
3.7 Investeringen en opbrengsten

Elke tool moet je leren hanteren. Denk aan de moeite die het kost om je een nieuwe
tool eigen te maken. Weeg dat af tegen de waarde, effectiviteit en mogelijkheden tot
hergebruik in de toekomst. De keuze voor online of offline is daarmee ook een kos-
ten-batenanalyse. 

4. Tot slot

De keuze voor offline of online hangt af van veel factoren. Je leerlingen, de voorzie-
ningen op je school maar vooral ook waar jij je als docent comfortabel bij voelt. De
verhouding online-offline kan daarmee van dag tot dag wisselen. Dat is geen pro-
bleem. Juist de flexibiliteit maakt van blended teaching een krachtige manier van lesge-
ven.

Op zoek naar meer informatie over blended teaching of nieuwe tools voor je lessen? Op
www.onderwijsvanmorgen.nl/blendedtools vind je meer tips en inspiratie voor zowel
online als offline werkvormen. 

Ronde 5

Masja Mesie & Marieken Pronk
De Talengroep 
Contact: m.pronk@detalengroep.nl

m.mesie@detalengroep.nl

Video-verhalen bij viral filmpjes

De mens is van nature nieuwsgierig, en dat geldt zeker voor jongeren. Dat zie je bij-
voorbeeld aan hun gedrag als er een melding op hun smartphone binnenkomt of als er
ergens een piepje of een sirene te horen is. Iedereen wil dan even kijken wat er aan de
hand is. Wie heeft zich gemeld in de WhatsApp-groep? Wie heeft een berichtje geliket
(of gedisliket). Enz. Binnenkomende prikkels worden beschouwd op hun ‘nieuwwaar-
de’ en op het belang dat ze kunnen hebben. Nieuwsgierigheid is van jongs af aan de
basis van alle leren.

Deze nieuwsgierigheid is de basis voor de werkvorm die we in de workshop presente-
ren. De basis is een bestaand (viral) filmpje. Door informatie weg te laten of te mani-
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puleren, schrijf je een verhaal bij het filmpje. Dat verhaal vertel je aan de leerlingen.
Door dit verhaal te vertellen en er vragen bij te stellen, worden leerlingen het verhaal
in getrokken. Als je daarna met elkaar het filmpje bekijkt, ontstaat er een verrassings-
effect. Leerlingen zijn bijvoorbeeld op het verkeerde been gezet doordat informatie is
weggelaten of zijn nieuwsgierig geworden naar de beelden.

Het stappenplan:

1. De docent leest/draagt het verhaal voor.

2. De docent stelt tussendoor eventueel vragen over het verhaal.

3. De leerling luistert naar het verhaal en maakt daar in zijn hoofd een bepaalde voor-
stelling van.

4. De docent laat het filmfragment zien en de leerling checkt of het beeld dat hij/zij in
gedachten tijdens het luisteren naar het verhaal heeft gemaakt, klopt bij de beelden.

5. De docent stelt vragen over wat de leerling bijvoorbeeld zelf zou doen in deze situa-
tie of wat hij/zij geleerd heeft van het filmfragment.

6. Leerlingen werken (eventueel) aan vervolgopdrachten.

Ronde 6

Hans Dewijngaert
Mater Dei-Instituut, Sint-Pieters-Woluwe 
Contact: hans@moviegids.be 

Aan de slag met Vlogboek: concrete lestips voor leesport-
folio, luister- en kijkvaardigheid

1. Inleiding: de lezer is (niet) dood

Naast alle andere problemen waarmee het vak Nederlands blijkbaar te kampen heeft,
wordt er door leerlingen ook nog eens minder gelezen op school. Het nieuwe school-
jaar was nog maar net begonnen of er stond al een ontnuchterende kop in de Vlaamse
krant De Morgen (9/9/2018): “Drie boeken per jaar, meer lukt echt niet”. De inhoud
van het stuk is nochtans niet echt verrassend voor de gemiddelde leerkracht

8. Innovatie en digitale geletterdheid
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