneer je online worst gepest? 

 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------  
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Nadat de leerlingen het werkblad hebben ingevuld, gaan ze in groepen van vier 

leerlingen zitten en overlopen ze samen de gevonden antwoorden. 

Op die manier kunnen ze in kleine groep aan elkaar vertellen hoe ze zich voelen bij 

dit onderwerp. 

 

Wanneer alle antwoorden binnen de groep besproken zijn, overloopt de leerkracht 

dit alles met alle groepen samen. Leerlingen die hun gevoelens hierover willen delen 

met de hele klasgroep, krijgen hier nu de kans voor. De leerkracht stuurt het 

gesprek. 

 

- Evaluatiefase 

 

Als afronding van de les wordt het volgende filmfragment getoond:  

http://www.schooltv.nl/weekjournaal/2205296/mr-right/item/2828535/internet-

pesten/ 

 

Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat cyberpesten is, wat de gevolgen ervan zijn en 

wat je er aan kan doen. 

De leerlingen krijgen dus in een notendop de belangrijkste informatie omtrent  

     cyberpesten te horen. 
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6.2.3 ICT- krantje 

 

 

 

- Beginsituatie 

 

Een ICT- krantje is een aaneenschakeling van HTML- pagina’s. Deze kan je zelf 

maken in een Word- document.  

Nadien kan je dit Word- document omzetten in een HTML- bestand zodat dit online 

bekeken kan worden. Door de verschillende pagina’s aan elkaar te linken, kunnen 

de kinderen van de ene pagina naar de andere pagina navigeren. In bijlage zeven is 

de volledige handleiding voor het maken van een ICT- krantje terug te vinden. 

 

Voor deze les is een computerlokaal nodig waar leerlingen per twee aan één 

computer kunnen werken. Als er twintig leerlingen in de klas zitten, heb je dus tien 

computers nodig. 

Om deze les te kunnen geven, moeten de computers beschikken over 

internetverbinding en moet Microsoft Office op de computers geïnstalleerd zijn. 

Het ICT- krantje gaat over de Grieken en Romeinen, je kan deze les dus best in dit 

thema geven en niet als losstaande les. 

 

Via een USB- stick of een platform van de school, kan het bestand van het ICT- 

krantje geopend worden. 

 

- Oriëntatiefase 

 

De leerkracht geeft in de klas een korte inleiding over de Grieken en de Romeinen 

aan de hand van een stripfragment van Astérix en Obelix. Het stripfragment gaat 

over de Romeinen en de Grieken. 

De leerkracht stelt een aantal vragen aan de kinderen. Deze vragen hebben 

betrekking tot de Klassieke Oudheid. 

- Lezen jullie graag de strips van Astérix en Obelix? 

- Bekijk het stripfragment eens goed. Uit welke landen komen deze personen? 

- Kent iemand één van de personages van uit het stripfragment? 

- Uit welk tijdperk zou dit komen? 

 

De leerkracht laat alle leerlingen de Klassieke Oudheid situeren op een tijdlijn. 

De leerlingen ontdekken meer over de Klassieke Oudheid aan de hand van het ICT- 

krantje. 

 

 

Hoofddoel: 

Informatie opzoeken aan de hand van een ICT- krantje en 

aangegeven internetbronnen. 
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- Leerfase 

 

De leerlingen worden opgedeeld in groepjes van twee aan de hand van een 

nummersysteem. Elk kind heeft een nummer gekregen aan het begin van het 

schooljaar. De leerkracht heeft deze nummers in een bokaaltje zitten. De leerkracht 

schudt eens goed met het bokaaltje en neemt er dan telkens twee nummers uit. 

Deze twee leerlingen werken dan samen. De leerlingen moeten in stilte hun partner 

zoeken. Zo leren de kinderen samenwerken met iedereen uit de klas en vormen ze 

niet altijd een groepje met hun beste vriend. 

De leerlingen nemen per twee plaats aan een computer en openen het ICT- krantje. 

Ze lezen de inleiding van het ICT- krantje.  

 

Daarna komen ze op een aparte pagina te weten wat de opdracht is en hoe ze dit 

moeten uitvoeren. Tenslotte krijgen ze van de leerkracht zorgvuldig geselecteerde 

infobronnen en/of informatie vanuit het ICT- krantje zelf. 
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- Evaluatiefase 

 

Het is de bedoeling dat de leerlingen aan de hand van het ICT -krantje meer te 

weten komen over de Grieken en de Romeinen. De informatie schrijven ze op in hun 

werkbundel. Daarna volgt er een korte quiz die aantoont of de leerlingen iets 

geleerd hebben. De leerlingen moeten dus goed opletten, want als ze de quiz goed 

doen, mogen ze een spel spelen. Als dit echter niet lukt, dan volgt er een 

‘bijlesoefening’. Nadien mogen ze de quiz opnieuw afleggen. 
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6.3 Eigen ervaringen 

6.3.1 Bordboeken 

Een bordboek is een digitale versie van het leerboek en het werkboek van de 

leerlingen. Alles wat er in de boeken van de leerlingen staat, staat ook op het 

bordboek. Bij vele bordboeken zijn er ook nog een aantal extra’s zoals bv. 

positietabellen om te gebruiken voor wiskunde, toetsen, enz. 

Uitgeverijen die de leer- en werkboeken verkopen, bieden nu dus ook vaak bordboeken 

aan. 

Uitgeverij Wolters Plantyn heeft bordboeken bij alle leer- en werkboeken, zowel voor 

het aanbod van de lagere scholen als het aanbod voor de secundaire scholen. 

Ook uitgeverij VAN IN biedt van alle leer- en werkboeken de bordboeken aan. 

Buiten deze twee uitgeverijen zijn er nog anderen die bordboeken aanbieden. 

 

Vooraleer je met een bordboek kan werken, moet er een digitaal bord ter beschikking 

staan. Elk bordboek wordt één keer geïnstalleerd. Nadien kan het bordboek telkens 

geopend worden zonder dat je de cd-rom nog nodig hebt. 

 

Het gebruik van bordboeken in de klas heeft veel voordelen: 

 

- De lessen worden interactiever. 

Inzoomen op pagina’s, nota’s bijschrijven, bladeren doorheen het hele boek, samen 

met de leerlingen de externe hyperlinks ontdekken, enz. 

 

- De aandacht van de leerlingen vasthouden en hen motiveren om actief mee 

te doen. 

 

- ICT wordt geïntegreerd in de les. 

 

- Als leerkracht kan je meewerken met de leerlingen.  

Wanneer de leerlingen oefeningen moeten maken in hun leer- of werkboek kan je 

dit gemakkelijk uitleggen. Je neemt je bordboek erbij. Zo kan je samen met de 

leerlingen de oefening maken en uitleggen.   

