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Omdat het geven van constructieve feedback een cruciaal onderdeel van het

Door Rob Voor w i n den

leerproces is, is Birdy vooral bedoeld voor leerlingen in de groepen 7 en 8.

In voe ren e le k tro nis ch e l e e ro m g e v i n g o p d e r t ien
ba s iss c ho le n

“Alles draait
om betrokkenheid”
Stichting Ronduit Onderwijs in Alkmaar voert een
elektronische leeromgeving in op al haar dertien
basisscholen. De ervaringen zijn ronduit positief.

E

en elektronische leeromgeving kan een
antwoord zijn op het veranderende leerlandschap. Hoe sluit de school aan op de nieuwe
beeldende en interactieve manier waarop
leerlingen informatie verwerken? Inmiddels zijn diverse
producten op de markt. Een daarvan is Birdy. Leerlingen
krijgen deelopdrachten en werken zelf toe naar grotere
verbanden. Ze leveren ook feedback op elkaars werkstukken, voordat ze die aan de leerkracht voorleggen.

R o b Vo o rwin d en
i s f re e l a nc e j ou r na l i st

16

De Stichting Ronduit Onderwijs - 13 scholen in de
gemeente Alkmaar – heeft positieve ervaringen met de
invoering en het gebruik van Birdy. Tienko Siersema, als
projectmanager betrokken bij het invoeren ervan legt
uit: “Een traditionele opdracht zou kunnen zijn: schrijf
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een opstel over Prinsjesdag. Bij Birdy begin je aan de
andere kant, bijvoorbeeld: verzin woorden die hetzelfde
betekenen als ‘regeren’. Een volgende deelopdracht kan
bijvoorbeeld zijn: wat doet de regering op een dinsdag in
september? De leerlingen gaan dan informatie zoeken:
de ene is sterker in woorden, de ander zoekt plaatjes.
Ze geven feedback op elkaars leerproducten. En pas
als ze denken dat het goed is, presenteren de leerlingen
het werkstuk aan de leerkracht. Die dan niet alleen de
kwaliteit van het eindresultaat beoordeelt, maar ook
het leerproces. Omdat het geven van constructieve
feedback een cruciaal onderdeel van het leerproces is,
is Birdy vooral bedoeld voor leerlingen in de groepen 7
en 8.”

Investeren
Uit het toenmalige Herfstakkoord voor het basisonderwijs kon Ronduit Onderwijs zo’n drieënhalve ton investeren in laptops voor alle leerlingen van groep 7 en 8, in de
ict-infrastructuur en in opleidingen voor de leerkrachten.
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In de persoon van Siersma werd een projectmanager
aangetrokken en een stuurgroep werd ingericht. De
stuurgroep kwam maandelijks bij elkaar, om de vaart
erin te houden en nieuwe stappen voor te bereiden.
Vervolgens moesten de directies Birdy introduceren bij
hun teams. Directeur Hanneke Miedema van obs De
Vlieger had geen moeite om haar team enthousiast
te krijgen. “Je kunt in het onderwijs plannen schrijven
zoveel je wilt. Maar als de mensen niet willen, is het jammer voor de plannen.”
De leerkrachten van de groepen 7 en 8 moeten wel een
opleiding van zeven woensdagmiddagen volgen om met
Birdy om te leren gaan.

