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Drie jaar geleden begon onze zoektocht naar hoe 
je kunst en technologie kunt toepassen in het 
onderwijs.  Samen met 11 scholen, 2  culturele 
organisaties en nog veel meer mediakunst-
makers gingen we aan de slag om die wereld van 
technologie dichtbij te halen. Onze zoektocht 
verliep langs 3 routes: Verwonderen – Inspireren 
& faciliteren – Mediakunst in de klas.

We maken gekke, niet voor hand 
liggende verbindingen om de 
kracht vankunst en beleving in 
deze tijd aan te spreken

VERWONDERING  is de kracht van kunst en 
beleving. Dit was ons vertrekpunt en hebben 
we gedaan op een eigentijdse en eigen zinnige 
wijze; met verwondersessies en -acties. Zo 
werden leerlingen, maar ook leerkrachten in 

aanraking gebracht met de mogelijkheden van 
mediakunst op een manier die ze nog niet ken-
den. 
Het doel van deze fase was om leerlingen aan 
het denken te zetten over kunst, technieken en 
toepassingen in de wereld om hen heen. Leer-
lingen en leerk rachten doen inspiratie op en 
worden verwonderd.

INLEIDING 
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We inspireren en faciliteren 
leerkrachten en leerlingen

De leerkracht is een belangrijke schakel in de ont-
wikkeling van mediakunsteducatie. Er waren bij de 
start al grote verschillen tussen de deelnemende 
scholen toch bleek er een gemene deler. Kennis 
hebben van media vinden leerkrachten van  cruciaal 
 belang. Een struikelblok waar we onderdelen van 
het programma op hebben aan moeten passen (zie 
marsroute). 

We zetten mediakunsteducatie in om 
de culturele ontwikkeling  kinderen 
op een andere manier te bevorde-
ren (vanuit de belevings wereld van 
 kinderen en het  prikkelen van de 
 beleving op een eigentijdse manier)

MEDIAKUNST IN DE KLAS is voor leerkrachten 
nieuw, buiten de comfortzone, spannend, soms 
zelf gek. Het vraagt om loslaten, afstappen van 
 gebaande paden en kinderen de ruimte geven. 
Daarom besloten we om de focus in het pro-
ject eerder te verleggen naar mediakunst in de 
klas. Er ontstonden prachtige co-creaties met 
mediamakers en mediakunst werd onderdeel 
van cultuur educatieve programma’s. Leerkrach-
ten en  leerlingen werden meegenomen door 
media makers en er ontstonden eigentijdse en 
 prikkelende belevingen. 

Onze reis was een zoektocht, met 
beren op de weg, met Covid19, met 
omleidingen en wegafzettingen. 

Tijdens die omleidingen kwamen 
we nieuwe wegen tegen en afslagen 
die we vooraf niet op de route had-
den ingepland. In dit verslag nemen 
we je mee langs de belangrijkste 
 bevindingen. 

Veel leesplezier!
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TIJDLIJN
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MARSROUTE

DE START
CHECK gaat niet uit van het ontwikkelen van een leerlijn voor media-
kunsteducatie, maar van een manier van leren die bijdraagt aan 
 andere kerndoelen en leerlijnen van o.a. wereldoriëntatie, kunstzinnige 
 oriëntatie en de ontwikkeling van 21e eeuw vaardigheden (specifiek 
ICT-geletterdheid). 

CHECK startte in 2019 met een rondje langs de 11 deelnemende scho-
len. Er volgden verwondersessies met de teams van de verschillende 
scholen. Alle deelnemende scholen stelden een ontwikkelvraag en zijn 
op basis van hun eigen behoeften aan de slag gegaan. Deze trajecten 
zijn concreet uitgewerkt in deze terugblik.  
Naar aanleiding van de gesprekken op scholen, ontwikkelvragen, 
 verwondersessies en studiedagen stelden we een marsroute op. 

Leerkrachten hoeven niet alle kennis in huis te heb-
ben- misschien hebben leerlingen die wel?-, maar 
moeten wel weten hoe een medium in te zetten is en 
welke toepassingsgebieden er zijn.