 

Hier ziet u een voorbeeld van een bordboek van de uitgeverij VAN IN, werkboek Nieuw 

Pluspunt 5B. 
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6.3.2 Drukgevoelige borden versus infrarood borden 

Tijdens onze stage zijn we met verschillende digitale borden in contact gekomen. Door 

zowel met drukgevoelige borden als met infrarood borden te werken, hebben we de 

voor- en nadelen aan de lijve ondervonden. 

 

Een drukgevoelig bord wordt ook wel eens een zacht bord genoemd. Dit omdat er een 

zachte laag bovenop een harde laag ligt. Deze zachte laag kan je indrukken. Een 

drukgevoelig bord kan je bedienen met een pen of met je vinger. Een voorbeeld van 

een drukgevoelig bord is een SMARTboard. 

Zoals bij alle digitale borden kan je alles wat je met de muis op de laptop doet, ook met 

de pen op het SMARTboard doen. Ook het gebruik van de bordboeken biedt veel 

mogelijkheden. Hiervoor verwijzen we naar 6.3.1 Bordboeken. 

 

Het grote voordeel van een SMARTboard is dat je gebruik kan maken van software die 

SMART aanbiedt. Zo is er SMART Notebook, dit is een programma dat je kan 

downloaden zodat je de lessen thuis kan voorbereiden. Via dit programma kunnen 

slides gemaakt worden om de lessen te ondersteunen. Wanneer je de slides gemaakt 

hebt, sla je ze op een USB-stick op en kan je ze op school terug openen.  

Het programma biedt per onderwijsvak ook educatieve toepassingen. Zo kan je 

bijvoorbeeld bij aardrijkskunde kaarten van elk land laten zien. 

 

Infrarood borden bestaan er in verschillende soorten en maten.   

Wij werkten op onze stage met een whiteboard dat bevestigd werd tegen het gewone 

krijtbord. Je kon enkel op het bord schrijven met een speciale digitale pen. Deze pen 

stond in verbinding met een Wii controller die dan op zijn beurt weer in verbinding 

stond met de voeding. 

 

Ook bij dit bord kan je met de digitale pen alle handelingen doen die je anders op de 

computer doet. Het gebruik van bordboeken is mogelijk bij dit bord. 

Het grote verschil met een SMARTboard is dat er geen andere software ter beschikking 

is om te gebruiken.  

Op zich is dit geen groot nadeel aangezien er enkele 

standaardhandelingen ter beschikking zijn. Je kan 

bijvoorbeeld een leeg blad openen (met/of zonder lijntjes of 

ruitjes) waarop je kan schrijven in verschillende kleuren. 

 

Als je van een krijtbord overstapt naar een bord met een 

Wii controller gaat er een hele wereld voor je open. Je kan 

met enkele muisklikken concrete beelden de klas binnen 

halen, leerstofgerelateerde filmpjes laten zien aan de 

leerlingen en meewerken op de bordboeken. 

Door een digitaal bord in de klas te halen, breng je ook de 

wereld binnen in de klas door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van Google Earth. 

 

Wanneer je het gewoon bent om met een SMARTboard te werken is werken met een 

digitaal bord met Wii controller wel een stapje terug. Dit omdat de mogelijkheden 

beperkter zijn. 

Zo heb je niet de extra software die bij een SMARTboard wordt aangeboden en waar je 

nog meer mogelijkheden mee hebt. 

Uiteraard ligt het prijskaartje van een SMARTboard veel hoger dan dat van een Wii 

controller. 
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6.3.3 Tijdsbesteding ICT- coördinator 

Om te weten te komen wat het werk van een ICT- coördinator is die werkzaam is in 

een lagere school, hebben we meerdere ICT- coördinatoren geïnterviewd. 

Elke school en/of scholengemeenschap heeft een ICT- visie en een aantal waarden die 

belangrijk zijn. In de meeste scholen wordt deze visie door de directie bepaald of in 

samenspraak met de ICT- coördinator.  

Hieronder staat een voorbeeld van een ICT- leerlijn die de Sint- Michielschool in Brecht 

heeft opgesteld: 

1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te 

gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 

In de kleuterschool worden programma’s gebruikt die: 

o een meerwaarde bieden bij het nastreven van ontwikkelingsdoelen  

o aansluiten bij de activiteiten die in de klas aan bod komen 

o gericht zijn op het verwerven van een positieve houding tegenover ICT  

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 

In de computerhoek is aandacht voor: 

o gezond computeren 

o naleven van afspraken 

o basisvaardigheden voor iedere kleuter 

o kinderen die buiten de klas weinig ervaring hebben met de computer 

o kleuters met specifieke noden 

3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving. 

4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde 

leeromgeving 

5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.  

6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie 

opzoeken, verwerken en bewaren. 

7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan 

anderen. 

8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en 

doelmatige manier te communiceren. 

Het takenpakket van een ICT- coördinator verschilt van school tot school.  

De meeste ICT- coördinatoren houden zich bezig met het installeren en herstellen van 

hardware.  

ICT- coördinatoren zijn ook een hulp en aanvulling voor leerkrachten die gebruik maken 

van ICT tijdens de lessen. 

Veel leerkrachten doen beroep op de hulp van een ICT- coördinator omdat ze bv. 

problemen hebben met een bepaalde software.  

Er moet wel voor gezorgd worden dat leerkrachten de hulp van een ICT- coördinator 

niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Wanneer een ICT- coördinator aan een 

klasleerkracht uitlegt hoe een bepaald probleem opgelost moet worden, zoals bv. het 

aansluiten van een beamer, zou de leerkracht dit in principe een volgende keer zelf 

moeten kunnen doen.  

De meeste basisscholen zouden graag meer budgetten hebben om aankopen te doen 

voor ICT- materiaal. Toch mogen de meeste scholen niet klagen. In vrijwel alle 

basisscholen zijn een aantal computers of laptops van goede kwaliteit aanwezig. 

Algemeen kunnen we zeggen dat ICT- coördinatoren veel werk hebben. Hierover is dan 

ook al veel ongenoegen geuit. In basisscholen worden veel te weinig uren per week 

voor zien voor ICT- coördinatie.  
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De meeste coördinatoren zouden graag 15 tot 20 uren per week voorzien.  

Vaak combineren ICT- coördinatoren op de dag van vandaag hun werk met een andere 

job, zoals leerkracht of technisch adviseur. 

Dit is een belangrijk reden waarom er tegenwoordig niet meer zoveel ICT- 

coördinatoren afgestudeerd zijn in een ICT- richting. Vaak zijn het nu leerkrachten 

lager onderwijs met enige kennis van computers, die deze rol op zich nemen.   

