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Persoonlijk profiel
Toen de computers in het onderwijs kwamen werd Luuk ook ICT-er want 

zijn interesse lag bij techniek. Wat betreft de digitale mogelijkheden 

denkt Luuk dat er op zijn school nog veel te weinig wordt uitgehaald. “We 

zijn niet van die hardlopers want we hebben door het onderwijs heel veel 

vernieuwingen: zelfstandig werken en zorg voor kinderen”. Kinderen leren 

op zijn school wel PowerPoint en Word. En ze mogen ook PowerPoint 

presentaties maken bij spreekbeurten. Je ziet dat steeds vroeger komen; 

ze doen het nu al in groep vijf, zes. 

Sinds vorige week zijn net de codes binnen van een nieuw interactief 

programma. Bij bv. een les over vulkanen zit er een filmpje. Dan wordt er 

even een reis gemaakt in een vulkaan. Ze laten gebieden zien waar 

vulkanen uitgebarsten zijn. Er zit illustratiemateriaal bij. “Er zitten ook 

links in deze methode zodat je via het internet kan gaan zoeken naar 

oplossingen als je met het werkboek bezig bent.” Dat is één van de 

speerpunten waar Luuk naar kijkt bij de aanschaf van een methode: wat 

zit er op het digitale vlak bij en hoe lang duurt het dan? 

Wat Luuk opvalt is dat kinderen tegenwoordig veel vluchtiger zijn met hun 

gedachten. Het moet springen en het moet allemaal leuk zijn. Ze hebben 

veel meer zorgleerlingen. “Ik weet wel waarom die kinderen ADHD krijgen, 

denk ik. Even rustig naar een aap kijken die in een boom zit is er niet bij.” 

Flitsende filmpjes draait Luuk dus niet, het moet rust uitstralen. 

Zeker in groep acht liggen de niveaus ver uit elkaar, dat maakt lesgeven 

best moeilijk. “Ik heb vier niveaugroepen in deze klas. Ik bekijk van 

tevoren eerst wat er wordt gevraagd en breng mijn eigen lijn in de 

lessen.”  

Voor het zelfstandig werken hebben ze voor elk kind ongeveer vijf of zes 

oefenboekjes gemaakt. Luuk  heeft met een vader een computer-

programma geschreven en alle oefenkaarten ingevoerd. Hij kan nu de 

naam van het kind intikken en dan krijgt hij rekenen, taal, 

wereldoriëntatie, lezen, alle vakken. Dan kiest hij een bepaald geval uit 

(bv. procenten) en de computer genereert dan de oefenkaarten voor hem. 

Twee jaar zijn ze bezig geweest met dit programma. “We waren laaiend 

enthousiast, dus dat was elke dag er aan werken.”

Achtergrond
• 42 jarige man.

• Getrouwd en een dochter.

• Vrouw werkt ook in het onderwijs.

• Leerkracht groep 8.

• Werkt nu 17 jaar op een basisschool.

• Is techniekcoördinator op school samen met 

een enthousiaste ouder.

Luuk Oomen
Leerkracht groep 8



Filosofie van Luuk
• Kinderen zo ver mogelijk brengen. Als er 

meer in zit dan stimuleert en motiveert  

hij. Dat is succeservaring voor kinderen.

• Lessen goed voorbereiden, niet te lang 

rommelen. Kinderen vinden dat niet fijn.

• Lessen moeten afwisselend zijn.

Werk motivatie
• School is een soort levensinvulling. Hij 

vindt het echt verschrikkelijk leuk om 

kinderen verder te helpen met leren.

• Bij de CITO een hoge score halen.

• Luuk weet dat hij niet veel geld verdient 

maar zes weken met vakantie naar 

Frankrijk maakt alles goed. 

Internet gebruik
Ervaring: Hoog

Maakt gebruik van: Software van 

uitgeverijen, Access, digibord.

Favoriete sites: Sites die een collega voor 

de hele school verzameld.

Uren online per week: 12

Computer: Eigen vaste pc in de klas en 

een laptop thuis. Voor de kinderen 5 pc‟s 

in de klas.

Luuk Oomen
Leerkracht groep 8

“Als kinderen een half uur op een computer 

moeten rekenen als omlijsting van hun les, dan 

is dat veel te veel. Tien tot uiterlijk vijftien 

minuten. Daarna worden ze het zat.” 

Doelstellingen en motivatie

Luuk komt naar Wikiwijs om…

- Structuur. “Materiaal met structuur zodat kinderen niet constant moeten 

omschakelen. Er zijn veel kinderen die dat heel lastig vinden.”

- Verdieping- en verbredingopdrachten te vinden.

- Links naar goede sites te vinden. Met bijvoorbeeld opdrachten voor 

aardrijkskunde of wiskunde.

- Een kant-en-klaar project te vinden. “Maar je gaat er toch weer iets aan 

veranderen. De eigenwijsheid van leerkrachten, wij denken dat we allemaal 

het beste zijn. Dat moet ik ook eerlijk toegeven.”

Luuk verwacht van Wikiwijs…

– Structuur. “Materiaal met structuur zodat kinderen niet constant moeten 

omschakelen. Er zijn veel kinderen die dat heel lastig vinden.”

– Dat leerkrachten van tevoren kunnen zeggen: dat wil ik erin hebben.

– Kwaliteit, een team van mensen die het materiaal checkt voordat het 

geplaatst wordt. “Er zijn natuurlijk altijd van die talenten die nooit voor 

een klas gestaan hebben, maar wel weten hoe ze het moeten maken. ”

– Dat docenten en leerkrachten leren wat de meerwaarde is van ICT.

Wat Luuk zal doen terug keren…

- Ervaringen van andere scholen met opzetten van een PLUS-klas.

- Ervaringen van andere scholen met de handelingsplannen en zorgplannen.

- In principe wil hij best dingen plaatsen maar: “Het rekenprogramma wat 

we zelf hebben gemaakt willen we gaan uitgeven. We werken samen met 

twee andere scholen maar we zijn ook elkaars concurrent. Door dit 

programma hebben we een streepje voor.” 



Persoonlijk profiel
Zaakvakken vindt Renate ontzettend leuk om te geven. Ze hebben pas een 

nieuwe zaakvakkenmethode aangeschaft, daar is heel gemakkelijk mee te 

werken. Wanneer Renate het over een land heeft kan ze het volkslied 

aanklikken. Ze kan dingen vergroten. Ze kan er in schrijven. “Ik vind dat 

echt de ontdekking van de laatste tien jaar. Ik ben er helemaal weg van.” 