In de realiteit bleek dat leerkrachten een enorm struikelblok ervaren 
als het gaat om mediakunst en technologieën. Ze hebben het diepge-
wortelde idee dat je kennis van de technologie nodig hebt om het toe 
te passen in de klas. Kinderen ervaren dat niet maar de ruimte om 
 kinderen te laten experimenteren zonder dat de leerkracht het snapt 
was er nog niet. In onze marsroute gingen we daarom uit van Kinde-
ren als  mediamakers. We gingen voor het zwaan kleef aan principe: 
 kinderen- leerkracht-ICT’er -team - ouders. 

Om leerkrachten ‘om’ te krijgen gingen we ze onderdompelen in media-
kunst, inspiratie delen, laten zien wat er allemaal mogelijk is en delen 
via voorbeelden uit de praktijk van de 11 scholen. 

Actie
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via ICT'er

kinderen ervaren
 

dat niet

kinderen als mediamakers

onderdompelen /inspiratie / delen

van ojee naar oja!

Delen
& doorgeven

symposium door kinderen
/marktSITE

PADLET

WIJ-
GEVOEL

1 Cirquit  2 kiezen 
Nieuwe school
1 direct klaar / product
kijken
2 ontwikkeling product

VR 
Gamification challenges formuleren

De regenboog
 

De lings
 

De klingerberg
 
 

De bottel

Om het toe te passen 

heb je kennis nodig

 Zwaan kleef aan     kinderen - leerkracht - ICT'er - team - ouders

iets maken / product
aan de slag gaan... 

De schans

De lings
team: 27 maart

escaperoom 

Titus
brandsma

?

LEEF

De Triolier 

Integreren in Jeelo
2 thema's uitwerken

de weiert

team & doos

diverse manieren
bijv. greenscreen

De bottelDe school 
theatervoorstelling &
robotica

juniorclub

extra uitdaging!

muziek /Bjorn

'klooien met techniek'

= struikelblok

verwachting 
leerkracht

verwondersessie
laten zien wat er 

allemaal is. 
op een moderne manier delen

expertise
uitbreiden

Van kinderen 
om teams
te inspireren

BLOG /
VLOG

kernteam met onderwijs

LOKAAL C:
cultuurmakers met doos
-> wat doen creatieve
mensen hiermee?

Doos van Pandora voor
Team

. . . . . . . . . .samen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..........................
marsroute
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We stelden een CHECK-team samen, bestaande uit Ankie Rutten 
 (Cultuurpad), Eric Lamers (KC Venlo), Thijs Rutten (Ties Advies) en Ruud 
Lucker (muziekexpert). Het CHECK-team was de aanjager, de coördinator, 
de begeleider. Bij elke school hoorde een andere aanpak, een andere groep 
mediamakers die al in een vroeg stadium werden betrokken. 
Het CHECK-team organiseerde activiteiten, bedacht verwondersessies, 
stelde een manifest op, organiseerde een Hub om kennis en ervaring te 
delen. Bedacht nieuwe manieren om ondanks Covid19 door te gaan met de 
ontwikkeling die we hadden ingezet. 

Daarnaast denkt het CHECK-team samen met culturele instellingen en 
 bedrijven in de regio hoe nieuwe technologieën ingezet kunnen worden 
om de beleving van de omgeving verrassend anders te maken. Voorbeeld: 
meedenken met Oce-museum, Missiemuseum, GanzenBLOX de Locht. 

De eerste resultaten van het werken met bijvoorbeeld VR/AR liet zien dat we 
meteen struikelen op materiaal en techniek van de VR-brillen en de toepas-
sing ervan met of zonder hulp door leerkrachten. Het blijft hangen op kennis 
van, vinden van materiaal en dan is de ervaring niet meer dan kijken met… 
We zien binnen CHECK vooral een uitdaging in het zelf maken van media door 
de kinderen. Bijvoorbeeld: je kan in loopgraven kijken. Dat kun je met een VR 
bril zien en is ook materiaal van. Maar kun je het ook zelf maken? Hoe moet 
dat dan? Ga aan de slag om zelf materiaal te maken voor VR of AR. Misschien 
kunnen de leerlingen zelf een VR-rondleiding door de omgeving maken met 
behulp van archiefbeelden en beelden van die plek nu?
Voorbeeld bij groep 6/7: hoe kunnen de leerlingen met behulp van re-enact-
ment in de huid kruipen van een soldaat, wetenschapper of Hugo de Groot en 
zelf media maken om te delen met anderen?
Bij groep 5 zou een bezoek aan het Romeins badhuis in het thermenmuseum 
in Heerlen of de tentoonstelling High Tech Romeinen een goede start van hun 
onderzoek kunnen zijn. Op pad met een 360 graden camera en maak je eigen 
tour door een badhuis in 3d of VR.  
Deze optie heeft in onze ogen meer effect dan alleen met de brillen een kijkje 
nemen.