In bijlage acht vindt u een voorbeeld van een E- mindmap over de onderwerpen 

waarover een ICT- coördinator kan lesgeven in een lagere school per leerjaar/graad. 
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6.4 Gebruik van multimedia in Denemarken 

Scholen in Scandinavische landen maken al veel gebruik van multimedia in hun lessen. 

Door op Erasmus te gaan naar Denemarken heeft één van ons drie kunnen ervaren op 

welke manier ze multimedia daar integreren in het lager onderwijs. 

Hieronder beschrijven we enkele manieren van multimedia integratie in een school in 

Denemarken. 

Belangrijk om te weten is dat het klasgebeuren in Denemarken iets anders verloopt dan 

in België. De leerlingen van de lagere school krijgen elk lesuur een andere leerkracht. 

Er wordt dus ook gewerkt met vakleerkrachten net zoals dat bij ons in het secundair 

onderwijs het geval is. 

Verder moeten de leerlingen negen jaar naar de lagere school. Dit omdat het de eerste 

drie jaren van het middelbaar zijn samengevoegd met de zes jaar van de lagere school.  

6.4.1 IPadscholen 

IPadscholen zijn in Denemarken een trend geworden. In plaats van elk jaar opnieuw 

schoolboeken aan te kopen, gebruiken de scholen het geld om iPad’s te kopen. Met het 

resterende geld kopen de scholen apps voor op de iPad.  

Apps zijn softwareprogramma’s die je kan downloaden zodat je meer functies krijgt op 

de iPad.  

Uiteraard koopt de school enkel apps aan in functie van de leerstof en niet als 

ontspanning.  

 

Leerlingen krijgen de iPad’s gratis van de school, maar moeten wel een contract laten 

ondertekenen door de ouders. In dit contract staan een aantal clausules, zoals ‘Wat 

gebeurt wanneer een iPad stuk gaat?’. Dit om te voorkomen dat de school onnodig 

extra kosten heeft. Als de kinderen een hoesje of een draadloos toetsenbord willen voor 

hun iPad, moeten de ouders dit zelf aankopen.  

 

De leerkrachten zijn heel blij met de iPad’s in de 

school. Zo worden ze onder andere verlost van het 

digitaal schoolbord. Nu kunnen ze terug met een 

oud krijtbord werken en een Apple televisie die dan 

draadloos het scherm van een iPad kan projecteren 

op bord. De leerkracht kan haar iPad koppelen aan 

de Apple televisie, maar ook leerlingen. Zo kunnen 

ze onder andere presentaties en spreekbeurten 

houden voor de klas. 

 

 

Het was allemaal wel heel interessant om te zien, maar waarom vinden leerkrachten nu 

een iPad beter dan een digitaal schoolbord? Daarop antwoordde één van de 

leerkrachten: ‘Voor de prijs van één digitaal schoolbord, kunnen we met de school 

twintig iPad’s aankopen.  Met deze twintig iPad’s kunnen we  negen jaar toekomen.’ De 

leerkrachten vinden dus dat je meer waarde kunt halen uit een iPad dan een digitaal 

schoolbord en dat als je het vergelijkt, een iPad veel langer mee kan gaan. 

 

De school waarin dit gebeurt, heeft alle uitgeverijen van handboeken aan het begin van 

het schooljaar gecontacteerd met de vraag of zij eventueel al handboeken online 

hebben en/of een app hebben voor de iPad. Dit is tenslotte gemakkelijker voor de 

leerlingen. Uitgeverijen die dit niet hadden, gingen haastig aan de slag want zoals 

hierboven al vermeld, willen meer en meer scholen weg van de handboeken en het 

digitaal schoolbord.  

Huiswerk maken en het invullen van werkbladen verloopt op een heel andere manier 

dan in Vlaanderen.  
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De leerlingen krijgen dit allemaal digitaal. Wanneer ze klaar zijn met hun huiswerk of 

werkblad dan moeten ze dit posten in Dropbox. Iedere leerling heeft dus ook een 

Dropbox account.  

Wanneer leerlingen een presentatie moeten maken, kunnen ze gebruik maken van hun 

apps om deze zo aangenaam mogelijk te maken. Verder gebruiken ze de apps ook om 

documenten op te maken, werkbladen in te vullen enz. 

De leerlingen hebben ook een app waarmee ze reken- en taalspelletjes kunnen spelen 

om zo hun niveau te verbeteren. De leerkracht kan zien in welk level de leerlingen 

spelen en kan ze opdragen om op een level te stijgen of te dalen. 

 

Het gevaar van zo’n iPad is dat de leerlingen er ook  

spelletjes op kunnen spelen.  

De leerkracht vertelde dat dit in het begin vaak 

gebeurde omdat zo’n iPad nieuw is en ze alle 

mogelijkheden willen ontdekken. Door veel met de 

iPad te werken, beseffen de leerlingen dat het in hun 

eigen nadeel is wanneer ze spelen. Ze kunnen niet 

meer volgen in de les en raken de kluts helemaal 

kwijt.  

Ook zijn er in het begin duidelijke afspraken gemaakt 

over het spelen van spelletjes. 

Langs de andere kant zorgt een iPad niet voor meer afleiding dan een klaslokaal dat 

doet. Leerlingen die geen iPad hebben, kunnen ook spelen met hun pennen, papier, 

enz.  

De iPad is dus gewoon een andere soort van afleiding waaraan ze moeten gewoon 

worden. 

 

 

De student die Denemarken heeft bezocht, licht hier even kort haar mening toe. 

 

Ik heb zelf nog nooit met een Smartboard kunnen werken, dus mijn mening is 

gebaseerd op wat ik zuiver gezien heb bij observaties.  

Zowel het Smartboard als de ipad hebben volgens mij voor- en nadelen.  

Als ik dit alles met elkaar vergelijk zou ik in mijn klaspraktijk het werken met een  

Smartboard verkiezen boven het werken met een ipad.  

Met het Smartboard hebben de leerlingen altijd een scherm waar ze heel de dag op 

moeten zitten staren. Dit scherm staat vooraan in de klas. Leerlingen die met een ipad 

moeten werken, moeten dichter tegen het scherm kijken. Ook zullen sommige 

leerlingen een slechtere zithouding krijgen door de ipad, omdat ze deze heel de tijd op 

hun schoot houden en niet op hun bank leggen.  

Een ander aspect waarom ik het Smartboard zou verkiezen boven de ipad is het feit dat 

je zo nog altijd goed kan zien wanneer de leerlingen aan het participeren zijn en 

wanneer niet. Bij een ipad weet je dit niet.  

