
12 tekst: bob hofman en michel van as

Afkomstig uit een e-mail van een van de deelne-
mers aan het SMART Science & Math project, dat 
ICT&E [Dieren] in samenwerking met Instituut Archi-
medes [de lerarenopleiding VO van de Hogeschool 
Utrecht] dit schooljaar organiseert. 
“Ik was bij thuiskomst van de reis helemaal total 
loss. Zoveel indrukken, zoveel gezien en gedaan. Ik 
heb weer zin gekregen in lesgeven, voel me enthou-
siast en heb eindelijk een vorm van ict ervaren waar 
ik morgen zelf in de klas mee uit de voeten kan. Ik 
heb nu zelf een SMART Board in mijn klas en het 
mooiste is nog dat ik in één klap aanspreekpunt 
voor collega’s ben geworden. Die zien hoe ik het 
digibord combineer met stemkastjes; in Canada 
heb ik dat gezien. De docent staat niet voor de klas 
op het digibord te vertellen, maar laat leerlingen 
in kleine groepjes met behulp van een soort tablet 
zelf presenteren. De leerlingen in mijn klas vragen 
daar nu zelfs om. Het effect is dat leerlingen in een 
andere rol komen. Door snel met controlevragen 
zichtbaar te maken waar lacunes zitten, kruipen 
leerlingen die het wel begrijpen in mijn rol. Door 
het op hun eigen manier uit te leggen begrijpen en 
leren leerlingen meer van elkaar. Ik zou nooit meer 
naar mijn krijtbord terugwillen!”

Doel
“Als je als organisator van een studiereis boven-
staande berichten ontvangt, dan weet je dat je 
opzet van het leertraject al geslaagd is”. Dat zegt 
Bob Hofman [ICT&E], die op de IPON een keynote 
verzorgde over leren in de 21e eeuw. Leren is sterk 
aan het veranderen. Vastgelegde methodes wor-
den aangevuld, of zelfs deels vervangen door zelf 
ontwikkelde leereenheden. Hetzij helemaal door de 
docent zelf gemaakt, hetzij gevonden en aange-
past aan de specifi eke leersituatie van dat moment. 
Actueel, interactief en multimediaal. Het kan nu en 
vandaag al allemaal. 
Hofman: “Als school zul je je goed moeten afvragen 
wat docenten nodig hebben om die verandering 

te kunnen maken. Met het ophangen van nieuwe 
digiborden alleen ben je er niet. Een knoppencursus 
van 2 uur is slechts een begin. Als je de docenten 
niet in de gelegenheid stelt zich blijvend te professi-
onaliseren, krijg je regelrechte substitutie; oude wijn 
in nieuwe zakken. Niets dodelijker voor het leer-
vermogen van leerlingen dan 20 minuten naar een 
docent te zitten kijken, terwijl die een PowerPoint 
op een digibord staat door te klikken”. 

Studiereis
Het leertraject SMART Science & Math beslaat een 
vol studiejaar. Na het invullen van een ‘matching 
profi le’ ontmoeten de 15 Nederlandse deelnemers 
elkaar op 1 oktober 2007. Onder leiding van Michel 
van Ast, vakdidacticus wiskunde [HU], en Bob Hof-
man [ICT&E] volgt een oriëntatie op het gebruik van 
digiborden en de studiereis van 13 tot en met 20 
oktober 2007 naar de Canadese stad Calgary.  De 
docenten worden 1:1 gekoppeld aan een Cana-
dese docent. In groepen bezochten we scholen in 
Calgary, waarbij we in de klas zagen hoe Canadese 
collega’s digiborden in het leren inzetten. Door veel 
ervaringen uit te wisselen en te refl ecteren op wat 
we waarnemen, ontstaat er een uitgekristalliseerd 
beeld van mogelijkheden.
Ook het samenwerken en samen ontwikkelen van 
leerarrangementen gaat met vallen en opstaan.
Op de terugkomdag van 22 januari constateerden 
we dat goed afgestemde verwachtingen de basis 
zijn voor succesvolle samenwerking. We leren aan 
beide kanten van de oceaan met vallen en opstaan. 