ADVIES CHECK-team aan 1 van de scholen

CHECKTEAM
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MEDIAMAKERS

SAMENWERKING 
CHECK is een samenwerking van Cultuurpad, 
11 scholen en Kunstencentrum Venlo. 
We blikken terug op een goede samenwerking 
waarbij elke partner actief heeft bijgedragen 
aan de realisatie en vooral aan de ontdekkingen 
die we samen hebben gedaan. Voor herhaling 
vatbaar! 

We werkten samen met o.a. de volgende Media-experts: Goos-
je de Jong, Lieke Peeters, Mad Science, MediaINN, Feel2B, 
 Sebastiaan Brussee, Ties Advies, Roos Lambrooij, Urban Dance 
Studio, Studio Dope, Saartje Hoogland, Theatermakerijk Storm, 
In de Gymzaal, Atelier RB (Roel Beurskens), Bibliotheek Venlo, 
Tech Xperience (Rian Dings), Ontdeklab, Filmtheater de  Nieuwe 
Scene, Hans van Bree, Lightfield Films, Martijn van de Voort, 
Jedrek Nadobnik, Eva Kleuskens, Mieke Linssen, Lucas Colbers, 
Peer Communicatie, Bureau Stof, Mighty1 (Martijn van der Voort), 
4XM Music, Media, Management & More, FC Smolenaars, Groot 
Applaus, Karakter Prints, Kuula, Theatermakerij Storm. 

PARTNERS 

De Bottel groep 1-8 
126 leerlingen 
De School groep 1-8 
55 leerlingen
De Weiert/De Wegwijzer
groep 1-8 | 156 +68 
leerlingen
De Klingerberg groep 6  
18 leerlingen 
De Schans 16 leerlingen  
groep F (9-10 jaar) 

De Triolier 92 leerlingen  groep 
5-8
KC Leef groep 7-8 
74 leerlingen
De Regenboog groep 6-7-8 
119 leerlingen 
Titus Brandsma groep 1-8 
342 leerlingen 
De Lings 108 leerlingen 
groep 1-8
Nieuweschool (nu FavoRIET)  
85 leerlingen | groep 6-7-8

DEELNEMENDE SCHOLEN
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TERUGBLIK | Door: Eric Lamers, 
Kunstencentrum Venlo / lid CHECK-team, partner

