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ICT‐gereedschappen  

voor de leerkracht van de 21e eeuw 

 

 
Het doel van dit handboek is leerkrachten van de 21e eeuw informatie te 

verstrekken over verschillende ICT‐gereedschappen (“tools”), die ze in hun 

klassensituatie kunnen gebruiken. 

vertaald en bewerkt door Leendert‐Jan van Splunter (twitter: @eljee59) 

vrij naar: 
 “Tools for the 21st Century Teacher” door Michael Zimmer, Created in spring/summer 2010, 

http://issuu.com/mzimmer557/docs/tools_for_the_21st_century_teacher?mode=a_p  
 

met hulp van: 
Brigitte Boezelijn (twitter: @bboezelijn) 

Michel Boer (twitter: @michelboer) 
 

 

http://twitter.com/eljee59
http://twitter.com/BBoezelijn#
http://twitter.com/michelboer#
http://issuu.com/mzimmer557/docs/tools_for_the_21st_century_teacher?mode=a_p
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Bij de vertaling/bewerking 

Al een poos geleden kwam dit handboek van Michael Zimmer aan me voorbij. Ik vond het 
interessant, maar legde het toch terzijde. Onlangs kwam het weer onder mijn aandacht, vast naar 
aanleiding van een tweet (een bericht op twitter) van een van de mensen die ik volg. 

Omdat ik veel van de in het handboek genoemde tools inmiddels ook kende en weet dat ze door 
enthousiaste collegae, die actief bezig zijn met “onderwijs met ict”, worden gebruikt, leek het me 
nuttig een poging te wagen het boek te vertalen. Er zijn ook nog veel collegae die deze ict‐
gereedschappen niet kennen. 

Michael Zimmer, de schrijver van het handboek, woont en werkt in de USA. Alle gebruikte ict‐
gereedschappen zijn dus ook afkomstig uit Amerika. Ze zijn vrijwel zonder uitzondering ook in een 
Nederlandstalige omgeving in te zetten. Als leerkracht zul je er wellicht wat extra moeite voor 
moeten doen; dat geldt zeker ook voor jonge leerlingen. Alle gereedschappen zijn echter zonder 
meer Nederlandstalig te vullen met teksten. 

Vrijwel alle genoemde video‐gebruiksaanwijzingen zijn Engelstalig.  Waar meer Nederlandstalige 
informatie voorhanden is, heb ik geprobeerd deze te noemen. Zeker waar Michael Zimmer verwijst 
naar Amerkaanse blogs, heb ik een aantal Nederlandse blogs genoemd. 

Hoewel ik getwijfeld heb, ben ik in het vertalen en bewerken uiteindelijk toch dicht bij de originele 
tekst gebleven. 

Ik ben zo vrij geweest één ict‐gereedschap van Nederlandse bodem toe te voegen, namelijk 
Timerime. 

Natuurlijk blijft het altijd van belang je vanuit je vakinhoud en didactiek af te vragen welke 
technologie je zou moeten toepassen. Dit staat bekend als TPACK: “Technological, Pedagogical and 
Content Knoledge” 

Verder zijn alle genoemde gereedschappen webbased. Je hebt dus een computer met 
internetverbinding nodig. Wanneer je eenmaal een account hebt gemaakt bij een van de diensten, 
kun je dat account en de producten die je er hebt gemaakt, overal openen. Alle gereedschappen zijn 
gratis, of kennen een gratis variant of gratis “educational account”. 

Tenslotte ben ik veel dank verschuldigd aan: 

 Tessa van Zadelhof (twitter: @warempel), voor de stimulerende woorden; 

 Brigitte Boezelijn (twitter: @bboezelijn) en Michel Boer (twitter: @michelboer) voor zowel 
het corrigeren van de teksten als voor de inhoudelijke opmerkingen. 

De Nederlandse vertaling van “Tools for the 21st Century Teacher” verschijnt na overleg met en na 
toestemming van de Amerikaanse auteur, Michael Zimmer. 

Januari 2011, 

Leendert‐Jan van Splunter. 

http://twitter.com/warempel
http://twitter.com/BBoezelijn#
http://twitter.com/michelboer#
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Er bestaat een wijdverbreid misverstand dat 

jonge leerkrachten ervaring hebben met 

technologie. De meeste oudere leerkrachten 

hebben tegenwoordig het gevoel dat hun jonge 

collegae meer kennis hebben van technologie en 

daarom geen hulp nodig hebben bij het 

gebruiken van technologie. 

Er bestaat ook een wijdverbreid misverstand dat 

oudere leerkrachten geen zin hebben om zich te 

verdiepen in technologie, of dat zij zelfs bang 

zouden zijn voor technologie. Dit is ver bezijden 

de waarheid! Oudere leerkrachten willen 

technologie net zo goed leren kennen als hun 

jongere collegae. 

Een derde misvatting is dat scholen diep in de 

buidel zouden moeten tasten om technologie in 

de klassensituatie te kunnen integreren. Je kunt 

wel een digitaal schoolbord, een 

documentcamera of een flip‐camera  hebben, 

maar er zijn nog zoveel meer verschillende 

GRATIS ICT‐gereedschappen die leerkrachten 

zouden moeten gebruiken. 

Wat leerkrachten nodig hebben is iemand –of 

iets– dat hen help deze ICT‐tools uit te leggen, 

zodat ze als leerkracht beter toegerust zijn voor 

de 21e eeuw. Tien jaar geleden telde het gebruik 

van een overheadprojector of een videorecorder 

nog als toppunt van het integreren van 

technologie in de klassensituatie. Tegenwoordig 

is dat niet meer het geval. 

 

De gereedschappen die leerkrachten in hun 

klassensituatie kunnen en zouden moeten 

inzetten, veranderen. Er zijn verschillende 

webbased technologiegereedschappen, die 

leerkrachten kunnen inzetten om hun gebruik van 

technologie te vergroten. Deze gereedschappen 

kunnen zelfstandig worden gebruikt, in 

samenwerking met leerlingen en/of in 

samenwerking met andere leerkrachten.  

Wat je in deze gids zult vinden, zijn ICT‐

gereedschappen, die je tot leerkracht van de 21e 

eeuw zullen maken. Je vindt verschillende 

suggesties voor implementatie en gebruik èn 

manieren om ze met leerlingen te gebruiken. 

