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Meer weten? 

Kijk op: www.robotwise.nl/ 

digitale-geletterdheid

DIGITALE GELETTERDHEID 
KOMT TOT LEVEN 
IN DE KLAS!

Onderwijs staat nooit stil, 

onze wereld en de manier 

waarop we informatie tot ons 

krijgen verandert constant. 

We realiseren ons steeds 

meer dat het aanleren van 

digitale vaardigheden een 

hogere prioriteit moet 

krijgen. De wil om te 

veranderen is er, maar het 

tekort aan leerkrachten 

maakt het niet makkelijker. 

Hoe zorg je ervoor dat 

de leerkrachten in jouw 

team enthousiast blijven 

en dat zij leerlingen het 

onderwijs van de toekomst 

willen én kunnen bieden. 

Dat doe je door slim om 

te gaan met innovatie en 

nieuwe tools. Eén van de 

tools is het lesmateriaal van 

RobotWise, met uitbreiding 

tot co-teaching trajecten 

in de klas. Het lesmateriaal 

helpt je eenvoudig met 

het organiseren en 

implementeren van lessen 

in de wereld van digitale 

vaardigheden.

ervoor om ook het lesmateriaal online 
aan te bieden. De lessen kunnen al ge-
geven worden vanaf groep 1/2, dat vrij 
uniek is. Naast het primair onderwijs zijn 
er inmiddels ook lessen voor het voort-
gezet onderwijs en beroepsopleidingen 
ontwikkeld.
 
Als het aan Joska ligt, zou iedere leer-
kracht deze manier van werken eens 
moeten proberen: “Mijn ervaring is dat 
wanneer je de eerste stap hebt gezet in 
digitale geletterdheid in combinatie met 
robots, je niet meer wil stoppen. Daarom 
vind ik het belangrijk dat de lessen vanaf 
komend schooljaar online vindbaar zijn 
en ben ik trots op het feit dat ik hieraan 
heb mogen bijdragen. Door het combi-
neren van offline en online lesgeven, 
met robots als hulpmiddel, komt er een 
nieuwe koers in het onderwijs tot stand. 
Hierdoor kunnen we leerlingen nog beter 
voorbereiden op een wereld vol technolo-
gie en innovatie." 

Door intensieve samenwerkingen met 
scholen de afgelopen drie jaar is er in-
middels RobotWise lesmateriaal voor alle 
niveaus van leerlingen en leerkrachten, 
zowel instap- als verdiepingsmogelijk-
heden. Je kunt het inzetten als volledige 
lesmethode, als differentiatiemateriaal, 
tijdens een studiedag, je kunt extra bege-
leiding krijgen via co-teaching in de klas 
of een lesprogramma specifiek voor jouw 
school co-creëren. Op die manier wordt 
vernieuwend onderwijs geen loze kreet, 
maar wordt het opgepakt en doorgezet!

“Durf jij het aan? Maak je leerlingen 
digitaal geletterd! Met jouw team een 
nieuwe koers varen waarbij interactie 
met technologie centraal staat? Ken jij 
enthousiaste leerkrachten die net zoals 
ik aan de slag willen gaan of samen met 
mij nieuwe lessen willen testen en ver-
der ontwikkelen, dan hoor ik dat graag. 
Want samen doe je meer dan alleen.

Vanaf 2021 moeten alle leerkrachten 
in het basisonderwijs van Nederland 
verplicht lesgeven in digitale geletterd-
heid. Het is duidelijk dat er een nieuwe 
koers in het onderwijs nodig is, zodat 
leerlingen nu al de kennis en digitale 
vaardigheden krijgen, waarmee zij later 
maximaal in de digitale wereld kunnen 
functioneren (SLO en Kennisnet, 2019). 

Joska Welboren vertelt over haar erva-
ringen: “Die nieuwe koers is Tamar Neter 
drie jaar geleden al ingeslagen met haar 
bedrijf RobotWise. Ik weet nog heel goed 
dat zij mij vroeg mee te denken over een 
lesprogramma waarbij de 21st Century 
Skills meegenomen worden in lessen 
met een robot. Vernieuwingen, daar ben 
ik graag mee bezig en dus hoefde ik hier 
niet verder over na te denken. Scholen 
hebben de taak om te kijken naar ont-
wikkelingen in de maatschappij, ook op 
het gebied van technologie. Op die  
manier houden we het onderwijs in de 
klas uitdagend en leuk.”