Er is een leven voor corona en een leven met corona. Achteraf gezien lijkt het leven er voor 
zorgeloos. Samen met de leerkrachten en scholen verkenden we mediakunst in de klas en 
onderzochten we de rol van nieuwe technologie in het onderwijs:
We maakte kinderen mediakunstenaar
Leerlingen stonden centraal in het onderwijs, we gaven ze daarom een centrale rol. Zelf maken 
én meemaken, juist in die volgorde beklijft mediakunst. Zo voegt mediakunst waarde toevoegt 
op de plek waar het hoort; bij het kind.
We hielpen het mogelijk te maken
We lieten leerkrachten en leerlingen niet alleen verwonderen door de techniek, maar ook over 
wat techniek in de klas mogelijk maakt. Techniek is een middel om je onderwijsdoelen te berei-
ken. We probeerde samen mediatechniek op een creatieve manier te gebruiken zodat het hielp 
bij het lesgeven.
We sloten vriendschapen
We zorgden dat leerkrachten elkaar ontmoetten met de boodschap ‘Jij en je collega’s staan 
er niet alleen voor’. En niet alleen kinderen hadden een belangrijke rol, ook de ouders en om-
geving (zoals bedrijven enz) hielpen om het leren met mediakunst te verrijken. Samen kun je 
meer. Daarom lieten we iedereen vriendschappen sluiten, deze vrienden waren onze beste 
ambassadeurs.
We besmetten elkaar
Hoewel we nog nooit hadden gehoord over corona besloten we elkaar bewust te besmetten. 
We gebruikte zelfs de beeldspraak van een virus om leerkrachten te inspireren en anderen te 
laten inspireren, door techniek, kunst en kinderen. 
Faciliteer en laat je faciliteren.
We lieten het mislukken
We stonden toe dat leerkrachten, leerlingen en wijzelf dingen niet wisten. Sta toe dat je dingen 
niet weet. Onderzoek en ontdek mogelijkheden. Houd van het experiment en vergeet nooit dat 
het mag mislukken.
We voelden ons steeds bekwamer
Techniek, zo ervaarden we, maakt het leven makkelijker. We vertelde docententeams dat ze 
zich niet moesten laten afschrikken, ze waren onbewust bekwaam. In interactie met hun klas-
sen, kunstenaar of teams hebben ze gemerkt dat mediakunst geen rocketscience is, maar een 
allerdaags hulpmiddel dat gemaakt is om zo makkelijk mogelijk toe te passen.
We vertelden verhalen
We verbaasden de kinderen door ze te verwonderen met mediakunst, het kritisch kijken door 
de ogen van een kunstenaar. De verhalen die we leerkrachten lieten vertellen hoefde niet per 
se origineel te zijn, imiteer, herhaal, doe het na, maar altijd moest het op hun eigen manier.

Kennis delen was niet alleen de kern van het onderwijs, het was ook de sleutel tot de toe-
komst. Techniek had de toekomst, maar we de toekomst die we zelf zouden maken.

Dat was vóór corona, wisten wij veel.
De aankondiging van coronamaatregelen vergrootte in één persconferentie de noodzaak om 
mediatechnoligieen in de klas in te zetten. De dynamiek van media in het onderwijs (en dus 
van Check) veranderde zo erg dat het het recent afsluitende mediafestival dat we online orga-
niseerde bijna als vanzelfsprekend werd ervaren. Als we terugkijken zien we dat we daar x jaar 
geleden anders over dachten.
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“Vorig jaar zijn we bezig geweest met me-
diakunsteducatie  binnen WO. We hebben 
toen een project opgezet voor de groepen 
5-6-7-8  binnen het thema natuur. We 
hebben ontdekt wat er mogelijk is met 
technologieën, blijkt wel dat de stap om 
het zelf te doen en dit toepasbaar maken 
voor de andere groepen lastig en bewer-
kelijk is en nog niet gebeurt.”

“ Hier onze ervaringen over de leerling 
ict-ambassadeurs. De meeste leerlingen 
die ambassadeur zijn, zijn super enthousi-
ast. Ze vinden het leuk en leren toffe din-
gen. Filmpje maken, VR enz.  Helaas mer-
ken we dat we er te weinig in de  praktijk 
mee kunnen. De ambassadeurs leren 
 nieuwe vaardigheden maar de  koppeling 
naar de rest van de groep/collega’s/ school 
lukt niet. Vanwege de materialen die mis-
sen bijvoorbeeld. We hebben geen tablets 
en VR-brillen bij ons op school. Dit kan sla-
gen als het meer communicatie  onderling 
is. En als het vanuit de school meer bege-
leiding is. Maar helaas sta ik zelf fulltime 
voor de groep en heb ik ook geen tijd om 
dit verder te begeleiden. ‘

“Lastige van het aanbieden van aug-
mented reality in de vorm is dat ze er na 
afloop lastig zelf mee aan de slag kun-
nen. Ze hebben er niet mee leren maken/ 
creëren”

“Lastige van het aanbieden van aug-
mented reality in de vorm is dat ze er na 
afloop lastig zelf mee aan de slag kun-
nen. Ze hebben er niet mee leren maken/ 
creëren”
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De deelnemende scholen kwamen samen in zogenaamde Hubs 
om de opgedane ervaring en kennis onderling te delen.
Het doel van deze werksessie was het delen van kennis en 
 inspiratie met elkaar. Daarbij kijken we hoe scholen aan de slag 
zijn gegaan en kijken we samen naar kansen voor de toekomst. 

