
 

Beschrijvingen Inspiratiedag ICT 

VO Haaglanden 
 

Inspiratiesessies 
 
Ontdek de mogelijkheden van het digibord en devices – Hub Kusters (docent) 
Inspiratiesessie, niveau 1, bètavakken 
Wat is de toegevoegde waarde van het digibord en devices voor het onderwijs? Hub 
Kusters, wiskundedocent op het Sint-Janscollege te Hoensbroek, gebruikt dagelijks 
met veel enthousiasme en plezier ICT in zijn lessen. In deze inspiratiesessie laat hij zien 
welke mogelijkheden er zijn om het digibord en devices interactief te gebruiken. Je 
ervaart zelf de didactische meerwaarde die deze combinatie voor je les kan hebben. 
Hub inspireert je met praktische voorbeelden en digitale content uit de wiskundeles. 
Nieuwsgierig? Kom kijken en neem je device mee! 
 
ICT op het Helen Parkhurst – David Leclercq (docent) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, alle vakgebieden 
Het Helen Parkhurst in Almere is binnen de Almeerse Scholengroep een 
voorloperschool als het gaat om de inzet van ICT. De school wil technologie toepassen 
in de dagelijkse lespraktijk, op een manier die meerwaarde biedt. Dat is een taai 
vraagstuk gebleken. Het Helen Parkhurst heeft die weg afgelegd met vallen en 
opstaan. Docent David Leclercq zoomt in op de successen en best practices, maar 
ook op de faalmomenten.  De sessie is vraaggericht van aard en de deelnemers 
bepalen samen het gespreksonderwerp. 
 
Ludodidactiek in het onderwijs – Willem-Jan Renger (Innovatie Studio HKU) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, alle vakgebieden 
Hoe kun je als docent de leergierigheid van je leerlingen prikkelen? Ludodidactiek 
gebruikt principes uit gamedesign om leerervaringen te ontwerpen. In deze 
inspiratiesessie deelt Willem-Jan Renger met veel humor en praktische voorbeelden 
hoe je met gameprincipes de intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid van je 
leerlingen aanspreekt. Of je nu veel of weinig ervaring hebt met ICT in de les, zijn 
verhaal is voor elke bezoeker herkenbaar. 
 
De rol van ICT bij effectief en formatief onderwijs – Martin Ringenaldus (docent) 
Inspiratiesessie, niveau 2, alle vakgebieden 
Hoe zorg je dat ICT écht ondersteunend is aan het leerproces van leerlingen? Martin 
Ringenaldus is één van de oprichters van de Facebookgroep Actief Lesgeven Zonder 
Cijfers. In deze sessie gaat hij in op evidence-informed leerstrategieën, die 
onlosmakelijk verbonden zijn met formatief evalueren. Hij vertelt over zijn ervaringen 
met het inzetten van de leerstrategieën in zijn lessen Duits en de eerste resultaten die 
hij daarmee heeft geboekt. Concreet betekent dit meer vanuit de leerbehoefte van 
leerlingen te acteren, in plaats van vanuit tools te bedenken wat er mogelijk zou zijn. 
 
  



 

Maak kennis met Learnbeat! – Jorn van der Eng (Learnbeat) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, alle vakgebieden 
Digitale tools maken het mogelijk om iedere individuele leerling via een laptop of 
tablet op maat gemaakte leerprogramma’s te bieden op basis van niveau en 
behoefte. Zo kun je als docent ook de uitblinkers en de achterblijvers uitdagen en 
coachen. Met een eigen digitale account op Learnbeat ervaar je in deze interactieve 
inspiratiesessie welke digitale mogelijkheden er zijn om studenten maatwerk te 
bieden. Jorn van der Eng kijkt met je naar differentiatie, adaptiviteit, learning analytics, 
dashboards, feedback en coaching. Dit zowel vanuit het perspectief van de leerling 
als de docent. 
 
Ontdek de mogelijkheden van het digitale portfolio Peppels – Sander Janssen 
(docent) en Thom de Vries (Peppels) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, alle vakgebieden 
Maak kennis met Peppels! In deze sessie gaat Thom de Vries in op het waarom en hoe 
van een digitaal portfolio in het onderwijs. Sander Janssen, docent op het HML, laat 
zien hoe dit op zijn school een plaats heeft gekregen in het didactisch proces en hoe 
de implementatie eruitzag. Thom en Sander nemen je mee in de visie achter het 
portfolio, de toepassingen, de valkuilen en de kansen. 
 