Toch zijn alle deelnemers nog steeds enthousiast 
en kijken uit naar de komst van onze Canadese 
partners. Onze verwachting ‘dat alle docenten in 
Canada tovenaars met digiborden zijn werd niet 
bewaarheid’. Michel van Ast beschrijft drie manie-
ren die hij in Canada zag om een digibord in het 
onderwijs in te zetten:

Drie manieren van digibordgebruik

A Klassikaal, als schoolbord
Dit is de manier die we verreweg het meest tegen-
komen, in Calgary, maar ook in Nederland. We zien 
de docent het digibord in klassikale situaties in feite 
gebruiken als ‘schoolbord-plus’ en/of ‘projectie-
scherm-plus’. Het digibord is dan een schoolbord 
en projectiescherm in één, met daar een aantal 
functionaliteiten aan toegevoegd.

De docent heeft zijn lessen voorbereid in de soft-
ware van het digibord; de tekst, de opdrachten, 
de tekeningen, etc. staan klaar op verschillende 
dia’s. Tijdens de les worden de antwoorden erbij 
geschreven. De aantekeningen worden eventueel 
opgeslagen [als pdf] en beschikbaar gesteld via de 
elektronische leeromgeving. De opgeslagen aante-
keningen kunnen ook een volgende les weer even 
worden teruggehaald aan het begin van de les. In 
die zin het digibord als ‘schoolbord-plus’.

De docent gebruikt het digibord als projectie-
scherm voor fi lmpjes, animaties, software, applets 
of eventueel voor de livedemonstratie van een 
proef die via een camera op het bord wordt gepro-
jecteerd. In feite een ‘projectiescherm-plus’, omdat 
de docent de software of de applet op het bord 
kan bedienen, op de projectie kan schrijven en het 
project met aantekeningen digitaal kan opslaan.

Studiereis SMART Science & Math 
Calgary, Canada, Oktober 2007

“Toen ik me voor de reis wilde 
opgeven, vroeg mijn directeur 
waarom ik helemaal naar Ca-
nada wilde om meer te leren 
over het inzetten van digi-
borden. Ik moest toen wel even 
achter mijn oren krabben. Nu ik 
al weer een week thuis ben en op 
school verslag heb gedaan van 
onze avonturen, weet ik het ze-
ker. Dit zou elke docent moeten 
doen!”

Calgary, Canada,

 Oktober 2007

“Weg uit je eigen vertrouw-
de omgeving en omringd 
door enthousiaste collega’s 
ontwikkel je jezelf sneller 
en dieper”
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B Klassikaal activeren met gebruik van 
interactieve ‘stemkastjes’ en een Slate

Relatief nieuw zijn de interactieve stemkastjes: Sen-
teo. Ook andere merken bieden deze kastjes aan. 
We hebben erg veel enthousiasme gezien bij de 
docenten die deze kastjes voor het eerst in gebruik 
zien. Wij zien beperkte, maar zeer nuttige gebruiks-
mogelijkheden.

De vakken in Canada worden voor een groot deel 
getoetst d.m.v. gesloten vragen [veelal meerkeu-
zevragen]. Dat maakt dat het direct duidelijk is dat 
je als docent de stemkastjes uitermate goed kunt in-
zetten bij de voorbereiding op of nabespreking van 
een toets. Dat is inmiddels in ieder geval ook de 
ervaring van Robin Kamperman, biologiedocent op 
Sg. St.-Canisius. Sterker nog, zijn leerlingen vragen 
om dit soort korte toetsmomenten; het houdt hem 
en zijn leerlingen scherp.

