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Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname 

Ecois-nieuwsbrief	juni	2012	

 

Aan de abonnees op de gratis Ecois-Nieuwsbrief*)  

Hierbij ontvangt u onze Ecois-nieuwsbrief van juni 2012 

1. Nieuwe Moodle-trainingen in Suriname 

2. Moodle laatste jaar sterk uitgebreid 

3. Leermiddelenbeurs in Krasnapolski 

4. Achtergrond: "Hoe verder van de stad, hoe slechter de leerkracht" 

5. IDB laat in Peru OLPC-project evalueren 

6. Project Songhai - Afrika staat óp 

7. Nieuws van Kennisnet 

8. Signalement 

ECOIS is het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname. Het ECOIS-team bestaat uit: Pieter van der 

Hijden (Sofos, pvdh@sofos.nl), Marco Ligtvoet (IOL, mjwligtvoet@hotmail.com) en Lucenda Plet (IOL, 

p_lucenda@hotmail.com). Het algemeen contactadres van Ecois is: info@ecoisonline.org. Onze 

website vindt u op http://www.ecoisonline.org. 

*) U ontvangt deze Nieuwsbrief (max. 6 maal per jaar) omdat u aan onze bijeenkomsten heeft deelgenomen of 

omdat wij om andere redenen aangenomen hebben dat u in ons werk geïnteresseerd bent. Wilt u de 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat dan even per e-mail weten (administratie@ecoisonline.org). 
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1 Nieuwe Moodle-trainingen in Suriname 

Ecois heeft aan verschillende onderwijsinstellingen in Suriname een aanbod gedaan om in de 

periode van 9 juli - 5 augustus 2012 in-company actuele Moodle-trainingen te verzorgen. Het gaat 

om "Moodle voor docenten" (2 dagen) en "Moodle voor systeembeheerders" (2 dagen); uiteraard 

gebaseerd op de nieuwste Moodle-versie. Voor ervaren Moodle-gebruikers is "Moodle 2.3 update 

voor docenten" (1 dag) beschikbaar. De training voor systeembeheerders besteedt ook uitgebreid 

aandacht aan de mogelijkheden van Moodle voor uw (cijfer)administratie. 

Ruim een jaar geleden is Moodle 2.0 verschenen en intussen is Moodle 2.3 er al. Veel 

onderwijsinstellingen hebben de overstap al gemaakt. Voor de resterende Moodle 1.9 gebruikers is 

het zaak om daar ook niet te lang mee te wachten. Er verschijnen namelijk geen nieuwe Moodle 1.9 

versies meer, hooguit nog bij eventuele beveiligingsproblemen. Maar ook dat stopt eind 2013. 

Ecois heeft zijn bestaande trainingen "Moodle voor docenten" (2 dagen) en "Moodle voor 

systeembeheerders" (2 dagen) aangepast aan de nieuwste Moodle-versie. De laatste training is 

bovendien uitgebreid met mogelijkheden van Moodle voor school- en cijferadministratie. Tijdelijk 

biedt Ecois ook een eendaagse "Moodle 2.3 update voor docenten" aan. Deze is bedoeld als "opfris-

cursus" voor ervaren Moodle-gebruikers. Zij leren in één dag de nieuwe mogelijkheden van Moodle 

2.3 te benutten. 

Ecois biedt de trainingen "in-company" aan; dat wil zeggen dat een onderwijsinstelling zelf voor 

deelnemers en een computer lab zorgt. Egois levert de trainers, het leermateriaal en ruimte op zijn 

Moodle webserver.  

Wilt u meer over weten over Moodle en de nieuwe trainingen, neem dan contact met ons op via 

info@ecoisonline.org. 

2 Moodle laatste jaar sterk uitgebreid 

Vergeleken met Moodle 1.9 biedt het nieuwe Moodle 2.3 tal van uitbreidingen en verbeteringen. 

Nieuwe typen leermaterialen en leeractiviteiten zijn toegevoegd, bestaande zijn drastisch 

vernieuwd en door het hele systeem zijn nieuwe mogelijkheden toegevoegd zoals conditionele 

activiteiten, al dan niet automatisch afvinken van activiteiten (of hele cursussen), beoordelen nu 

ook via rubrieken, eenvoudiger bediening, toegang ook via smartphone en tablet, enz.  