Toen Renate haar digibord kreeg heeft ze een computerprogramma mee 

naar huis genomen zodat ze thuis wat kon oefenen. Het vergt best wel wat 

tijd om er handigheid in te krijgen. Je staat in het begin te stuntelen. Dan 

weten sommige kinderen het bij wijze van spreken beter dan dat zij het 

weet. Dan zeggen ze: “Juf, u moet het zo doen, hoor.” Het wordt steeds 

gemakkelijker om met de leerstof die ze hebben staan op de computers in 

te springen bij kinderen met een cognitief probleem, een leerachterstand 

of de toppers. Ze wordt er door in staat gesteld om op de eigen 

persoonlijke ontwikkeling van een kind in te stappen. Het startpunt kunnen 

bepalen voor ieder kind individueel. Het nadeel is dat je als leerkracht 

zoveel zaken in de gaten moet houden.“We hebben drie groepen in onze 

klas. Er is een middengroep, een tragere groep. En we hebben de top. 

Binnen die top heb je iemand die goed is in rekenen, maar dan weer met de 

taal wat heeft. Kortom het vraagt zoveel overzicht van jezelf binnen je 

groep, zoveel screening, dat ik het gezellige klassenverband wel eens mis. 

Het is soms zelfs zo erg dat na drie weken de kinderen vroegen: „Ja, maar 

wie is Pietje dan?‟ „Pietje zit daar bij het raam in jouw klas. Die zit daar al 

een paar weken.‟” Kinderen werken veel voor zichzelf. Als ze zegt: “Eigen 

takentijd”, dan gaat er een soort gouden belletje. Kinderen gaan aan de 

slag, ze kennen hun weekplanning. Maar het is ook geen optie om ze altijd 

maar achter de computer te laten zitten, vind Renate. Kinderen thuis laten 

oefenen daar is ze niet voor. “Kinderen worden op school al zo belast. Tijd 

is tijd. School is school. En vrij is vrij.” Toch heeft ze zeker een emotionele 

binding met haar kinderen en zij met haar. Ze weet  genoeg van de 

kinderen om in te spelen op hun belevingswereld. Met de ervaringen die ze 

heeft met reizen voegt ze een extra dimensie aan de leerstof toe. 

“Ik zie kinderen helemaal kwijlen wanneer ik vertel over die varaan die ‟s 

morgens voor mijn tent stond.” 

Achtergrond
• 37 jarige vrouw.

• Getrouwd, twee kinderen.

• Afgestudeerd aan de Pabo (verkorte 

opleiding).

• Leerkracht groep 6.

• Werkt nu 9 jaar op een basisschool.

• Heeft als eerste op haar school een 

digibord gekregen in haar klas.

Renate Dekker
Leerkracht PO, groep 6



Filosofie van Renate
• Kinderen onthouden beter wanneer het 

visueel is en bij hun belevingswereld 

aansluit.

• Met hele simpele dingen kun je veel 

bereiken. 

• Je moet niet klakkeloos dingen 

overnemen; van de methode, van collega‟s 

of online materiaal.

Werk motivatie
• Met groepen werken is erg leuk.

• In het basisonderwijs ben je heel breed 

bezig. Je staat aan de basis van mensen.

• In een samenwerkingsverband van 

scholen zitten levert veel voordelen op 

qua aanschaf van leermiddelen.

Internet gebruik
Ervaring: Middel 

Maakt gebruik van: Software van 

uitgeverijen, digibord, ELO.

Favoriete site: mhr.yurls.net

Uren online per week: 6

Computer: Eigen vaste pc in de klas en 2 

pc‟s in de klas voor kinderen. Vaste pc 

thuis. 

Renate Dekker
Leerkracht PO, groep 6

Doelstellingen en motivatie

Renate komt naar Wikiwijs voor...

- “Coherent lesmateriaal is het eerste wat in mij opkomt, dat je een goede 

lijn kunt hebben voor bepaalde ontwikkelingsgebieden.”

- Materiaal voor kinderen buiten de middenmoot, om zelfstandig mee te 

werken. Zodat ze met een klein beetje uitleg toch zinvol bezig zijn. Voor 

de reguliere leerling is er genoeg aanbod. 

- Verdieping- en verbredingopdrachten op het gebied van zaakvakken.

Renate verwacht van Wikiwijs...

– Dat het materiaal er sowieso aantrekkelijk uitziet en van deze tijd is.

– Aanbod van diverse werkvormen. 

– Dat er een redactie achter zit. “Ik tref online materiaal aan waar fouten 

in zitten of wat onjuist is. Niemand controleert of het goed of fout is. ”

– Dat bij teveel negatieve reacties het materiaal er af wordt gehaald.

– Een thematische indeling, bijvoorbeeld WOII.

– Dat het materiaal niet te veel, te groot en te lang zal zijn. De opdracht, 

het doel en hetgeen de leerkracht moet doen, dient duidelijk te zijn 

aangegeven. 

– Dat „jatwerk‟ wordt voorkomen.

Wat Renate zal doen terug keren…

– Om er zelf iets aan toe te voegen. “Ik wil er wel iets op zetten maar ik 

ben helemaal niet zo computerbegaafd.” 

– Kinderen laten zoeken en laten struinen op Wikiwijs. “Ik vind Wikiwijs 

een verrijking, want je hebt een doel voor ogen. Het doel is het upgraden 

van de kwaliteit van het onderwijs.”

“Wij vinden internet belangrijk. De kinderen 

groeien daarmee op. ICT komt neer op de 

schouders van een aantal leerkrachten, ze zijn 

geen experts maar doen absoluut hun best. ”



Persoonlijk profiel
Thea noemt zichzelf auteur educatieve media. Uitgevers zijn haar 

opdrachtgevers en deze bepalen wat en voor welke doelgroep geschreven 

gaat worden. Bij de start van een opdracht wordt een team gevormd van 

vakinhoudelijke deskundigen, schrijvers, creatievellingen en de uitgever 

zelf. Ze gaan met elkaar nadenken over wat er mis is aan de bestaande 

methodes, waarom er überhaupt een nieuwe methode zou moeten komen 

en wat jouw methode zou toevoegen. Er zijn natuurlijk vergaderingen, 

maar als het om schrijven gaat dan doet ze dat niet samen want dat schiet 

niet op. Thea googled de hele dag, maar om te achterhalen wat voor 

kinderen spannend zou kunnen zijn zoekt ze op kindersites. Haar netwerk 

is groot en ze weet altijd wel iemand te vinden die haar vragen over een 

onderwerp kan beantwoorden.  Een uitgever kan Thea vanuit verschillende 

stadia erbij roepen. Soms schrijft ze mee aan concepten voor methodes of  

een pilot of alleen de uitwerking. Dan zijn de leerlijnen en formaten al 

bekend. “Er zijn hele strakke richtlijnen over hoeveel tekens je kunt 

gebruiken en welke oefeningen daar in passen. Ik moet proberen zoveel 

mogelijk randvoorwaarden duidelijk te hebben. Dat zijn de doelgroep, het 

aantal kinderen in de klas, de vakinhoud, leerlijnen die ik op dat moment 

moet behandelen.” Als ze interactieve oefeningen maakt dan zijn er zelfs 

nog veel meer tekstuele beperkingen. 