Wanneer je leidinggevende bent, adviseer ik je 

deze gids aan nieuwe leerkrachten uit te reiken, 

maar ook aan leerkrachten die tobben met de 

integratie van technologie. 

Het is belangrijk om je te realiseren dat je niet alle 

tools hoeft te gebruiken om leerkracht van de 21e 

eeuw te zijn. Begin met één of twee tools, 

waarvan je denkt dat ze jou het meest zullen 

helpen. Er bestaat een goede kans dat wanneer je 

eenmaal gestart bent met het gebruik van één 

tool, je daarna verschillende tools zult gaan 

gebruiken. Het is belangrijk dat je ze niet alleen 

gebruikt, zodat je kunt zeggen dat je ze gebruikt. 

Het is aan jou om een manier te vinden, zodat ze 

van hulp zullen zijn bij jouw manier van lesgeven. 

Michael Zimmer
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Twitter is “Social Networking”. Toen het werd ontworpen, was dat althans de bedoeling. Maar voor 
onderwijsgevenden gaat het er niet om Twitter sociaal te gebruiken, maar wel om Twitter 
professioneel in te zetten. Het gebruiken van Twitter is de eerste stap om een Professional Learning 
Network (PLN) op te bouwen. 

Leerkrachten van alle leerjaren uit het Primair, Speciaal en Voortgezet Onderwijs, leerkrachten vanuit 
allerlei vakgebieden, hoogleraren, professoren, directeuren, ICT‐coördinatoren gebruiken Twitter om 
met elkaar in contact te komen om zo bronnen, informatie, ideeën, concepten en verhalen met 
betrekking tot onderwijs met elkaar te delen. Je zou kunnen proberen om met Google te zoeken en 
je zult worden overladen met duizenden links die je naar sites leiden, die je alleen nog maar meer 
zullen laten zoeken. Probeer hetzelfde eens door Twitter en je netwerk te gebruiken, en je zult 
resultaten meer op maat krijgen, dan Google ooit voor je zou kunnen doen. 

Hoe begin je? Surf naar Twitter en maak een account. Daarna zou ik de Glog (kijk op pagina 8 om te 
ontdekken wat een Glog is) bekijken, die Michael Zimmer heeft gemaakt. Hij geeft een overvloedige 
opsomming van bronnen over Twitter en PLN’s. Dat zou een geweldig startpunt zijn. Je kunt 
natuurlijk ook Michael Zimmers Blog over Twitter bekijken, waar hij uitvoerig zijn ervaringen met 
Twitter beschrijft. Uiteraard kun je ook een tweep (zo heet een iemand die twittert) in je omgeving 
eens vragen samen met je te kijken. 

Beginnen met Twitter kan wel wat tijd kosten. De tijd die je investeert, zal echter tot de grootste 
professionele ontwikkeling leiden, die je ooit als leerkracht zult kunnen behalen. Wanneer je dit 
leest, zul je waarschijnlijk sceptisch staan tegenover het idee van Twitter.  Ook ikzelf stond ooit in die 
schoenen; ook ik stond er sceptisch tegenover. Nu is de waarde van de contacten die ik heb met 
andere onderwijsgevenden onmeetbaar. Wees niet bang om buiten de lijntjes van gewone 
professionele ontwikkeling te stappen. 

Kijk hier voor een uitgebreide Nederlandstalige handleiding: 
http://www.interimintelligence.nl/handleiding_Twitter.php  

Kijk hier voor 5 praktijkvoorbeelden van het gebruik van Twitter in de klas: 
http://www.bijgespijkerd.nl/bijgespijkerd/twitter‐in‐classroom‐top‐5‐praktijkvoorbeelden  

Prettige tools om mee te twitteren zijn tweetdeck of de app Echofon voor iPad of iPhone.  

www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
www.twitter.com
http://mz557.edu.glogster.com/twitter-building-a-pln/
http://www.edutechintegration.com/2010/01/do-you-tweet-as-educatoryou-should.html
http://www.tweetdeck.com/beta/
http://www.echofon.com/
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Een andere tool waarmee je wellicht zou willen starten is bloggen.  

“Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig – soms meer malen per dag – 
nieuwe bijdragen verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische 
volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerst) wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, 
treft dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) aan. De auteur, ook wel blogger genoemd, 
biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers van zijn 
weblog. Meestal gaat het dan om tekst, maar het kan ook om foto's (een fotoblog), video (vlog) of 
audio (podcast) gaan. Weblogs bieden hun lezers ook veelal de mogelijkheid om – al dan niet 
anoniem – reacties onder de berichten te plaatsen”. (bron: Wikipedia) 

Zoals je hierboven kunt zien zijn er verschillende mogelijkheden. Klik maar eens op één van de logo’s 
om naar de site te gaan. Bloggen is delen.  Je kunt meningen delen, maar ook overdenkingen, ideeën, 
concepten, bronnen, activiteiten, links, lessen etc. De eerste stap die je neemt wanneer je wilt gaan 
bloggen is voor jezelf het speerpunt van je blog vaststellen. Wat ga je delen? Voor een snelle 
introductie kun je de volgende –Engelstalige– video bekijken: Blogs in plain English. 

Bloggen geeft je ook een mogelijkheid om te reflecteren. Het mooie van het delen van je reflecties, is 
dat je er met anderen over kunt communiceren. In onderwijs is het van belang om communiceren 
over je opvattingen, om je een betere leraar te maken. 

Bloggen biedt je een manier om andere mensen te vinden die jouw belangstelling delen. Ze lezen je 
blog en geven er reacties op. Een andere manier dus om een Professional Learning Network te 
creëren. Bloggen brengt leraren bijeen. Bloggen kan een krachtige tool zijn om een betere leraar te 
worden. 

Het geweldige van bloggen is,  dat het niet noodzakelijk is om te delen. Het kan ook een persoonlijk 
digitaal dagboek zijn waarin je je ervaringen als leerkracht bijhoudt. Het is een mooie manier om zo 
je herinneringen bij te houden. Wanneer je met pensioen gaat, kun je een boek schrijven over alles 
wat je meemaakte als leerkracht. Elke leerkracht neemt zich wel eens voor om een boek bij te 
houden met “grappige dingen die leerlingen zeggen, vragen, voorstellen en denken”. Wanneer je een 
blog bijhoudt, is dat niet moeilijk om te doen en kun je er nog eens naar terug kijken. 