Jarenlang hebben de ontwikkelaars van Moodle tegen het vrijgeven van Moodle 2 zitten aanhikken 

en brachten zij steeds weer een nieuwe sub-versie voor Moodle 1.9 uit. Na Moodle 1.9.18 was het 

eindelijk zo ver. Intussen is Moodle 2.0 alweer anderhalf jaar oud. In een vast tempo komen nu 

tweemaal per jaar nieuwe versies uit met tussentijds, indien nodig, sub-versies. Intussen zijn 2.1 en 

2.2 al gepasseerd en sinds 25 juni 2012 is Moodle 2.3 beschikbaar. Volgens het Moodle 

hoofdkwartier is dat de beste Moodle-versie ooit. 

Moodle 2.0 en de daarop volgende versies 2.1 t/m 2.3 houden een groot aantal verbeteringen in. We 

beperken ons hier tot de hoofdzaken: 
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Activiteiten: 

Assignment (verbeterd) - Bij een assignment (opdracht) hoeft u 

geen onderscheid te maken tussen online, offline, single upload en 

multiple-upload opdrachten. Er is nog maar één type opdracht; 

daarbinnen kunt u zelf aangeven welke vormen van upload mogelijk 

zijn (meerdere tegelijk). Bij het punten geven kon u al met cijfers, 

eigen schalen en competenties werken; nu ook met rubrieken. 

Externe tool (nieuw) - U kunt uw Moodle systeem koppelen aan 

een groeiend aantal andere systemen. Studenten hoeven dan 

alleen maar in uw Moodle-systeem in te loggen. De Learning Tools 

Interoperability standaard van het IMS (LTI) zorgt dat ze 

automatisch in een ander systeem terecht kunnen; dat laatste kan 

overigens ook een ander Moodle systeem zijn. 

Feedbackformulier (nieuw) - U kunt zelf een feedback-vragenlijst 

samenstellen met open en gesloten vragen. De studenten vullen die 

in en ogenblikkelijk heeft u een overzicht van de resultaten; 

desgewenst te exporteren naar Excel. 

Les (verbeterd) - De lesmodule is een vorm van computer-assisted 

instruction met multimediale pagina's, toetsvragen en 

vertakkingen. Deze is sterk verbeterd. 

Test (verbeterd) - De test, toets of quiz heeft een krachtiger 

vragendatabase. Ook is het mogelijk een test met vragen in te 

voeren zonder aan die database te denken. De vragen worden daar 

dan automatisch aan toegevoegd. 

Wiki (herschreven) - De wiki module is geheel herschreven. 

Workshop (verbeterd) - De krachtige, maar daardoor ook moeilijk 

in te stellen workshop module (= assignment gevolgd door peer 

review) heeft een geheel nieuwe gebruikersinterface gekregen die u stap-voor-stap door de 

gewenste instellingen loodst. 

Bronnen: 

Boek (nieuw) - U kon al losse pagina's met tekst en/of multimedia aan uw cursus toevoegen. Nu kunt 

u ook een boekje met inhoudsopgave maken. De studenten kunnen dat desgewenst afdrukken (losse 

hoofdstukken of in zijn geheel). 

En verder: 

• Commentaar-blok (nieuw) - Via het nieuwe commentaar-blok kunnen studenten bij elke 

pagina vragen of opmerkingen plaatsen. 

• Bestandsbeheer (nieuwe aanpak) - Moodle gaat anders met bestanden om. De filosofie is nu: 

bestanden zijn te vinden in repositories zoals YouTube, Google Docs enz. Daarnaast heeft uw 

Moodle-systeem ook een eigen repository. Daar iets inzetten of uithalen hangt van de 

bevoegdheden die u toekent af. 

• Blokken (nieuwe aanpak) - U kunt op al uw cursuspagina's met drie kolommen werken en 

blokken automatisch op vervolgpagina's laten plaatsen. 
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• Cursus bewerken (handiger) - U kunt nu activiteiten kopiëren, oppakken en verplaatsen; u 

kunt een bestand droppen in uw cursuspagina waarna automatisch een hyperlink naar de 

betreffende bron wordt aangemaakt; u kunt blokken oppakken en verplaatsen. U kunt iedere 

onderwerpsectie op een nieuwe bladzijde laten beginnen. 