 

Toch vind ik het concept van een ipad in de klas, zeker niet slecht. Zeker het voordeel 

van niet meer te moeten werken met handboeken, spreekt erg aan. 
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6.4.2 QR- code 

In Denemarken hebben bijna alle kinderen iPhones en/of iPad’s. De leerkrachten spelen 

hier goed op in door met een app ‘QR- code’ te werken. Met een iPhone of ipad kunnen 

de leerlingen immers een app installeren, genaamd QR- code.  

QR- code is een tweedimensionale streepjescode. QR staat voor ‘Quick Response’. Deze 

code is dus bedoeld om in een streepjescode in te scannen en dan komt er direct een 

scherm met meer uitleg over het product.  

Door de QR- code in te scannen, krijgen de leerlingen een tekst of  filmpje of 

afbeelding, enz. te zien. De leerkrachten kunnen zelf zo’n QR- code maken via deze 

site: http://www.delivr.com/.  

 

Leerkrachten kunnen allerlei teksten, afbeeldingen en zelfs websites linken aan een   

QR- code. Als ze een QR- code gemaakt hebben, kan de code afgedrukt en opgehangen 

worden in en rond de school. De leerlingen gaan dan op onderzoek en kunnen via een 

aangegeven route de QR- codes zien te vinden. Als ze deze gevonden hebben, scannen 

ze de code in met de ipad of iPhone en dan lezen of bekijken ze de tekst, film, website 

of afbeelding. Het is een zeer interactieve werkvorm waarbij de leerlingen als het ware 

een zoektocht starten naar de verschillende QR- codes. Ze leren samen te werken en 

ze leren bij over een bepaald onderwerp. 
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BESLUIT…. 

Binnen ons onderzoeksproject zijn we op zoek gegaan naar de meerwaarde van 

multimedia in de derde graad van het lager onderwijs.  

Omdat multimedia niet meer weg te denken is uit onze maatschappij, is het belangrijk 

dat zowel leerlingen als leerkrachten gestimuleerd worden om deze te gebruiken in de 

klas.  

Aan de hand van enquêtes en interviews die we afgenomen hebben bij leerkrachten en 

leerlingen zijn we meer te weten gekomen over het gebruik van multimedia binnen en 

buiten de klas. 

Verder hebben we ook navraag gedaan naar het takenpakket van een ICT- coördinator. 

Door verschillende ICT- coördinatoren te ondervragen, konden we hier omtrent een 

algemeen besluit noteren. Natuurlijk hangt de invulling van het takenpakket af van 

school tot school. 

Multimedia is een zeer ruim begrip en omvat vele interactieve media, waarvan elk zijn 

voor- en nadelen heeft. Het is noodzakelijk om deze tegenover elkaar af te wegen en 

zelf uit te maken welke multimedia het meest positieve effect zullen hebben op de 

klaspraktijk.  

Volgens ons biedt het gebruik van multimedia verschillende meerwaarden, zoals een 

snellere toegankelijkheid tot informatie, veel gebruiksmogelijkheden, nieuwsgierigheid 

van de kinderen opwekken en leerlingen laten kennismaken met nieuwe technologieën 

die zeker in de toekomst van pas zullen komen. 

 

Omdat we weten dat er in de klas steeds meer gebruik gemaakt wordt van computer 

en laptop, vinden wij het belangrijk om leerkrachten enkele ICT- toepassingen mee te 

geven waarvan ze gebruik kunnen maken.  

Door leerlingen in contact te laten komen met niet- alledaagse toepassingen, zullen zij 

geprikkeld worden om aan de opdracht te beginnen. Schoolleerstof kan zo vanuit een 

andere invalshoek bekeken worden en via deze toepassingen een extra motivatie met 

zich meebrengen. 

Een aantal door ons uitgevoerde en uitgewerkte lessen bieden u de kans om ICT te 

integreren in de klas. 

Om kinderen te waarschuwen voor de gevaren die verbonden kunnen zijn aan de 

computer en meer bepaald aan het internet, geven we u enkele sites en een specifiek 

uitgewerkte les mee. Dit alles laat de kinderen kennismaken met mediageweld en 

cyberpesten, wat tegenwoordig steeds meer voorkomt. Het is de taak van de leerkracht 

om alle kinderen in te lichten over deze fenomenen en de gevolgen die daarmee 

gepaard gaan.   

Voor ons is dit onderzoeksproject een eerste motivatie om in onze eigen klas te starten 

met het gebruik van multimedia. We hopen dat we ook u kunnen overtuigen om in de 

toekomst met veel plezier multimedia meer te integreren in de praktijk.  
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Gevonden op het internet op 12/02/2012 

http://www.luziusschneider.com/QuizHome.html 

  

Gevonden op het internet op 12/02/2012 

http://www.ond.vlaanderen.be/ict/onderzoek/files/eindrapport_evaluatie_REN_v3.pdf  

 

Gevonden op het internet op 4/05/2012 

www.leesmevoor.nl 

 

Gevonden op het internet op 4/05/2012 

http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=1013  

 

Gevonden op het internet op 4/05/2012 

http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software 
 

Gevonden op het internet op 5/05/2012 

http://prentenboek.yurls.net/nl/page  

 

http://www.lesseninhetdonker.be/
http://www.dewijzeeik.be/Docs/Visietekst_ICT.pdf
http://www.kennisnet.nl/cpb/po/praktijkinbeeld/bestanden/infowijzer-digitale-schoolborden.pdf
http://www.kennisnet.nl/cpb/po/praktijkinbeeld/bestanden/infowijzer-digitale-schoolborden.pdf
http://www.krantenmaker.be/wat-en-hoe.html
http://po.digiborden.kennisnet.nl/
http://www.klasse.be/leraren/18121/elk-kind-een-laptop/
http://www.welkdigibord.nl/software.html
http://www.wisfaq.be/ictdro3/extra/interactievepowerpointspdf.pdf
http://www.ricoh.be/nl/Images/White%20Paper%20-%20IT%20Services%20Onderwijs%20-NL_t_61-7747.pdf
http://www.ricoh.be/nl/Images/White%20Paper%20-%20IT%20Services%20Onderwijs%20-NL_t_61-7747.pdf
http://www.klasse.be/tvklasse/18069-Spreekbeurtfobie
http://www.luziusschneider.com/QuizHome.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/ict/onderzoek/files/eindrapport_evaluatie_REN_v3.pdf
http://www.leesmevoor.nl/
http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=1013
http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
http://prentenboek.yurls.net/nl/page
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Krantenartikel Kranten in de Klas 

 

 

 

  

(2012).  Scholen quizzen voor Krant in de Klas, De Gazet van Antwerpen, Editie Noord. P.6. 
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Bijlage 2: Enquêtes over het gebruik van multimedia 
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Bijlage 3: Handleiding WebQuest 

 

Download het programma EXeLearning op deze website: 

http://sourceforge.net/projects/exe/files/latest/download?source=files.  