Digitale geletterdheid, 
robots en programmeren 
op school
Binnen de 21st Century Skills is digitale 
geletterdheid een belangrijk onderdeel; 
ICT-basisvaardigheden, computational 
thinking, mediawijsheid en informatie-
vaardigheden. De vaardigheden die hier-
bij horen zijn generiek, oftewel te gebrui-
ken binnen verschillende vakken. Toch 
moeten eerst kennis en vaardigheden 
aangeleerd en geoefend worden: “Hoe 
fijn is het dan als je direct aan de slag 
kan en daarbij geholpen wordt? Vanuit 
dat oogpunt heb ik samen met Tamar, en 
in samenwerking met andere leerkrach-
ten, een lesprogramma ontwikkeld waar-
bij deze vaardigheden vakoverstijgend 
samenkomen. Het zijn lessen waarbij 
verschillende niveaus in de klas worden 
behandeld. Dit doen we door te werken 
vanuit de intrinsieke motivatie in combi-
natie met echte robots. In de lessen  
worden verschillende vakken in een 
korte periode behandeld en daardoor 

kunnen dus meerdere doelen behaald 
worden in een les. Het nieuwe samen-
werken! Dit gun je toch elke leerkracht?”, 
vertelt Joska. 

Leerkrachten willen wel 
vernieuwing, alleen weten 
ze vaak niet hoe
“Tijdens de pilot in 2016 met de eerste 
lessen, kwamen wij er al snel achter dat 
leerkrachten enthousiast waren. Waarbij 
ik zelf eerst dacht ‘kan dit wel, is dit niet 
te veel gevraagd van leerkrachten die 
niet graag met een computer werken?’, 
gebeurde juist het tegenovergestelde. 

Dat komt omdat het lesprogramma 
leerkrachten een heldere opbouw met 
voldoende handvatten geeft, om zo op 
een eenvoudige manier te leren. Tegelij-
kertijd geeft het programma kinderen de 
ruimte en vrijheid om spelenderwijs te 
ontdekken.”

Er komt echter meer bij kijken dan alleen 
goed lesmateriaal, vult Joska aan: “Naast 
goed materiaal zijn ook implementatie 
en draagvlak van groot belang. Een robot 
in je les geeft een extra dimensie aan je 
lessen, maar uiteindelijk is de leerkracht 
leidend. De lessen zijn eenvoudig te  
geven, met handige tips en een goede uit-
leg, maar blijft je onderwijs dan krachtig 
genoeg? Hoe vaak zie je dat iets enthousi-
ast wordt binnengehaald, maar zonder de 
juiste begeleiding weer in de la verdwijnt? 
Juist! En daarom begeleidt RobotWise 
de scholen ook graag na de startperiode 
intensief. Door middel van co-teaching 
ondersteunen zij de leerkrachten en leren 
zij hen de juiste tools aan, om leerkrach-
ten uiteindelijk zekerheid te bieden in het 
lesgeven. RobotWise heeft door hun unie-
ke werkwijze niet voor niets de startup 
prijs binnengehaald voor ‘Amstelveense 
Ondernemer van het Jaar’.”

De les komt tot leven!
Ook geven de interactieve programmeer-
opdrachten en educatieve robots het les-
materiaal een uniek element: “De robots 
zorgen ervoor dat de les voor de ogen van 
de leerlingen tot leven komt. Naast dat 
een beweging, opdracht, actie of codering 
wordt ingetoetst, kunnen de leerlingen 
veelal met één druk op de knop een robot 
op hun tafeltje in beweging zetten. Iets 
wat een leerling in zijn of haar hoofd 
heeft bedacht of uitgevogeld, gebeurt 
opeens écht.” Vanzelfsprekend heeft 
niet iedere school deze robots tot zijn 
beschikking of de juiste kennis in huis. 
Daarom heeft RobotWise ervoor gekozen 
om zoveel mogelijk hun eigen robots ter 
beschikking te stellen aan haar opdracht-
gevers. Doordat de scholen eerst ervaring 
opdoen met 'leen robots', kan RobotWise 
vervolgens de school adviseren welke  
robots ze zelf kunnen aanschaffen. Zo kan 
iedere school eenvoudig kennis maken 
met deze nieuwe vorm van lesgeven. 

The best of all worlds
Na een aantal jaar in de praktijk ervaring 
te hebben opgedaan, kiest RobotWise  

“Dit gun je toch elke leerkracht?”

Joska Welboren, leerkracht, coach, bouwcoördinator 

en MT lid bij een basisschool in Amsterdam.
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