Leraren in opleiding leren dat het van groot belang 
is regelmatig controlevragen in de klas te stellen. Je 
wilt als docent toetsen of jouw uitleg goed is over-
gekomen en je wilt zicht krijgen op de voortgang 
van je leerlingen. Bij het stellen van controlevragen 
is het dan van belang individuele aanspreekbaar-
heid van leerlingen in de klas te realiseren. Met 
name daarvoor kunnen de stemkastjes uitstekend 
worden ingezet.
Denk bijvoorbeeld aan een docent die na zijn uitleg 
over lineaire vergelijkingen [nog snel even] vier ver-
gelijkingen op het bord schrijft. Hij opent vanuit zijn 
digibordsoftware een toets met vier vragen [die een 
numeriek antwoord verwachten]. Zijn leerlingen vul-
len de antwoorden in op hun stemkastje. De score 
kan direct [anoniem of op naam] getoond worden 
op het bord. De docent heeft per direct zicht op 
hoe en op wie zijn uitleg is overgekomen. 

Op basis daarvan kan hij gerichte actie onderne-
men.
We hebben in Canada meerdere voorbeelden 
gezien van docenten die tijdens hun les een 
zogenaamde ‘slate’ gebruiken, in feite een tablet 
waarmee je het digibord kunt bedienen en erop 
kunt schrijven.
Eén docent liet het tablet door de klas gaan en liet 
leerlingen ermee sommen op het bord uitwerken. 
Een aardige aandachtsrichter. Een andere docent 
gebruikte het als klassenmanagement-instrument. 
Hij ging op een strategische plek in zijn lokaal staan 
en bediende het digibord vanaf die plek. Ik kan me 
ook voorstellen dat je de slate gebruikt als onder-
steuning van groepswerk: je laat groepjes hun werk 
via de slate op het digibord delen.
Overigens lieten de docenten die een slate gebruik-
ten ook regelmatig leerlingen voor het digibord een 
opdracht uitwerken. Opvallend is de handigheid 
van leerlingen waarmee ze op dat bord werken. 
Ook opvallend zijn overigens de aanwijzingen van 
de docent, die niet alleen inhoudelijk zijn, maar ook 
ingaan op ‘handig gebruik van het digibord’.

C Bij de ondersteuning van groepswerk
In niet-klassikale situaties, bijvoorbeeld bij samen-
werkend leren, kan het digibord met aanvullende 
software ook ingezet worden. In Canada zagen we 
een voorbeeld van SynchronEyes, een softwarepak-
ket waarmee je alle digitale apparaten in een ruimte 
via het digibord informatie kunt laten uitwisselen. 
De centrale computer, van de docent, voert de re-
gie. De docent heeft zicht op de schermen van alle 
apparaten. Hij kan één op één met die apparaten/
leerlingen communiceren. En hij kan het scherm van 
een specifi ek apparaat naar het digibord halen. 

Ik stel me voor dat een docent de software bij 
samenwerkend leren in de klas uitstekend 
kan inzetten. Ieder groepje beschikt over 
minimaal één laptop. De uitwerking van 
de opdracht wordt na de periode van 
samenwerken gedeeld op het digibord [en 
eventueel achteraf opgeslagen].
Een voorbeeld van een dergelijk project 
zie je op: http://www.learning2go.org.

Digibord of krijtbord?
Wat opvalt, is dat vrijwel iedere docent het di-
gibord gebruikt naast een traditioneel black- of 
whiteboard. Daarop staan mededelingen of staat 
de theorie, informatie die een groot deel van de 
les kan/moet blijven staan. Als je docenten er naar 
vraagt, dan zijn ze erg blij met die combinatieop-
stelling, omdat de digiborden over het algemeen 
klein zijn. Ook in Nederland wordt vaak voor een 
dergelijke opstelling gekozen.
Tijdens onze gezamenlijke professionaliseringsdag 
bij het hoofdkantoor van SMART hebben we een 
nieuw, veel groter, breedbeeld digibord gezien. Dat 
zou voor een deel het probleem oplossen, er is dan 
in ieder geval niet snel een gebrek aan ruimte.

Een andere nieuwigheid die we hebben gezien, is 
een camera die aangesloten kan worden op het 
digibord. De camera is volledig instelbaar en ver-
stelbaar, waardoor vrijwel alles op het bord gepro-
jecteerd kan worden. We zagen een docent die de 
camera gebruikte om experimenten voor de klas 
uit te voeren of uitwerkingen van leerlingen op het 
bord te projecteren. 