Je eigen lesmethode in Learnbeat - Michael Dekker & Martina Westdorp 
Inspiratiesessie, niveau 2, alle vakgebieden 
Vier jaar geleden startte de Regionale scholengemeenschap Goeree Overflakkee in 
Middelharnis met iPads en Chromebooks voor alle leerlingen. Docenten Martina  
Westdorp (geschiedenis) en Michael Dekker (economie) konden kiezen met welke 
(digitale) methodes ze wilden werken, maar zij waren niet tevreden met het aanbod. 
Dus zijn ze zelf materiaal gaan ontwikkelen. In deze sessie vertellen ze over de 
successen en faalmomenten en laten ze zien hoe ze het platform Learnbeat inzetten 
om hun materiaal aan leerlingen aan te bieden. 
 
iHelps – ICT-ondersteuning door leerlingen – Floris Kuck & Floris Kuijpers, leerlingen van 
het Christelijk Lyceum Zeist 
Inspiratiesessie, alle niveaus, alle vakgebieden 
Er komt veel kijken bij de organisatie van ICT in je school. Vaak hebben de 
systeembeheerders hun handen er vol aan. Misschien kunnen ze wel wat hulp 
gebruiken. Van de leerlingen wel te verstaan. Leerlingen als eerstelijnshelpdesk, dat 
zijn de iHelps! Floris en Floris vertellen je er graag alles over. 
 
Mindmapping met ICT – Rienk Bijlsma 
Inspiratiesessie, niveau 1, alle vakgebieden 
Brainstormen, samenwerken, toetsen voorbereiden en presentaties structureren. Het 
kan allemaal met mindmaps. Rienk Bijlsma is een mindmap-expert en laat je zien hoe 
hij dit inzet in zijn aardrijkskundelessen met behulp van Mindmanager. Als leerling kun 
je met een mindmap de les of een toets voorbereiden of een praktische opdracht 
organiseren en presenteren. Als docent gebruikt Rienk het als huiswerkcontrole en om 
zijn les te structureren. Voor teams zijn mindmaps ideaal om te brainstormen, ideeën 
zichtbaar te maken en projecten te organiseren. Deze inspiratiesessie is interessant 
voor alle vakken. 
 



 

Programmeren en ondernemerschap op school. Now what?! – Kars Veling 
(ondernemer) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, alle vakgebieden 
Hoe kunnen we de nieuwe generatie leerlingen ondersteunen? Hoe moeten we de 
banen van de toekomst zien en hoe kunnen we als docent en als school hiermee 
omgaan? In deze sessie gaat ondernemer en engineer Kars Veling in op het belang 
van innovatie, ondernemerschap en programmeren in de klas. Kars begon met 
programmeren toen hij tien was en startte op zijn vijftiende zijn eerste IT-bedrijf. Na de 
oprichting van internetbureau Q42 begon hij meer recentelijk Stichting Code Uur en 
LessonUp. Vanuit zijn persoonlijke ervaringen als ondernemer en programmeur stelt hij 
de vraag: wat willen we onze leerlingen meegeven? 
 
De nieuwste iOS en Klaslokaal – Bram Elderman (systems engineer Apple) 
Inspiratiesessie, niveau 2 en 3, alle vakgebieden 
Met de introductie van de nieuwste iOS krijgen scholen en docenten een heel 
arsenaal aan nieuwe tools aangereikt voor het gebruik van iPads in de school en het 
klaslokaal. Om te laten zien wat er mogelijk is, hoe het werkt en er eens zelf mee in 
handen te zitten licht Bram Elderman in deze sessie de nieuwe opties toe. Ook laat hij 
de functionaliteiten van de Klaslokaal app zien. Interessant voor wie al enige ervaring 
met de iPad heeft. Wil je zelf meedoen? Neem je iPad mee! 
 
Maak kennis met Office365 – Marien Zonnenberg (SLBdiensten) 
Inspiratiesessie, niveau 1, alle vakgebieden 
Veel scholen werken met Office365, maar ken je als docent ook alle mogelijkheden? 
In deze sessie voor beginnende gebruikers laat Paulien Lakeman zien wat je met 
Office365 kunt doen in je les. Via het portaal introduceert zij de meest voor de hand 
liggende mogelijkheden voor het onderwijs. Bijvoorbeeld hoe je documenten kunt 
delen, hoe je samen kunt werken met leerlingen én met collega’s en hoe je 
eenvoudige overhoringen of enquêtes maakt. Je kunt met je eigen device meedoen, 
maar ook deelnemen zonder device. 
 
Haal meer uit Office365 – Marien Zonnenberg (SLBdiensten) 
Inspiratiesessie, niveau 2, alle vakgebieden 
Werk je regelmatig met Office365, maar heb je het idee dat je er meer uit zou kunnen 
halen? In deze sessie laat Myung van Leeuwen je verschillende apps zien, die je 
meteen in je eigen les kunt toepassen. Bijvoorbeeld OneNote Class Notebook, 
waarmee je OneNote voor je hele klas kunt instellen. Of Leerhulpmiddelen voor 
OneNote, een invoegtoepassing waarmee leerlingen hun lees- en schrijfvaardigheid 
kunnen verbeteren. Ook laat Myung je ontdekken hoe je met Sway online 
presentaties, werkstukken, nieuwsbrieven of instructiemateriaal maakt. Je kunt met je 
eigen device meedoen, maar ook deelnemen zonder device. 
 