 

Om een nieuw leerpad aan te maken, open je het programma en druk je meteen op 

bestand - opslaan. 

 

Vul nadien eerst de eigenschappen van het leerpad in: 

- Titel van het project of een achtergrond kiezen. 

- Naam van de auteur invullen. 

- Licentievorm. 

- Beschrijving. Hier leg je in enkele zinnen de inhoud en de doelen van het leerpad uit. 

 

Klik nu op bewaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies een stijl door te klikken op menu en dan stijlen. 

http://sourceforge.net/projects/exe/files/latest/download?source=files
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Start nu met het uitwerken van het leerpad. 

Beperk het aantal niveaus in de inhoudsstructuur.  

Bij het maken van een WebQuest, klik je op nieuwe pagina. 

Je kan deze nieuwe pagina hernoemen naar het eerste niveau: inleiding. 

In de linkerkolom duidt je een keuze aan, bijvoorbeeld vrije tekst. Hier kan je de tekst 

typen die je aan de leerlingen wil tonen wanneer ze de inleiding openen. 

De opmaak van de tekst kan je aanpassen door gebruik te maken van de werkbalk. 

Ook afbeeldingen kunnen ingevoegd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als de inleiding klaar is, open je een nieuwe pagina.  

Deze hernoem je naar het volgende niveau: opdracht. 

Om deze pagina op gelijke hoogte te plaatsen met de inleiding, klik je op het grijze 

pijltje, helemaal links van het scherm. 
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Je duidt weer een keuze aan, onderaan de linkerkolom en typt een tekst. 

Zo ga je verder voor alle niveaus die aan bod komen: werkwijze, infobronnen, 

beoordeling, terugblik en eventueel een pagina voor de leerkracht. 

Hieronder zie je een voorbeeld van een uitgewerkt niveau terugblik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet het bestand niet nog een keer op te slaan.  

 

Om er een website van te maken, klik je bestand – exporteren – website – map 

met webinhoud.  

 

Om het bestand te sluiten, klik je op bestand – afsluiten. 
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Bijlage 4: Handleiding HotPotatoes 

JQuiz. 

Klik op de aardappel van JQuiz in het opstartscherm. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen vragen: meerkeuze (A) of kort antwoord (B). 

A) Om een meerkeuzevraag op te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Een vraag met een kort antwoord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je klaar bent, ga je naar de volgende vraag en herhaal je de stappen. Eenmaal de 

vragen klaar zijn, kan je bepaalde instellingen aanpassen. Dit doe je in het 

configuratiebestand. Kijk na of dit werd omgezet naar het Nederlands.  

Kies uitvoer configureren in het menu opties. 

Je krijgt het dialoogvenster met de steekkaarten waar je telkens bepaalde zaken kan 

aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. 
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Bij het opslaan van het bestand volg je best deze procedure: 

- Het resultaat: opslaan in een HTML- bestand. 

- De werkmodule om achteraf nog wijzigingen te kunnen aanbrengen: opslaan in een  

   jqz- bestand. 

- Het configuratiebestand: opslaan in een cfg- bestand. 
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JMix. 

Klik op de aardappel van JMix in het opstartscherm. Je krijgt volgend venster. 

 

Vul het gevraagde in. 

Eenmaal de vragen klaar zijn kan je bepaalde instellingen aanpassen. Dit doe je in het 

configuratiebestand. Kijk na of dit werd omgezet naar het Nederlands. 

Kies uitvoer configureren in het menu opties. 

Je krijgt het dialoogvenster met de steekkaarten waar je telkens bepaalde zaken kan 

aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. 

 

 

Bij het opslaan van het bestand volg je best deze procedure: 

- Het resultaat: opslaan in een HTML- bestand. 

- De werkmodule om achteraf nog wijzigingen te kunnen aanbrengen: opslaan in een  

   jqz- bestand. 

- Het configuratiebestand: opslaan in een cfg- bestand. 
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JCross. 

Klik op de aardappel van JCross in het opstartscherm. Je krijgt volgend venster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op de knop op de werkbalk om het rooster aan te maken met de nodige woorden. 

Je krijgt volgend venster. 

 

  



 84 

 

Als je niet tevreden bent over het resultaat dan herhaal je de stappen tot alle woorden 

in het rooster passen.  

Uiteindelijk krijg je volgend resultaat. 

 

Nu kan je alle aanwijzingen invoeren. Dit doe je voor de horizontale en verticale 

woorden. 
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Eenmaal de vragen klaar zijn, kan je bepaalde instellingen aanpassen. Dit doe je in het 

configuratiebestand. Kijk na of dit werd omgezet naar het Nederlands.  

Kies uitvoer configureren in het menu opties. 

Je krijgt het dialoogvenster met de steekkaarten waar je telkens bepaalde zaken kan 

aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. 

 

Bij het opslaan van het bestand volg je best deze procedure: 

- Het resultaat: opslaan in een HTML- bestand. 

- De werkmodule om achteraf nog wijzigingen te kunnen aanbrengen: opslaan in een  

   jqz- bestand. 

- Het configuratiebestand: opslaan in een cfg- bestand. 
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JMatch. 

Klik op de aardappel van JMatch in het opstartscherm. Je krijgt volgend venster. 

 

 

In het menu bestand, staat er drie mogelijkheden bij genereer een webpagina. Ga na 

wat voor jouw oefening het best werkt: slepen, keuzemenu of flitskaarten. 

In het menu items beheren kan je met één klik de linker- en de rechterkolom 

omwisselen. 

Kijk na of het configuratiebestand werd omgezet naar het Nederlands.  

Kies uitvoer configureren in het menu opties. 

 

Bij het opslaan van het bestand volg je best deze procedure: 

- Het resultaat: opslaan in een HTML- bestand. 

 

 

- De werkmodule om achteraf nog wijzigingen te kunnen aanbrengen: opslaan in een  

   jqz- bestand. 

- Het configuratiebestand: opslaan in een cfg- bestand. 



 87 

JCloze. 

Klik op de aardappel van JCloze in het opstartscherm. Je krijgt volgend venster. 

 

Selecteer een woord. Door te dubbelklikken op een woord, selecteer je ook de spatie 

erna. 

 

Herhaal deze stappen voor alle gaten. 

Als je een overzicht wilt van alle gaten die je aangemaakt hebt, dan klik je op de knop 

woorden tonen. 

Je kan ook een gat verwijderen door eerst je muis op het betreffende woord te plaatsen 

en dan op verwijder gat te klikken. 
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Eenmaal de vragen klaar zijn, kan je bepaalde instellingen aanpassen. Dit doe je in het 

configuratiebestand. Kijk na of dit werd omgezet naar het Nederlands.  

Kies uitvoer configureren in het menu opties. 

