
Tablet	  als	  krachtig	  leermiddel	  succesvol	  implementeren	  
	  
	  
De	  kip	  of	  het	  ei?	  
Op	  steeds	  meer	  basisscholen	  wordt	  nagedacht	  over	  het	  inzetten	  van	  tablets.	  Veel	  aandacht	  gaat	  
daarbij	  uit	  naar	  keuze	  van	  besturingssysteem,	  beheermogelijkheden	  en	  uiteraard	  verschillen	  in	  prijs.	  
Het	  gevaar	  bestaat	  dat	  appels	  met	  peren	  worden	  vergeleken.	  De	  startvraag	  zou	  eigenlijk	  moeten	  zijn:	  	  
‘Wat	  wil	  je	  met	  de	  tablet	  in	  je	  onderwijs?’	  Of	  ‘Welke	  mogelijkheden	  bieden	  diverse	  tablets	  in	  relatie	  
tot	  je	  schoolvisie	  op	  leren?’	  Ervaring	  heeft	  ons	  geleerd	  dat	  deze	  visie	  tot	  ontwikkeling	  komt	  en	  
concreter	  wordt	  naarmate	  er	  daadwerkelijk	  meer	  gewerkt	  gaat	  worden	  met	  tablets.	  
Waar	  moet	  je	  je	  keuzeproces	  starten?	  Door	  dit	  dilemma	  ontstaat	  op	  scholen	  een	  handelingsvacuüm.	  
	  
In	  onze	  begeleiding	  richten	  we	  ons	  sterk	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  vaardigheden	  en	  kennis	  bij	  
leerkrachten	  bij	  het	  werken	  met	  tablets	  in	  de	  klassenpraktijk	  en	  zien	  dat	  daardoor	  de	  
visieontwikkeling	  ook	  steeds	  beter	  op	  gang	  komt.	  Hierdoor	  kunnen	  veel	  gerichter	  keuzes	  gemaakt	  
worden	  tav	  welke	  leermiddelen	  je	  in	  huis	  wilt	  halen.	  	  
	  

Het	  werken	  met	  tablets	  kan	  helpen	  om	  een	  
concrete	  manier	  te	  vinden	  om	  	  
21	  eeuwse	  vaardigheden	  te	  ontwikkelen.	  
Naast	  taal	  en	  rekenen	  en	  de	  kernvakken,	  zijn	  
de	  competenties	  samenwerken,	  creativiteit,	  
ict-‐geletterdheid,	  communiceren,	  
probleemoplossend	  vermogen,	  kritisch	  
denken	  en	  sociale	  en	  culturele	  vaardigheden	  
van	  belang.	  Ook	  een	  betrokken,	  
ondernemende	  en	  nieuwsgierige	  houding	  
komen	  van	  pas	  in	  de	  21ste	  eeuw.	  	  Wil	  je	  deze	  
vaardigheden	  een	  plek	  geven	  in	  je	  
onderwijsaanbod	  dan	  biedt	  het	  werken	  met	  
tablets	  hier	  mooie	  kansen	  voor.	  	  We	  
ontwikkelden	  als	  houvast	  hierbij	  het	  SOM-‐
model.	  
	  

	  
SOM-‐model	  
De	  afgelopen	  jaren	  hebben	  digiborden,	  computers	  en	  laptops	  steeds	  meer	  terrein	  gewonnen	  in	  het	  
onderwijs,	  maar	  zelden	  is	  er	  aan	  het	  didactisch	  handelen	  van	  de	  leerkracht	  met	  de	  inzet	  van	  deze	  
middelen	  echt	  iets	  toegevoegd.	  Met	  de	  inzet	  van	  de	  tablet	  kan	  dit	  ook	  zo	  gebeuren,	  er	  zijn	  
aanbieders	  en	  gebruikers	  die	  het	  onderwijs	  adviseren	  om	  tablets	  in	  te	  zetten	  als	  een	  digitaal	  
leerboek	  of	  met	  name	  gericht	  op	  remediering	  of	  extra	  inoefenen	  van	  de	  leerstof.	  Wij	  zien	  gebruik	  
van	  een	  tablet	  op	  verschillende	  niveaus.	  In	  ons	  traject	  gaan	  we	  aan	  de	  hand	  van	  het	  SOM-‐model	  met	  
de	  school	  kijken	  welke	  niveau	  van	  inzet	  past	  bij	  de	  visie	  van	  de	  school.	  
	  
