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“Als we de methode nu eens loslaten en veel meer denken vanuit het kind, dan 
kunnen we zo veel meer bereiken.” Dit is een gedachte die meer en meer gedragen 

wordt. Ook door Adobe. Daarom heeft Adobe het ‘Adobe Youth Voices Awards’-project 

geïntroduceerd. Een platform waarmee kinderen zich kunnen ontplooien door  

creativiteit. Via iEARN.org kunnen in een volgende ronde meer scholen gratis instappen. 

De pilotscholen zijn bijzonder enthousiast. 

“O
ns huidige pedagogische 
klimaat is arm.” Bob Hofman, 
Global Learning Innovator 
and consultant, windt er geen 

doekjes om. “Ooit hebben we bedacht dat 
je in hokjes moet denken en leren. Rekenen 
is een apart vak, taal, aardrijkskunde… Alles 
is afgebakend. In de ‘echte’ wereld lopen de 
zaken door elkaar heen. Waarom laten we ons 
onderwijs daar niet veel meer op aansluiten? 
Het onderwijs komt zo veel dichter bij je eigen 
wereld en daardoor neem je de stof vanzelf 
beter tot je. Natuurlijk kunnen we het aanbod 
uit de methode blijven gebruiken, maar het 
moet niet het uitgangspunt zijn. Uitgangspunt 
moet zijn: het kind dat leert als onderdeel van 
de maatschappij. Kijk niet naar de beperkingen 
van een kind maar naar zijn mogelijkheden om 
zijn talent verder te ontwikkelen. Zo haal je het 
maximale uit ieder kind.”

Teach the way children  learn

Kinderen krijgen wereldwijd een stem 
“Ict kan ons hier heel goed bij helpen”, 
gaat Bob verder. “Het ‘Adobe Youth Voices 
Awards’-project is een goed voorbeeld. Een 
wereldwijd online platform waarmee Adobe 
kinderen ‘een stem’ wil geven. Met de soft-
ware die de scholen in het project gratis 
ontvangen, kunnen de kinderen fotoverhalen, 
muziekvideo’s en andere vormen van visuele 
storytelling maken. Daarmee kunnen ze aan 
de andere deelnemende landen laten zien wat 
hen bezighoudt. Het is prachtig om te zien hoe 
ze hiermee omgaan. Hoeveel plezier ze krijgen 
in het leren, en zelfvertrouwen. Allemaal 
positieve elementen die het leren een positieve 
impuls geven!”

De grote kracht van multimedia 
Er doen vijfentwintig landen mee aan de pilot 

van Adobe. In Nederland is ervoor gekozen 
het project in te zetten bij speciaal onder-
wijs. “Dertien scholen van de stichting Orion, 
aanbieder van openbaar speciaal primair en 
voortgezet onderwijs in Amsterdam, doen 
mee”, legt Bob uit. “Het project is voor elk soort 
onderwijs uitermate geschikt, maar we wilden 
juist het speciaal onderwijs de kans geven aan 
deze pilot mee te doen.” “En daar zijn we heel 
erg blij mee!” lacht Luis Croes, leerkracht aan 
Orion College West. “De leerlingen op onze 
school hebben gehoorproblemen, sommigen 
met ernstige spraakstoornis [Cluster 2]. Ik ben 
van oorsprong leerkracht beeldende vorming, 
maar een paar jaar geleden heb ik de grote 
kracht van multimedia ontdekt. Ik heb niets 
tegen figuurzagen, maar omdat de jeugd zo 
beeldgericht is en opgaat in ict, vind ik dat 
leerlingen het recht hebben om te leren hoe 