Leermoment
Na de opleiding gingen de leraren met hun leerlingen
aan de slag in Birdy. Dat leverde een leermomentje op:
het netwerk had op veel scholen te weinig capaciteit.
Siersema: “Als dertig leerlingen tegelijk op internet gaan
zoeken en filmpjes bekijken, dan doet dat een groot
beroep op het netwerk. We hebben het project toen
twee weken stilgelegd, zodat de ict’er uit de stuurgroep
de wifi kon laten aanpassen.”
Dat lukte. En dat was een cruciaal moment in de
invoering, vindt Jeroen van Huizen, directeur van obs
Nicolaas Beets. “Als een nieuw systeem technisch niet
werkt in de eerste fase, dan hang je. Want dan hebben
mensen er nog geen ervaring mee en wordt het snel
terzijde geschoven. Gelukkig konden we na twee weken
verder.”
Van Huizen volgde als directeur zelf ook de opleiding in
het gebruik van Birdy, samen met zijn leerkrachten van
groep 7 en 8. “Wanneer je echt heel anders wilt gaan
werken op je school, moet je daar als directeur ook zelf
bij betrokken zijn.”
Als Birdy eenmaal draait, krijgt elke groep zijn eigen
community waarin materialen, vragen en werkstukken
kunnen worden gedeeld. De leerkrachten die de opleiding volgden, kregen zelf ook zo’n community. Dat was
prima voor de uitwisseling van opdrachten en materialen
tussen de verschillende deelnemers.

Gulzig
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar zijn alle zestig
docenten van de groepen 7 en 8 van alle scholen gecertificeerd om met Birdy te werken. Dat doen ze dan ook.
“Ik zie dat de kinderen heel erg gulzig zijn” zegt directeur
Miedema. “Ze vinden het erg leuk. En natuurlijk gaat
het ene kind veel sneller dan het andere: de één maakt
zelfstandig mooie werkstukken en geeft goede feedback op klasgenoten, de ander gaat pas na een strakke
opdracht aan het werk. Maar dat hoort er bij.”
En ook het tempo van de verschillende scholen loopt
uiteen. De ene school heeft nog vooral gesloten en
gestructureerde opdrachten in Birdy gezet, al dan niet
overgenomen uit het lespakket. De andere school heeft
al opdrachten ontworpen die echt een beroep doen op
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het samenwerken tussen leerlingen. En de ene school
gebruikt Birdy voor taalonderwijs, zoals stel-opdrachten,
en de andere school gebruikt het voor geschiedenis en
aardrijkskunde.
En dat is allemaal prima, vindt Siersema. “Het einddoel
is dat alle scholen met Birdy gaan werken. Het tempo
mag best verschillen.”
Komend jaar gaan op vrijwel alle scholen ook de
groepen 6 met Birdy ervaring opdoen. Al hoeven
de leerkrachten van die groepen nog niet te worden
gecertificeerd. De scholenstichting gaat dit jaar trouwens
zelf experts opleiden om de certificering uit te voeren.
Siersema: “Je wilt niet aan een extern bedrijf blijven
hangen.”

Leren van elkaar
Het vertouwen binnen de stichting over het slagen van
de implementatie is groot. Directeur Van Huizen: “Zo’n
project als dit draait om commitment. Durf je echt de
keuze te maken om hier een paar jaar lang mee bezig te
zijn, waardoor je andere zaken niet kunt oppakken.”
Dat de algemeen directeur er vierkant achter staat, en
het onderwerp steeds laat terugkomen op de agenda,
helpt ook gigantisch. Van Huizen: “En ten slotte vind ik
het ook heel mooi dat we nu, als leraren en scholen,
van elkaar leren. Zaken met elkaar delen: dat miste ik in
het onderwijs. Nu we de krachten bundelen worden we
samen sterker. Daarom is dit project nu al een succes en het kan alleen maar beter worden.”

Slimmer leren met
ICT: Zet de volgende
stap
U wilt aan de slag met ICT om leerlingen slimmer
te laten leren en uw leraren te ondersteunen
bĳ het lesgeven, maar u weet niet waar u moet
beginnen. Of u bent daarmee al aan de slag maar
u kunt hulp gebruiken bĳ het zetten van die
volgende stap. Hoe ver u ook bent, de PO-Raad en
Kennisnet zĳn er om u verder te helpen. Zo werken
we samen met u aan een doorbraak met ICT in het
onderwĳs.

Snel weten welke stappen u kunt zetten en waarmee we u kunnen
ondersteunen? Kijk op: www.poraad.nl/ict-zet-de-volgende-stap
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