Je krijgt het dialoogvenster met de steekkaarten waar je telkens bepaalde zaken kan 

aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. 

 

 

Bij het opslaan van het bestand volg je best deze procedure: 

- Het resultaat: opslaan in een HTML- bestand. 

- De werkmodule om achteraf nog wijzigingen te kunnen aanbrengen: opslaan in een  

   jqz- bestand. 

- Het configuratiebestand: opslaan in een cfg- bestand. 
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Bijlage 5: Handleiding PowerPoint 

Open PowerPoint. 

Klik op lege presentatie openen en op ok. 

Kies een nieuwe dia. 

Klik op het lege voorbeeld en op ok. 

Je krijgt volgend scherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmaken van de achtergrond. 

Klik op opmaak in de menubalk. 

Klik op achtergrond. 

Klik op meer kleuren. 

Klik op opvuleffecten. 

Kies een opmaak en klik op overal toepassen als je de achtergrond voor alle dia’s wilt 

gebruiken. Klik op toepassen als je de achtergrond enkel voor deze dia wilt gebruiken. 

Tekstvakken invoegen. 

Klik op de knop van tekstvak invoegen en sleep een tekstvak op de dia. Vul nu een 

tekst in. 

Tekst opmaken. 

Selecteer de woorden die je wilt opmaken en bepaal de opmaak door gebruik te maken 

van onderstaande werkbalk. 
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Tekstvak opmaken. 

Klik met de rechtermuisknop op het tekstvak en klik op tekstvak opmaken. 

Figuur invoegen. 

Als je een figuur wilt invoegen, klik je op de menubalk. Je klikt op invoegen. 

Als je een figuur wilt invoegen uit je persoonlijke reeks prenten dan klik je op 

invoegen figuur uit bestand. Je zoekt nu zelf de plaats waar het prentje opgeslagen 

is. 

Als je een autovorm wilt invoegen dan klik je op invoegen figuur- autovorm. Je kiest 

een autovorm uit de reeks en tekent deze op de dia. 

Je kan ook geluiden en films invoegen. Dit doe je door te klikken op invoegen- films 

en geluiden en dan te kiezen uit een film  of geluid uit de galerij of uit je eigen 

bestanden. 

Diaovergang bepalen. 

Klik op diavoorstelling. Klik op diaovergang. 

Je kan hier verschillende instellingen vastleggen voor alle dia’s (overal toepassen) of 

voor de actieve dia (toepassen). Je kan ook het geluid en de snelheid van overgang 

instellen.  

Aangepaste animatie. 

Klik op diavoorstelling. Klik op aangepaste animatie. 

De dia- objecten met animatie worden aangevinkt. De dia- objecten zonder niet. 

Klik nu op een aangevinkt dia- object. Dit kan je nu gaan wijzigen in volgorde en 

tijdinstelling.  
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Ook de effecten kun je instellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevoegen van interactiviteit. 

Klik op diavoorstelling. Klik op actieknoppen. Kies een actieknop en teken hem op 

de dia. 

Automatisch komt er ook een scherm tevoorschijn waar je de actie- instellingen moet 

bepalen. 

Wanneer je een actie wilt koppelen aan een muisklik, klik je op een voorwerp op de dia.  

Je klikt op diavoorstelling. Je klik op actie- instellingen. 

- Geen actie: er gebeurt niets bij het aanklikken. 

- Hyperlink naar: hier kan je aanduiden naar waar de link moet leiden indien je hem 

aanklikt. 

- Geluid afspelen: hier kan je instellen of er bij het aanklikken al dan niet geluid moet 

worden voorzien. Je hebt keuze uit enkele voorbeeldgeluiden. 

- Oplichten bij muisklik: je kan er voor zorgen dat bij het aanklikken van het voorwerp, 

dit voorwerp even gaat oplichten. 

Wanneer je een actie wilt koppelen aan een muisaanwijzer, klik je op een voorwerp op 

de dia. Je klikt op diavoorstelling. Je klikt op actie- instellingen en je kan weer 

kiezen uit hetzelfde als hierboven. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Voor een uitgebreidere handleiding, surf je best naar deze website: 

http://www.wisfaq.be/ictdro3/extra/interactievepowerpointspdf.pdf 

http://www.wisfaq.be/ictdro3/extra/interactievepowerpointspdf.pdf
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Bijlage 6: Handleiding Windows Live Movie Maker 

Stap 1: Windows Live Movie Maker opstarten 

 klik op de knop ‘start’    (links onderin) en typ ‘Windows Live Movie Maker’. Je 

krijgt het volgende scherm: 

 

 

 Klik met je linkermuisknop op ‘Windows Live Movie Maker’.  

 Het programma wordt gestart. 

 

Stap 2: gefilmd materiaal invoegen 

 Je hebt reeds je opgenomen materiaal op pc gezet. Om dat materiaal in te 

voegen klik je met je linkermuisknop op “Klik hier om video’s en foto’s toe te 

voegen”. 
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 Je krijgt het volgende scherm: 

 

 

 Navigeer naar het filmpje dat je wil bewerken. Klik met je linkermuisknop op dat 

filmpje en klik vervolgens (ook met je linkermuisknop) op  . 

 

Stap 3: het onbewerkte filmpje bekijken 
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 Inmiddels heb je volgend scherm voor je: 

 

 

 Links in beeld zie je een afspeelvenster met jou filmpje erin. Met de knoppen er 

onder kan je het filmpje terug spoelen, afspelen/pauzeren en verder spoelen. 

 Rechts in beeld vind je de tijdsbalk van je filmpje. Je filmpje is automatisch 

opgedeeld in stukjes, wat het makkelijker maakt om het te bewerken. 

 

Stap 4: Het filmpje bewerken 

Zitten er versprekingen, foutjes of regelrechte bloopers in je filmpje? Geen paniek, die 

knip je er gewoon uit en niemand zal het merken. 

 Klik met je linkermuisknop op het tabblad “bewerken” (bovenaan) 

 

 

 Je krijgt een overzicht met de gereedschappen die je kan gebruiken om je 

filmpje te bewerken. 

 

 

 Nu kan je beginnen met het bewerken van je filmpje. 
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o Speel het filmpje af tot aan de plaats waar je iets wil wegknippen of klik 

met je linkermuisknop in de tijdsbalk op die plaats. 

o Klik vervolgens met je linkermuisknop op de knop “splitsen” in het 

overzicht met de gereedschappen. 