SOM:	  Samen	  inter-‐actiever	  	  
De	  meerwaarde	  van	  de	  tablet	  zien	  wij	  ook	  bij	  het	  actiever	  betrekken	  van	  de	  leerlingen	  bij	  de	  les.	  In	  
reguliere	  lessen	  zie	  je	  dat	  instructies	  worden	  gegeven	  mbv	  een	  digibord.	  Het	  kan	  zo	  zijn	  dat	  de	  vraag	  
of	  opdracht	  die	  de	  leerkracht	  stelt	  en	  uitvoert	  op	  het	  bord	  wordt	  beantwoord	  door	  enkele	  leerlingen,	  
die	  vertellend	  of	  op	  het	  digibord	  mogen	  laten	  zien	  wat	  hun	  bevindingen	  zijn.	  Echt	  actief	  handelen	  
blijft	  in	  veel	  gevallen	  bij	  een	  groot	  deel	  van	  de	  klas	  uit.	  
Een	  grotere	  interactiviteit	  met	  een	  omvangrijkere	  groep	  leerlingen	  kan	  behaald	  worden	  met	  behulp	  
van	  tablets.	  Er	  zijn	  mogelijkheden	  om	  tablets	  te	  laten	  communiceren	  met	  het	  digibord.	  Hierdoor	  kan	  
iedere	  leerling	  actief	  aan	  de	  slag	  met	  naar	  de	  tablets	  gestuurde	  vragen	  of	  opdrachten,	  door	  



individueel	  of	  in	  samenwerking	  een	  reactie	  te	  geven.	  	  
Op	  deze	  manier	  kunnen	  alle	  leerlingen	  aan	  de	  slag	  met	  de	  opdracht,	  ze	  geven	  hun	  input	  via	  de	  tablet	  
en	  deze	  kan	  worden	  besproken	  op	  het	  digibord.	  Kinderen	  geven	  als	  groot	  voordeel	  bij	  deze	  
mogelijkheid	  aan	  dat	  ze	  gehoord	  worden	  en	  dat	  ze	  zo	  goed	  van	  elkaar	  kunnen	  leren,	  omdat	  ze	  van	  
alle	  kinderen	  kunnen	  zien	  wat	  ze	  goed	  en	  eventueel	  fout	  hebben	  gedaan.	  Op	  deze	  manier	  vergroot	  je	  
de	  interactiviteit	  tijdens	  de	  les	  aanzienlijk.	  Je	  hebt	  zo	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  samenwerken	  aan	  
een	  opdracht	  te	  stimuleren.	  
	  
SOM:	  Oefenen	  	  
Oefenen	  van	  de	  leerstof	  met	  behulp	  van	  apps	  is	  het	  meest	  bekende	  niveau	  waarop	  tablets	  op	  school	  
worden	  ingezet.	  Feitelijk	  is	  dit	  niet	  anders	  dan	  de	  software	  pakketten	  die	  op	  een	  pc	  draaien.	  Doordat	  
kinderen	  met	  een	  tablet	  wel	  mobieler	  zijn	  om	  te	  oefenen,	  kan	  dit	  winst	  bieden	  in	  de	  
onderwijssituatie.	  Bij	  de	  meesten	  'oefen'	  apps	  is	  nog	  weinig	  leerling	  monitoring	  mogelijk.	  Pakketten	  
als	  Rekentuin,	  Taalzee	  bieden	  wel	  adaptiviteit	  en	  data	  feedback	  waar	  de	  meeste	  reguliere	  apps	  nog	  
niet	  in	  voorzien.	  Deze	  programma's	  zijn	  ook	  via	  een	  browsers	  of	  eigen	  tablet	  te	  benaderen.	  
Waar	  let	  je	  op	  bij	  de	  keuze	  van	  een	  app,	  waar	  moet	  deze	  aan	  voldoen?	  Het	  blijkt	  handig	  om	  hier	  
samen	  aan	  de	  hand	  van	  een	  kijkwijzer	  goed	  bij	  stil	  te	  staan.	  
	  