  



 

Ontdek Teams met Office365 – Marien Zonnenberg (SLBdiensten) 
Inspiratiesessie, niveau 3, alle vakgebieden 
Office365 kent veel verschillende apps, maar de belangrijkste is toch echt Teams. 
Teams is een digitale hub die gesprekken, inhoud en apps op één plek samenbrengt. 
Creëer samenwerkende klaslokalen, maak verbinding met professionele 
onderwijscommunities en communiceer met collega’s. Ook kun je sinds kort gasten 
toegang geven, bijvoorbeeld ouders. In deze sessie geeft Myung van Leeuwen een 
beeld van wat Teams is en hoe je dit kunt inzetten voor communicatie en 
samenwerking in het onderwijs. Je kunt met je eigen device meedoen, maar ook 
deelnemen zonder device. 
 
Interactieve lessen met een tablet – Johan van der Gaag (docent) 
Inspiratiesessie, niveau 2, zaakvakken 
Hoe kun je ICT gebruiken om leerlingen actief te laten participeren in je les? Johan 
van der Gaag werkt regelmatig met iPads in zijn aardrijkskundelessen op het Dalton 
Den Haag. In deze sessie laat hij je kennismaken met een aantal apps en websites 
waarmee je je lessen interactiever kunt maken. Ook laat hij de mogelijkheden van 
digitaal toetsen zien. Johan biedt je een overzicht van apps en websites die je meteen 
de volgende dag kunt toepassen in je eigen les. Wil je meteen zelf ervaren hoe dit 
werkt? Neem je tablet mee en download Nearpod en Socrative Student vanuit de 
Appstore of Google Play Store. 
 
Digitale oplossingen voor gepersonaliseerd leren op het Maris College – Noël Sies 
(docent/Leerpodium) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, alle vakgebieden 
Gepersonaliseerd leren, terwijl je ook de regie wilt blijven houden. Er zijn allerlei digitale 
mogelijkheden om docenten hierin te ondersteunen. Maar hoe krijg je overzicht over 
alle wensen van leerlingen en docenten en alle beschikbare oplossingen? Voor de 
TTO afdeling van Maris Houtrust heeft Leerpodium een digitale leeromgeving 
gebouwd op basis van open source software. Noël Sies, docent bij Maris Houtrust én 
werkzaam bij Leerpodium, laat in deze sessie zien welke mogelijkheden dit biedt en 
hoe het proces van inrichting tot implementatie eruitzag. Interessant voor zowel 
docenten als schoolleiders. 
 
ThiemeMeulenhoff: Samen leren vernieuwen – Mart van der Linden 
(ThiemeMeulenhoff) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, bètavakken 
Uitgeverij ThiemeMeulenhoff kent iedereen van methoden als De Geo, Op Niveau, 
New Interface, ZugSpitze, Libre Service, Mixed, enzovoorts. Hiervoor kun je vandaag 
terecht op de Marktplaats. Mart van der Linden laat vandaag zien hoe 
ThiemeMeulenhoff adaptiviteit en gepersonaliseerd leren vormgeeft voor Rekenen. 
Met Got it?! kunnen leerlingen op eigen niveau en in eigen tempo naar het gewenste 
rekenniveau komen. Met een uitdagende en inzichtelijke applicatie oefenen zij 
zelfstandig met onderwerpen die voor hen relevant zijn. Als docent heb je in het 
dashboard een volledig overzicht van hun voortgang. Kom langs en vraag na afloop 
een gratis proefpakket aan! 
 



 

De visie van Malmberg op gepersonaliseerd leren – Mark Zweegers (Malmberg) 
Inspiratiesessie, alle niveaus, talen/bètavakken 
Je wilt hulp bij het omgaan met verschillen in de klas, maar hoe kies je wat voor jou 
werkt?  En wat is het verschil tussen gepersonaliseerd, differentiatie en adaptiviteit? In 
samenwerking met Knewton uit New York heeft Malmberg écht adaptieve trainers 
ontwikkeld. Welke voordelen levert dit op? En waarom kiezen we voor deze invulling? 
Mark Zweegers geeft voorbeelden uit de nieuwste methoden van Malmberg met 
extra aandacht voor het onderdeel Versterk Jezelf, een adaptieve trainer die voor 
verschillende vakken en doelen kan worden ingezet. Er komen voorbeelden van 
content langs voor de vakken Engels, Nederlands, biologie en scheikunde. 
 

Proeverijen (niveau 1 en 2, alle vakgebieden) 
 
Samenwerkingsomgevingen – Sander van Acht 
Proeverij 
Er zijn allerlei digitale tools beschikbaar waarin je als docent met je collega’s én met 
je leerlingen kunt samenwerken. In deze proeverij leer je hoe je deze tools kunt 
gebruiken. 
 