Waar zou je een blog over kunnen schrijven?  Je kunt natuurlijk eens op het blog van Michael Zimmer 
kijken, of op het blog van Leendert‐Jan van Splunter. Andere bloggers over onderwijs (en ICT) zijn 
bijvoorbeeld Michel Boer (meester Michel),  Tessa van Zadelhoff (Warempel), André Manssen 
(Manssen), Elke Das (Elke Das) en  Wauwel (Wauwel).   

In Nederland is er een speciale site van Wordpress: www.edublogger.nl.   

 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=blogger&continue=https://www.blogger.com/loginz?d=http://www.blogger.com/home&a=ADD_SERVICE_FLAG&passive=true&alinsu=0&aplinsu=0&alwf=true&ltmpl=start&skipvpage=true&rm=false&showra=1&fpui=2&naui=8#s01
http://edublogs.org/
http://nl.wordpress.com/
http://commoncraft.com/blogs
http://commoncraft.com/blogs
http://leendertjan.edublogger.nl/
http://meestermichel.edublogger.nl/
Helmi Verplancke
Sticky Note
Accepted set by Helmi Verplancke

Helmi Verplancke
Sticky Note
Accepted set by Helmi Verplancke

http://warempel.wordpress.com/
http://www.manssen.nl/
http://blogger.xs4all.nl/elkedas/
http://www.wauwel.nl/wordpress/
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Wanneer je hebt besloten om een blog bij te gaan houden, zul je snel ontdekken dat je ook blogs van 
anderen gaat lezen. Zo gebeurde het bij mij ook. Met Google Reader kun je eenvoudig de blogs die je 
wilt volgen opslaan, organiseren en lezen. Blogs toevoegen gaat eenvoudig via kopiëren en plakken. 
Voor een snelle introductie kun je de volgende –Engelstalige– video bekijken: Google Reader in plain 
English.  

Wanneer je Google Reader gebruikt, gebruik je een toepassing die RSS heet: Real Simple Syndication. 
Het idee achter RSS is dat het het internet bij jou brengt, in plaats van dat jij steeds het internet op 
moet om op zoek te gaan naar updates van de sites die je regelmatig bezoekt. In het Engels spreken 
we van een “feed”:  het internet voedt jou.  Om beter te begrijpen hoe RSS werkt, kun je de volgende 
–Engelstalige– video bekijken: RSS in plain English. Wanneer je blogs bezoekt, kijk je naar het 

volgende icoontje:   . Je vindt daar de link naar de “feed”. 

Om je op weg te helpen met enkele blogs te volgen zou je de onderstaande feeds aan je Google 
Reader kunnen toevoegen: 

 http://leendertjan.edublogger.nl/ 
 http://meestermichel.edublogger.nl/ 
 http://warempel.wordpress.com/ 
 http://www.wauwel.nl/wordpress/  
 http://www.manssen.nl/ 
 http://blogger.xs4all.nl/elkedas 
 http://onderwijsmetict.blogspot.com/ 
 http://www.gerarddummer.nl/blog/ 
 http://ictoblog.nl/ 
 http://ictnieuws.web‐log.nl/ 
 http://ict‐en‐onderwijs.blogspot.com/ 
 http://ictee.wordpress.com/  
 http://www.leerbeleving.nl/ 
 http://mediageniusblog.blogspot.com/ 
 http://www.trendmatcher.nl/  
 http://www.edutechintegration.com/  

Werk je met een iPad, dan vind ik Yume een prettige rss‐reader: www.yume.co  

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=reader&passive=1209600&continue=http://www.google.com/reader/&followup=http://www.google.com/reader/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=reader&passive=1209600&continue=http://www.google.com/reader/&followup=http://www.google.com/reader/
http://www.commoncraft.com/custom-video-google-reader-plain-english
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=reader&passive=1209600&continue=http://www.google.com/reader/&followup=http://www.google.com/reader/
http://commoncraft.com/rss_plain_english
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Diigo is een website voor Social Bookmarking (Sociaal Bladwijzeren). Het komt er op neer dat je je 
favoriete websites “bookmarkt” op een website en ze dan deelt (althans: kunt delen) met andere 
mensen. Veel “Social Bookmarking”‐sites bieden de mogelijkheid om deel te nemen aan groepen, 
waarmee je je links kunt delen. Voor een snelle introductie kun je de volgende –Engelstalige– video 
bekijken:  Bookmarking in plain English. (Let op: in de video wordt gewerkt met Delicious; in dit 

handboek echter wordt Diigo besproken). 

Er zijn dus verschillende websites voor “Social bookmarking”, maar persoonlijk geef ik de voorkeur 
aan Diigo. Diigo biedt een aantal zaken die andere websites missen. Met Diigo kun je op een 
webpagina tekst markeren en zelfs Post‐it blaadjes toevoegen. Je kunt lijsten maken om je links mee 
te organiseren. Je kunt deelnemen aan verschillende groepen, gebaseerd op het type links dat je 
deelt. Om meer over Diigo te leren, kun je de webpagina met video‐handleiding bekijken. 

Sociaal zijn bij “Social Bookmarking” is uiteraard niet verplicht. Iedereen bewaart zijn favoriete links 
meestal in de map “Favorieten” van de webbrowser, zoals Internet Explorer. Het probleem is dat je, 
wanneer je na enkele jaren een nieuwe PC koopt, je deze favorieten kwijt bent. Door gebruik te 
maken van “Social Bookmarking” zijn je links overal beschikbaar waar je internetverbinding hebt. 

Het gebruik van Diigo om je favoriete webpagina’s te organiseren, kan je helpen je onderwijs te 
verbeteren. Je kunt lijsten maken over de verschillende onderwerpen die je onderwijst en links 
maken naar bepaalde lijsten. Er is ook een optie “Read Later”, wanneer je geen tijd hebt om de 
website die je bezocht helemaal goed te bekijken. Je kunt ook websites “taggen” (merken) met 
keywords, gebaseerd op het onderwerp van de website. Je kunt weer zoeken in je “tags” om 
websites terug te vinden. 