• Cohorten (nieuw) - U kunt studenten inschrijven als cohort. Vervolgens kunt u cohorten 

koppelen aan cursussen. Dat kan dynamisch gebeuren. Als u dan later een student aan het 

cohort toevoegt of er uit verwijdert, geldt dat automatisch voor alle cursussen die aan dat 

cohort gekoppeld zijn. 

• Groeperingen (uitgebreid) - U kon binnen een cursus al met groepen van studenten werken 

en vervolgens groepen combineren in een "groepering". Nu kunt u bij elk leermateriaal en elke 

leeractiviteit aangeven of deze alleen voor een bepaalde groepering zichtbaar mag zijn. Zo 

wordt het bijvoorbeeld mogelijk om met niveaugroepen te werken (met eigen materiaal en 

activiteiten) of met parallelgroepen die verschillende opdrachten krijgen. 

• Activiteit voltooid? (nieuw) - U kunt binnen een cursus bij elk leermateriaal en elke activiteit 

aangeven of u wilt bijhouden of een student deze voltooid heeft (volgens eigen opgave, 

volgens een berekening door het systeem, volgens uw opgave als docent). 

• Cursus voltooid? (nieuw) - U kunt ook aangeven of u wilt bijhouden of een student een 

bepaalde cursus in zijn geheel voltooid heeft en hoe dat dan bepaald wordt. 

• Conditionele activiteiten (nieuw) - U kunt aangeven onder welke individueel te toetsen 

voorwaarde leermateriaal of leeractiviteiten zichtbaar mogen zijn voor een bepaalde student. 

Die voorwaarden kunnen weer afhangen van de resultaten voor een ándere activiteit. 

• Thema's (uitgebreid) - De systeembeheerder heeft de keuze uit een nieuwe serie thema's en 

kan die interactief aanpassen. Het is mogelijk om bij tablets en smartphones automatisch een 

"mobile" thema te gebruiken. 

• Moodle App (nieuw) - Moodle heeft een gratis App voor iPhone/iPad; ook andere aanbieders 

hebben Apps voor Moodle gemaakt. 

En nog honderden andere verbeteringen, vaak gericht op het eenvoudiger en consistenter maken 

van de bediening. 
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3 Leermiddelenbeurs in Krasnapolski 

De Task Force Voorbereiding Onderwijsvernieuwing organiseerde in opdracht van MINOV van 25-

27 juni 2012 een driedaagse leermiddelenbeurs in Paramaribo. De beurs, workshops en 

presentaties waren bedoeld voor professionals van VOJ, VOS, de Pedagogische Instituten en 

MINOV. 

 

De leermiddelenbeurs tijdens de openingsavond (foto MINOV) 

De Task Force Voorbereiding Onderwijsvernieuwing o.l.v. Eddy Jozefzoon heeft onlangs een 

oriëntatiereis naar Nederland gemaakt om contacten te leggen met educatieve uitgevers over het 

leveren van aangepast leermateriaal voor VOJ en VOS aan Suriname. Een van de resultaten was het 

organiseren van een leermiddelenbeurs in Hotel Krasnapolski in Paramaribo. 

 

Een negental uitgevers van Nederlandstalig leermateriaal was naar Paramaribo gekomen: 1. 

Consortium Beroeps Onderwijs, 2. Deviant, 3. EduActief, 4. Innovam, 5. Malmberg, 6. NOI, 7. 
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Noordhoff Uitgevers, 8. Stichting Praktijkleren, 9. ThiemeMeulenhoff. Zij stonden op de beurs, gaven 

presentaties en korte workshops voor managers en docenten van een 12-tal onderwijstypen: ENO, 

ETO, HAVO, IMEAO, IOL, LBGO, LOBO, LTO, MULO, NATIN, Pedagogische Instellingen en VWO. De 

nadruk lag daarbij op algemene vakken, bedrijfseconomie, scheikunde en wiskunde. Alles bij elkaar 

een gigantische kluwen aan informatie. 