Virtual & Augmented Reality – Sander van Acht 
Proeverij 
Verras je leerlingen met VR en AR! Ontdek hoe je dit in jouw lessen kunt inzetten. 
 
Rubrics – Sander van Acht 
Proeverij 
Met rubrics kunnen leerlingen hun eigen leerproces inzichtelijk maken en kun je als 
docent de voortgang monitoren. Een mooi alternatief voor cijfers! In deze proeverij 
leer je een goede rubric te ontwerpen. 
 
Online toepassingen – Marco Damen 
Proeverij 
Maak kennis met diverse online web 2.0 toepassingen, waarmee leerlingen kunnen 
brainstormen, informatie structureren en presenteren. Handig om lessen en toetsen 
voor te bereiden, maar ook voor bijvoorbeeld werkstukken en projecten. 
 
Leerlingproducten – Marco Damen 
Proeverij 
Een verslag is niet de enige manier om als leerling je kennis van een onderwerp te 
laten zien. Maak kennis met een aantal tools als alternatief voor een verslag en geef 
je leerlingen eens een andere opdracht. 
 
Filmpje verrijken – Marco Damen 
Proeverij 
Hoe zorg je dat een filmpje van toegevoegde waarde wordt voor jouw les- en 
leerdoelen? Leer vragen en opdrachten aan een filmpje toevoegen met diverse tools. 
 



 

Screencast-O-Matic – Henk Orsel 
Proeverij 
Een handige tool om instructiefilmpjes mee te maken. Zo kunnen je leerlingen jouw 
instructies op elk moment en overal volgen. Leer in deze proeverij hoe dit werkt. 
 
Quiztools – Henk Orsel 
Proeverij 
Maak kennis met verschillende tools om eenvoudig quizjes en formatieve toetsen te 
maken. In deze proeverij ontdek je hoe je dit gebruikt en aan je leerlingen aanbiedt. 
 
Activerende didactiek – Henk Orsel 
Proeverij 
Hoe zorg je dat jouw leerlingen hard aan het werk gaan en niet alleen jij zelf? Maak 
kennis met diverse activerende werkvormen, zoals DDU (denken, delen, uitwisselen) of 
het drie-stappen-interview. 
 

Workshops 
 
Gepersonaliseerd leren met ICT – Nelleke van der Meer en Lodewijk Koopman 
(docenten) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Ervaar hoe je als docent met een relatief kleine inspanning je leerlingen meer het heft 
in handen laat nemen. Op het Scala College in Alphen aan den Rijn geven docenten 
Nelleke van der Meer (Nederlands) en Lodewijk Koopman (natuurkunde) invulling aan 
gepersonaliseerd leren. Ze doen dit door keuzes te bieden in inhoud, tempo en leerstijl, 
door onderzoekend leren in te bouwen en door vakoverstijgende projecten. In deze 
workshop leer je hoe je, met behulp van ICT, de volgende les al kunt beginnen met 
het bieden van keuzes en onderzoekend leren. Neem een device mee en je 
lesmateriaal voor volgende week. 
  
Maak je eigen digitale les met Stercollecties van VO-Content – Marc van Maastricht 
(VO-Content) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Eenvoudig en snel bestaand digitaal leermateriaal gebruiken en zelf aanpassen naar 
je eigen standaard? Of je eigen materiaal hieraan toevoegen? Met Wikiwijs Maken 
kun je gemakkelijk open digitaal leermateriaal van de Stercollecties kopiëren, 
aanpassen en delen met je leerlingen. Biologiedocent en ICT-begeleider Marc van 
Maastricht heeft als motto: ‘ICT moet iets toevoegen aan het onderwijs, anders moet 
je het niet gebruiken’. In deze workshop ga je aan de slag met Wikiwijs Maken en de 
Stercollecties. Neem je eigen device mee en zorg dat je vooraf al een account hebt 
gemaakt in Wikiwijs. Gebruik hiervoor de handleiding. 
 
  

https://entree-account.kennisnet.nl/account/#/create-account/start


 

Assessment as learning – Bob Hofman (peerScholar) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Na een ontmoeting met John Hattie heeft Bob Hofman zich laten inspireren door zijn 
werk 'visible learning'. In deze workshop maak je kennis met inspirerende voorbeelden 
van formatieve assessment en concrete methodieken die je morgen in jouw school 
kunt toepassen. Van peer learning en assessment tot het jigsaw model. Je gaat hands-
on aan de slag met peerScholar en maakt je eigen opdracht die je morgen in jouw 
klas kunt gebruiken. Leerlingen maken een opdracht, geven anoniem feedback op 
elkaars werk en verbeteren hun werk met de ontvangen feedback. Voorafgaand aan 
de workshop ontvang je per e-mail een uitnodiging om een peerScholar account aan 
te maken. Neem een tablet of laptop met Chrome of Firefox mee! 
 