Wanneer je Diigo gaat gebruiken, installeert het een “toolbar” (werkbalk) in je browser. Dit maakt 
het gebruik van Diigo een stuk eenvoudiger. Ik haat toolbars, maar deze is geweldig. Het maakt 
internet een stuk gebruiksvriendelijker. 

Kijk eens op: 

http://groups.diigo.com/group/digiborden 

http://groups.diigo.com/group/web20‐in‐de‐klas 

http://www.diigo.com/profile/elkedas 

http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.commoncraft.com/bookmarking-plain-english
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=kcecBgRd3ig
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De beste manier om Glogster te bekijken, is als digitaal prikbord. Met Glogster heb je de mogelijkheid 
om plaatjes video of audio toe te voegen aan je digitale posters. Er zijn duizenden achtergronden en 
functies, die je kunt toevoegen aan een Glog. 

Glogster is ook beschikbaar voor educatieve doeleinden. Met een “education account” kun je een 
virtuele klas aanmaken met leerlingen (tot aan 100 gratis leerling‐accounts), die je ook kunt 
monitoren. Wanneer zij wijzigingen aanmaken in hun Glog, worden die in jouw virtuele klas gemeld. 

Glogster is een geweldige tool voor leerlingen. Ze kunnen het voor verschillende doeleinden 
gebruiken. Het is ook een geweldige tool voor leerkrachten, om bronnen voor een les op te slaan, of 
zelfs om een voordracht te ondersteunen. Leerlingen zullen het fijn vinden om creatief met Glogster 
te werken, en de functies maken het veel overzichtelijker dan een papieren muurkrant. 

Glogster is altijd aan het verbeteren. Je kunt nu zoeken in verschillende categorieën Glogs, die als 
voorbeeld zijn gemaakt, maar die je ook in je eigen lessen kunt opnemen. Er is ook een "Educator's 
Resource Library" die vele ideeën biedt voor lessen en activiteiten in je klaslokaal. Kijk ook eens naar 
de Glogster Tutorial Video (Engelstalig) voor een introductie van Glogster. Kijk ook een naar het blog 
van Michael Zimmer met tips voor het gebruik van Glogster in je klas. 

Glogster is een geweldige tool die de interesse van leerlingen in het maken van presentaties kan 
vergroten. Het geeft hen meer mogelijkheden en meer kansen om zichzelf uit te drukken en hun 
creativiteit te delen. Leerlingen zullen de eindeloze mogelijkheden van Glogster op prijs stellen en 
zullen graag de informatie op hun Glog goed organiseren. Een geweldig alternatief om bij elk project 
met je leerlingen te kunnen gebruiken! 

Kijk voor een handleiding “een poster maken met Glogster” hier: 
http://www.stationtostation.nl/uploads/lesbrief/Een%20poster%20maken%20met%20Glogster.pdf  

Kijk voor een handleiding “een Glog maken” hier: 
http://www.daltonvoorburg.nl/file/61547/1265702170/Glogster_handleiding%5B1%5D.doc  

 

 

 

 

 

 

http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/
http://edu.glogster.com/categories/
http://edu.glogster.com/download/glogster-edu-educator-resource-library.pdf
http://edu.glogster.com/download/glogster-edu-educator-resource-library.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=qW5SSn9nno0
http://www.edutechintegration.com/2009/12/glogster-in-classroom.html
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Prezi is waarschijnlijk een van de meest favoriete nieuwe tools. Het is webbased 
presentatiesoftware. Er bestaat een “educational account”, dat mogelijkheden en opties biedt, die 
het standaard account niet heeft. De beste manier om Prezi te beschrijven is als een oneindig groot 
3D schilderdoek om een presentatie op te maken. 

PowerPoint is lineaire presentatiesoftware. Met Prezi heb je de mogelijkheid in‐ en uit te zoomen, 
maar ook om objecten 360 graden te laten draaien. Het mooie van in‐ en uitzoomen, is dat het je de 
mogelijkheid biedt om te focussen op een detail van een plaatje, grafiek of kaart. Het biedt de 
mogelijkheid om video en plaatjes op te nemen en om links te maken, die buiten de presentatie 
leiden. Omdat het een webbased applicatie is, is het eenvoudig om hem te delen met leerlingen of 
collegae, zonder dat zij speciale software nodig hebben. 

Voor een introductie van Prezi kun je deze video handleiding (Engelstalig) bekijken. Je hebt ook de 
mogelijkheid om te zoeken naar Prezi’s die anderen gemaakt hebben over onderwerpen waar jij les 
in geeft. Wellicht vind je deze presentatie met tips & trucs  voor Prezi ook handig.  Of kijk eens naar 
de Nederlandstalige Prezi  van Jacco van der Pol. Wanneer je gewend bent in je klas PowerPoint te 
gebruiken is dat prima. Je kunt een PowerPoint ook als pdf importeren in Prezi om je normale 
presentatiewijze te veranderen. (Eerst je PowerPoint met bijvoorbeeld pdfcreator omzetten in een 
pdf).  Leerlingen willen wel eens wat anders dan PowerPoint! 

Het is wel eerlijk om te vertellen dat het wel even zal duren tot je er aan gewend bent hoe je je 
presentatie moet organiseren. Afstappen van de lineaire manier waarop we gewend zijn onze dingen 
te doen, heeft even tijd nodig, maar wanneer je eenmaal een presentatie af hebt, zal het de moeite 
zeker waard blijken te zijn. Stap af van de monotone PowerPoints in je klas! Maak indruk met het 
gebruik van iets nieuws! Zorg dat mensen je vragen wat het is! Maak je presentaties gedenkwaardig! 

Het boekje “Presenteren met Prezi” van Hedwyg van Groenendaal (Pearson Education, 2010, ISBN 
978 90 430 2062 6) helpt je zeker op weg. Kijk ook eens op haar blog www.presenterenmetprezi.nl.  
Volg op twitter @preziNL.  

Prezi is er ook als app voor de iPad. 

