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Samenvatting	  

	  Bij	  het	  Centrum	  Mondiaal	  Onderwijs	  aan	  de	  Radboud	  Universiteit	  te	  Nijmegen	  
ontwikkelen	  wij	  lessen	  Aardrijkskunde	  en	  Geschiedenis	  die	  door	  Scala	  Media	  op	  
de	  site	  van	  VO-‐content	  online	  worden	  gezet.	  Ze	  staan	  online	  onder	  de	  zogeheten	  
‘stercollectie’.	  Dit	  om	  docenten	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  een	  kant	  en	  klare	  les	  
van	  internet	  af	  te	  halen.	  Bij	  de	  online	  lessen	  zit	  een	  uitgebreide	  
docentenhandleiding.	  De	  verschillende	  thema’s	  die	  behandeld	  worden	  vallen	  
binnen	  een	  leerlijn	  en	  zijn	  terug	  te	  vinden	  op	  de	  site	  genaamd	  ‘stercollectie’:	  

http://www.vo-‐content.nl/stercollectie/aardrijkskunde	  

	  

Beschrijving	  huidige	  situatie	  

In	  de	  huidige	  situatie	  leveren	  wij	  lessen	  aan	  in	  een	  worddocument.	  Scala	  Media	  
voert	  hierover	  de	  eindredactie	  en	  zet	  de	  lessen	  vervolgens	  op	  de	  site	  van	  de	  
overkoepelende	  organisatie	  VO-‐content.	  Zij	  zorgt	  ook	  voor	  de	  benodigde	  links	  en	  
het	  embedden	  van	  de	  filmpjes.	  In	  de	  opdrachten	  die	  worden	  aangeboden	  wordt	  
de	  leerling	  nauwelijks	  aangespoord	  tot	  het	  gebruik	  van	  internet	  (hoogstens	  een	  
zoekopdracht)	  en	  slechts	  enkele	  werknemers	  van	  het	  CMO	  zijn	  in	  staat	  om	  een	  
screencast	  te	  ontwikkelen.	  Meestal	  worden	  er	  youtube-‐filmpjes	  van	  internet	  
gehaald	  die	  relevant	  zijn	  voor	  een	  onderwerp.	  Hierbij	  worden	  dan	  vragen	  
geformuleerd.	  De	  vragen	  worden	  onder	  de	  youtube-‐filmpjes	  tekstueel	  online	  
gezet,	  zodat	  de	  leerlingen	  deze	  in	  bijvoorbeeld	  een	  schrift	  kunnen	  beantwoorden.	  
Er	  wordt	  geen	  specifieke	  opdracht	  gegeven	  om	  ze	  op	  een	  forum	  of	  een	  andere	  
ICT-‐applicatie	  te	  zetten.	  	  

	  

Beschrijving	  wenselijke	  situatie	  

	  In	  de	  nieuwe	  situatie	  worden	  er	  lesopdrachten	  ontworpen	  waarbij	  de	  leerling	  
wordt	  geacht	  verschillende	  internet-‐tools	  en	  andere	  digitale	  middelen	  (dit	  laatste	  
gebeurt	  al	  wel)	  te	  gebruiken.	  Bovendien	  worden	  er	  	  door	  de	  medewerkers	  van	  
het	  CMO	  zelf	  screencasts	  gemaakt,	  of	  	  er	  worden	  youtube-‐filmpjes	  dusdanig	  
bewerkt	  (bijvoorbeeld	  met	  Paddle.tv)	  dat	  het	  filmpje	  interactief	  is.	  