Leerdoeldenken: het waarom, wat en hoe? – Ilse Gmelig (VO-Content) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Wil je meer invloed op je eigen onderwijsprogramma? Vaker aandacht kunnen 
besteden aan onderwerpen die jij en je leerlingen belangrijk vinden? Wil je aan de 
slag met digitaal materiaal, maar weet je niet waar te beginnen? Leerdoeldenken is 
de eerste stap. In deze workshop van Ilse Gmelig krijg je handvatten om 
leerdoeldenken vorm te geven en ontvang je een stappenplan om direct aan de slag 
gaan. 
 
Altijd wat te doen! – Rhea Flohr (docent) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
In deze workshop laat Rhea Flohr (docent aardrijkskunde en mediawijsheid) je 
kennismaken met online oefenprogramma’s zoals Quizlet, Educaplay, Learningapps 
en Yurls. Je verzamelt online oefeningen die gemaakt zijn door collega-docenten uit 
het hele land. Ervaar dat het maken of aanpassen van een online oefening heel 
makkelijk gaat! Aan het einde van de workshop weet je de weg te vinden naar 
materiaal van anderen en leer je hoe je dit kunt bewaren en delen. Voor deze 
workshop heb je een eigen device nodig. Neem ook je lesmateriaal voor de komende 
lessen mee! 
 
Feedback van je leerlingen met OnzeLes – Jonas Voorzanger (OnzeLes) 
Workshop, niveau 2, alle vakgebieden 
OnzeLes is een gratis programma waarmee leerlingen op een laagdrempelige en 
veilige manier feedback kunnen geven aan hun leraren, ondersteund door een web-
app. OnzeLes is bedacht door Stichting De Nationale DenkTank en verder ontwikkeld 
door Stichting LeerKRACHT. Mede-oprichter Jonas Voorzanger laat met praktische 
oefeningen zien hoe je kunt ontdekken wat leerlingen een goede les vinden, hun 
feedback kunt krijgen over wat goed gaat en wat beter kan, en met de klas het 
gesprek kunt voeren over hoe jullie de lessen kunnen verbeteren. Neem je device 
mee! 
 
  



 

Stop Motion Animatie als alternatieve werkvorm – Mechteld van Dijk (docent) en Het 
Filmhuis Den Haag 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Stop motion animatie is een tijdloze filmtechniek om verhalen te vertellen. Mechteld 
van Dijk werkt in haar lessen op het Johan de Witt regelmatig samen met Het Filmhuis 
Den Haag. In deze workshop maak je je eigen stop motion verhaal, met je vakgebied 
als leidraad. Met de app Stop Motion wek je je verhaal of lesmateriaal tot leven. Ook 
is er aandacht voor hoe jij stop motion kunt inzetten in je eigen lessen. De hoofdrol 
speel je zelf, dus neem passende attributen mee om je verhaal te vertellen! 
 
Flipping the classroom zonder huiswerk – Martin Bakker (docent) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Je wilt je leerlingen zelfstandig laten werken en de les reproduceerbaar maken, zodat 
leerlingen ook later of ergens anders aan de slag kunnen. Hoe kun je dat op een leuke 
manier doen, met een minimum aan centrale instructie en zonder huiswerk? Martin 
Bakker van het Segbroek College laat je dit zelf ervaren in deze workshop. Hij maakt 
hierbij gebruik van video’s, online toetsen en take-home-opdrachten die leerlingen 
zelfstandig kunnen maken. Een leuke beginnersworkshop voor wie leerlingen met 
behulp van ICT zelfstandig wil laten werken. 
 
Lesgeven en nieuwe werkvormen met LessonUp – Janneke Plaisier (LessonUp) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Janneke Plaisier laat je kennismaken met LessonUp, een platform waarin je zelf digitale 
lessen kunt bouwen! In deze workshop ontdek je hoe je de interactieve elementen 
van LessonUp gebruikt en hoe je daarbij eenvoudig kunt samenwerken met collega's. 
Je leert op welke manier je materiaal dat reeds in LessonUp beschikbaar is, kunt 
aanpassen en inzetten in je eigen les. Leer ook hoe je je lessen kunt delen met je 
leerlingen, zodat zij ook thuis het lesmateriaal kunnen gebruiken. En als docent kun je 
de voortgang en rapportages van je leerlingen inzien en volgen. Neem je laptop of 
tablet mee! 
 
Veranderkracht – Anne-Marije Kraijnbrink & Michel Spittje (docenten) 
Workshop, niveau 3, alle vakgebieden 
Samen sta je sterker! Maar hoe krijg je je collega’s enthousiast voor ICT in de les? 
Docenten Anne-Marije Kraijnbrink en Michel Spittje zijn veranderexperts op hun eigen 
school. In deze praktische workshop ontdek je hoe je je enthousiasme voor 
onderwijsinnovatie kunt overbrengen op je collega’s. 
 