Vaak wordt er eerst een proefthema uitgeprobeerd op een school. Daarna 

gaat het in productie en wordt er niet meer teruggekoppeld. Maar de 

uitgeverij en ook haar coauteurs geven commentaar op materiaal en ze 

stuurt dan eventueel bij.

“Ik merk nu wel dat de uitgevers een aantal methodes hebben stopgezet 

en dat is ook vanwege Wikiwijs in combinatie met het feit dat 

schoolboeken gratis worden. Ze houden even hun adem in. Voor mij 

betekent dat stomweg minder werk.”

Ze wordt niet altijd even blij van leerkrachten die hun eigen materiaal 

maken. Het niveau van de kinderen wordt niet goed ingeschat en men 

weet vaak ook niet goed waar ze naartoe willen met dat materiaal. De 

leerkracht zou heel goed moeten nadenken over zijn rol als hij eigen 

materiaal maakt. 

Achtergrond
• 46 jarige vrouw.

• Gescheiden en drie dochters.

• Heeft Nederlands gestudeerd.

• Als zelfstandig ondernemer schrijft ze 

(parttime) educatief materiaal voor diverse 

uitgeverijen.

• Vroeger heeft ze Nederlandse les gegeven 

bij buurtcentra in Amsterdam. Ze heeft nooit 

op een basisschool les gegeven maar ze is 

wel veel op school te vinden.

• Het ontwikkelen van materiaal heeft ze 

voornamelijk zichzelf geleerd maar ook van 

mensen die bij de uitgever werken.

Thea Bloem
Auteur voor PO en Vmbo



Filosofie van Thea
• Het is de hele manier waarop je werkt 

wat een methode een methode maakt.

• Kinderen in groepsverband en 

projectmatig laten werken.

• Sommige digitale programma‟s leiden tot 

klassikaal onderwijs, ze hoopte dat dit een 

gepasseerd station was.

• Kinderen zijn redelijk op de hoogte van 

de mogelijkheden van het internet. Je 

moet ze vertrouwen.

Werk motivatie
• Goed werk afleveren bij de uitgever.

• Haar schrijverswerk als zelfstandig 

ondernemer kunnen voorzetten.

• Veel van haar creativiteit in haar werk 

stoppen. Leuke projecten doen.

Internet gebruik
Ervaring: Hoog

Maakt gebruik van: Teveel om op te 

noemen.

Favoriete sites: Google, kindersites,  

Kennisnet, Twitter.

Uren online per week: Continu online.

Computer: iMac, MacBook Pro en Ipod.

Thea Bloem
Auteur voor PO en Vmbo 

“Er zijn weinig docenten die docent zijn 

geworden omdat ze lesmateriaal willen maken. 

Docenten zijn docent geworden omdat ze voor 

de klas willen staan om kennis over te dragen.”

Doelstellingen en motivatie

Thea komt naar Wikiwijs om…

- Bij te houden hoe Wikiwijs en „gratis materiaal aanbieden‟ verloopt, om 

daar voor haar zelf als zelfstandig ondernemer op te kunnen anticiperen.

- Als er aan de hand van leerlijnen wordt gewerkt, deze bestuderen. 

- Vrij te gebruiken (goed) visueel materiaal te downloaden. “Ik kan in 

principe niet tekenen. Ik schrijf illustratiekopij wat uitgevoerd wordt door 

iemand anders.“

Thea verwacht van Wikiwijs…

– Waarschijnlijk  niet voldoende en niet voldoende goed materiaal.  

“Wat nu al in de kranten staat is dat docenten er geen tijd voor hebben.”

– “Wil je kwaliteit dan moet er voor betaald worden. Bied vacatures aan en 

laat docenten solliciteren.  Detacheer ze maar twee dagen aan Wikiwijs. 

Maar test ze van te voren want niet iedereen kan schrijven.”

– “Als Wikiwijs gaat linken met dingen die niet voldoen aan eisen dan holt 

het onderwijs nog verder achteruit.”

– Het zoveelste kanaal voor het onderwijs. “En er is al zoveel geld aan 

online onderwijs kanalen uitgegeven.” 

– Docenten en leerkrachten leren wat de meerwaarde is van ICT.

– Materiaal om leerlingen mee te laten oefenen.

Wat Thea zal doen terug keren…

- Wanneer Thea wordt ingehuurd om (tegen betaling) voor Wikiwijs 

materiaal te schrijven.

- Tools om toetsen of lesmateriaal mee te ontwikkelen.



Persoonlijk profiel
Na bijna twintig jaar bij Akzo had Arnoud het een beetje gehad en ging hij 

op zoek naar een nieuwe uitdaging. Via het gebeuren van Jet-Net kwam hij 

in aanraking met onderwijs. Hij begon met onder andere een Vmbo klas 

maar vond het niveau daarvan te laag, het ging helemaal niet leuk. De klas 

was ook heel vervelend. Gewoon puur doceren, in de traditionele vorm, 

daar voelt hij zich het lekkerst bij. Arnoud heeft met zijn sectie een 

reader gemaakt die veel verder gaat dan het boek. “Omdat we vinden dat 

de stof van drie atheneum en drie havo veel te weinig gedifferentieerd is. 

We hebben als vakgroep scheikunde echt bewust gezegd wij willen de lat 

wat hoger leggen want dan kun je in de bovenbouw met de beperkte tijd 

die we daar hebben ook echt mooie cijfers eruit slepen bij een examen.“

“Als ik meer tijd had zou ik technologie vaker inzetten. Ik leg mijn 

prioriteiten daar waar mijn tijd het meeste oplevert en dan is een stencil 

uitdelen vaak net zo effectief”. Vanuit zijn vorige werk kan hij putten uit 

een aantal mooie voorbeelden. Hij zoekt  vaak naar leuke aanleuningen, 

iets van een paar minuutjes. “Ik denk dat je daar de leerlingen ook het 

meest energiek mee houdt, want je kan niet steeds die spanningsboog 

honderd procent laten.”

Arnoud bereidt veel voor, hij wil het altijd leuk en interessant maken. Op 

Internet een hele hoop dingen vinden, eigenlijk teveel. Maar er zijn ook 

gewoon lessen bij waar theorie in verteld moet worden. Hij maakt zijn 

lessen in PP en presenteert ze met zijn eigen laptop op een beamer. 

Leerlingen vinden het fijn als hij deze presentaties op de ELO plaatst. 