 

Wanneer je interesse hebt in (nog) een andere mogelijkheid, kijk dan eens bij Ahead. 

http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://prezi.com/
http://www.youtube.com/watch?v=bMHBNa5KGJ0
http://prezi.com/explore/
http://prezi.com/wesbmcijhqvx/prezi-tips-and-tricks/
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
http://ahead.com/#
http://prezi.com/aegele8naski/waarom-prezi/
http://twitter.com/prezinl


ICT‐gereedschappen voor de leerkracht van de 21e eeuw – Leendert‐Jan van Splunter – 2011    Pagina 10 
 

 

Dropbox zal uiteindelijk een van de meest nuttige sites zijn die je zult gebruiken.  Dropbox is een 
online bestandsopslagdienst. Je kunt tot 2 GB opslag gratis krijgen. Je kunt meer ruimte kopen, maar 
wanneer je denkt aan de gemiddelde USB‐stick die je gebruikt, dan is 2 GB meer dan voldoende om 
je gebruikelijke Word‐, Excel‐ en PowerPointbestanden op te slaan. 

Je kunt je Dropbox‐account benaderen vanaf elke computer met internetaansluiting; dus je kunt 
altijd bij je belangrijke bestanden. Je kunt ook de Dropbox iPhone app installeren op je iPhone, zodat 
je je bestanden ook onderweg bij je hebt. Ook is er een Dropbox app voor de iPad en ook een app 
voor Android toestellen. 

Ik zal maar niet vertellen hoe vaak m’n USB‐stick op school lag, terwijl ik ‘m thuis nodig had, of dat ik 
‘m thuis had laten liggen met een les voor in de klas erop. Met Dropbox kun je folders (mappen) 
maken, zodat je je bestanden kunt organiseren. Je kunt ook Dropbox‐folders of –bestanden delen, 
zodat leerlingen of collegae erbij kunnen. Kijk naar "Dropbox in plain English" (Engelstalig) voor een 
goede introductie. 

Kijk voor een Nederlandstalige handleiding op: http://handleiding.helpmij.nl/download.php?id=203  

 

Evernote is een andere site om “spulletjes” te verzamelen die je op het web, maar ook in de echte 
wereld, vindt. Het idee van deze tool is dat je aantekeningen kunt maken, audio en video kunt 
opnemen en web‐content kunt bewaren. Je hebt ook de mogelijkheid om je aantekeningen met 
anderen te delen, dus is het ook weer een geschikte tool voor samenwerking tussen jou en leerlingen 
of collegae. 

Voor Evernote kun je een toolbar voor je browser downloaden, maar je kunt ook een volledige versie 
gebruiken. Ook zijn er gratis apps voor smartphones en iPad. Het is de tool voor de 
ongeorganiseerden. Het is de plaats om de weetjes op te slaan, waarvan je nog niet weet wat (of) je 
er mee zult gaan doen. Voor meer informatie en een beter begrip van Evernote stel ik voor dat je 
kijkt naar de Evernote handleiding (Engelstalig) die gemaakt is voor onderwijsgevenden.  

https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
http://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://www.dropbox.com/
https://www.dropbox.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ghKdYKZ1Sts
http://www.evernote.com/about/home.php
http://www.evernote.com/about/home.php
http://www.evernote.com/about/home.php
http://www.evernote.com/about/home.php
http://www.youtube.com/watch?v=IHeVZvnCjNA
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Quizlet is een website waar je online flitskaartjes kunt maken. Er zijn wel meer flitskaartsites, maar 
Quizlet biedt de leerlingen de meeste mogelijkheden. Het mooie van Quizlet is dat leerlingen niet per 
se zelf flitskaartjes hoeven te maken, maar ook op zoek kunnen gaan naar flitskaartjes met de 
woorden die ze nodig hebben. Waarschijnlijk is dat in het Nederlands iets minder eenvoudig.  

Nadat de flitskaartjes zijn gemaakt, zijn er verschillende manieren om de woordjes te leren. Er zijn 
ook verschillende spelletjes die de kinderen kunnen leren; ze kunnen zelf ook een quiz met 
verschillende soorten vragen maken om de woordjes te leren. 

Wanneer je voor je leerlingen een set flitskaartjes maakt, kunnen ze deze zoeken en op elk gewenst 
moment –op school, maar ook thuis– oefenen. Voor leerkrachten met weinig tijd (wie niet?) zou het 
een mooi project zijn voor leerling‐ of ouderhulp in de klas. Leerlingen kunnen zelfs inloggen met een 
Facebook‐account. 

Leuk om te weten, is dat Quizlet is gemaakt door een Amerikaanse Highschool‐leerling, die een 
betere manier zocht om woordjes te leren. Dat alleen is al een reden Quizlet te gebruiken: van 
leerlingen voor leerlingen. De leerling staat centraal!  

Je kunt deze Quizlet handleiding (Engelstalig) bekijken om meer te leren over Quizlet en hoe je het 
met je leerlingen kunt gebruiken.  

 

    

 

 

 

 

 

 

http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
http://quizlet.com/
www.facebook.com
http://www.youtube.com/watch?v=Diqf0P5dbNQ
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Wallwisher is een van mijn meest favoriete websites om te gebruiken en te delen. De beste manier 
om deze website te beschrijven is ‘m je voor te stellen als een virtueel prikbord waar jij en anderen 
notities op kunnen hangen. Met de post‐its kun je links aanbrengen naar andere websites of  
YouTube. 

Op iedere post‐it passen maximaal 160 lettertekens, dus de reacties zullen kort en specifiek zijn. Een 
post kan anoniem zijn, of ondertekend. Wanneer je Wallwisher met leerlingen gebruikt, kun je het zo 
instellen dat posts eerst goedgekeurd moeten zijn, voordat ze op het prikbord zichtbaar worden. Het 
mooiste van Wallwisher is de mogelijkheid om zelf een URL te bedenken. 

Zodra je eenmaal een bord hebt gemaakt, kun je instellen hoe iedereen de post‐its ziet. Je hebt dus 
de totale controle over de organisatie van de posts. Dit zorgt ervoor dat je de site voor meer zaken 
kunt gebruiken dan alleen prikbord. 

Hoe zou je Wallwisher in je school in kunnen zetten? 

  Maak een prikbord voor leerkrachten om hun mening te geven over een onderwerp in school. 

  Maak een prikbord voor leerlingen om hun mening te geven over bepaalde lessen of nieuws. 

  Maak een prikbord voor leerlingen om websites of andere zaken te delen. 

  Plaats (historische) gebeurtenissen op het prikbord en laat leerlingen deze in de juiste volgorde 
plaatsen. 