De beurs was zonder meer zeer leerrijk. In ieder geval voor de "vragende partijen". Bij alle 

aanbieders was te zien dat er veel meer te koop is dan leerboeken alleen. Het gaat naast tekstboeken 

en werkboeken ook om digitaal leermateriaal voor in de klas (digitaal schoolbord!), voor zelfstudie en 

groepswerk in het computer lab van de school (!!) of voor thuisgebruik via internet (!!!). Ook het 

gebruik van smartphones en tablets (!!!!) wordt niet geschuwd. Het materiaal wordt vrijwel allemaal 

ondersteund met een methode-site; niet na vijf jaar een herziene druk van een tekstboek, maar 

desgewenst wekelijkse updates van online leermateriaal. Een van de uitgeverijen gaf aan dat scholen 

bij sommige vakken ervoor kunnen kiezen om het materiaal alleen digitaal te gebruiken. Met andere 

woorden het boek verdwijnt uit de klas. 

Hoe vind je je weg in deze bazaar aan informatie? Hoe maak je verstandige keuzes waar je niet over 

een paar maanden al weer spijt van hebt? Hoe houd je vrije ruimte in je meerjarige budget om in te 

kunnen blijven spelen op veranderende omstandigheden en voortschrijdende inzichten? De 

uitgeverijen geven op hun websites (bijv. http://www.noordhoffuitgevers.nl ) veel informatie. In 

sommige gevallen kun je digitaal door de boeken bladeren. 

Aanpassen van bestaande Nederlandse methoden naar onze Surinaamse situatie is niet altijd zo 

eenvoudig als het euroteken om te zetten in SRD. De situational factors zijn nu eenmaal zeer 

verschillend. Snel een nieuw leerboek uitzoeken, adaptatie aan de Surinaamse context, de persen 

laten draaien en in september het onderwijs vernieuwd hebben lijkt te ambitieus. Je zult moeten 

beginnen bij je curriculum en zijn eindtermen, daar een geschikte methode bij zoeken / ontwikkelen, 

vervolgens de leermaterialen en leeractiviteiten uit die methode toetsen en aanpassen, niet vergeten 

de docenten er mee te leren werken en last-but-not-least de (technische) infrastructuur onder 

handen nemen. 

Als er één ding duidelijk is in het aanbod dan is het de aanwezigheid van ict en internet. Alleen 

daarmee bereik je modern leren, altijd en overal. De Task Force Voorbereiding 

Onderwijsvernieuwing heeft aangegeven dat met de organisatie van de leermiddelenbeurs haar 

taak er op zit voor wat betreft de leermiddelenproblematiek. MINOV is nu aan zet om het karwei 

af te maken. Veel succes! 
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4 Achtergrond: "Hoe verder van de stad, hoe slechter de leerkracht" 

Sugata Mitra e.a. *) deden in Noord India onderzoek naar het verband tussen de kwaliteit van het 

lager onderwijs op het platteland en de afstand tot de stad. Hoe verder van de stad, hoe slechter 

de onderwijsresultaten bleken te zijn. De klassegrootte deed er niet zo veel toe. De auteurs 

suggereren dat het migreren van leerkrachten richting stad (of de wens daartoe) de oorzaak is. 

Bijscholen van leerkrachten op het platteland werkt contraproductief; hun kansen om hun positie 

te verbeteren nemen toe en ze vertrekken richting stad. ICT kan hier uitkomst bieden. 

 

Hoe verder van Delhi, hoe slechter de schoolresultaten. 

Sugata Mitra is vooral bekend geworden door zijn "hole in the wall"**) experimenten. In afgelegen 

dorpen in India plaatste hij een gebouwtje met een gat in de muur. Daarachter was een 

computerscherm zichtbaar dat kinderen van buitenaf konden bedienen. Kinderen die nauwelijks naar 

school waren gegaan, bleken veel te leren van dit "hole in the wall". Mitra is dit verder gaan 

onderzoeken en vond dat het geheim zat in de kleine groepjes kinderen rond een enkel scherm, in 

het meegeven van een prikkelende opdracht en in het af en toe langs lopen en aanmoedigen. Het 

bleek dus dat dankzij ict onderwijsvormen mogelijk waren, waar geen leerkracht meer aan te pas 

kwam. Hij gaat nu nog een stap verder en is bezig te onderzoeken of kinderen zichzelf ook kunnen 

leren lezen. De uitkomsten daarvan worden eind 2013 verwacht. 