Toen Arnoud op zijn huidige (en eerste) school begon heeft hij veel hulp 

gehad van zijn collega‟s, nu nog steeds. Omdat ze een kleine sectie zijn, 

zit men ook vaak kort bij elkaar en overleggen ze, „hoe doe jij zoiets„of 

„mag ik jouw aantekeningen eens bekijken‟, „hoe geef je dit‟. Hij neemt 

daar veel van over maar geeft er ook een eigen draai aan. Want als je iets 

klakkeloos overneemt, dat is hetzelfde als een leerling dat doet: dat werkt 

niet. Je moet daar een verhaal bij hebben. Sowieso zijn aantekeningen  

van andere vaak onbegrijpelijk. “Ik zou zeggen dat er meer geld 

beschikbaar moet komen voor het ontwikkelen van materiaal. Dat zou heel 

erg fijn zijn.”

Achtergrond
• 42 jarige man

• Getrouwd en twee dochters

• Afgestudeerd Hbo scheikunde. Heeft jaren 

bij Akzo gewerkt. 

• Zij-instromer, heeft introductiedagen 

gehad bij zijn huidige school en studeert aan 

de lerarenopleiding voor zijn bevoegdheid.

• Geeft fulltime les op een Havo/Vwo, 

onderbouw en bovenbouw in Spijkenisse. 

Echter geen eindexamen klassen. 

Arnoud Maertens
Docent Scheikunde 



Filosofie van Arnoud
• Ik wil een grotere groep leerlingen die 

mijn vak kiezen 

• Meer enthousiasme creëren door linken 

naar de praktijk.

• Tijd besparen. 

• Scheikunde is een praktisch vak. 

Werk motivatie
• Meer leerlingen zijn vak laten kiezen.

• Verbeteren van het leren door leerlingen.

• In een goed team werken.

• Goed beeld hebben van de leer 

vorderingen.

• Eerste graad docent worden.

• Leerlingen moeilijke concepten 

uitleggen.

Internet gebruik
Ervaring: Middel - Hoog

Maakt gebruik van: E-mail en bankzaken

Favoriete sites: Volkskrant, Travelweb, 

Rabobank. 

Uren online per week: 11

Computer: Geen eigen vaste pc op school,

Thuis een vaste pc en heeft nog de laptop 

vanuit zijn vorige werk.

Arnoud Maertens
Docent  Scheikunde

“Zelf ontwikkelen van lesmateriaal wordt 

onderschat. Wat dat oplevert bij je leerlingen 

en zeker aan motivatie voor je vak. Als je 

wat anders durft te doen dan het boek.”

Doelstellingen en motivatie

Arnoud komt naar Wikiwijs voor...

- Lesmateriaal wat zich heeft bewezen, per onderwerp en niveau. 

- Bruikbare practicum en oefeningen die leerlingen zelfstandig kunnen 

uitvoeren. Niet het boek loslaten maar vervangend materiaal.  

- Sneller lessen kunnen voorbereiden. “Ik weet niet zeker wat ik moet 

weten over overbrengen van lesstof, wat wel en wat niet te doen.”

Arnoud verwacht van Wikiwijs...

– Voor de beginnende docent een richtlijn. Hier starten we, daar komen we 

uit en dit moet er tussen zitten. “Wat doen andere beginnende docenten?”

– Meer te weten te komen over het leerproces van leerlingen. 

– Theoretische informatie met praktische voorbeelden, casussen en 

beeldmateriaal. 

– Een perfect template van een leerlijn die hij helemaal kan aanpassen, 

inclusief het uploaden van afbeeldingen en filmpjes.

Wat Arnoud zal doen terug keren..

- Visueel materiaal; animaties, simulaties, foto‟s, filmpjes, tekeningen.

- Illustraties of programma‟s die een proces of concept  demonstreren op 

een interactieve manier. 

- Het stellen van een vraag. Planning laten checken door ervaren docenten.

- Allerlei overzichten in de vorm van schema‟s, om beter inzicht te krijgen 

in wat hij kan aanbieden in zijn lessen. 

- Mogelijkheid om alle verzamelde info, tips van collega‟s, ingevingen van tv 

en krant te bundelen. “Ik onthoud veel maar verlies ook veel.”



Persoonlijk profiel
Annet verzamelt al sinds haar opleiding praktisch lesmateriaal. Overal waar 

ze komt, supermarkt, winkels, haar bank, vraagt ze om materiaal. Daarbij  

let ze op het pedagogisch verantwoord kunnen inzetten van dit materiaal. 

Materiaal ontwikkelen heeft ze zichzelf geleerd, „ik doe mijn eigen ding.” 

Het is voor haar belangrijk dat haar leerlingen straks maatschappelijk op 

eigen benen kunnen staan. Dat ze gewoon boodschappen kunnen doen en 

hun financiën op orde hebben. Want Vmbo leerlingen hebben daar meer 

behoefte aan dan aan overheidsbesluiten die ver van hun bed af staan. 

Vmbo leerlingen zijn slecht in het uit hun hoofd leren van informatie. 

Daarom vindt Annet dat leerlingen informatie zelf moeten weten te vinden. 

Dat is belangrijk, leren hoe je informatie vindt zodat je altijd alles weer 

kunt vinden. 

Het boek gebruikt ze zelden. Het is zelfs nog in guldens dan kun je het toch 

niet serieus nemen als je het over het invoeren van de euro hebt. Daarnaast 

mist ze voorbeelden in het boek, er staat geen enkel rekenvoorbeeld in.

“Ik denk dan wel eens dat die leerlingen gewoon onderschat worden. Dit is 

wel kader gemengd, maar dat ze gewoon echt moeten nadenken, niet 

alleen maar reproduceren.” 

Ze verbaast zich er over dat je alleen wordt gekozen om te arrangeren 

wanneer je veel ervaring hebt maar die ervaring is in veel gevallen eerder 

handicap dan voordeel. Omdat je onbevangen moet durven zijn. Anders 

wordt de lesstof saai, het leeft niet.  

Aan uitwerken van haar verzameld materiaal komt ze nauwelijks toe. Alles 

zit zo‟n beetje in haar hoofd. Af en toe schrijft ze statements op in de vorm 

van een mindmap. Maar ook dat is door een ander niet zo snel te gebruiken. 

Laatst heeft ze op haar MP3 speler snel wat aantekeningen ingesproken, in 

de auto voordat ze naar huis reed en heeft deze later verwerkt in haar 

lessen. Gevonden materiaal wil ze op verschillende manieren en plaatsen 

inzetten, in een les , op de ELO, in een quiz.

Uit een boek over didactische werkvormen haalt ze nog weleens leuke 

lesvormen. Niet zozeer inhoudelijk maar meer didactisch, hoe breng je iets 

over. Haar  leerlingen vinden er iedere keer weer wat anders op zodat ze 

mogen bewegen, ze moeten  toch geprikkeld worden.  

Achtergrond
• 29 jarige vrouw

• Samenwonend

• Afgestudeerd aan de docentenopleiding 

van Zwolle.