  Voer in de klas met de leerlingen een discussie over een bepaald onderwerp en laat ze daarna op 
het prikbord op elkaar reageren. 

  Maak een prikbord met aankondigingen voor personeel, leerlingen en ouders. 

  Maak een prikbord om links tussen leerlingen en leerkrachten te kunnen delen; maak een 
prikbord per vakgebied. 

Een Nederlandstalige handleiding kun je hier bekijken: 
http://www.scribd.com/doc/33230178/Handleiding‐Wallwisher  

http://www.wallwisher.com/
http://www.wallwisher.com/
http://www.wallwisher.com/
http://www.wallwisher.com/
http://www.wallwisher.com/
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Titanpad is een website die het mogelijk maakt om met meerder mensen (leerlingen en 
leerkrachten) tegelijkertijd aan een document te werken. Het concept hierachter heet “Back Channel 
Chat”. Door deze site krijg je de mogelijkheid om in een chat‐omgeving met je leerlingen te 
communiceren. Je kunt je eigen URL maken, zodat leerlingen de website gemakkelijk kunnen vinden 
om mee te kunnen discussiëren. 

Er bestaan ook andere sites die je hiervoor kunt gebruiken, zoals Todays Meet en TypeWith.Me, 
maar de meeste mensen kiezen voor Titanpad. Iedereen die meewerkt aan een document kan kiezen 
voor een tekstkleur waarin hij typt. Er zijn verschillende andere mogelijkheden, maar het beste is om 
eens een kijkje op de website te nemen en te zien hoe alles werkt. Het is belangrijk dat je met je 
leerlingen afspreekt om er op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan. 

 

Hoe zou je Titanpad in je school of klas kunnen gebruiken? 

 Gebruik het tijdens een periode van professionele ontwikkeling binnen de school als plaats voor 
leerkrachten om hun vragen te stellen. 

 Gebruik het als een plaats waar leerlingen hun vragen kunnen stellen over een film die je met ze 
in de klas bekijkt, of een onderwerp dat je behandelt. 

 Gebruik het als een plaats waar leerlingen vragen over een les kunnen stellen. Je kunt er zelf naar 
terugkijken om te zien of de lesstof begrepen wordt. 

 Gebruik het als een plaats waar leerlingen en een gastspreker vragen kunnen stellen en 
antwoorden kunnen geven. 

 Stel vooraf vragen aan de leerlingen die ze kunnen beantwoorden om een uitstapje of gastles 
voor te bereiden. 

 Geef een link naar een artikel en vraag de leerlingen om hun mening. 

 Gebruik het voor huiswerk: de leerlingen bediscussiëren in real time een televisieprogramma. 

 Werk samen met leerlingen die langdurig ziek zijn. 

 Nodig je directie uit om aan een chat in je klas deel te nemen. 

 

 

 

http://titanpad.com/
http://titanpad.com/
http://titanpad.com/
http://titanpad.com/
http://todaysmeet.com/
http://typewith.me/
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De meesten zullen wel eens van Skype hebben gehoord, maar er wellicht verder niet veel van af 
weten. Misschien heb je er nooit van gehoord; dat is ook prima. Skype is gratis webbased video‐
conferencing software, die het je mogelijk maakt in real time met anderen te bellen. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om het te gebruiken. 

Wat je nodig hebt is een account (dat je natuurlijk op de website aanmaakt) en een webcam. Je kunt 
het gebruiken tijdens vergaderingen en conferenties. Het is een geweldig middel om te overleggen 
met andere leerkrachten. Maar je kunt Skype ook gebruiken met je leerlingen. Je kunt bijvoorbeeld 
een Skype‐gesprek organiseren tussen je klas en de schrijver van een boek (je voorleesboek?). De 
leerlingen kunnen vragen over het boek stellen aan de beste bron die er is!  

Er zijn verschillende video‐handleidingen die je op weg kunnen helpen met Skype. Je kunt Skype ook 
downloaden als een app voor je iPhone en je telefoon gebruiken om met anderen te skypen. Met de 
iPhone4, die een camera aan de voorzijde heeft, kun je zelfs een video‐conferentie beleggen. 

Andere handleidingen 

Using Video Conferencing in the Classroom (Engelstalig) 

Strategies for Using Videoconferencing Technology in the Classroom (Engelstalig) 

5 Ways Classrooms Can Use Video Conferencing  (Engelstalig) 

Skype Other Classrooms! (Engelstalig)  

Kijk voor een Nederlandstalige handleiding hier:                                                                               
http://weblog.r‐win.com/losse_html/skypegids‐1.html  

 

 

 

http://www.skype.com/intl/en-us/home
http://www.skype.com/intl/en-us/home
http://www.skype.com/intl/en-us/home
http://www.skype.com/intl/en-us/home
http://www.skype.com/intl/en-us/home
http://www.youtube.com/results?search_query=skype+tutorial&aq=f
http://itunes.apple.com/us/app/skype/id304878510?mt=8
http://www.fi.edu/fellows/fellow6/nov98/videoclass.html
http://www.d261.k12.id.us/VCing/
http://mashable.com/2010/04/21/classroom-video-conferencing/
http://theedublogger.com/want-to-connect-with-other-classrooms/
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Een site die erg populair is bij leerkrachten is Wordle, of vergelijkbare sites, zoals  Tagxedo,  Word it 
Out, Wordsift of Word Mosaic. Deze sites maken het mogelijk om woordwolken te maken. Elke site 
heeft zo z’n eigen mogelijkheden, maar Wordle heeft het bedje wel gespreid voor de anderen. 

De software maakt het je mogelijk om elke tekst die je wilt in te tikken (of te kopiëren en plakken). 
De software verwijdert gewone woorden (de, het, dat, die, etc.) uit deze tekst. Vervolgens maakt het 
met de overgebleven woorden een woordwolk. De woorden die het meest in de tekst voorkomen, 
worden het grootst afgebeeld. Kijk voor een voorbeeld naar de voorpagina van dit boekje. 

Zowel leerlingen als leerkrachten “spelen” graag met deze sites.  Kijk eens naar de video handleiding 
(Engelstalig) voor meer informatie over Wordle. 

Hoe kun je Wordle in de klas gebruiken? 

