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Web 
1.0



Waar kan 
ik deze 

inpluggen?





We zijn...
‣Slimmer 
‣Mondiger 
‣Beter geïnformeerd

http://en.wiktionary.org/wiki/ge%C3%AFnformeerd






Hoe start ik?

Ieder begin 
is moeilijk...



The Lean 
Startup



The Lean 
Classroom



Start een 
experiment 
Introduceer een nieuwe tool, 
manier van lesgeven of  
een project in de klas.
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Start een 
experiment 
Introduceer een nieuwe tool, 
manier van lesgeven of  
een project in de klas.

Vraag constant 
feedback 

Betrek leerlingen constant 
bij het proces. Vinden ze het 

leuk, wat kan beter? Wat 
kunnen we anders doen?
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Start een 
experiment 
Introduceer een nieuwe tool, 
manier van lesgeven of  
een project in de klas.

Vraag constant 
feedback 

Betrek leerlingen constant bij het 
proces. Vinden ze het leuk, wat 

kan beter? Wat kunnen we 
anders doen?

Go / No Go / Pivot  
Neem na een korte tijd van 

uitproberen de beslissing  of  de 
oplossing werkt, aanpassingen nodig 

zijn of  dat het niet werkt.
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Start een 
experiment 
Introduceer een nieuwe tool, 
manier van lesgeven of  
een project in de klas.

Deel bevindingen 
Deel met collega’s wat wel en wat 
niet werkt. Blijf  dit doorlopend 
doen. Betrek waar mogelijk ook 
leerlingen hierbij.

Vraag constant 
feedback 

Betrek leerlingen constant bij het 
proces. Vinden ze het leuk, wat 

kan beter? Wat kunnen we 
anders doen?

Go / No Go / Pivot  
Neem na een korte tijd van 

uitproberen de beslissing  of  de 
oplossing werkt, aanpassingen nodig 

zijn of  dat het niet werkt.

1
2

3
4

 The Lean 
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TOOLS













Google Docs
Samen een verhaal schrijven 

Werk onderling corrigeren 

Resultaten bijhouden met 
spreadsheet 

Vragen maken met formulieren 

Eenvoudig in gebruik 

Gratis





http://www.haikudeck.com/

http://www.haikudeck.com/


http://www.haikudeck.com/

http://www.haikudeck.com/


Haikudeck
Maak eenvoudig online 
presentaties 

Visueel, weinig tekst en 
getimed presentaties mogelijk 

Te gebruiken op iPad, web en 
smartphones 

Gratis





















Wikipedia
Gratis 

Direct aan de slag! 