Er is een padlet gemaakt voor de deelnemende scholen om 
 ervaringen uit te wisselen.

Alle deelnemende scholen waren bij Hub#1 aanwezig om de    
eerste ervaringen uit te wisselen. Helaas was door Covid19 dat 
ook de enige live Hub# die we hebben kunnen organseren. 
Een impressie van de scholen: https://youtu.be/pnRDJj5m0Ro

Hub#1

https://youtu.be/pnRDJj5m0Ro 
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VERDUURZAMING
Bij de start van CHECK leek de toekomst nog 
ver weg, Augmented- en Virtual Reality klonken 
als science fiction. Robotica en gamification le-
ken onverenigbaar met het lesgeven aan je klas. 
Maar zoals de slogan van het Check-project al 
beloofde: De toekomst = nu.

Het project heeft direct toepasbare manieren om technologieën 
in de klas in te zetten opgeleverd en heeft inzicht gegeven hoe 
 cultuureducatie in de toekomst eruit kan komen te zien. Leer-
krachten kregen handvatten om de technologie toe te passen en 
ook voor andere lessen te gaan gebruiken. 

De volgende technologieën zijn onderzocht op toepasbaarheid: 
• Augmented Reality
• Virtual Reality 
• Film/video 
• Gamification 
• Robotica
• Greenscreen, stopmotion

We waren van plan de benodigde materialen te delen, zodat 
scholen geen grote investeringen hoeven te doen en de materia-
len goed onderhouden werden. 

Er is gretig gebruik gemaakt van de VR-brillen. Maar de toepas-
sing ervan in de thema’s en lessen op school vragen om non-stop 
aanvulling, testen van apps, zoeken van apps. Dit nog los van de 
technische ondersteuning die leerkrachten nodig hebben om de 
VR-brillen in te zetten. De gedachte om materialen te delen en zo 
meer mediakunst in de klas te krijgen is niet gelukt vanuit de ge-
dachte van uitleen. Het is belangrijk dat scholen zelf materiaal in 
huis hebben en een handige leerkracht die de rest van het team 
wegwijs kan maken in de wondere wereld van VR. 

Mediakunsteducatie inzetten om de culturele ontwikkeling kin-
deren op een andere manier te bevorderen (vanuit de belevings-
wereld van kinderen en vanuit prikkelen van de beleving op een 
eigentijdse manier) is een kansrijke manier voor het basisonder-
wijs, onder andere om vanuit verschillende vakgebieden linken te 
leggen met de combinatie kunst/cultuur en technologie. Media-
kunst is een vanzelfsprekend onderdeel geworden in de vragen 
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van scholen, in de suggesties die Cultuurpad aanreikt en in het aanbod 
voor kinderen en van cultuurmakers. 

Met CHECK hebben we gewerkt aan het  verbeteren 
en vernieuwen van cultuureducatie op de  
deelnemende scholen. 

De ontdekkingen en ontwikkelde producten hebben we gedeeld met 
de andere – bij Cultuurpad aangesloten- 62 scholen in de regio. 
Ook in de programma’s van deze scholen is  meer ruimte gekomen 
voor mediakunst.  

We zien dit als grote winst voor de culturele 
 ontwikkeling van kinderen op de scholen. 

Helaas ervaren we wel een enorm tekort aan makers die aan de slag 
kunnen met mediakunst op een manier die past in het onderwijs. De 
activiteiten die er zijn, zijn duur en uniek. Het blijft dan bij een een-
malige ervaring in plaats van een vanzelfsprekend onderdeel van het 
curriculum. 

“Een aantal van de teamleden zullen ongetwijfeld 
hebben gedacht ‘leuk en nu?’ De koppeling van de 
technologie aan de dagelijkse lespraktijk en the-
ma’s die actueel zijn in de klas, waren expliciet on-
derdeel van de opdracht met de doos van Pandora. 
Hier zou de grote winst moeten zitten. Toch denk ik 
dat dit voor een deel van het team een vraag blijft.’’