	  Internettechnologie	  valt	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  uit	  de	  samenleving	  en	  de	  jeugd	  
moet	  hier	  dan	  ook	  actief	  bij	  betrokken	  worden.	  Enerzijds	  omdat	  leerlingen	  er	  
vertrouwd	  mee	  moeten	  raken	  dit	  te	  integreren	  in	  hun	  dagelijks	  leven.	  ICT	  is	  niet	  
een	  losstaand	  iets,	  leuk	  voor	  in	  je	  vrije	  tijd	  (zoals	  facebook),	  maar	  is	  onderdeel	  
van	  je	  leven	  omdat	  in	  bijna	  alles	  ICT	  is	  geïntegreerd	  (denk	  aan	  bankieren,	  
abonnementen	  afsluiten,	  informatievoorzieningen	  etc.).	  Anderzijds	  draagt	  het	  
gebruik	  van	  ICT	  binnen	  het	  onderwijs	  bij	  aan	  het	  bevorderen	  van	  kennis	  en	  
vaardigheden.	  Het	  is	  hierom	  voor	  docenten	  belangrijk	  om	  het	  gebruik	  van	  ICT	  te	  
integreren	  in	  het	  onderwijs.	  Veel	  docenten	  hebben	  hier	  moeite	  mee.	  Als	  
educatief	  ontwikkelaars	  kunnen	  wij	  bij	  CMO	  het	  hen	  makkelijker	  maken	  door	  de	  
verschillende	  mogelijkheden	  te	  integreren	  in	  de	  lessen	  die	  we	  schrijven	  
(opdrachten	  en	  theorie).	  Hierbij	  is	  het	  wel	  belangrijk	  dat	  er	  een	  duidelijke	  
handleiding	  is	  voor	  het	  gebruik	  ervan.	  
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Acteurs	  rollen	  

• Ontwikkelaar	  CMO	  
• Scala	  Media	  
• VO-‐content	  
• Docenten	  VO	  	  
• Leerlingen	  VO	  

	  

Ontwerpdoelen	  

Hoewel	  het	  ook	  een	  doel	  is	  om	  mijn	  idee	  van	  vernieuwing	  te	  integreren	  bij	  mijn	  
collega’s	  zal	  ik	  hier	  ingaan	  op	  de	  doelen	  van	  een	  enkele	  aardrijkskundeles.	  Deze	  
aardrijkskundeles	  gaat	  over	  Taal	  en	  Globalisering.	  	  

Inhoudelijk:	  

• Weet	  je	  waarom	  ‘taal’	  een	  belangrijk	  aspect	  is	  binnen	  globalisering	  
• Weet	  je	  welke	  talen	  als	  wereldtalen	  worden	  beschouwd	  
• Kun	  je	  technologieën	  noemen	  waarmee	  communiceren	  wereldwijd	  

makkelijker	  wordt	  
• Weet	  je	  dat	  elkaar	  verstaan	  iets	  anders	  is	  dan	  elkaar	  begrijpen	  

Procesmatig:	  

• De	  student	  leert	  hoe	  efficiënt	  samen	  te	  werken	  
• De	  student	  leert	  bronnen	  te	  onderzoeken.	  

Technisch:	  

• De	  student	  leert	  een	  weblog	  te	  maken	  en	  hoe	  hiermee	  verantwoord	  om	  te	  
gaan.	  

	  

Onderwijskundige	  oriëntatie	  

In	  het	  ontwerp	  ga	  ik	  uit	  van	  instrumenteel	  leren.	  Het	  leren	  is	  gericht	  op	  het	  
succesvol	  behalen	  van	  gestelde	  leerdoelen,	  waarbij	  de	  leerkracht	  de	  leerdoelen	  
bepaald.	  De	  docent	  bepaalt	  de	  toetsvorm	  en	  legt	  de	  instrumenten	  vast	  (Kuboni	  
2013).	  Op	  basis	  hiervan	  ontwerpt	  en	  ontwikkelt	  de	  docent	  zijn	  leeractiviteiten.	  
Bij	  de	  eindopdracht	  wordt	  er	  een	  hogere	  denkvaardigheid	  vereist.	  Leerlingen	  
worden	  gestimuleerd	  om	  zelf	  na	  te	  denken	  over	  mogelijke	  miscommunicatie	  
tussen	  culturen/talen	  en	  welke	  invloed	  hoog-‐	  en	  laagcontext	  communicatie	  
hierin	  heeft.	  	  

De	  leerlingen	  werken	  tijdens	  de	  les	  aan	  verschillende	  leeractiviteiten.	  De	  
voorbereidende	  opdrachten	  bestaan	  uit	  verwerkings-‐	  en	  inzichtopdrachten:	  het	  
bestuderen	  van	  informatie	  in	  een	  screencast,	  een	  inzichtvraag	  na	  het	  lezen	  van	  
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een	  artikel,	  een	  praktijkgerichte	  vraag	  na	  het	  lezen	  van	  een	  stuk	  tekst	  en	  als	  
laatste	  een	  inzichtvraag	  na	  het	  bekijken	  van	  een	  video.	  De	  voorbereidende	  
opdrachten	  worden	  vervolgens	  in	  de	  klas	  besproken	  door	  middel	  van	  een	  
klassengesprek.	  De	  eindopdracht	  is	  een	  praktische	  opdracht	  waarbij	  leerlingen	  
samenwerkend,	  virtueel	  en	  interactief	  aan	  de	  slag	  gaan.	  Samenwerkend	  en	  
virtueel	  leren	  gebeurt	  door	  een	  rollenspel	  op	  video	  op	  te	  nemen.	  Interactief	  door	  
dit	  te	  delen	  op	  een	  weblog,	  peer-‐feedback	  aan	  een	  medestudent	  te	  geven	  en	  een	  
procesverslag	  via	  e-‐mail	  te	  delen	  met	  de	  docent.	  	  