• Geeft fulltime les op een Vmbo, aan alle 

niveaus, inmiddels al zeven jaar.

• Lesgeven doet ze met hart en ziel. De 

demotivatie bij collega‟s en de reactie van 

het management hierop speelt haar parten. 

Twijfelt over een baan in het onderwijs.

Annet de With
Docent Economie 



Filosofie van Annet
• Je moet voor alle klassen kunnen staan. 

• Je moet van het geijkte pad om mooie 

dingen te kunnen doen.

• Zoveel mogelijk zelf maken om optimaal 

aan te sluiten bij mijn leerlingen.

Werk motivatie
• Leerlingen leren om maatschappelijk 

meer stevig te staan.

• Invloed hebben op onderwijskundige 

ontwikkelingen /methoden.

• In een goed team werken.

• Op een eigen manier lesgeven.

• Leerlingen begeleiden en coachen.

• Ik wil een goede baan hebben/vinden

• „Fris‟ blijven

Internet gebruik

Ervaring: Hoog

Maakt gebruik van: Teveel om op te 

noemen.

Favoriete sites: Hyves, Postbank, 

Delicious, enzoverder.

Uren online per week: 20+

Computer: Eigen vaste pc op school en 

eigen laptop.

Annet de With
Docent Economie

Doelstellingen en motivatie

Annet komt naar Wikiwijs voor...

- Achtergrondinformatie per onderwerp met een voorbeeld artikel of 

opdracht die ik direct aan leerlingen kan geven.

- Goede toetsen en oefeningen.

- Uit te zoeken waar kinderen problemen mee hebben, manier van 

benadering zodat het landt. 

- Sneller lessen kunnen voorbereiden, specifiek voor mijn leerlingen.

- Standaard informatie moet ik kunnen herkennen, liefst niet in blogs 

verstoppen. Blogs zijn beter voor als ik snel iets actueels wil hebben. 

Annet verwacht van Wikiwijs...

- Het moet me sneller naar de juiste informatie brengen. Geef me alleen 

die tools waardoor ik makkelijk mijn doel kan behalen.

- Leerlingen verwijzen naar een samenvatting van informatie en activeren 

m.b.v. vragen. 

– Wat moet ik niet doen of juist wel, de didactiek. 

– Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en op hun eigen niveau.

– “Het moet werken zoals de rest op het internet.”

Wat Annet zal doen terug keren…

- Veel bruikbare informatie.

- Aanbevelingen aan anderen doen. “Wanneer ik er voordeel van zou 

hebben en mogelijkheden zou krijgen dan zou ik er zeker tijd in steken.“

- Mijn eigen community opbouwen.

- Vinden van een inspirerende docenten/projecten en deze volgen.

“Ik maak alles zelf. Het boek gebruik 

ik meer als een naslagwerk.”



Persoonlijk profiel
Thematisch onderwijs is de manier van werken op het college waar Jan 

Hein les geeft. Vier jaar geleden hebben ze vanuit thema‟s hun eigen 

onderwijs gemaakt en bijbehorend materiaal geschreven. Het schrijvers-

team, een gemêleerd gezelschap, bestaat uit schrijvers die voor Havo 3 en 

voor Vwo 3 werken, die weten wat leerlingen moeten kennen en de lijn 

met de bovenbouw warm houden. Om in de gaten te houden wat je per 

vak behandelt  werken ze met kernwaarden. In het begin is het natuurlijk 

druk, druk, druk, evalueren bleef achter. Dat is nu beter gestroomlijnd, er 

is een betere overdracht naar degene die het uit moeten voeren op de 

vloer. Een goede docentenhandleiding is nodig maar de warme overdracht, 

gewoon een half uurtje ergens voor gaan zitten is essentieel. Daarom 

hebben de schrijvers het werk vier weken voor uitvoer af. Daarna gaan ze 

weer kijken, welke opdracht pak je eruit, hoe ga je dat doen, ga je er een 

toets over houden of laat je ze op een andere manier afsluiten? Er is 

software aangeschaft ter ondersteuning van het ontwikkelen van de 

modulen. Deze modulen worden vervolgens in de digitale leeromgeving 

geplaatst. Gedurende het eerste jaar heeft een externe adviesgroep hen 

begeleid, maar dat is nu niet meer nodig. 

Leerlingen werken vrij autonoom met de thema‟s. Alleen op aangeven van 

leerlingen worden hoorcolleges gegeven. Leerlingen geven zelf ook inhoud 

aan een college, met minder dan twee vragen komen ze er niet in. Op het 

Vmbo gebruiken ze een methode. Jan Hein werkt daar graag, je moet het 

echt actief brengen wil je Vmbo leerlingen actief krijgen. De lessen op 

Vmbo zijn meer zijn eigen pakkie an. Op Havo/Vwo is zijn rol meer een 

organisatorische. Maar qua samenwerken en communiceren vindt hij het 

thematisch onderwijs veel beter voor de leerlingen. 

Wat als eerste op het „to do‟ lijstje van Jan Hein staat is een mooiere 

leerlijn door de hele school heen neer te zetten, zodat alles klip en klaar 

is  voor de leerlingen. Als de leerlijn goed werkt zou er een PLUS-klas 

moeten komen, om de excellerende leerlingen meer uitdaging te kunnen 

bieden. Jan Hein zou ook wat meer aan de zorgkant willen doen door af te 

wegen hoe je iets aanbiedt aan dyslectische leerlingen of autistische 

leerlingen of leerlingen met Asperger. 

Achtergrond
• 32 jarige man

• Samenwonend

• Werkt acht jaar voor een college (Vmbo, 

Havo, Vwo) in Noord-Holland.

• Samen met collega‟s heeft hij het 

materiaal geschreven voor het nieuwe 

thematisch onderwijs.

Jan Hein Eekhout
Docent Engels 



Filosofie van Jan Hein
• Niet alleen een diploma meegeven maar 

een levensvisie. Dat leerlingen weten waar 

ze staan en op de maatschappij zijn 

voorbereid.

• Een goede ELO is belangrijk. Je moet 

mensen hebben die ermee kunnen en willen 

werken. 

Werk motivatie
• Sterk materiaal hebben en zeker weten dat 

wat je aanbiedt aansluit bij de kernwaarden.

• Goede ICT. 

• Onderwijs is vaak traditioneel en wij zijn 

een grote stap verder. Ik moet altijd een 

uitdaging hebben.

• Sociaal en interactief bezig zijn met 

leerlingen.

Internet gebruik
Ervaring: Hoog

Maakt gebruik van: ELO, digiboard, 

ontwikkelsoftware.

Favoriete sites: DigilessenVO

Uren online per week: 20+

Computer: Eigen laptop op school en voor 

thuis gebruik.

Jan Hein Eekhout
Docent  Engels

“Hetgeen wat door docenten wordt 

ontwikkeld moet in het beleid geschreven 

worden en de school moet met een visie 

terugkomen anders is er geen beginnen aan.” 