 Maak een woordwolk van je les, zodat de leerlingen de meest gebruikte woorden zien. 

 Maak een woordwolk van een kort verhaal  of een gedicht. 

 Gebruik een bekende speech (of het Wilhelmus) en maak er een woordwolk van. 

 Maak een woordwolk en laat leerlingen deze woorden in een gedicht gebruiken. 

 Laat leerlingen een woordwolk maken van hun introductietekst (Wie ben ik…) – een mooie 
activiteit voor een eerste schooldag. 

 Maak een woordwolk van een songtekst. Kinderen vinden dit geweldig. 

 Kijk voor meer informatie (Nederlandstalig) ook hier en hier.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
http://worditout.com/
http://worditout.com/
http://wordsift.com/
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/
http://www.youtube.com/watch?v=xhL5D9nz5aI
http://www.stationtostation.nl/uploads/lesbrief/Kernwoorden%20benoemen%20met%20Wordle%20nieuwe%20stijl.pdf
http://www.stationtostation.nl/uploads/lesbrief/Wordle_stappenplan%20voor%20de%20leerling.pdf
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Wanneer je eenmaal begonnen bent met het gebruiken van deze geweldige tools, dan is de logische 
volgende stap een webpagina te maken waarin je kunt delen, communiceren en discussiëren met 
leerlingen, ouders, collegae op school, vakcollegae in het land of daarbuiten. Een eigen webpagina 
maakt het je mogelijk je eigen documenten op te stellen, een eigen plaatsje te geven en vast te 
leggen wat je met je klas(sen) hebt gedaan, maar ook om dit alles op een bruikbare manier te 
organiseren. Er zijn verschillende opties om webpagina’s te maken, maar dit zijn de meest populaire 
en meest gebruikte. 

De eerste is Google Sites. De meeste mensen kennen Google wel en weten hoe Google werkt.  
Google Sites is een mooi alternatief om een persoonlijke of professionele webpagina te maken.  De 
interface is gebruiksvriendelijk en heeft veel bewerkingsfuncties, wanneer je ook andere Google 
producten gebruikt (Gmail, Google docs etc.) . 

Weebly is een geweldige site voor leerkrachten, omdat deze site werkt volgens het principe van 
“drag and drop” (slepen en neerzetten).  Het gratis account biedt meer dan voldoende aan 
leerkrachten. Wanneer je vijf collegae aanbeveelt, krijg je gratis een update naar “premium”. Wat 
ook mooi is, is dat Weebly een Weebly for Education‐account kent, die je de mogelijkheid geeft een 
virtuele klas aan te maken en je leerlingen de mogelijkheid geeft eigen webpagina’s te maken. De 
leraar maakt hun gebruikersnamen en wachtwoorden aan en kan de voortgang in de gaten houden. 
Zo kunnen leerlingen technologie integreren in een project. Dan kan bij alle vakgebieden. 

Wix is de meest flitsende. Wix gebruikt een volledig op Flash gebaseerde interface. Verrassend 
genoeg is de interface toch zeer gebruiksvriendelijk, omdat deze ook op het principe van “drag and 
drop” is gebaseerd. Het voordeel van een op Flash gebaseerde websitebuilder, is dat er creatief 
gezien meer mogelijk is en dat er meer effecten mogelijk zijn. Om wat mogelijkheden van Wix te 
ontdekken, kun je deze video (Engelstalig) bekijken, die laat zien hoe je in 2 minuten een website 
bouwt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http://sites.google.com/&followup=http://sites.google.com/&service=jotspot&passive=true&ul=1
http://www.weebly.com/
http://www.wix.com/
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&service=jotspot&passive=true&ul=1
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?continue=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&followup=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2F&service=jotspot&passive=true&ul=1
http://www.weebly.com/
http://www.weebly.com/
http://education.weebly.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/
http://www.wix.com/flash/web-design/video-tutorials/get-started-with-wix/how-to-make-a-website-in-2-minutes.html
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Iedereen heeft tegenwoordig wel eens gehoord van Wikipedia, een belangrijk medium, waar soms 
wel eens aan getwijfeld wordt, omdat de informatie door de gebruikers wordt aangeleverd. 
Wikispaces maakt het je mogelijk je eigen Wiki te maken, een plaats om documenten, links, foto’s en 
video’s op te slaan. Tegelijkertijd bied je een plaats aan anderen om soortgelijke informatie op te 
slaan. 

Een Wiki is een mooie manier om met je leerlingen bronnen op te slaan die je in de klas gebruikt. Het 
kan jouw persoonlijke omgeving zijn, maar je kunt de Wiki ook openstellen voor leerlingen. Het is 
eenvoudig om alles op verschillende pagina’s op te slaan, zodat je eenvoudig kunt terugvinden wat je 
nodig hebt.  

Je kunt ook een Wiki maken voor je school, zodat leerkrachten en directie de bestanden kunnen 
uploaden voor het vak dat zij geven. Hier is een mooi voorbeeld van een School‐Wiki om bestanden 
te delen. Het is een geweldige bron voor leerkrachten, directie en zelfs de leerlingen.  

Laat je inspireren door de Nederlandse juf Elke Das (twitter: @elkedas; blog van Elke Das), die in deze 
video op leraar24 vertelt hoe zij een Wiki in haar klas inzet. 

Als leraren vinden we steeds weer nieuwe bronnen, bestanden, webpagina’s. We bewaren ze 
meestal in “mijn favorieten” op onze computer, of gebruiken misschien al ‘social bookmarkingsites” 
als Diigo. Wikispaces maakt het makkelijker voor anderen om bijdragen te leveren. Het wordt een 
samenwerkingsinspanning binnen de school en het voorkomt dat anderen opnieuw het wiel moeten 
gaan uitvinden. 

Wanneer je nog niet doorhebt wat een Wiki precies is, kijk dan eens op Wikis in Plain English 
(Engelstalig) hoe het werkt. Als je deze video hebt gezien, kun je ook kijken naar deze Wikispace 
videohandleiding (Engelstalig), die laat zien hoe je een Wiki opzet voor je leerlingen of leerkrachten. 

De ict‐coördinatoren van het bestuur waar ik bij werk, hebben een Wiki voor hun documenten. Alle 
agenda’s, notulen en vergaderstukken staan er op, maar ook van alle scholen de beleidsplannen, 
internetprotocollen etc. Deze Wiki is alleen toegankelijk voor de ict‐coördinatoren van ons bestuur. 