Gezien	  een	  deel	  van	  de	  eindopdracht	  (het	  maken	  van	  een	  weblog)	  in	  tweetallen	  
gebeurt	  en	  de	  opdracht	  groot	  genoeg	  is	  zodat	  de	  taakverdeling	  goed	  moet	  zijn,	  
bevordert	  deze	  les	  ook	  het	  samenwerkend	  leren.	  Er	  zijn	  verschillende	  
leertheorieën	  waarin	  wordt	  gesteld	  dat	  samenwerkend	  leren	  een	  voorwaarde	  is	  
voor	  kennisontwikkeling	  en	  dat	  er	  het	  beste	  geleerd	  kan	  worden	  in	  een	  krachtige	  
flexibele	  leeromgeving	  met	  complexe	  taken.	  Een	  belangrijke	  visie	  in	  dit	  verband	  
is	  “	  de	  sociaal	  culturele	  theorie	  van	  Vygotsky	  (1978),	  waarin	  onder	  meer	  wordt	  
gesteld	  dat	  kennisontwikkeling	  alleen	  mogelijk	  is	  in	  interactie	  met	  anderen”	  	  
(Admiraal,	  W.,	  Graaff,	  R.	  De	  &	  Rubens,	  W.	  2004).	  Door	  het	  delen	  van	  opdrachten	  
op	  een	  weblog	  wordt	  samenwerkend	  leren	  ondersteund	  door	  ICT	  (de	  Engelse	  
term	  hiervoor	  is:	  computer	  supported	  collaborative	  work,	  afgekort	  CSCW).	  
Gesteld	  wordt	  dat	  computersystemen	  elementen	  van	  groepsproces	  en	  
groepsdynamica	  beter	  kan	  ondersteunen	  dan	  contactbijeenkomsten,	  mits	  ze	  niet	  
zijn	  bedoeld	  als	  vervanging	  ervan	  (Admiraal,	  W.,	  Graaff,	  R.	  De	  &	  Rubens,	  W.	  	  
2004).	  

De	  omvang	  en	  complexiteit	  van	  de	  eindopdracht	  zorgt	  ervoor	  dat	  leerlingen	  geen	  
tijd	  hebben	  om	  de	  voorbereidende	  opdrachten	  in	  de	  klas	  te	  maken,	  waardoor	  ze	  
gedwongen	  worden	  zich	  voor	  te	  bereiden	  op	  de	  face	  to	  face	  bijeenkomst.	  Het	  is	  
hierbij	  belangrijk	  dat	  de	  docent	  bij	  de	  uitleg	  van	  deze	  les	  de	  leerlingen	  ervan	  
bewust	  maakt	  dat	  ze	  de	  voorbereidende	  vragen	  moeten	  maken	  willen	  ze	  de	  
eindopdracht	  af	  krijgen.	  De	  eindopdracht	  is	  een	  summatieve	  toets	  (telt	  mee	  voor	  
een	  eindcijfer)	  die	  wordt	  beoordeeld	  aan	  de	  hand	  van	  een	  rubric.	  Een	  rubric	  is	  
een	  eenvoudige	  matrix	  om	  te	  kunnen	  toetsen.	  Hoewel	  rubrics	  met	  name	  worden	  
gebruikt	  bij	  formatieve	  toetsen	  (toetsen	  die	  niet	  mee	  tellen	  voor	  een	  eindcijfer)	  
is	  deze	  wel	  geschikt	  voor	  een	  dergelijke	  aardrijkskundeopdracht.	  Dit	  gezien	  het	  
feit	  dat	  het	  op	  video	  opnemen	  van	  een	  rollenspel	  en	  het	  schrijven	  van	  een	  
verantwoording	  hierover	  enkel	  subjectief	  beoordeeld	  kan	  worden.	  In	  deze	  rubric	  
zijn	  zowel	  de	  voorbereidende	  opdrachten	  als	  de	  eindopdracht	  opgenomen.	  
Hierbij	  moet	  worden	  vermeld	  dat	  de	  voorbereidende	  opdrachten	  low-‐stake	  (van	  
weinig	  invloed)	  worden	  meegeteld.	  
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Interactie	  