 

 

 Je filmpje is nu opgesplitst in 2 delen: 1 deel voor het punt dat je wilde 

wegknippen en 1 deel dat begint met het punt dat je wilde wegknippen. Zo zou 

je scherm er nu ongeveer uit moeten zien: 

 

 

 Je staat dus nu vlak voor het stuk dat je wil wegknippen. Er zijn 2 manieren om 

het ongewenste stukje te verwijderen: 
 Manier 1: Opsplitsen 

 Speel het filmpje af tot vlak na het stuk dat je wil wegknippen. Klik nu 

met je linkermuisknop opnieuw op de knop “Splitsen”. Het ongewenste 

stukje is nu volledig gesplitst van de rest van het filmpje. 
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 Klik vervolgens met je linkermuisknop 1 keer op het losstaande, 

ongewenste fragmentje. Klik nu op de “delete”-knop op je toetsenbord. 

Het fragmentje wordt verwijderd. 

 

 

 Manier 2: Startpunt instellen 

 het filmpje af tot vlak na het stuk dat je wil wegknippen. Klik vervolgens 

met je linkermuisknop op de knop “Startpunt instellen”. Deze bewerking 

zorgt er voor dat je een nieuw startpunt instelt in dat stukje van het 

filmpje. Het stuk voor het startpunt wordt dus verwijderd. 
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 Op dezelfde manier kan je een stukje op het einde wegknippen (het 

filmpje wordt dus ingekort). 

 

 

Stap 5: effecten toevoegen 

Heb je graag dat een bepaald stukje van je filmpje in het zwart-wit of vertroebeld 

wordt weergegeven? Dat kan! Windows Live Movie Maker heeft een aantal leuke 

effectjes om aan je filmpje toe te voegen. 

Denk er wel aan dat je steeds je filmpje moet opsplitsten in stukjes vooraleer er 

effecten aan toe te voegen. Anders krijgt je hele filmpje immers het zelfde effect. 

 Klik met je linkermuisknop op het tabblad “Visuele effecten”. 
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 Je krijgt een overzicht met de beschikbare effecten. 

 

 

 Om meer effecten te zien, klik je met je linkermuisknop op het onderste pijltje 

in het kadertje. 

 

 

 

 Klik vervolgens met je linkermuisknop op een effect om het aan het filmpje toe 

te voegen. 

 

Stap 6: overgangen toevoegen 

Je kan er ook voor zorgen dat de verschillende stukjes film op een speciale manier in 

elk overgaan. Hiervoor moet je een overgang toevoegen. 

 Klik met je linkermuisknop op het tabblad “Animaties” 
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 Je krijgt een overzicht met de beschikbare animaties. 

 

 

 Het invoegen van overgangen/animaties gebeurt op dezelfde manier als het 

invoegen van effecten. 

 

Stap 7: titels toevoegen 

Uiteraard heeft je filmpje ook een mooie titel nodig. En waarom zou het geen aftiteling 

hebben? Of wat dacht je van een aantal ondertitels? Vrees je dat dat te veel werk of te 

moeilijk gaat zijn? Niets is minder waar! Met Windows Live Movie Maker voeg je titels 

toe in een handomdraai. 

 Klik met je linkermuisknop op het tabblad “Start” 

 

 

 Ongeveer in het midden zie je dan een opsomming staan met “Titel, Bijschrift en 

Aftiteling”. 

  

 

 Een titel toevoegen: 

 Klik met je linkermuisknop op het begin van een stukje film en klik 

vervolgens (ook met de linkermuisknop) op de knop “Titel”. Er wordt een 

dia ingevoerd waarin je je titel kan typen. 

 



 100 

 

 Je kan de tekst opmaken met het gereedschap in de werkbalk. De opties 

zijn vrij beperkt en werken op dezelfde manier als de opties in Word. Ook 

kan je een effect aan je titel toevoegen. Dit gebeurt op dezelfde manier 

als het invoegen van effecten dat eerder al werd besproken. 

 Tenslotte kun je ook bepalen hoe lang de tekst zal verschijnen met de 

knop “Tekstweergaveduur”. 

 

 

 Een ondertitel en/of een aftiteling toevoegen: 

Het toevoegen van ondertitels en/of een aftiteling gebeurt op dezelfde 

manier als het toevoegen van een titel. Hiervoor klik je met je 

linkermuisknop respectievelijk op de knop “Bijschrift” en “Aftiteling”. 

Deze functies hebben dezelfde mogelijkheden als de functie van het 

toevoegen van een titel. 

  

Stap 8: muziek toevoegen 

Nu de beelden klaar zijn is het tijd om nog wat muziek toe te voegen.  

 Klik met je linkermuisknop op de knop “Muziek toevoegen” in het tabblad 

“Start”. 
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 Nu heb je de keuze: 
 Muziek toevoegen: Je voegt muziek in het hele geselecteerde stukje in. 

 Muziek toevoegen vanaf dit punt: je voegt muziek in vanaf een bepaald punt. 

Bij beide opties krijg je dit scherm als je er op klikt met je linkermuisknop: 

 

 

 Navigeer naar het liedje dat je wil invoegen. Klik er op met je linkermuisknop en 

klik vervolgens (ook met de linkermuisknop) op  . Het liedje wordt 

toegevoegd. 

 

Stap 9: andere filmpjes toevoegen 

Het is de bedoeling dat alle filmpjes worden samengevoegd tot 1 mooi geheel. Het is 

dus belangrijk dat je weet hoe je filmpjes kan toevoegen aan andere filmpjes. 

 Hiervoor klik je met je linkermuisknop op de knop “Video of foto toevoegen” in 

het tabblad “Start”. 
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 Je krijgt het volgende scherm: 

 

 

 Je navigeert naar het gewenste filmpje, je klikt er op met je linkermuisknop en 

vervolgens klik je (ook met de linkermuisknop) op  . Het filmpje 

wordt toegevoegd aan het reeds bestaande filmpje. Dit filmpje kan je dan 

bewerken op dezelfde manier als beschreven staat in deze handleiding. 

  

Stap 10: filmpje opslaan en exporteren 

Als het gehele filmpje eindelijk klaar is, moet het uiteraard ook kunnen afgespeeld 

worden. Sla het bestand eerst op als een “Windows Live Movie Maker”-bestand, zodat 

je er later eventueel nog dingen in kunt aanpassen. 

 Klik met je linkermuisknop op het knopje van het menu (linksboven). 
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 Klik vervolgens op de knop “Project opslaan als”. 
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 Je krijgt dit scherm: 

 

 

 Navigeer naar de plaats waar je het project wil opslaan, geef je project een 

toepasselijke naam en klik vervolgens met je linkermuisknop op de knop  

. 

 Je project is nu opgeslagen, maar je kan het nog niet afspelen. Om je filmpje te 

kunnen afspelen klik je opnieuw met je linkermuisknop op de knop van het 

menu (linksboven). 