Resources
Eén van de doelen van de studiereis is het vinden 
van resources. Er zijn al wereldwijde en landelijke 
platformen voor de uitwisseling van goede digi-
bordlessen. De inhoud die daar te vinden is valt 
echter een beetje tegen. Ook in Canada zijn er 
diverse plekken waar docenten lessen met elkaar 
uitwisselen. Er zijn echter twee problemen:
• De collecties zijn lang niet uitgebreid genoeg; je 

zoekt op een specifi ek onderwerp en vaak zul je 
niet slagen in je zoektocht. Of het is er wel, maar 
je vindt het niet.

• De lessen zijn moeilijk deelbaar; hoe gemakkelijk 
is het om een lesvoorbereiding of een presenta-
tie te delen? Onze ervaring is dat dit nauwelijks 
gebeurt. Datzelfde is er in feite aan de hand met 
digibordlessen.

Calgary, Canada, Oktober 2007

“Met het ophangen van 
nieuwe digiborden alleen 
ben je er niet”

Calgary, Canada,

 Oktober 2007
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Calgary, Canada, Oktober 2007

Als je het meer zoekt in goede ideeën of bruikbare 
tools dan ligt het anders. SMART heeft natuurlijk 
haar Gallery, die steeds uitgebreider wordt. Daarin 
zitten een aantal mooie handigheidjes en aardig-
heidjes, bijvoorbeeld een aantal niet nieuwe ‘hide 
and reveal’ trucs [erg mooi is bijvoorbeeld de pull-
tab].
Er is nu ook een bèta beschikbaar van de ‘lesson 
activity toolkit’. Daar zit een aantal instrumenten in 
die een notebookles interactiever maken. In feite is 
het een ontwerpomgeving voor interactieve vragen 
[multiple choice, multiple respons, drag and drop, 
et cetera.]. Een aantal Canadese docenten maakte 
al gebruik van deze toolkit.

Overigens is er voor de Calgary Catholic School-
board een geweldige database met interactief 
lesmateriaal en applets beschikbaar [http://lea-
rnaberta.ca]. Niet specifi ek voor het gebruik op 
digiborden en nog opvallend weinig gebruikt 
door docenten, maar daar komt na onze studiereis 
waarschijnlijk verandering in. Ook voor veel van de 
Canadese docenten was dit een eyeopener.

Professionalisering
De docenten die wij in Canada aan het werk zien, 
zijn beginnende tot ervaren gebruikers. Bij alle-
maal valt de handigheid op waarmee ze het bord 
bedienen. De meer ervaren gebruikers vervullen in 
hun school een voorbeeldfunctie voor de andere 
docenten, bij wie we overigens weinig angst of te-
rughoudendheid hebben gezien ten aanzien van het 
gebruik van het digibord. Hierin verschilt de situatie 
nauwelijks in Nederland. 

Op basis van wat we hebben gezien in Canada en 
onze eigen ervaringen, denken wij dat het scho-
len en professionaliseren van onze collega’s in het 
gebruiken van een digibord in drie stappen kan 
plaatsvinden. Opmerkelijk is dat op de scholen van 
de deelnemers dit proces in een stroomversnelling 
komt.

1 Trainen in instrumentele vaardigheden
Allereerst is het van belang dat iedereen vaardig 
wordt in het gebruiken van een digibord. Daar zijn 
uitstekende ‘knoppencursussen‘ voor, die prima 
voldoen om dat doel – instrumenteel vaardig wor-
den – te bereiken. In het algemeen geldt dat deze 
eerste stap prima plaats kan vinden in wat grotere 
groepen met een trainer; een snelle stap naar een 
vakgebied gebonden context zorgt voor een snelle 
adoptie.

2 Good practices delen
Vervolgens gaat het er om: op welke manier kun je 
het digibord op een verstandige manier inzetten 
in je eigen onderwijs? Daar begint het kijken naar 
anderen, het leren van anderen en het delen van 
ervaringen. Dat kan op verschillende manieren. Eén 
ervan is een conferentieachtige setting met work-
shops. Een andere, minder dwingende manier, is 
een online platform met best practices.
In deze best practices staat de didactiek centraal 
[hoe gebruik je het digibord op een verstandige 
manier in je onderwijs?], niet langer de instrumen-
tele vaardigheden.