De vraag om mediakunst te integreren in thema’s vraagt om nieuwe 
producten/aanbod en kost dus veel aan ontwikkelkosten. 
Toch ervaren we de verhoogde inzet van kunst en technologie in het 
PO als winst. De eerste belangrijke stappen zijn gezet, de basis is er. 
Voor de komende jaren zien we nog een aantal uitdagingen en kansen. 

We zien een uitdaging in het opheffen van de schroom voor materia-
len. Daarom ontwikkelen we in 2022 een nieuw concept: een  reizend 
materialenLAB, een soort snoepjeswinkel waar je kan proeven en 
ervaren.  We zetten in op het ontwikkelen van handvaten voor leer-
krachten om zelf met mediakunst meer te kunnen. En zien een kans 
in instructiefilmpjes (Do-It-Yourselfs) voor leerlingen waarin de rol van 
de leerkracht minimaal is. 

WINST

TOEKOMST
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MEDIAKUNST IN DE KLAS | ONTWIKKELDE 
WORKSHOPS, TUTORIALS & LESSEN

2019:
• Workshop VR 
• Workshop AR door Ties Advies
• Workshop Robotica Rian
• Workshop Robotica Goosje
• Workshop Stopmotion Goosje
• Workshop Stopmotion Sebastiaan
• Workshop Ruimte Goosje
• Workshop TV maken Media Inn
• Workshop film maken WOII Met Peer Communicatie
• Workshop menselijk lichaam & stop motion Atelier RB
• Workshop 3opReis Sebastian Brusee
• Workshops green screen 4XM
• Filmproject Colbers
• Workshop stopmotion Goosje
• Workshop stopmotion zintuigen Goosje
• Ondersteuning leerkracht bij vertonen van film Ruud Verhaag licht geluid beleving
• Workshop broeikaseffect Techkicks!
• Talentenmiddag met Goosje
• Virtuele ontdekkingstocht van de wereld met Studio Dope
• Workshop je lijf met Atelier RB
• Workshop Stop Motion Met Goosje
• Circuit met VR, stopmotion, programmeren
• Circuit met Vr, Ar, Stopmotion, Greenscreen, Beatcreators en Lego Mindstorms. 
• Circuit met VR, AR, stopmotion en hologram 

2020:
• Tutorial Social Media & Greenscreen met Media Inn
• Workshop digitale portretten met Media Inn
• Green Screen Romeinen & Egyptenaren met Atelier RB
• Inspiratie energizers Beuzeltime
• Workshop Bee-Bots
• Video Workshop In de Gymzaal
• Tutorial Robotcircuit Met Goosje
• Tutorial Sphero Ball met Goosje
• Stopmotion Plastic Soup met Goosje
• Workshop Green Screen & insecten met Atelier RB
• Workshop Stopmotion Studio Dope

2021:
• DIY tijdschrift video tutorial
• TikTok tutorial
• Masterclass MediaWijs Bibliotheek Venlo
• Masterclass Musical Filmen door Lightfield Films Neer
• Stop Motion Met Goosje
• Talentenmiddagen Met Goosje
• Masterclass Scratch met Goosje
• Online training Dungeons en Dragons 

Alle ontwikkelde producten, workshops, tutorials en lessen zijn op de CHECK scholen ingezet 
en ook gedeeld met andere scholen van Cultuurpad.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

We hebben interactieve trainingen (teach the 
teacher) gegeven. Hier stond steeds centraal 
hoe leerkrachten het medium in hun lessen 
konden inzetten en werd het meteen in de 
praktijk gebruikt. Daarnaast hebben er inspira-
tiesessies plaatsgevonden over best practices 
en trainingen op basis van mediakunst-vaar-
digheden. Een breed scala aan trainingen is in-
gezet, veelal op schoolniveau (in teamsessies, 
studiedagen) en direct in de klas.  

Het inzetten van technologieën in het basison-
derwijs vroeg om meer dan het aanreiken van 
de materialen. Bij de start van CHECK bleek 
dat de meeste scholen geen gebrek aan ma-
teriaal hebben. Er zijn ICT-kisten in de scholen 
(of stichtingen) aanwezig. Deze kisten zijn ge-
vuld met beebots, programmeermaterialen, 
film- en fotografie materiaal en zelfs vaak met 
VR-brillen. 