Gamification – Thijs de Vries (The Playful Company) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Leraren staan elke dag voor de uitdaging leerlingen het beste uit zichzelf te laten 
halen, of dat nou een krappe voldoende of een 'dikke tien' is. Wat kunnen we leren 
van games om leerlingen te motiveren? De wil om te spelen is tenslotte zo oud als de 
mensheid. Hoe kunnen we spelprincipes inzetten om leerlingen uit te dagen en te 
motiveren net dat extra stapje te zetten? Na het volgen van deze workshop weet je 
hoe games in elkaar zitten en wat spelprincipes zijn. Thijs de Vries laat je graag zien 
hoe je deze principes en ideeën zelf kan inzetten in je eigen onderwijs. 
 
  



 

Japanse prietpraat: presenteren met Pecha Kucha’s – Roland de Bonth (docent) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Saaie spreekbeurten behoren voorgoed tot het verleden met Pecha Kucha’s. In 6 
minuten, 40 seconden en 20 afbeeldingen houden je leerlingen een presentatie die 
de aandacht van docenten en klasgenoten vasthoudt. Zonder spreekkaartjes! In 
deze workshop leert Roland de Bonth (HML) je hoe je Pecha Kucha’s in je les kunt 
inzetten. Ook leer je er natuurlijk zelf een maken, aan de hand van een onderwerp uit 
jouw vakgebied. Neem een laptop of iPad mee. Roland geeft Nederlands, maar de 
workshop is interessant voor elk vak waarbij leerlingen presentaties moeten houden. 
 
Een interactieve les met Nearpod – Sander Kooij (docent) 
Workshop, niveau 2, alle vakgebieden 
HML-docent Sander Kooij laat je kennismaken met Nearpod, een app waarmee je 
lesmateriaal kan opzoeken, maken en uitvoeren. In een paar klikken bouw je een 
presentatie met dia’s, vragen en opdrachten. Leerlingen geven via hun laptop, tablet 
of telefoon direct antwoorden, zodat de hele klas actief is. En als docent kun je deze 
data perfect gebruiken om in je klas te gaan differentiëren! In deze workshop leer je 
met je eigen lesidee een les op te zetten in Nearpod. Neem lesmateriaal mee 
(bijvoorbeeld opdrachten of videofragmenten), je smartphone en een laptop of 
tablet. 
 
Maak je eigen video – Joost van Oort (docent) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Joost van Oort deelt al jaren zijn instructievideo’s via zijn YouTube-kanaal 
JORTgeschiedenis. Zijn video’s zijn miljoenen keren bekeken door leerlingen. In deze 
workshop laat hij zien hoe je zelf je eigen video’s kunt maken. Aan het einde van de 
workshop heb je zelf een instructievideo gemaakt, die je meteen voor je leerlingen 
kunt gebruiken. Neem je lesmateriaal, een smartphone én een laptop of tablet mee 
en ga aan de slag! 
 
Gamification in de geschiedenisles – Denise Pieters (docent) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Hoe kun je met jouw vak zo goed mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van 
kinderen? HML-docent Denise Pieters maakt in haar lessen gebruik van games. Denise 
geeft geschiedenis, maar de workshop is voor alle vakken interessant. Ervaar zelf hoe 
motiverend games werken en krijg handvatten mee om toe te passen in je eigen les! 
Aan deze workshop kun je deelnemen met een laptop én een smartphone of tablet. 
 
Digital technology en programmeren: waarom, hoe en wat? – Robert Bregten & Leon 
Dahmen (docenten) 
Workshop, niveau 2, bètavakken 
Met de vakken Digital Technology en Science geven Robert en Leon van het HML de 
ICT-gerelateerde 21ste eeuwse vaardigheden een gezicht. In deze workshop maak je 
in een carrousel kennis met code, een microcontroller genaamd Arduino en simpele 
elektronica. Ontdek dat je met eenvoudige en goedkope middelen al ver kunt komen 
en dat je heel klein kunt beginnen. Een eerste stap is snel gezet! Het lesmateriaal is 
bedoeld voor brugklasleerlingen en voorkennis is dan ook niet nodig. Neem je 
smartphone of tablet mee! 



 

 
Een alternatief voor toetsen? Excel als bewijs – Dieuwertje van Geest (docent) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Ook zonder doorsnee toets kunnen leerlingen bewijzen dat ze de lesdoelen behaald 
hebben. Dieuwertje van Geest laat zien hoe zij in haar wiskundelessen Excel-
opdrachten inzet ter vervanging van toetsen. Ze neemt je mee in hoe zij tot die 
opdrachten gekomen is en hoe de beoordeling eruit kan zien. Vervolgens kun je aan 
de slag met je eigen ideeën! Deze workshop is interessant voor iedereen die leerlingen 
met Excel wil laten werken. Zelf geeft Dieuwertje wiskunde. Voorkennis van Excel is niet 
nodig. Zorg om zelf aan de slag te kunnen wel voor een device met Excel. 
 