Intussen heeft Mitra met zijn team ook het verband tussen de kwaliteit van het lager onderwijs op 

het platteland en de afstand tot de stad onderzocht (zie bovenstaande grafiek). Hoe verder van de 
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stad, hoe slechter de resultaten. Het ging om een onderzoek van beperkte omvang; je mag de 

resultaten dus niet klakkeloos generaliseren. Als je echter terugdenkt aan de bevindingen uit de 

"hole in the wall" experimenten, lijkt het er op dat ict een veel belangrijker rol zou kunnen spelen bij 

het onderwijs in afgelegen gebieden. Het gaat dan om een vorm van ict-gebruik die goed afgestemd 

is op de lokale situatie en waarbij eigenlijk geen leerkrachten meer nodig zijn. 

De onderzoekers wijzen er op dat pilots met nieuwe technologie vaak in een stedelijke omgeving 

plaatsvinden waar de scholen welvarend en de leerkrachten goed zijn. Ict heeft daar relatief weinig 

toegevoegde waarde. In de verafgelegen gebieden kon dat wel eens heel anders uitpakken! 

*) Sugata Mitra (Newcastle University, UK), Ritu Dangwal and Leher Thadani (The NIIT Institute of 

Information Technology, India); Effects of remoteness on the quality of education: A case study from 

North Indian schools; Australasian Journal of Educational Technology 2008, 24(2), 168-180. Volledige 

tekst: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet24/mitra.pdf. 

**) Zie http://www.hole-in-the-wall.com/. 

5 IDB laat in Peru OLPC-project evalueren 

Peru heeft gekozen voor het uitvoeren van een One Laptop Per Child Project (OLPC). Dat is een 

kostbare operatie alleen al omdat elk kind van een persoonlijke laptop ter waarde van USD 180 krijgt. 

Omdat systematische evaluaties van dergelijke 1:1 projecten uiterst schaars zijn, heeft IDB bij de 

Peruaanse regering aangedrongen op een gedegen evaluatiestudie. Deze heeft intussen geleid tot 

het rapport "Technology and Child Development: Evidence from the One Laptop per Child Program" 

door Julián P. Cristia et al. (IDB, 2012) (43 blz.)*). 

De studie heeft 15 maanden na de implementatie data verzameld bij 319 lagere scholen op het 

Peruaanse platteland. De resultaten geven aan dat het aantal computers per leerling is toegenomen 

van 0,12 tot 1,18 in de betrokken scholen. Deze sterke toename van de toegang tot computers 

resulteerde in een substantiële toename van het gebruik ervan, zowel op school als thuis. Effecten op 

het aantal inschrijvingen en op toetsresultaten voor wiskunde en taal konden niet worden 

aangetoond. Er waren wel enkele positieve effecten op cognitieve vaardigheden in het algemeen. 

*) Het IDB-rapport kunt u downloaden via http://bit.ly/MRX8yx. 
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6 Project Songhai - Afrika staat óp 

  

Links: Project Songhai logo; rechts: Cyrille Ogouchina (IT-manager) en "Founding Father" Godfrey 

Nzamujo bij een 3D-printer  

Leren, produceren, innoveren en vermarkten, ict, e-learning en Fab Lab; het komt er allemaal 

tezamen in Project Songhai in Benin. Een voorbeeldproject voor andere ontwikkelingslanden en 

een herwaardering van de agrarische sector. 

Een Nigeriaan die van alle markten thuis is (meerdere master degrees en enkele PhD's) heeft in in de 

vroegere Franse kolonie Benin het project Songhai opgezet met als motto "Afrika staat óp".  

Project Songhai in de stad Porto-Novo (nieuw Porto), is een productie-, educatie- en 

innovatiecentrum op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij. Pater Godfrey Nzamujo, de 

oprichter en directeur, vindt de landbouwsector nog steeds van groot belang voor Afrika en probeert 

die daarom meer duurzaam en lonend te maken. Daardoor wordt het aantrekkelijker om op het 

platteland te blijven wonen en zo een massale uittocht richting stad te voorkomen. 