SOM:	  Maken	  
Als	  je	  als	  school	  ook	  wilt	  richten	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  21	  eeuwse	  vaardigheden	  dan	  biedt	  de	  tablet	  
tal	  van	  mogelijkheden.	  Door	  het	  inzetten	  van	  verschillende	  apps	  om	  iets	  te	  maken,	  van	  foto's,	  
filmpjes,	  collages,	  presentaties	  tot	  aan	  e-‐books.	  Als	  je	  leerstofinhoud	  met	  behulp	  van	  deze	  "maak"	  
apps	  laat	  verwerken	  wordt	  bij	  de	  kinderen	  een	  beroep	  gedaan	  op	  diverse	  21	  eeuwse	  vaardigheden	  
zoals	  samenwerken,	  creativiteit,	  kritisch	  denken	  en	  communicatie.	  Daarnaast	  blijkt	  de	  interactie,	  
activiteit	  en	  de	  betrokkenheid	  bij	  de	  leerlingen,	  maar	  ook	  bij	  de	  leerkracht	  groot.	  	  	  
Het	  gebruiksniveau	  is	  geheel	  afhankelijk	  van	  hoe	  de	  school	  haar	  onderwijs	  wil	  vormgeven	  en	  waar	  de	  
accenten	  in	  het	  onderwijs	  moeten	  komen	  te	  liggen.	  Als	  dit	  helder	  is	  kan	  er	  een	  bewuste	  keuze	  
worden	  gemaakt	  voor	  het	  gewenste	  niveau	  van	  inzet	  van	  tablets.	  	  
	  

Implementeren	  met	  behulp	  van	  DWDD	  (Deskundig	  Worden	  Door	  Doen)	  

	  

Eerste	  fase:	  Zien	  

Bij	  onze	  trajecten	  vindt	  de	  professionalisering	  
plaats	  op	  de	  werkvloer,	  in	  de	  les	  met	  de	  
kinderen.	  Leerkrachten	  doen	  kennis	  en	  
vaardigheden	  op	  tijdens	  hun	  dagelijkse	  
lespraktijk.	  Onze	  begeleider	  is	  in	  de	  klas	  en	  geeft	  
les	  aan	  de	  kinderen	  op	  basis	  van	  de	  leerdoelen	  
die	  op	  dat	  moment	  aan	  de	  orde	  zijn.	  
Leerkrachten	  zien	  het	  effect	  bij	  hun	  leerlingen,	  
krijgen	  beelden	  bij	  klassenorganisatie	  en	  inzet	  
van	  de	  tablets	  en	  apps	  doordat	  ze	  concrete	  
lesmogelijkheden	  en	  toepassingen	  zien	  en	  
ervaren.	  In	  deze	  fase	  komt	  voornamelijk	  de	  S	  en	  
de	  M	  vanuit	  het	  SOM-‐model	  aan	  de	  orde.	  In	  de	  

eerste	  fase	  kun	  je	  eventueel	  met	  tablets	  die	  wij	  meenemen	  in	  je	  eigen	  schoolpraktijk	  aan	  de	  slag	  
gaan	  om	  te	  experimenteren	  of	  je	  werkt	  met	  je	  eigen	  middelen.	  

	  

	  



Tweede	  fase:	  Doen	  

Samen	  met	  KEii	  gaat	  de	  leerkracht	  aan	  de	  slag	  om	  zelf	  lessen	  te	  arrangeren	  vanuit	  de	  verschillende	  
lesdoelen.	  De	  les	  wordt	  uitgevoerd	  in	  aanwezigheid	  van	  KEii,	  voorzien	  van	  feedback	  en	  geëvalueerd.	  
Tijdens	  deze	  fase	  komen	  alle	  niveaus	  van	  het	  SOM	  model	  aan	  bod.	  