De worsteling met het uitgangspunt dat je 
als leerkracht kennis moet hebben van het 
 medium om het in te zetten bleek echter een 
struikelblok.

“Oh die kist, ja die kun je lenen 
 inderdaad maar niemand weet 
hoe het werkt”…

En als je dan al weet hoe het werkt, weet je niet 
hoe je dit materiaal in kan zetten in je thema of 
andere les. We startten met het toegankelijker 
maken van de materialen door de verwonder-
sessies en teamtrainingen. Het uitgangspunt 
was inspireren, enthousiasmeren: 

Wauw! Dat kan ik ook! Yes, ik wil 
dit!  En dit kan ik ook heel vaak 
doen! 

De verwondersessies werden afgestemd op 

de school en de bijbehorende onderzoeksvraag. 
We leerden dat enkel verwonderen en kennis-
maken niet genoeg is voor de vertaling naar de 
dagelijkse praktijk of het curriculum. 

Het kwam neer op inzetten en anders toepas-
sen van de media-materialen van de school. We 
organiseerden workshops waarin leerkrachten 
inspirerende ideeën opdeden met als uitgangs-
punt dat ze morgen toepasbaar waren in de 
klas door de leerkracht zelf. 

“De inzet van externen werd 
door sommige leerkrachten 
als  waardevol ervaren. Externe 
 adviseurs werken, maar voor mijn 
gevoel vooral op technische on-
dersteuning en in mindere mate 
als artistieke challengers. Terwijl 
dat wel de insteek was.”

Er kwam een geluksbus met materialen en 
 verrassende werkvomen om de leerkrachten te 
inspireren en vooral om te doen. 

Maar er waren/bleven ook beren 
op de weg: waar vind ik de tijd, 
er zijn geen materialen, de ruim-
tes op school lenen zich niet voor 
 creatief werken met kunst en tech-
nologie.
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• Online festival terrein
• Virtuele tour Triolier 
• Tik Tok Challenge
• Koningsspelen 2021 – online escaperoom editie 
• Handleiding VR met voorbeelden bij onderwijsthema’s 
• Handleiding AR met voorbeelden bij onderwijsthema’s
• Handleiding greenscreen met voorbeelden bij onderwijsthema’s
• Virtuele escaperoom Lukt Niet
• Robot Escaperoom 
• Minecraft Challenge creativiteit 
• Minecraft Challenge ruimte 
• Gamification hoorspel voor spellentochten met Sebastiaan Brussee

ONTWIKKELDE PRODUCTEN 
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TRAININGEN

#Hub1 (1 training, 11 bezoekers)
19 september 2019 
De 11 scholen die hebben meegedaan kwamen bij 
elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dit filmpje 
geeft een indruk wat er allemaal gebeurde.

Scratch (1 online training, aantal 
bezoekers onbekend)
Met Scratch kun je je eigen interactieve verhalen, 
spellen en animaties programmeren en je cre-
aties delen met andere. Scratch helpt kinderen 
(maar ook volwassenen!) leren creatief te  denken, 
systematisch te redeneren en samen te werken 
en  essentiële vaardigheden voor het leven in 
de 21ste eeuw. Er zijn verschillende lessen om 
 animaties, spelletjes of muziek te maken. Ieder-
een kan zijn fantasie erin kwijt. 

Programmeren in de klas (1 online 
training)
Als je zin hebt in een boterham met kaas, dan kan 
je zeggen: papa, mag ik een boterham met kaas? 
Maar wat nu als je vader niet weet wat een bo-
terham is, wat kaas is, en dat je de kaas op de 
boterham moet doen, de boterham moet snijden 
en dan geven? Dat is eigenlijk wat programme-
ren is: een apparaat of computer kent maar een 
paar woorden: de programmeertaal. Je moet met 
die beperkte set woorden zorgen dat de compu-
ter doet wat je wil, of dat je vader de boterham 
geeft die je wil. Allereerst leert programmeren je 
om logisch en abstract te denken. Je krijgt inzicht 
in hoe computers en apparaten werken. We hoe-
ven niet allemaal programmeurs te worden, maar 
zo’n inzicht helpt ons ook als we met de com-
puters werken. Daarnaast kan je op ieder niveau 
enorm veel creativiteit kwijt in het bouwen van 
simpele animaties, websites, filmpjes of muziek. 
Het geeft enorm veel voldoening als je na wat ge-
puzzel zelf een spelletje hebt gemaakt en je ziet 
hoe je vriendje het speelt! Programmeren leert 
je probleemoplossend denken en vereist op ver-
schillende manieren planmatig werken.