Centraal bij het werk van Songhai staat het principe dat armoede alleen te bestrijden is door de 

armen productief te maken. Songhai is daarom een opleidingsinstituut dat jonge agrarische 

professionals en kleine ondernemers voortbrengt. Leren vindt op drie niveau's plaats: agrarische 

productieprocessen, de innovatie van deze processen en de innovatie van de marketing van de 

producten. De ecosystemen landbouw, veeteelt en visserij zijn met elkaar verbonden. Mest van het 

vee vormt bijvoorbeeld de voedingsbodem voor de wormen die aan de vissen gevoerd worden. 

Behalve plantages, stallen en visvijvers heeft Songhai ook nog gastenverblijven, een 

conferentieruimte (open lucht), een computer lab, tevens Cybercafé, én een Fab Lab. 

De Songhai-formule is intussen in verschillende Afrikaanse landen gekopiëerd. Ook iets voor 

Suriname? 

Zie ook: http://www.songhai.org. 
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7 Nieuws van Kennisnet 

Kennisnet heeft de twee laatste nummers uit zijn onderzoeksreeks "ict in het onderwijs" 

uitgebracht: 

• Nr. 37: Mind the map; digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren; 

• Nr. 38: Experimenten in het speciaal onderwijs. 

Kennisnet stopt met de onderzoeksreeks, maar zoekt nog naar een goede oplossing om zijn 

onderzoeksresultaten op een gemakkelijke manier breed toegankelijk te maken. De oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten blijven overigens voor iedereen beschikbaar via de site 

http://onderzoek.kennisnet.nl. 

Kennisnet wil minder aandacht besteden aan de verschillen tussen de onderwijssoorten (dus geen 

aparte uitgaven meer voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) en meer 

aandacht geven aan ict buiten het leerproces, m.n. in de schooladministratie en de 

leerlingvolgsystemen. Twee keer per jaar gaat Kennisnet een magazine uitgevenvoor medewerkers 

van scholen. De titel is inDruk. Zie: http://indruk.kennisnet.nl. 

7.1 Digitale mindmaps 

De publicatie "Mind the map; digitale mindmaps inzetten voor vraaggestuurd leren", nr. 37 uit de 

Kennisnet Onderzoeksreeks, gaat over de meerwaarde van digitale mindmaps in onderwijs waarin de 

leraar werkt vanuit leervragen van leerlingen. Dit is een vorm van kennisconstructie die kortweg ook 

te duiden is als vraaggestuurd leren. 

Onderzoekers van de HAN beantwoorden in deze publicatie tal van vragen over het gebruik en de 

opbrengsten van mindmaps. Aan bod komen vraagstukken zoals: wat leren leerlingen nu van 

mindmaps, hoe meet je dat en leren ze dat beter met digitale mindmaps? 

De publicatie is te downloaden via http://bit.ly/Om4pZJ. 

7.2 Speciaal onderwijs 

De publicatie "Experimenten in het speciaal onderwijs", is nr. 38 uit de Kennisnet Onderzoeksreeks. 

Wie aan het speciaal onderwijs denkt, denkt misschien niet direct aan een innovatieve voorhoede. 

De vier scholen voor speciaal onderwijs uit dit boekje laten het tegendeel zien. Een spastische jongen 

werkt met een gamecomputer met plezier aan verbetering van zijn evenwicht, digitale speelblokken 

helpen een autistische leerling met rekenen, de dove jongen krijgt taalles in een gepersonifieerd 

digitaal klaslokaal, het dyslectische meisje krijgt een steuntje in de rug van een voorleesprogramma. 

Vier voorbeelden van vier scholen die ict inzetten in hun onderwijs, om zo veel mogelijk te halen uit 

hun leerlingen, gericht op wat ze kunnen. 