Doelstellingen en motivatie

Jan Hein komt naar Wikiwijs voor...

- Geïntegreerd materiaal voor Havo/Vwo.

- Didactische punten die kunnen helpen.

- Gestructureerd materiaal zodat leerlingen weten wat ze moeten doen. 

- Materiaal om collega‟s te kunnen overtuigen van de meerwaarde van 

digiboard en ICT.

- Materiaal waarmee leerlingen hun eigen onderzoekjes kunnen doen.  

Jan Hein verwacht van Wikiwijs...

– Een indeling op thema en niveau.

– Goed geëvalueerd materiaal, met een goede overdracht. 

- Dat verschillende werkvormen worden aangeboden.

-“Pas op dat je niet iets gaat verzinnen wat geen zin heeft, waar geen vraag 

naar is. We hoeven op Wikiwijs niet te MSN‟en.”

- “Je kunt zeggen als je er vijf dingen afhaalt dan wordt je geacht één ding 

te brengen. Maar dan staat het op een gegeven moment vol met onzin. Je 

zou moeten werken met een keurmerk.”

Wat Jan Hein zal doen terug keren…

- Filmpjes of programma‟s die een proces of concept demonstreren op een 

interactieve manier. 

- Allerlei overzichten in de vorm van schema‟s, om beter inzicht te geven 

aan leerlingen. 

- “Het delen van door school ontwikkeld materiaal is een commerciële 

activiteit, die je moet gaan/willen ontplooien. Wat heeft Wikiwijs zelf voor 

ideeën of plannen op het oog? “



Persoonlijk profiel
Wanneer Ingrid werkt met deelkwalificaties binnen Eindterm Gericht 

Onderwijs, dan schrijft ze daar zelf lessen bij. Ze hebben wel boekjes 

waar opdrachten in zitten, maar die vindt ze te globaal. In de lesinhoud 

beschrijft ze wat deelnemers echt moeten weten, waar ze dat kan vinden 

en op welke manier ze het zal geven. “Maar dat doe ik lang zo mooi niet 

meer als tien jaar terug.” Ingrid bewaart gevonden informatie voor één 

jaar. Het is alleen „achter de hand‟ informatie als deelnemers zelf niets 

kunnen vinden. Ze heeft twee type deelnemers; sommige komen één dag 

per week op school en werken vier dagen. Dat zijn meer volwassenen. Met 

hen gaat ze al gauw de discussie aan over de onderwerpen. “Je laat ze 

veel meer vanuit zichzelf praten, want ze hebben die ervaring.” Bij de 

Beroeps Opleidende Leerweg zijn studenten jonger en daar draagt ze veel 

meer aan. Dat heeft te maken met het hebben van minder levenservaring . 

“Ik houd van de boeken. Maar soms zoek ik nog wel even heel specifiek 

naar onderwerpen op het internet. Stoppen met roken was het laatst. Wat 

voor verschillen kan je vinden.” Dit materiaal mag ook best moeilijk zijn, 

ze past het aan voor haar deelnemers, maakt een samenvatting en print 

deze voor ze uit. Het aanbod van materiaal op haar school is groot. Er is 

een keuzemenu en daar hoort ook een handleiding bij. “Dat wordt door 

een collega geschreven. Het is echt goed ontwikkeld materiaal.” Af en toe 

als Ingrid het idee heeft dat iemand niet de diepte in is gegaan dan maakt 

ze samen met haar collega‟s extra opdrachten. Meestal laat ze deelnemers 

dan zelf zoeken online naar informatie. “Dan is de sport wie wat heeft 

gevonden.” Om met  de niveauverschillen binnen een klas om te gaan, 

begeleidt ze degene die ondersteuning nodig hebben. Door de opdracht op 

een andere manier uit te leggen wordt het geschrevene makkelijker. Op 

school zijn een paar experimenten gedaan met modules via internet, maar 

dat is niet goed gegaan. Inloggen was een probleem of de site lag er uit. 

Verder doen ze weinig digitaal. Een duidelijke visie en beleid in zake 

digitale leermiddelen zou erg fijn zijn. “Maar of we dat nog gaan 

meemaken. Als ik voor mezelf spreek, dan zie je dat je er met boeken 

alleen niet meer komt. Er gebeurt zoveel in de maatschappij wat je er 

allemaal moet bijhalen. Boeken kunnen nooit zo actueel zijn als internet.” 

Achtergrond
• 46 jarige vrouw.

• Alleenwonend.

• Vooropleiding is Lerarenopleiding 

Gezondheidszorg en Welzijn daarvoor heeft 

ze gewerkt in de gezondheidszorg, cultureel 

werk en de kinderopvang.

• Heeft weloverwogen stap gemaakt om voor 

de klas te staan. Ze vond leiding geven heel 

leuk, het coachen en begeleiden van mensen, 

en ze op die manier tot betere prestaties 

brengen. 

Ingrid Asselman
Docent verpleegkunde Mbo.



Filosofie van Ingrid
• Inspringen op de ervaringen van 

deelnemers, heel praktijkgericht zijn.

• Zo snel mogelijk kinderen doorverwijzen 

naar de juiste instantie. Wij zijn geen 

hulpverleners.

• De „nerds‟ van school trekken de kar als 

het gaat om digitale leermiddelen. Ze 

staat wel open voor verandering. 

Werk motivatie
• Sociaal en interactief bezig zijn met de 

deelnemers.

• Interactief lesmateriaal, ze weet niet of 

dit wel handig is. “Zo zitten we geloof ik 

niet in elkaar bij gezondheidszorg op de 

een of andere manier.” 

Internet gebruik
Ervaring: Laag-Middel

Maakt gebruik van: Af en toe PowerPoint.

Favoriete sites: AGContext.nl, 

Ziekenhuis.nl., Voedingswijzer.nl

Uren online per week: 4 uur.

Computer: Vaste pc op school, laptops 

voor de deelnemers. Geen digibord en 

geen internetverbinding in de klas.

Ingrid Asselman
Docent verpleegkunde Mbo.

“Zo lopen er hier ook een paar rond, die geen 

digibord willen, omdat ze er niet mee om 

kunnen gaan. Dan denk ik: het begin van de 

typemachine was ook niet gemakkelijk.”

Doelstellingen en motivatie

Ingrid komt naar Wikiwijs om…

- Niet iedere keer zelf het wiel uit te vinden, heerlijk! “Dan denk ik: dan 

kan je daar even kijken of het wiel al uitgevonden is of dat er wel iets is, 

maar wat je dan aanpast voor je eigen deelnemers.”

- Verwijzingen naar goede links te verzamelen.