Derde	  fase:	  Kunnen	  	  

Leerkrachten	  maken	  zelf	  een	  les	  en	  krijgen	  op	  deze	  lesopzet	  feedback	  vanuit	  KEii.	  De	  lesactiviteiten	  
worden	  besproken	  en	  de	  leerkrachten	  gecoacht	  in	  de	  uitvoering	  en	  klassenmanagement	  van	  de	  les.	  
De	  leerkracht	  zal	  uiteindelijk	  zelfstandig	  (en	  in	  samenwerking	  met	  collega’s)	  onderwijs	  mbv	  de	  tablet	  
kunnen	  arrangeren.	  	  

Vierde	  fase:	  Borging	  

Onze	  werkwijze	  kan	  worden	  uitgevoerd	  met	  een	  heel	  team	  of	  een	  enkele	  leerkracht.	  Waarbij	  deze	  
leerkracht	  wordt	  opgeleid	  tot	  deskundige	  binnen	  de	  school.	  Indien	  gekozen	  wordt	  voor	  een	  deel	  van	  
het	  team,	  zullen	  de	  deelnemende	  leerkrachten	  na	  de	  fase	  ‘borging’	  een	  aansturende	  rol	  gaan	  
vervullen	  binnen	  de	  school.	  In	  deze	  fase	  van	  het	  traject	  is	  het	  van	  belang	  dat	  het	  werken	  met	  tablets	  
geborgd	  wordt	  in	  de	  school.	  Hiervoor	  wordt	  in	  samenwerking	  met	  directie,	  bouwcoördinator,	  ict-‐er	  
en/of	  een	  ict	  werkgroep	  een	  passend	  en	  concreet	  plan	  van	  aanpak	  opgesteld	  dat	  de	  borging	  en	  
continuering	  van	  het	  traject	  bewerkstelligt.	  	  

Kennis	  delen	  
Naast	  deze	  begeleiding	  in	  de	  klassen,	  bestaan	  onze	  trajecten	  uit	  plenaire	  bijeenkomsten	  waar	  
inspiratie	  en	  kennis	  en	  vaardigheden	  delen	  centraal	  staat.	  De	  bijeenkomsten	  lopen	  als	  een	  rode	  
draad	  door	  het	  traject	  en	  zijn	  steeds	  gekoppeld	  aan	  een	  van	  de	  niveaus	  van	  het	  SOM	  model.	  We	  
bieden	  onze	  trajecten	  aan	  zowel	  op	  school-‐	  als	  bovenschools	  niveau.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  de	  
begeleiding	  plaatsvindt	  in	  de	  klassen	  en	  dat	  er	  in	  samenwerking	  geprofessionaliseerd	  wordt.	  We	  
merken	  dat	  deze	  bijeenkomsten	  hoog	  gewaardeerd	  worden,	  leerkrachten	  geven	  aan	  dat	  met	  name	  
de	  verbinding	  tussen	  het	  leren	  op	  de	  werkvloer,	  in	  de	  eigen	  praktijk	  met	  het	  uitwisselen	  van	  tips,	  
ideeën	  en	  kennis	  van	  collega’s	  heel	  waardevol	  is.	  
	  
Praktisch	  
Een	  traject	  zien-‐doen-‐kunnen	  met	  KEii	  duurt	  in	  principe	  een	  schooljaar.	  Gezamenlijk	  worden	  een	  
aantal	  plenaire	  momenten	  en	  klassenbezoeken	  ingepland.	  Het	  traject	  wordt	  in	  een	  persoonlijk	  
gesprek	  altijd	  op	  maat	  gemaakt	  en	  passend	  bij	  de	  unieke	  situatie	  van	  de	  school	  aangeboden.	  	  
	  
Wilt	  u	  meer	  informatie?	  
We	  vertellen	  u	  graag	  meer	  
	  
Andre	  Slegers	  en	  Michelle	  Clement	  
www.keii.nl	  |	  @keiionderwijs	  |	  www.facebook.com/keiionderwijs	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ervaringen	  en	  reacties	  op	  KEii	  tablet	  trajecten	  
	  

	  
	  
	  
Artikel	  VIVES	  ‘leerkrachten	  willen	  professionalisering’	  
http://vives.nl/nieuws/leerkrachten-‐willen-‐ondersteuning-‐bij-‐inzet-‐van-‐tablets-‐in-‐de-‐klas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