De publicatie is te downloaden via http://bit.ly/LNu2iE. 
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8 Signalement 

8.1 ECOIS CD-rom "Onderwijs & ICT Bronnen voor Onderwijsprofessionals - 

2012" 

De ECOIS CD-rom "Onderwijs & ICT Bronnen voor Onderwijsprofessionals - 2012" kunt u nog steeds 

bestellen. Gebruik de hyperlink, rechts bovenaan op onze website op http://www.ecoisonline.org. 

De CD-ROM staat vol met publicaties, hyperlinks over leren en ict plus een aantal nuttige 

programma's. 

8.2 Goedkope tablets voor het onderwijs 

Het Belgische opstartbedrijfje Tabbled (Tablets for Education) brengt een reeks 'budget-tablets' op 

de markt die op maat gemaakt zijn van het onderwijs. Een instapmodel ('Pupiltab') kost maar 99 

euro, wat een pak goedkoper is dan de populaire iPad die sommige scholen verplicht willen invoeren. 

Intussen heeft ook Microsoft een tablet, Surface genaamd, aangekondigd. Google volgde met de 

Nexus 7. Ook het One-Laptop-Per-Child project komt dit jaar met een tablet. 

8.3 Grading in Moodle 

Packt publishing heeft zijn reeks van meer dan 20 Moodle-boeken uitgebreid met "Moodle 

Gradebook". Dit boek behandelt de uitgebreide mogelijkheden van grading zoals die voor komen in 

Moodle 2.3. 

Voor een inhoudsopgave en voorbeeld hoofdstuk "adding graded activities", zie 

http://bit.ly/MXa1ne. 

8.4 Honderden tips van de Arteveldehogeschool 

De Arteveldehogeschool uit Gent (Vlaanderen) verzamelt dagelijks tips over interessante websites 

en software en publiceert die in een wekelijkse gratis nieuwsbrief. 

Geert Kraeye, lector ICT en onderwijstechnologie aan de Arteveldehogeschool te Gent (Vlaanderen) 

verzamelt vrijwel dagelijks tips over interessante websites en software. Zijn focus ligt op 

toepassingen voor de lagere school. Hij neemt bij voorkeur software op die gratis en vrij toegankelijk 

is. Geert verstuurd zijn tips naar geïnteresseerden via wekelijkse attenderingsberichten. Bij Ecois 

nemen we regelmatig een tip over op de startpagina van onze website en vervolgens in de 

Nieuwsbrief. 

Wilt u graag álle tips wekelijks binnenkrijgen, dan kunt u zich gratis abonneren op de wekelijkse 

attenderings-email van de Arteveldehogeschool. Dat kan via 

http://www.arteveldehogeschool.be/olo/partners/inschrijven.asp. De hele verzameling kunt u ook 

doorploegen via http://geertkraeye.skynetblogs.be/. 
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Om u een idee te geven van wat er zo al langs komt, hierbij de tips van de afgelopen week (12-19 juni 

2012). 

 

3D modellen bouwen in je browser 

 

3Dtin is een gratis en online 3D-prgramma. Je kan er allerlei 3D-figuren 

aanmaken. Hier zijn zeker mogelijkheden om deze tool in wiskundelessen 

rond ruimtefiguren te integreren. Misschien hier en daar een beetje complex 

maar in de derde graad zitten er ongetwijfeld leerlingen die hiermee aan de 

slag kunnen gaan. Let wel op je kan dit enkel met de laatste versie van 

volgende browsers: GoogleCrome en Firefox. 

Een filmpje op YouTube vind je HIER 

Pinterest in het basisonderwijs: mooie voorbeelden 

 

Voor hen die nog nooit van Pinterest hebben gehoord: Pinterest is een 

website die valt onder de social media. Het is een digitaal prikbord waarop je 

afbeeldingen (plaatjes, foto’s) rond een onderwerp van jouw keuze kunt 

verzamelen en met anderen kunt delen. Wat je er mee kan doen in de 

basisschool lees je HIER. 

Yurls van meester Frank met veel materiaal voor wiskunde 

 

Meester Frank verzamelde op deze Yurlspagina een hele reeks interessante 

links voor z’n klas. Er valt heel wat te ontdekken.  

  

Wie zelf eens zo’n Yurl-pagina wil aanmaken kan alle info vinden door HIER te 

klikken. 

