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01 Introductie

December is voor mij altijd een maand die in het teken staat van terugblikken op het 
afgelopen jaar. Wat heb ik allemaal gedaan en wat heeft het me gebracht. Dit jaar was 
natuurlijk in alle opzichten een memorabel jaar! Ik zette de stap om als ZZP-er in het 

onderwijs aan de slag te gaan. Sinds september heb ik al veel verschillende docenten kunnen 
helpen met het vormgeven van online onderwijs (voornamelijk docenten in het MBO) en 
deelde ik mijn inspiratie over de meerwaarde van technologie in de klas. 
Van de deelnemers ontvang ik fijne feedback terug, daar word ik blij van! Het is algemeen 
bekend dat blije mensen leuke dingen doen dus vandaar dit gratis inspiratieboek! 
In dit inspiratieboek vind je mijn favoriete werkvormen, 
toepassingen, ideeen, van alles eigenlijk. Doe er je voordeel mee en 
deel vooral als je ergens blij mee bent! 
Ik wens je een goed uiteinde van het jaar en een betere start van een 
nieuw, veelbelovend jaar!

Gratis inspiratie!
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02 Hoe het begon

Het Nederlandse landschap is prachtig en ik vind het een super leuk onderwerp tijdens 
de aardrijkskunde lessen. Mijn leerlingen helaas niet! Ik kreeg steeds meer moeite met 
mijn klassenmanagement, het was stoeien om aandacht en de motivatie in de les was 

zeer laag. Dat had best wat invloed op mijn gemoed kan ik je vertellen. Ik werd er niet echt 
vrolijk van. Tijdens het schooljaar van 2012/2013 kwam daar verandering in. Ik nam me voor 
om aan de slag te gaan met ICT-tools tijdens de les en dit had een verbluffend resultaat! 

De leerlingen vonden het leuk om aan de slag te zijn op een andere manier dan anders, geen 
saaie opdrachten in hun werkboek maar hippe invuloefeningen op de computer! De leerlingen 
waren ook enorm onder de indruk dat ik dit zelf had gemaakt! Dat gaf mij een goed gevoel 
waardoor ik weer met meer plezier in de klas stond. Het was als een kettingreactie, het had 
allemaal met elkaar te maken! 

Maar goed....die hippe invuloefeningen worden op den duur ook wel wat saai...en ik merkte 
ook wel dat de leeropbrengst van zo’n invuloefening niet echt heel hoog was. Maar het gaf me 
wel veel ruimte tijdens de les! Ruimte om meer zicht te krijgen op de individuele leerling en 
zijn leervraag. Ruimte om leerlingen op een andere manier met de lesstof bezig te laten zijn. 
Dit bracht weer andere energie, fijne energie!

Weinig gemotiveerde leerlingen



Eerst het      dan 
de
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03 Hoe het verder ging

Op 20 september 2016 nam ik deel aan de werkconferentie digitale didactiek van 
Schoolinfo en daar zat ik in een sessie bij Marieke Simonis. De naam van de sessie: 
“Alweer een verslag?”. In deze sessie maakt ik niet zozeer kennis met nieuwe 

toepassingen maar wel met het idee: je hoeft Thinglink of Powtoon niet zelf te gebruiken als 
docent om content mee te maken! Waarom laat je het de leerlingen niet doen? 

Dat was precies de boodschap die ik nodig had, hij kwam precies op het goede moment. Ik had 
ruimte gekregen in mijn lessen door gebruik te maken van online toepassingen waarbij 
leerlingen direct feedback kregen, ik had geïnvesteerd in het maken van kennisclips die 
leerlingen op ieder moment terug konden kijken en nu was er dus ruimte en tijd over om de 
leerlingen meer aan de slag te kunnen zetten met het creëeren van leerlingproducten waarbij 
de kennis actief verwerkt wordt. 

Door het inzetten van dit soort leeractiviteiten kreeg ik ook meer zicht op de vaardigheden van 
de leerlingen. Niet alleen als het gaat om digitale vaardigheden maar ook de vaardigheid om 
een kernboodschap uit een filmpje te halen, een samenvatting maken van een stuk tekst of 
vragen bedenken voor een toets op basis van de leerstof. 

De volgende stap
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04 Hoe het nu is

Het heeft me geholpen om verslag te doen van mijn ervaringen en van mijn 
leermomenten. Niet alleen was dit reflectie moment echt een leermoment omdat ik 
terugblikte op wat ik deed, hoe ik dat had aangepakt en hoe het in de klas beleefd werd. 

Daarnaast heeft het delen van mijn ervaringen ervoor gezorgd dat ik een behoorlijk netwerk 
heb opgebouwd. Altijd fijn om te weten dat je kunt terugvallen op de kennis en kunde van 
mensen in je netwerk. 

Wat me ook geholpen heeft is om toepassingen en handige websites te verzamelen op een voor 
mij overzichtelijke manier. Ik zeg er expres bij dat het voor mij overzichtelijk is, ik heb een 
indeling in mijn hoofd en weet waar ik op terug kan vallen. Maar ondertussen heb ik best wel 
veel handige tips en toepassingen bij elkaar staan. Neem eens een kijkje, misschien haal je 
er wel wat inspiratie uit. 

Wat me geholpen heeft

https://jufflohr.yurls.net/nl/page/874912#boxes-container
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05 Mijn favorieten!