Jouw visie op ICT in de les met TPACK – Karen Jong (trainer Jongleert) 
Workshop, alle niveaus, alle vakgebieden 
Hoe kun je ICT zinvol inzetten voor jouw vak en de les- en leerdoelen die daarbij horen? 
Ontdek het zelf met een spel! Karen Jong neemt je mee in de achtergrond van het 
TPACK model. Dit model laat zien hoe jouw vakinhoud voor leerlingen inzichtelijk en 
begrijpelijk kan worden gemaakt met behulp van ICT en welke didactiek het digitaal 
leren versterkt. In duo’s ga je aan de slag en bedenk je hoe je TPACK in je eigen 
lespraktijk kunt gebruiken. In deze workshop staat ICT centraal, maar Karen gebruikt 
voor het spel gewoon fysieke kaartjes. 
 
Studiewijzers en opdrachten in Magister ELO – Ton van de Graaf (docent) 
Workshop, niveau 1, zaakvakken/talen 
Docent Ton van de Graaf (Nederlands) laat zien hoe hij gebruik maakt van Magister 
ELO. In deze workshop ga je een studiewijzer en een opdracht maken in de ELO. Leer 
hoe je met de stofomschrijving voor een proefwerk zelf een studiewijzer maakt. Ook 
ontdek je hoe je een praktische opdracht in de ELO maakt en hier de plagiaatcontrole 
voor inzet. Ideaal voor schrijfopdrachten of opdrachten waarbij leerlingen 
bronnenonderzoek doen! Aan deze workshop kun je deelnemen met je eigen 
lesmateriaal en een laptop of tablet.  
 
Is iedereen bij de les? – Adriënne de Kock (afdelingsmanager Effent) 
Workshop, niveau 1, alle vakgebieden 
Hoe houd je het leerproces van je leerlingen in de gaten als je cijfers wilt loslaten? 
Geïnspireerd door The Classroom Experiment van Dylan William vroeg Adriënne de 
Kock zich dit af. Deze workshop is een introductie in formatieve evaluatie. Adriënne 
laat je ontdekken hoe je met én zonder ICT hiermee een begin kunt maken. De 
workshop is voor alle vakken geschikt, maar het meest interessant voor theoretische 
onderwerpen. Neem een laptop of tablet mee en ga zelf aan de slag! 
 
Haal meer uit Magister ELO – Cor Kloostra (Schoolmaster) 
Workshop, niveau 2, zaakvakken/talen 
Iedereen kent Magister, maar ken je ook alle mogelijkheden die de ELO van Magister 
6 biedt? Cor Kloostra laat zien hoe je meer uit Magister kunt halen. Ontdek zelf hoe je 
in de ELO kunt differentiëren met een studiewijzer en hierin kunt samenwerken met 
andere docenten. Ook laat Cor zien hoe je groepen kunt formeren en hoe je 
leerlingen via Magister kunt laten samenwerken aan projecten. Een geschikte 
workshop voor wie Magister al wat beter kent, maar de mogelijkheden nog meer wil 
benutten. Neem, naast een laptop of tablet, een eigen studiewijzer mee, waarmee 
je zou willen differentiëren. 



 

 
Beter goed gejat dan slecht(s) verzonnen – Debby Sikking (Kennisnet) 
Workshop, niveau 3, alle vakgebieden 
Wat komt er allemaal kijken bij het gebruiken en zelf ontwikkelen van digitaal 
materiaal? Debby Sikking, bedrijfsjurist bij Kennisnet, neemt je mee in de 
(on)mogelijkheden die de Auteurswet biedt in digitaal onderwijs. Deze workshop over 
digitaal auteursrecht is toegespitst op het geven én maken van digitaal onderwijs. 
Tijdens de workshop gaan we in op de huidige mogelijkheden, blikken we vooruit naar 
de toekomst en is er natuurlijk voldoende ruimte voor vragen. 
 
Schoolleiders voor de Toekomst 
Schoolleidersworkshop 
Wil je geïnspireerd worden en meedenken over hoe we als schoolleiders vernieuwing 
in het onderwijs realiseren? ‘Schoolleiders voor de Toekomst’ is een beweging van 
schoolleiders die met elkaar willen toewerken naar een nieuw ecosysteem voor 
educatie. Zij nodigen de schoolleiders van VO Haaglanden uit om in deze workshop 
aan de slag te gaan met de vraag: hoe leid je jouw school in een 
onderwijsvernieuwing? 
 
Vier in Balans – Frans Schouwenburg (Kennisnet) 
Schoolleidersworkshop 
Visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur: dat zijn de vier 
bouwstenen van het Vier in Balans-model. Een goede balans tussen deze bouwstenen 
zorgt ervoor dat ICT echt gaat werken voor het onderwijs. Het model geeft ook zicht 
op de investeringen die nodig zijn op het gebied van leermateriaal, software en 
infrastructuur. In deze workshop laat Frans Schouwenburg zien hoe je als schoolleider 
dit model kunt gebruiken om een visie op ICT in jouw school te ontwikkelen en deze 
visie kunt omzetten naar de praktijk.  
 