Eigen kaarten met StamenMaps 

 

Wie eens iets anders wil gebruiken dan GoogleMaps of GoogleEarth kan aan 

de slag met StamenMaps. Je kunt er zwart-wit-versies mee aanmaken en ook 

versies in waterverf. je kunt de kaarten ook embedden (=integreren in een 

website). 

Met Jilster een echt tijdschrift maken 
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Jilster is een tool waarmee je op eenvoudige wijze eigen tijdschriften kunt 

maken met een professioneel uiterlijk. Je kunt voor het opmaken van je 

tijdschrift kiezen uit een grote hoeveelheid sjablonen, die je kunt vullen met 

eigen teksten en illustraties. Een tijdschrift dat met Jilster is gemaakt kun je in 

digitale vorm bekijken. Als je dat wilt kun je je tijdschrift online publiceren. Je 

tijdschrift krijgt dan een eigen internetadres. Tegen betaling kun je eventueel 

een uitgeprinte versie bestellen.  

Meester Kees – educatieve links 

 

Deze website staat vol met educatieve links voor de basisschool. Links naar 

websites met allerlei oefenstof voor rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, 

muziek, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis. Ook vind je er links naar 

allerhande tools voor het digibord. De site bestaat uit twee delen: een deel 

voor de leerlingen en een deel voor leerkrachten. Deze site is de moeite 

waard om eens flink rond te snuffelen! 

 

8.5 Khan Academy - A free world-class education for anyone anywhere 

Gratis Engelstalig onderwijsmateriaal: 3200 educatieve video's, honderden oefeningen. "We're a not-

for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education 

to anyone anywhere. All of the site's resources are available to anyone. It doesn't matter if you are a 

student, teacher, home-schooler, principal, adult returning to the classroom after 20 years, or a 

friendly alien just trying to get a leg up in earthly biology. The Khan Academy's materials and 

resources are available to you completely free of charge."  

Zie http://www.khanacademy.org/ 

8.6 NL Moodle-handleiding 

Eindelijk is er weer een Nederlandstalige Moodle-handleiding. Ze komt uit onverwachte hoek: de 

Nederlandse Belastingdienst.  

De Nederlandse Belastingdienst blijkt bij zijn interne opleidingen steeds meer van Moodle gebruik te 

maken. De dienst had daarom voor zijn eigen docenten behoefte aan een Nederlandstalige 

handleiding. Die is er nu. Ze is gebaseerd op de nieuwste Moodle-versie en gratis te downloaden. 

"Moodle 2.X; Handleiding voor de expert ontwikkelprogramma" van het "Centrum voor kennis en 

communicatie" van de Nederlandse Belastingdienst (maart 2012) telt 75 bladzijden. De handleiding 

behandelt de toegang (aanmelden, inloggen, profiel), de lesomgeving (cursus-instellingen, 

deelnemers), het toevoegen van leermaterialen zoals bestanden, pagina's, hyperlinks, het toevoegen 

van activiteiten zoals een forum, een toets, een inleveropdracht, het werken met widgets 

(automatische informatieblokken) en het toevoegen van een evaluatieformulier. 
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De handleiding is te downloaden via http://bit.ly/Qb06il. 

8.7 Onderwijscomputer van EUR 25 

De Raspberry Pi, de onderwijscomputer van EUR 25 waarover we in de Ecois-nieuwsbrief van april 

2012 schreven, is nog steeds maar heel beperkt leverbaar. Toch worden de wachttijden langzaam 

korter; nu nog slechts 14 weken. Ecois is over vijf weken "uitgerekend". Meer dus, in onze 

volgende Nieuwsbrief. 

Op dit moment zijn er twee bedrijven aangewezen als verkoopkanalen Premier Farnell/Element 14 

(http://www.farnell.com/) and RS Components (http://rswww.com/). Beide hanteren een wachtlijst 

en leveren voorlopig maar één computer per klant. 

8.8 Sheppard Software: Fun free online learning games and activities for 

kids 

Honderden educatieve games, activiteiten, quizjes artikelen en meer; voor iedereen beschikbaar, 

online en gratis. 

Zie http://www.sheppardsoftware.com/ 

 

 