 

 

 Vervolgens klik je met je linkermuisknop op de knop “Film opslaan” en dan op 

de knop “Aanbevolen voor dit project”. 
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 Vervolgens krijg je dit scherm: 
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 Je navigeert naar de gewenste plaats om het filmpje op te slaan, je geeft het 

filmpje een toepasselijke naam en je klikt met de linkermuisknop op  

. Je filmpje werd nu opgeslagen en is klaar om afgespeeld te 

worden. 
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Bijlage 7: Handleiding ICT- krantje 

Maak een mapje aan waarin je al uw pagina's en bestanden gaat plaatsen.  

Klik op je bureaublad met je rechtermuisknop. Dan verschijnt onderstaand scherm. 

 

Ga met je muis naar ‘Nieuw’ en klik daarna op ‘Map’. 

 

Geef dit mapje een persoonlijke naam maar let op de volgende voorwaarden: 

1) Geen spaties in de naam 

2) Geen hoofdletters of speciale tekens in 

de naam 

3) een tamelijk korte naam  

Een voorbeeld:             
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Ga naar ‘Start’  en typ ‘Microsoft Word’ in. 

 

Klik op ‘Microsoft Office Word 2007’. 

Nu ga je een HTML- pagina aanmaken in Microsoft Word. Dit doe je aan de hand van 

de volgende stappen.  

- Open een nieuw document in Microsoft Word en tik een beetje tekst in. 
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- Ga met je muis naar  en klik op bestand – opslaan als. 

- Als het de startpagina van je site gaat zijn, moet je ‘index’ als naam intypen. Als het 

andere pagina’s van je ICT-krantje gaat zijn, kies dan een naam volgens de 

voorwaarden van het mapje. 

 

- Kies het mapje dat je gemaakt hebt als plaats om dit document in te bewaren. 

- Kies dan als bestandsformaat ‘webpagina’ (HTM, HTML) of ‘webpagina gefilterd’ 

(HTM, HTML). Je kan het beste opteren voor ‘webpagina gefilterd’.  
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Hoe ga je nu een HTML- pagina opmaken/bewerken in Microsoft Word?  

Om je HTML pagina aan te passen moet je deze openen met word. Om dit te doen klik 

je met je rechtermuis op het bestand en kies je ‘openen met word’.  

 

Experimenteer (onder andere) eens met de volgende dingen elementen : 

- centreren, kleur van tekst veranderen, vet, cursief, onderstrepen, tekstopmaak 

 

- Pagina-indeling – Paginakleur en/of Paginaranden 
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- Pagina-indeling – thema 

 

- Invoegen – tabel tekenen 
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Tip: Controleer je opmaak altijd in het HTML document door dit te openen met internet 

explorer. (= Dubbelklikken op het HTML document) Soms wordt je ‘Word lay out’ 

helemaal door elkaar gehaald in het HTML document. 

Hoe ga je een figuur invoegen in een HTML bestand? 

- Eerst en vooral open je het HTML- document via Microsoft Word. De uitleg hiervoor 

heb je al gekregen. 

- Daarna ga je naar ‘Invoegen’ en dan klik je op ‘Afbeelding’. Je kan ook op de knop 

‘Illustraties’ klikken, maar dan krijg je alleen de afbeeldingen die Microsoft Word heeft. 

Bij ‘Afbeelding’ kan je een bestand kiezen uit je verschillende mappen op de computer. 

Als je op ‘afbeelding’ klikt: 

 

Als je op ‘Illustraties’ 

klikt: 

  

 

Tips: 

1. Je kan figuren vinden op het internet zelf. Als je een mooie afbeelding hebt 

gezien, doe je: ‘rechtse muisknop – afbeelding opslaan als’. Zie wel dat je de 

afbeelding opslaat in je map waar je het ICT- krantje maakt. 

 

2. Gebruik ook alleen bepaalde fotobestandsformaten; namelijk .gif en .jpg . Deze 

bestandsformaten zijn eigenlijk gecomprimeerde bestandsformaten, dat wil 

zeggen dat de oorspronkelijke digitale foto gecomprimeerd werd tot een kleiner 

bestand, zodat het sneller over het internet getransporteerd kan worden. Het 

betekent wel dat er kwaliteitsverlies optreedt ten opzichte van de originele foto. 

 

3. Zet foto’s en tekst in een tabel met onzichtbare randen. Als je dit niet doet 

zal de schikking in de HTML- pagina’s vaak helemaal door elkaar lopen. Dit doe 

je door met je rechtermuisknop je tabel aan te klikken en dan verschijnt er een 

kader. Daar klik je op ‘randen en arcering’. Dan heb je volgend scherm: 
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Dan klik je de aangeduide randen weg. Klik op ‘OK’ en de randen van je tabel 

zijn verdwenen. 

 

 

Hoe wordt een pagina bewaard en bekeken? 

- De eerste pagina van je website sla je op onder de naam index.htm of index.html. Zo 

zal een internetsurfer alleen maar een domeinnaam, eventueel aangevuld met uw 

mapnaam moeten intikken om op de beginpagina van uw website te komen. 

- Een pagina, vb. test.htm, opslaan, genereert meestal een bijkomende map, vb. 

test_bestanden, waarin de bestanden staan die nodig zijn om de pagina goed te 

kunnen weergeven, bijv. de foto’s. Deze bijkomende map (die ‘Microsoft Word’ dus zelf 

automatisch aanmaakt) moet je straks ook mee uploaden op de internetserver als je de 

website op het internet wil zetten.  

Hoe leg je een link naar een andere webpagina?  

Als je een link wilt leggen naar een andere pagina, moet je de volgende stappen zetten. 

- Je selecteert de tekst of de foto waarop je een link wil leggen. Klik er dan met je 

rechtermuisknop op. Dan zie je een kader verschijnen en dan kies je ‘hyperlink’. 
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- Nu zijn er twee mogelijkheden: 

1. Je linkt naar een andere document of pagina van je eigen website. Dan volstaat 

het om het bestand (dat ook in hetzelfde webmapje op de harde schijf moet 

staan) te selecteren, zoals je hieronder kan zien. Dan heb je een relatieve (of 

interne) link gemaakt. 

 

 

 

2. Je linkt naar een pagina die al via internet beschikbaar is op een andere website. 

Dan tik je de url in ( url = websiteadres, bijvoorbeeld http://www.google.be) en 

ook dan is de link gelegd. Dit is een absolute (of externe) link. 

 

 

 Zo kan je meerdere pagina's maken die vanuit een eerste pagina (index.html) 

allemaal gelinkt worden. 

Nu heb je een ICT- krantje dat je op USB- stick kan zetten en kan overplaatsen naar 

een andere computer en/of dat de leerlingen op jouw computer kunnen bekijken. Let 

wel dat je de hele map overzet naar je USB- stick en niet alleen een onderdeel 

daarvan. 
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Bijlage 8: MindMap lessenpakket ICT voor een basisschool 