- Vooral onderwerpen die heel erg gericht zijn op de apothekersassistenten 

en doktersassistenten te vinden. “Zoals je die deelkwalificaties hebt, dan 

denk ik: het zou wel fijn zijn als je ook met anderen kunt delen, hoe pak je 

de inhoud aan en welke inhoud geef je.”

- Te zien hoe andere ROC‟s  (succes) ervaringen hebben met digitale 

leermiddelen. “Ik heb mijn bedenkingen wat betreft digitalisering en de 

inzetbaarheid hiervan maar ik besef goed dat internet onmisbaar is .“

Ingrid  verwacht van Wikiwijs…

– Niet te vaak doorklikken. 

– Een indeling op onderwerp en niveau. 

– Kwaliteit van inhoud en verschillende werkvormen.

– Materiaal om leerlingen mee te laten oefenen, online testjes enz.

–“Het maakt mij niet uit wie het gemaakt heeft. En hoe vaak het bezocht is 

en of er commentaar op is, daarvan vind ik, dat het commentaar soms zo 

flauw is. Dan denk ik: als ik gewoon de inhoud zie en ik heb er wat aan, dan 

vind ik het al goed.”

Wat Ingrid zal doen terug keren…

- Om er zelf iets op zetten, als haar materiaal heel goed is. Als een les een 

paar keer goed is gegaan, dat het aansprak. 



Persoonlijk profiel
Justine gebruikt verschillende theorieboeken en voor de stages gebruiken 

studenten allemaal een stagewerkboek. In dat werkboek zitten de 

eindopdrachten die gekoppeld zijn aan de beroepsprestaties die vast liggen. 

Ze stellen dat werkboek zelf samen omdat het aangeboden materiaal uit 

drie boekjes bestaat en de stage-instellingen vinden dat vaak niet prettig. 

Die willen één geheel hebben. Ze zijn wel steeds minder zelf aan het 

bedenken en steeds meer in samenwerkingsverbanden aan het aanschaffen. 

Als je als ROC een samenwerking aangaat en voor een methode een 

heleboel geld voor betaalt, is het onzin om dat allemaal over te doen. Maar 

docenten zijn natuurlijk altijd eigenwijs en willen het zelf bedenken in hun 

opleiding. Soms komen ze er niet onderuit om iets zelf te ontwikkelen. 

Sociaal cultureel werk had bijvoorbeeld een module in een eindterm die 

over belangenbehartiging ging. Daar is geen boek en geen stof over te 

vinden. Gelukkig heb je dan ervaring en weet je aan wie je les moet geven. 

Justine ging aan de slag om er een tienweekse lessenserie voor een clubje 

studenten van te maken. “Ik kreeg een onderwerp en een eindterm naar me 

toe, met de opdracht er wat van te maken. ” 

Meerdere collega‟s en Justine zelf zijn benaderd door uitgeverijen om te 

gaan ontwikkelen. Dat is naast je eigen werkzaamheden. “Ik ben daar wel 

voor gevraagd maar ik ben dat niet gaan doen. Ten eerste ben ik geen 

schrijver. En ten tweede zou ik de school, de leerlingen en het hele gedoe 

eromheen missen. En ik vind dat mensen die schrijven veel meer aan de 

praktijk gekoppeld moeten zijn. Ik vind nu dat het af en toe wat ver van de 

praktijk af blijft.” Justine en haar collega‟s zetten hun eigen lijn uit. Hoe 

die twee jaar eruit ziet, bedenken ze zelf. Hoeveel dagen school, hoeveel 

dagen stage. Natuurlijk wel allemaal binnen de regels van de inspectie. “We 

moeten veel en mogen weinig.” Op haar school zijn ze de laatste jaren 

ontzettend druk bezig geweest met het CGO, het competentiegericht 

onderwijs. Voornamelijk niveau drie en vier zijn daar mee bezig. “Wij 

proberen dat ook wel te doen, maar niveau één en twee zijn zeg maar de 

leerlingen onder aan de ladder. Zij moeten toch wel heel veel begeleiding 

hebben. Zelfstandig werken lukt ze gewoon niet, je moet ze aan het handje 

houden.” 

Achtergrond
• 53 jarige gescheiden vrouw.

• Twee „twitterende‟ dochters.

• Vooropleiding is HBO-J.

• Veel ervaring in de jeugdhulpverlening 

voordat ze les is gaan geven.

• Docent omgangskunde, eerst op niveau 4 en 

later op niveau 2, Helpende Zorg en Welzijn.

• Is tevens stagebegeleider en projectleider 

voortijdige schoolverlaters en 

ouderparticipatie.

Justine Mendelaar
Docent omgangskunde en 

stagebegeleider op Mbo.



Filosofie van Justine
• Een 50-50 mix van praktijk en theorie.

• Voorkeur voor één ROC met dezelfde 

belangen. Geen concurrentie meer m.b.t. 

stageplekken bij welzijnsinstellingen.

• Een docent die niet meegaat met de 

ontwikkelingen, of niet mee wil moet 

opstappen. Mensen zouden daarvoor 

ontslagen moeten kunnen worden.

Werk motivatie
• Het competentiegericht onderwijs verder 

uitdiepen, meeleren met dit nieuwe leren.

• Ondanks dat er geen geld is voor de 

nodige randvoorwaarden enthousiast en 

flexibel blijven.

Internet gebruik
Ervaring: Laag-Middel

Maakt gebruik van: E-mail, heeft laatst 

een account aangemaakt voor Linkedin, 

gebruikt af en toe PowerPoint.

Favoriete sites: Stagesites.

Uren online per week: 6 uur.

Computer: Vaste pc op school, geen 

computers, geen digibord en geen 

internetverbinding in de klas. 

Justine Mendelaar
Docent omgangskunde en stagebegeleider 

op Mbo Helpende Zorg en Welzijn.

“Ik heb het idee dat je jezelf aan het verkopen 

bent. „Zie mij eens! Dat gaan we eens 

publiceren‟. Terwijl ik eigenlijk hartstikke trots 

ben op de dingen die ik doe.” 

Doelstellingen en motivatie

Justine komt naar Wikiwijs om…

- Casussen (met video of foto‟s) vanuit de praktijk te vinden. 

- Ondersteuning bij het invoeren van het competentie gericht onderwijs te 

vinden. 

- Ervaringen met andere ROC‟s te delen. “Het reflecteren door studenten is 

de grootste verandering, dat is een lastige klus.”

Justine verwacht van Wikiwijs…

- Dat het niet te talig is, geen overbodige dingen (niet noodzakelijk voor de 

eindtermen), een praktische opzet en een koppeling tussen theorie en 

praktijk.

– Kwaliteit, een team van mensen die het materiaal checkt voordat het 

geplaatst wordt. En het voorkomen van „jatwerk‟.

– Dat docenten en leerkrachten leren wat de meerwaarde is van ICT.