Meet-ups 
 
Telefoons weg alsjeblieft! – Emiel van der Hart (docent) 
Meet-up, alle niveaus, alle vakgebieden 
Hoe gaat jouw school om met mobiele telefoons in de les? Wanneer kun je ICT goed 
inzetten en wanneer juist niet? Emiel van der Hart, geschiedenisdocent op het 
Segbroek College, gaat hierover graag met je in gesprek. Hij heeft zich verdiept in de 
effecten van telefoongebruik in de les en pleit voor een algemeen telefoonbeleid 
voor de gehele scholengroep. In deze meet-up deelt hij zijn inzichten en nodigt hij de 
deelnemers uit om hierover in discussie te gaan en hun ervaringen te delen. 
 
Hoe maak je je eigen digitale methode? – Patricia Themps (docent) 
Meet-up, niveau 2, alle vakgebieden 
Ben je niet tevreden met wat de bestaande methodes te bieden hebben? Maak dan 
je eigen materiaal! Sinds een aantal jaren gebruikt Patricia Themps (Maris College) 
haar eigen digitale lesmethode voor het kader beroepsgerichte vak Zorg en Welzijn. 
In deze meet-up is zij een vraagbaak voor wie al bezig is met zelf materiaal 
ontwikkelen of hiermee wil beginnen. Ze laat haar eigen materiaal zien en geeft tips 
over websites waarmee je zelf aan de slag kunt gaan. 
 



 

 
Van idee naar opdracht met Excel – Dieuwertje van Geest (docent) 
Meet-up, niveau 1, alle vakgebieden 
Je hebt een idee en dan? Dieuwertje van Geest geeft wiskunde op het HML en heeft 
een aantal toetsen vervangen voor opdrachten in Excel. In deze sessie gaat ze met 
je aan de slag om je idee om te zetten tot daden. Hoe kun je met Excel een leuke 
opdracht voor leerlingen maken? En hoe kun je hun werk beoordelen? Deze sessie is 
voor iedereen die weleens wat wil doen met Excel in de klas, maar niet zo goed weet 
waar te beginnen. Je hoeft zelf niet heel handig te zijn met Excel, dat zijn je leerlingen 
namelijk ook niet! 
 
Screencast-O-Matic in jouw les – Irisa Vedder (docent) 
Meet-up, niveau 1, alle vakgebieden 
Screencast-O-Matic is een gratis webapplicatie die je activiteiten op je scherm 
opneemt en je in staat stelt om instructievideo’s te maken en te delen. Je leerlingen 
kunnen zo jouw instructies op elk moment bekijken. Ben je benieuwd naar de 
gebruikerservaring, hoe de applicatie in de klas wordt ingezet en wat de meerwaarde 
is voor jou en voor je leerlingen? In deze meet-up vertelt Irisa Vedder je er alles over. 
 
Leerlijnen uitstippelen met Skilltree – Jelle Brill (docent) 
Meet-up, niveau 1, alle vakgebieden 
Hoe kunnen leerlingen hun eigen leerlijn uitstippelen met behulp van ICT? In deze 
meet-up bespreekt Jelle Brill de Skilltree, die hij in zijn natuurkundelessen op het 
Gymnasium Haganum gebruikt. In de Skilltree worden de benodigde kennis en 
vaardigheden van het hoofdstuk duidelijk gemaakt. Zo ontstaat er ruimte voor 
verdieping of extra tijd om de basis te oefenen. Het opzetten hiervan is erg eenvoudig 
en kost je weinig tijd. Jelle laat zien dat je het jezelf als docent een stuk makkelijker 
kunt maken met een simpele digitale tool. 
 

Doorlopend programma 
 
Marktplaats, Leerlingen Proefpanel, Vraag & Aanbod en meer! 
Tussen de workshops en inspiratiesessies door kun je je laten inspireren door de 
mogelijkheden van ICT in het doorlopende programma. Neem een kijkje op de 
marktplaats, waar aanbieders van digitale leermiddelen hun producten laten zien. 
Heb je net in een workshop een digitale les gemaakt en ben je benieuwd wat 
leerlingen ervan vinden? Leg deze dan voor aan het Leerlingen Proefpanel! Kom in 
contact met andere docenten via het Vraag & Aanbod-Bord of ontdek de digitale 
tips en tricks van collega’s voor jouw vakgebied. 
 
Sectiekamers: aan de slag met collega’s 
Uitwisseling 
Ben je benieuwd wat collega’s uit jouw sectie allemaal doen met ICT in hun lessen? 
Of wil je in contact komen met sectie-collega’s van andere scholen? In de 
sectiekamers kun je met collega’s van alle scholen van VO Haaglanden uitwisselen of 
samenwerken. Om 14:15 worden de sectiekamers geopend, daarna blijven de 
ruimtes de hele middag beschikbaar. 