Er zijn een aantal toepassingen die niet zozeer een onderwijskundige, didactische 
meerwaarde hebben tijdens mijn lessen maar die het me allemaal toch een stuk 
makkelijker maken om mijn werk goed te doen. Zo gebruik ik dagelijks yurls.net om 

allerlei zaken op te slaan en te rubriceren voor gebruik.  
Ik kan het iedereen aanraden om een online plek te hebben waar je linkjes naar handige 
websites of toepassingen bewaard. Of je dat nu doet met Symbaloo, Wakelet of Yurls, het gaat 
je enorm helpen om orde in de chaos te houden.

Belangrijke toepassing op de achtergrond

http://yurls.net


05 Mijn favorieten!

Er is super veel te vinden op het wereldwijde web maar soms is het gewoon fijner om een 
boek in je hand te houden en daar in te kunnen bladeren. Boeken die ik regelmatig 
gebruik als bron zijn Kleppen Dicht! en Kleppen Open! Van Michel van Ast en Patricia 

van Slobbe.

Belangrijke boeken die me geïnspireerd hebben

https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/kleppen-dicht-pica
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/kleppen-open-pica


05 Mijn favorieten!

T ijdens mijn lessen maak ik echt niet altijd continu de hele tijd gebruik van technologie. 
Van Pedro de Bruyckere leerde ik: niet alles werkt en niets werkt altijd. Met deze 
opmerking in mijn achterhoofd denk ik goed na over variatie in mijn lessen. Zelfs 

tijdens mijn lessen digitale vaardigheden waarbij technologie een grote rol speelt, werken mijn 
leerlingen ook gewoon met pen en papier. Een fijne werkvorm vind 
ik de braindump. Leerlingen luisteren naar een voordracht of 
bekijken een filmpje en schrijven daarna zoveel mogelijk op wat ze 
nog weten. Ook oefenen we met het maken van aantekeningen en 
samenvattingen door gebruik te maken van pen en papier.  
Het TipTop-geeltje gebruik ik vaak aan het einde van een periode 
om meer inzicht te krijgen op hoe de leerlingen de lessen ervaren, 
waar ze behoefte aan hebben of wat ze fijn vinden.  

Waardevolle werkvormen



05 Mijn favorieten!

Hoewel ik de afgelopen jaren heel erg veel verschillende toepassingen heb uitgeprobeerd 
zijn er een paar die al een aantal jaren meegaan en die ik als enthousiaste gebruiker 
graag deel tijdens sessies. Het zijn toepassingen die laagdrempelig zijn en veel kunnen. 

Beide toepassingen hebben gratis versies maar zijn het meer dan waard om voor te betalen.  
Padlet 
Een online prikbord, verzamelplaats voor verschillende bronnen, uitwisselplek tijdens een 
brainstorm het kan allemaal op Padlet. Neem maar eens een kijkje als je nog geen account 
hebt. Met de gratis versie kun je behoorlijk ver komen wanneer je je borden hergebruikt. Het 
is toch tof als de automatisch aangemaakte naam ‘je vet Padlet’ is, met als ondertitel: ‘gemaakt 
met een drang naar avontuur!’ Ik word daar blij van! 
LessonUp 
Dit is eigenlijk het antwoord op bijna alles. Je kunt er je lessen interactief mee maken, je kunt 
gebruik maken van je reeds gemaakte materiaal en wanneer je een schoollicentie hebt kun je 
ook nog extra fijn samenwerken met je collega’s. Ik heb de leerlingen op school nog nooit 
horen zeggen: “Nee he, niet weer LessonUp!”  
Heb je er weleens van gehoord en is het daar bij gebleven? Neem de tijd om eens rond te 
kijken, maak gebruik van de vouchercode op de volgende pagina.

Top toepassingen!

http://www.padlet.com
http://www.lessonup.com
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06 Nu jij......

Een van mijn stagebegeleiders van vroeger, toen en lang geleden vroeg me ooit na een 
geobserveerde reken les of het ook anders had gekund? Die vraag: “Kan het ook 
anders?” helpt me geregeld om het eens anders te doen. Mijn leerlingen zijn geen 

proefkonijnen en mijn klas is geen laboratorium maar toch experimenteer ik weleens met een 
nieuwe werkvorm of toepassing. Dat lukt altijd! Ik betrek de leerlingen geregeld tijdens zo’n 
‘proefje’ en dat waarderen ze enorm. Ze mogen hun mening geven en ik kan op basis van hun 
betrokkenheid en door systematisch te controleren of alles begrepen is, bepaal ik of de 
werkvorm of toepassing een plekje krijgt in mijn rugzak vol ervaringen.  
De manier van werken maakt dat ik eigenlijk altijd met plezier in de klas ben. Dat gun ik 
iedereen. Ik hoop dat ik je kan inspireren om met een van de bovengenoemde werkvormen, 
de toepassingen of een van de boeken aan de slag te gaan. Neem het jezelf voor! Ga het doen! 
Wacht niet tot je helemaal voor de volle 100% zeker bent dat je iets in de vingers hebt want 
de echte situatie is ‘De Klas!’, daar zal het moeten gebeuren!  
Ik wens je er veel plezier en succes mee, laat me weten als ik je ergens bij kan ondersteunen.

Heb jij een voornemen?



Ikben@rheaflohr.nl

www.rheaflohr.nl

http://www.rheaflohr.nl
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