Wanneer je eenmaal een Wiki hebt gemaakt om bronnen te delen, deel dan met anderen, zodat ze 
ook biijdragen kunnen leveren waar jij weer wat aan hebt. Elke woensdag doet Michael Zimmer een 
post waarin hij Wikis aanbeveelt, die voor anderen nuttig zouden kunnen zijn.  Neem eens een kijkje 
op zijn blog. Misschien vind je een Wiki die je als voorbeeld kan dienen.  

http://www.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
http://boyslatinedtech.wikispaces.com/
http://blogger.xs4all.nl/elkedas
http://www.leraar24.nl/video/2373/Een%20wiki%20als%20leeromgevingMoet
http://www.leraar24.nl/video/2373/Een%20wiki%20als%20leeromgevingMoet
http://commoncraft.com/video-wikis-plain-english
http://www.youtube.com/watch?v=df2rC2QfvFc
http://www.youtube.com/watch?v=df2rC2QfvFc
http://www.edutechintegration.com/search/label/wiki
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TimeRime is een mooie tool, waarmee je tijdlijnen kunt maken. Een account is gratis, maar mocht je 
school er fanatiek mee worden, dan zou je kunnen overwegen een “Edu Standaard‐account” aan te 
schaffen.   

Duizenden mensen over de hele wereld maken inmiddels gebruik van TimeRime om voor hun hobby, 
voor hun werk, of voor school tijdlijnen te maken over allerlei onderwerpen. Ook de professionele 
toepassingen van TimeRime worden meer en meer gebruikt door allerlei bedrijven en organisaties 
over de hele wereld, zoals het Nationaal Archief, Noordhoff Uitgevers, de Europese Commissie, 
IntraHealth en de University of London. 

Je kunt TimeRime natuurlijk gebruiken om een tijdlijn over de geschiedenis te maken. Deze kun je 
aan je leerlingen presenteren. Maar je zou je leerlingen ook een tijdlijn over zichzelf kunnen laten 
maken, of over het leven van een van hun helden, een popster, sporter, etc. 

De tijdlijnen op TimeRime zijn interactief en multimediaal, met tekst, muziek, YouTube filmpjes, 
foto’s. TimeRime zal mensen die het internet gebruiken als een grote encyclopedie blij kunnen 
maken. 

Goed om te weten dat TimeRime in Nederland ontwikkeld is door Jaap Joziasse, die tijdens zijn 
opleiding aan de kunstacademie veel met geschiedenis in aanraking kwam. Samen met drie partners 
begon hij TimeRime. 

Voordat je zelf aan de slag gaat kun je misschien wat inspiratie gebruiken. Kijk daarom eens op: 

 http://www.timerime.com/nl/tijdlijn/12038/Nederlandse+Geschiedenis/ 

 http://www.timerime.com/nl/tijdlijn/332102/Van+eerste+tot+moderne+autos/ 

 http://www.timerime.com/en/timeline/547924/Tijdlijn+Middeleeuwen/ 

 http://www.timerime.com/en/timeline/19318/Tien+Tijdvakken/ 

 http://www.timerime.com/en/timeline/11913/Landskampioenen/  

 

 

 

http://www.timerime.com/nl/
http://www.timerime.com/nl/
http://www.timerime.com/nl/
http://www.timerime.com/nl/
http://www.timerime.com/nl/
http://www.timerime.com/nl/
http://www.timerime.com/nl/
http://www.timerime.com/nl/
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Over de auteur 
 

Mijn naam is Michael Zimmer en ik ben tegenwoordig werkzaam als  
“Technology Integration Specialist” aan de Hopkins County 
Schools in Western Kentucky (USA). Voordat ik deze betrekking 
aanvaardde, gaf ik zes jaar les in “Social Studies”, waarbij ik me 
bezig hield met alle onderwerpen die daar onder vallen. 

 

Als “Technology Integration Specialist’ ondersteun ik leraren in het 

Middelbaar Onderwijs met de invoering van verschillende technologieën, 

zoals documentcamera’s, stemsystemen, FLIPcamera’s etc. Ik begeleid ook 

leraren bij projecten waarbij leerlingen verschillende technologieën en 

web2.0 toepassingen gebruiken, waarvan er verschillende in deze publicatie 

staan genoemd. Ik werk ook samen met leerkrachten van voortgezet 

onderwijs om hen web2.0 toepassingen te tonen die zij in hun klaslokaal 

kunnen gebruiken. 

“Tools for the 21st Century Teacher” is a free publication and can be used, 

printed, and distributed in an educational setting without permission from 

the author. For more information about many of the tools mentioned in this 

publication, subscribe to my blog, The Pursuit of Technology Integration 

Happiness. You can also find and follow me on Twitter . 

 

 

 

 

 

http://www.edutechintegration.com/
http://www.edutechintegration.com/
http://twitter.com/mzimmer557
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Over de vertaler 
 

Mijn naam is Leendert‐Jan van Splunter en ik ben werkzaam als leerkracht/ict‐
coördinator/iCOACH/coördinator Wetenschap & Techniek aan de Openbare 
Montessoribasisschool in Oegstgeest. 

Je kunt me volgen op Twitter of mijn blog lezen.   

 

Over de hulptroepen 

Brigitte Boezelijn was tijdens de opleiding iCOACH al mijn maatje, mijn “critical 
friend”. Ik verloor haar even uit het oog, maar we troffen elkaar weer op Twitter. 

Brigitte is IB‐er en ICT‐coördinator aan OBS “De Achtbaan” in Moordrecht.  

 

Je kunt haar volgen op Twitter.  

 

Michel Boer ontmoette ik op Twitter naar aanleiding van mijn blogpost over het 
gebruik van TimeWarp in de gymzaal.  

Michel is leerkracht en ICT‐coördinator op de Theo Thijssenschool in 
Waddinxveen.  

Hij houdt zich met veel bezig, o.a. met Covey, mindmappen, systeemdenken, 
TPACK en ICT & techniek, ingedeeld naar meervoudige intelligentie. 

Je kunt hem volgen op Twitter of zijn blog lezen. 

 

Dit werk is gelicenseerd onder een  
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