– Materiaal om leerlingen mee te laten oefenen. “Onze leerlingen kunnen 

het veel beter zelf uitzoeken, ermee aan de slag gaan dan dat een docent 

klassikaal staat te vertellen. De studenten onthouden het dan slecht.”

Wat Justine zal doen terug keren…

- Materiaal waarmee de praktijk nagespeeld kan worden, bedden opmaken, 

het wassen, aankleden, ziektebeelden die ze moeten kennen. Deze zaken 

vervolgens met de studenten doornemen, naspelen en bekijken.

- Ervaringen van andere ROC‟s m.b.t. de niveauverschillen binnen een klas.

- Een lijst met gastsprekers, mensen uit de praktijk. Of nog beter video‟s 

van gastsprekers.

- Een afgesloten gedeelte voor haar werkgroepen.



Persoonlijk profiel
In 1985 heeft Hugo voor de eerste keer auteurswerk in opdracht van een 

uitgeverij uitgevoerd, buiten zijn werk als docent natuurkunde. 

Ondertussen is hij overgestapt naar een ROC om daar allerlei nieuw 

materiaal te ontwikkelen. “In het begin moet je weten waar je moet 

starten. En vervolgens moet je weten waar het eind is, waar je naartoe 

moet. Hoeveel uur ga ik krijgen? Dat is ook een heel belangrijk punt.“ Op 

een gegeven moment heeft hij een beeld van hoe het er ongeveer uit komt 

te zien. Dat laat hij een docent bekijken of het een beetje klopt. 

“Docenten hoeven niet allemaal te ontwikkelen, want dat kun je niet van 

hen verwachten. Maar met een rode pen kunnen ze best werken, ze 

kunnen best kritiek leveren. Als je docenten aan hun vak laat werken, dat 

vinden ze leuk.” Hugo heeft laatst een methode over burgerschap 

geschreven. Dat was een nieuw leergebied. Meestal overdenkt hij eerst 

wat er van hem gevraagd wordt en welke eisen hij aan zichzelf stelt. 

Daarna maakt hij een tijdsinschatting voor zichzelf. Vervolgens komt hij 

met een planning, een projectplan. Daarnaast heeft Hugo ook allerlei 

andere activiteiten zoals het ondertitelen van video‟s voor educatieve 

doeleinden tot en met filmscripts schrijven. Er is een belangrijk verschil 

tussen het ontwikkelen van een boek en een interactieve applicatie. Voor 

een applicatie zijn er veel mogelijkheden, maar vooral veel beperkingen. 

Die beperkingen moet je goed voor ogen hebben. Meestal wordt er eerst 

een boek ontwikkeld en daar wordt software bij gemaakt. Volgens Hugo 

zou dat eigenlijk andersom moeten . “Ik spreek regelmatig directeuren van 

scholen die denken dat zij modern bezig zijn omdat zij al hun boeken in 

pdf hebben staan. Ik vind dat je compleet de kracht van computers en de 

nieuwe manier van werken hebt gemist als je dat een modernisering 

vindt.” Zijn rol als onderwijskundige ziet Hugo als volgt: “Ik heb ooit met 

een collega afgesproken, die moeite had als je met een intervisie in de 

klas kwam kijken, om af en toe voor het raam langs te lopen en dan was ik 

weer weg. Maar dan kon ik hem eventjes wijzen op wat we afgesproken 

hadden. Dan bleef hij gewoon in zijn eigen veilige omgeving. Ik kwam er 

niet op terug. Want dat is veel te bevoogdend en dan denken ze: daar heb 

je die onderwijskundige weer.“

Achtergrond
• 49 jarige man.

• Getrouwd, twee zoons en een dochter.

• Eerst voor een grote brouwerij gewerkt in 

research. 

• Daarna begonnen als natuurkunde leraar 

met scheikunde als tweede vak voor 

mavo/havo/vwo. Later overgestapt naar Mbo.

• Schrijft in opdracht van uitgeverijen 

methodes. 

• Heeft zich beziggehouden met 

herstructurering van onderwijs door nieuwe 

leerplannen te maken.

Hugo Velthuijsen
Auteur voor Mbo en uitgevers. 

Onderwijskundige op Mbo.



Filosofie van Hugo
• “Ik zeg altijd: „Schrijven is voor mij 

opruimen.‟ En ik houd van opruimen.”

• Je moet voor digitaal werken wel een 

beetje weten wat er technisch mogelijk is.

• Er is een cultuuromslag nodig in het 

onderwijs. “Je moet geen systeem 

opleggen, maar je moet mensen de 

gelegenheid geven om dat systeem te 

omarmen. ”

Werk motivatie
• Ogen en oren altijd open houden. Alles 

meepakken wat er in het nieuws is. 

• Veel van zijn creativiteit in het werk 

stoppen. Leuke projecten doen.

• Zou voor geen goud zijn werk op scholen 

willen missen. De link met de praktijk en 

docenten moet er altijd zijn. 

Internet gebruik
Ervaring: Hoog

Maakt gebruik van: Teveel om op te 

noemen.

Favoriete sites: Google, 

Uren online per week: Continu online.

Computer: Eigen laptop.

Hugo Velthuijsen
Auteur voor Mbo en uitgevers. 

Onderwijskundige op Mbo.

“Het samen schrijven gaat goed. Als je maar 

niet te star bent. Dan houdt het snel op. Het 

overleg met een aantal mensen is heel 

belangrijk. Nooit één of twee het laten doen.” 

Doelstellingen en motivatie

Hugo komt naar Wikiwijs om…

- Bij te houden hoe Wikiwijs en „gratis materiaal aanbieden‟ verloopt.

Hugo verwacht van Wikiwijs…

– Kwaliteit, een (betaald) team van mensen die het materiaal schrijft. 

– Dat er interactieve zaken op komen te staan. “Wiki-achtige oplossingen 

zijn naar mijn idee niet goed. Dat is naar mijn gevoel gelijk aan pdf.”

– Management van scholen leren wat de meerwaarde is van ICT.

– “Je zult naar een methode moeten gaan omdat je dan niet meer hoeft 

voor te bereiden. En als die methode dan digitaal op Wikiwijs komt te 

staan, is dat prima. Er moet een arrangement aangeboden worden. Of je 

moet die hele administratieve lastendruk en dat gehijg over kwaliteit en 

inspectiebezoeken en die 1040 uren wegnemen. Dan heeft een docent weer 

tijd om aan zijn eigen vak te besteden.“

Wat Hugo zal doen terug keren…

- Waarschijnlijk niets. “Binnenkort moeten iedere leraar van het middelbaar 

onderwijs handelingsplannen per leerling schrijven. Dan kun je Wikiwijs 

beter meteen schrappen want dan hebben ze zelfs geen tijd om een boek 

open te doen, zoveel tijd kost dat. Al met al zie ik er onder de huidige 

omstandigheden niet zoveel in. “