3 Professionaliseren
Deze laatste stap is de belangrijkste, hier valt het 
meeste te leren. Het is daarbij van belang rekening 
te houden met de volgende vijf sleutelbegrippen 
[Baars, Wieland, van de Ven en Jager, 2006]:
• leren in een authentieke context
• zelfwerkzaamheid
• refl ectie op het eigen leerproces
• just-in-time
• peer feedback
De docenten die deelnemer zijn in ons studietraject 
worden aanjager van gezamenlijk professionaliseren 
in het gebruiken van een digibord. Dan blijkt de 
kracht van Internationaliseren te werken; weg uit 
je eigen vertrouwde omgeving en omringd door 
enthousiaste collega’s ontwikkel je jezelf sneller en 
dieper. Het is de investering meer dan waard.

Als voorbeeld: een docent op school wil aan de 
slag met het digibord [just in time]. Hij bereidt om 
te beginnen een les of een onderdeel van een les 
voor op het digibord [zelfwerkzaamheid]. Deze les 
vervangt [een deel van] een andere les door het 
opnemen van interactieve en actuele elementen 
[authentieke context]. Hij deelt zijn les met een 
aantal andere docenten, die geven feedback [peer 
feedback]. Hij past de les aan [refl ectie] en geeft de 
les. Zijn ervaringen deelt hij weer met de andere 
docenten.

De opgedane kennis en ervaring kan op een later 
moment weer als good practice gedeeld worden.

Project met digiborden in 2008-2009?
Het project is met deze studiereis nog niet beëin-
digd. Alle deelnemers hebben zich geconformeerd 
aan een traject van een jaar. Het idee is dat we in 
duo’s, één Nederlandse en één Canadese docent, 
doorgaan materiaal te ontwikkelen voor minstens 

één les op het digibord. We werken daarvoor [digi-
taal] samen in een wiki waar de Canadese docenten 
ook toegang toe hebben. En we komen dit studie-
jaar nog twee keer bij elkaar met de Nederlandse 
deelnemers om onze ervaringen uit te wisselen. 
Bijeenkomsten waar het enthousiasme vanaf spat; 
docent Hub Kusters [Carboon College] ontpopt 
zich als een digibordtovenaar en krijgt applaus van 
de deelnemers na zijn presentatie. Bob Pruiksma 
[Bogerman] legt via een Digibord een relatie tussen 
oneindige getallen en de zuster[s] op een Droste 
blikje. Zijn leerlingen smullen…wij ook! 
In april 2008 hopen we een aantal van onze Cana-
dese counterparts in Nederland te ontvangen, om 
af te ronden en de doorstart naar het komende 
schooljaar te maken. 
Het SMART Science & Math heeft op meer-
dere plaatsen in Canada belangstelling voor onze 
internationale manier van professionaliseren los 
gemaakt. Vanuit Toronto, Ontario en New Bruns-
wick kwam reeds het verzoek om in het komende 
schooljaar ook leergebieden als talen, kunst en om-
gevingsonderwijs bij het project te betrekken. Wat 
past en nu mooier bij leren in de 21e eeuw? Met 
nieuwe en uitdagende tools samen met leerlingen 
en docenten vormgeven aan uitdagend onderwijs; 
vak, grens en tijdgrensoverstijgend. Docente Lidy 
Wesker [J.P. Thijsse College] laat haar leerlingen 
bijvoorbeeld opgaven maken voor de Canadese 
leerlingen, en het omgekeerde gebeurt ook! Van 
oersaai naar een spannende uitdaging, ook voor 
docenten. Van saaie cursussen naar inspirerende 
nascholing!

Foto’s en verslagen.
Op www.twinschools,nl > SMART Science & 
Math staat het hele leertraject beschreven, in-
clusief een fotoserie van alle activiteiten. Michel 
van Ast schreef een uitgebreid reisverslag dat te 
lezen is op: http://digibord.wordpress.com.

www.ict-edu.nl