Nogmaals	  richt	  ik	  mij	  in	  deze	  opdracht	  op	  de	  les	  Taal	  en	  Globalisering.	  Deze	  les	  
herschrijf	  ik	  om	  mijn	  collega’s	  een	  voorbeeld	  te	  geven	  van	  het	  toepassen	  van	  
mogelijke	  interactieve	  werkvormen.	  Ik	  denk	  dat	  een	  aantal	  interacties	  niet	  
mogen	  ontbreken	  om	  de	  nieuwe	  visie	  op	  het	  vormgeven	  van	  de	  aardrijkskunde-‐	  
/geschiedenislessen	  een	  succes	  te	  laten	  worden.	  	  

• De	  leidinggevende	  van	  het	  CMO	  kan	  zich	  erin	  vinden	  dat	  er	  bewust	  meer	  
ICT	  (tools)	  in	  lessen/opdrachten	  worden	  opgenomen,	  die	  dusdanig	  wordt	  
ingezet	  dat	  zij	  een	  didactische	  meerwaarde	  bieden.	  

• De	  leidinggevende	  van	  het	  CMO	  kan	  zijn	  team	  op	  een	  positieve	  manier	  
beïnvloeden,	  zodat	  zij	  er	  bewust	  mee	  bezig	  gaan	  op	  welke	  manier	  ze	  ICT	  
kunnen	  inzetten.	  Eventueel	  is	  hiervoor	  bijscholing	  nodig.	  

• Door	  het	  CMO	  team	  wordt	  gezocht	  naar	  manieren	  om	  te	  kunnen	  
stimuleren	  in	  het	  gebruik	  van	  ICT	  in	  het	  onderwijs	  op	  een	  dusdanige	  
manier	  dat	  het	  klanten	  (schoolbesturen/docenten)	  niet	  afschrikt.	  

• De	  ontwikkelaars	  van	  CMO	  gaan	  er	  bewust	  mee	  bezig	  hoe	  ze	  ICT	  (tools)	  
kunnen	  inzetten	  in	  hun	  lesontwerpen.	  

	  

De	  benodigde	  interactie	  tijdens	  en	  voor	  de	  les	  Taal	  en	  Globalisering	  

• De	  docent	  verdiept	  zich	  in	  de	  les	  en	  geeft	  uitleg	  aan	  de	  leerlingen	  over	  wat	  
er	  qua	  voorbereiding	  van	  hen	  wordt	  verwacht.	  

• De	  docent	  heeft	  kennis	  genomen	  van	  het	  aanmaken/inrichten	  van	  een	  
weblog	  en	  kan	  zo	  nodig	  leerlingen	  hiermee	  helpen.	  

• De	  docent	  beantwoordt	  vragen	  van	  leerlingen	  over	  de	  voorbereidende	  
opdrachten.	  

• De	  docent	  begeleidt	  de	  leerlingen	  bij	  het	  maken	  van	  de	  eindopdracht.	  
• De	  docent	  beoordeelt	  de	  leerlingen	  op	  de	  eindopdracht.	  

	  

• De	  leerlingen	  bestuderen	  ter	  voorbereiding	  van	  de	  les	  de	  stof	  en	  maken	  
de	  bijhorende	  opdrachten	  zodat	  zij	  hierover	  vragen	  kunnen	  stellen	  aan	  de	  
docent	  tijdens	  de	  face	  to	  face	  bijeenkomst.	  

• De	  leerlingen	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  voorbereidende	  opdrachten	  gemaakt	  
zijn	  en	  in	  een	  pdf	  -‐bestand	  staan	  waar	  ze	  tijdens	  de	  face	  to	  face	  
bijeenkomst	  bij	  kunnen.	  

	  

• De	  leerlingen	  maken	  tijdens	  de	  face	  to	  face	  bijeenkomst	  de	  eindopdracht	  
die	  ze	  op	  een	  blog	  zetten	  en	  zij	  mailen	  het	  adres	  met	  wachtwoord	  (met	  
procesverslag)	  naar	  de	  docent.	  