Aanvullen van artikelen 
nagekeken door community 

Student kan vertalen wat  
hij/zij interessant vindt 

Werk is prima te controleren









Wiki’s 

Gratis voor scholen 

Gemakkelijk in gebruik 

Samen een werkstuk maken 

Kennis blijft bewaard 

Werk is prima te controleren



y'' + y = 0, y(0)=2, y'(0)=1



http://www.wolframalpha.com/

http://www.wolframalpha.com/


Wolfram Alpha

Slimme zoekmachine 

Vooral voor exacte vakken 

Apps speciaal voor onderwijs 

Momenteel alleen in Engels



http://www.inklestudios.com/inklewriter/

http://www.inklestudios.com/inklewriter/




http://www.inklestudios.com/inklewriter/

http://www.inklestudios.com/inklewriter/


inklewriter
Interactieve verhalen maken 

Kan in iedere taal 

Interface is in het Engels 

Docent kan ook een verhaal 
voorbereiden 

Gratis

http://www.inklestudios.com/inklewriter/

http://www.inklestudios.com/inklewriter/




http://education.skype.com/

http://education.skype.com/
















Verplaats je in 
iets of iemand



@Rembrandt



@WillemvanOranje



@toerist



@boeing747



@banaan













http://www.googleartproject.com/

http://www.googleartproject.com/


http://www.googleartproject.com

http://www.dipity.com/


http://www.googleartproject.com

http://www.dipity.com/


http://www.googleartproject.com/

http://www.googleartproject.com/


http://www.googleartproject.com/education

http://www.googleartproject.com/education


Google Art Project
Gratis 

Bekijk kunst van over de hele 
wereld 

Zeer veel details en 
achtergrondinformatie 

Te gebruiken op een smartboard 

Steeds meer musea beschikbaar



http://www.zygotebody.com

http://education.skype.com/


Zygote Body

Gratis 

Zeer gedetailleerd 

360 graden zichtbaar 

Is ontwikkeld als  
Google Body



http://www.flightradar24.com/

http://www.flightradar24.com/


flightradar24.com

Gratis 

Alle routes van vliegtuigen 
bekijken 

Met de route en snelheid 
aankomsttijd etc. berekenen 

Plan een trip tijdens de 
virtuele vlucht

http://flightradar24.com


http://www.lyricsgaps.com/

http://www.lyricsgaps.com/


http://www.lyricsgaps.com/

http://www.lyricsgaps.com/


http://www.lyricsgaps.com/

http://www.lyricsgaps.com/


http://www.lyricsgaps.com/

http://www.lyricsgaps.com/


http://www.lyricsgaps.com/

http://www.lyricsgaps.com/


http://www.lyricsgaps.com/

http://www.lyricsgaps.com/


LyricsGaps
Gebruik muziek om taal te leren 

Verschillende moeilijkheid niveau’s 

Leerlingen kunnen elkaar uitdagen 

Docent kan eigen versie maken 

Gratis

http://www.lyricsgaps.com/

http://www.lyricsgaps.com/




WatchKnowLearn.org

http://www.watchknowlearn.org/

http://www.watchknowlearn.org/


http://www.watchknowlearn.org/

http://www.watchknowlearn.org/


http://www.watchknowlearn.org/

http://www.watchknowlearn.org/


http://www.watchknowlearn.org/

http://www.watchknowlearn.org/


WatchKnowLearn.com

Content filter voor YouTube 

Prima zoekfuncties 

Doorlopend aangevuld 

Gratis



http://edpuzzle.com/

http://edpuzzle.com/


edpuzzle.com
Maak een quiz van een 
YouTube video 

Vragen binnen video’s plaatsen 

Nederlandse voice-overs 
opnemen 

Gratis

















TED.com
Gratis 

Zeer interessante content 

Nederlandse ondertitels 

Voor gebruik in de les of als 
voorbereiding voor een les



http://www.launchpadtoys.com/toontastic/

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/


http://www.launchpadtoys.com/toontastic/

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/


http://www.launchpadtoys.com/toontastic/

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/


http://www.launchpadtoys.com/toontastic/

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/


Toontastic
Maak een eigen cartoon op de 
tablet 

Dialoog spreek je zelf in 

Interface is in het Engels 

Gratis en betaalde versie

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/


http://www.moovly.com/

http://www.moovly.com/


http://www.powtoon.com/

http://www.powtoon.com/


Moovly / PowToon

Maak een eigen cartoon 

Standaard cartoon elementen 

Kan gebruikt worden op PC 

Interface is in het Engels 

Gratis en betaalde versie

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/

http://www.launchpadtoys.com/toontastic/


TABLETS









Apps?







https://play.google.com/edu

https://play.google.com/edu


http://eduapp.nl/

http://eduapp.nl/




Besturingsysteem

Soort app

Prijs

Type onderwijs

Groep

Vak





















http://www.educreations.com

http://education.skype.com/


http://www.educreations.com

http://education.skype.com/


http://www.educreations.com

http://education.skype.com/


http://www.educreations.com

http://education.skype.com/


Educreations

Gratis 

Gemakkelijk video’s maken 

Direct publiceren 

Veel content van andere 
biologie docenten



http://www.historypin.com/

http://www.historypin.com/












historypin.com
Gratis 

Historische foto’s op 
Google Maps 

Foto’s als layover in 

Google Streetview 

Leerlingen kunnen ook zelf 
foto’s plaatsen



TOEKOMST?







http://www.leapmotion.com/

https://www.leapmotion.com/


NEUROSKY















Live meekijken
Live meekijken overal ter wereld



Lessen opnemen



Wat je zelf kan verzinnen…..



Virtual Reality





OCULUS RIFT



Wie 
Durft?



Er staat ons nog 
veel te wachten





Jij hebt 
makkelijk 
praten...



Wees positief 

Durf te falen 

Blijf experimenteren





Remco Bron 
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