• De	  leerlingen	  geven	  in	  ieder	  geval	  in	  de	  week	  na	  de	  face	  to	  face	  
bijeenkomst	  peer-‐feedback	  op	  het	  weblog	  van	  een	  ander	  duo	  in	  de	  klas.	  
Op	  welk	  leerlingengroepje	  peer-‐feedback	  wordt	  gegeven	  wordt	  
afgesproken	  in	  de	  face	  to	  face	  bijeenkomst.	  	  
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NB.	  Het	  geven	  van	  peer-‐feedback	  wordt	  meegenomen	  in	  de	  eindbeoordeling.	  

	  

Flowdiagram	  

	  

	  

Voor-‐	  en	  nadelen	  

Voordelen	  

• De	  leerlingen	  krijgen	  de	  tijd	  om	  de	  lesstof	  op	  eigen	  tempo	  door	  te	  lopen	  
• Tijdens	  de	  face	  to	  face	  bijeenkomst	  hoeft	  er	  minder	  tijd	  te	  worden	  besteed	  

aan	  het	  uitleggen	  van	  het	  onderwerp.	  De	  docent	  geeft	  enkel	  toelichting	  en	  
beantwoordt	  vragen.	  De	  leerlingen	  kunnen	  actief	  bezig	  zijn	  in	  de	  face	  to	  
face	  bijeenkomst	  wat	  goed	  is	  voor	  hun	  motivatie.	  

• Doordat	  de	  leerlingen	  de	  opdrachten	  in	  een	  weblog	  zetten	  heeft	  de	  docent	  
een	  goed	  overzicht	  over	  de	  leerprestaties	  van	  de	  leerlingen.	  

• De	  leerlingen	  zijn	  door	  de	  opdracht	  en	  het	  weblog	  bezig	  met	  het	  
verbeteren	  van	  hun	  taalvaardigheid	  en	  kritisch	  denken.	  

• De	  leerlingen	  oefenen	  met	  feedback	  geven	  door	  middel	  van	  de	  
huiswerkopdracht	  (reageren	  op	  een	  blog	  van	  een	  ander).	  	  
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Nadelen	  

• De	  eindopdracht	  is	  een	  complexe	  opdracht	  waarbij	  er	  de	  nodige	  ICT	  
vaardigheden	  worden	  vereist.	  

• De	  eindopdracht	  is	  veel	  werk	  gezien	  de	  beschikbare	  tijd.	  Leerlingen	  zullen	  
moeten	  doorwerken	  en	  de	  docent	  zal	  hierin	  moeten	  coachen.	  

	  

Technologie	  en	  diensten	  

Computer	  met	  internet	  en	  voldoende	  ruimte	  op	  de	  harde	  schrijf	  om	  er	  twee	  
korte	  filmpjes	  op	  te	  zetten,	  digitale	  videocamera/	  camera	  op	  telefoon,	  Windows	  
met	  Word	  en	  mogelijkheid	  tot	  het	  maken	  van	  pdf-‐bestanden.	  

Evaluatie	  

De	  leerlingen	  zullen	  summatief	  beoordeeld	  worden	  op	  alle	  vragen	  en	  opdrachten	  
aan	  de	  hand	  van	  een	  rubric.	  De	  voorbereidende	  opdrachten	  en	  het	  peer-‐feedback	  
tellen	  low-‐stake	  mee.	  De	  leerlingen	  laten	  zien	  dat	  ze	  er	  serieus	  aan	  gewerkt	  
hebben.	  De	  eindopdracht	  telt	  high-‐stake	  mee.	  	  

Realisatie	  

Internet,	  Windows	  (word/pdf),	  digitale	  videocamera/telefooncamera,	  een	  
leeromgeving	  of	  website	  voor	  weblogs	  (www.wordpress.com).	  

Noties	  

Er	  zal	  onderzocht	  moeten	  worden	  in	  welke	  mate	  docenten	  bereid	  zijn	  deze	  tools	  
in	  hun	  lessen	  te	  implementeren.	  Het	  onderwijsontwerp	  zal	  in	  deze	  zin	  dan	  ook	  
verder	  moeten	  worden	  uitgewerkt.	  

Consultaties	  

CMO,	  Scala	  Media,	  VO-‐content,	  docenten	  Aardrijkskunde	  VO	  3	  Havo	  

Uitleg	  gebruikte	  termen	  

De	  gebruikte	  termen	  worden	  in	  het	  stuk	  zelf	  uitgelegd.	  
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