Teamtrainingen en verwondersessies 
voor leerkrachten 
Diverse data in 2019: training muziektechnologie BS 
de Bottel (1 training, 2 deelnemers)
13 maart 2019 teamtraining BB thema natuur OJBS 
de Triolier (2 teamtrainingen, 5 leerkrachten)
27 maart 2019: teamtraining ‘doos van pandora’ 
SBO de Lings (5 trainingen, 25 leerkrachten)
2 april 2019: verwondersessie /teamtraining BS De 
Weiert (5 trainingen, 20 leerkrachten
7 mei 2019: teamtraining BS de Weiert (4 trainingen, 
15 leerkrachten)

Het CHECK-team was bij de studie-
dag van De Weiert in Arcen. Samen 
met de leerkrachten hebben we geke-
ken wat de nieuwste technologieen op 
onderwijsgebied zijn en hoe je deze 
kunt inzetten in de klas. Piano spe-
len met bananen, sommen oefenen 
met de Bee-Bot of een eigen code pro-
grammeren voor de Micro-Bit. Niks is 
te gek met deze nieuwe technologieen!

26 november 2019: Festival de Late Roeping- 
workshop voor alle CHECK-scholen (4 trainingen, 
aantal leerkrachten onbekend)
16 januari 2020: training BB leerkrachten BS de 
Regenboog- robotica (4 trainingen, 8 leerkrachten)
30 januari 2020: teamtraining ‘inspiratie en 
verwondering’ -BS Titus Brandsma (3 trainingen, 24 
leerkrachten)

Online festival I
Op 27 januari 2021 organiseerden we het eerste 
online festival als alternatief voor verwonderbijeen-
komsten. We ontwikkelden een online platform met 
livestreams op een hoofdpodium, een inspirerende 
line-up, een ideeënbar voor scholen om te chatten 
met onze medewerkers over je thema, een spiegel-
tent waar je filmpjes van scholen kan bekijken en 
vragen kan stellen aan leerkrachten.
Onderdeel van het festival waren 6 trainingen: 
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VERWONDERSESSIES

• online lesgeven
• live gaming
• minecraft
• virtuele tour tool ONS
• 2 scholenworkshops (resultaten delen)
• Richard van Hooijdonk 

256 unieke gebruikers op de site, waarvan 239 
nieuwe gebruikers. 

Online festival II
Een tweede editie van het online festival organi-
seerden we op 10 november 2021. In dit festival 
laten we zien, horen en proeven wat er allemaal 
kan met Media in de klas. Super trots waren we op 
onze headliners Willem Jan Renger Evert Hoogen-
doorn van HKU die ons hebben meegenomen in de 
wondere wereld van Ludodidaktiek. Hoe kunnen de 
principes van gaming en spel toegepast worden in 
het onderwijs? 
In samenwerking met Filmtheater de Nieuwe 
Scene en Media-Inn.

Onderdeel van het festival waren 7 trainingen: 
• Ludodidactiek
• Quingo
• 4 workshops van het project van De Nieuwe  

Scene & Media Inn (resultaten delen)
• Gamification
• Dungeons & Dragons in de klas
• Tutorials
• WeVideo

66 unieke gebruikers op het festivalterrein ge-
weest.
Let op, een unieke gebruiker wil zeggen een unieke 
device. Deze gebruikers waren goed voor 108 ses-
sies.

De Verwonderbijeenkomsten zijn voor de 11 scho-
len die deelnemen. De eerste Verwonderbijeen-
komst zal in het teken staan van de start van het 

project en leerlingen en leerkrachten laten zien dat 
er meer kan met mediakunst dan je denkt. Elk jaar 
zal de Verwondersessie een ander thema of dis-
cipline hebben. De locaties in de omgeving van de 
deelnemende scholen zijn hierbij het uitgangspunt. 
Waar mogelijk worden de scholen in de omgeving 
hierbij uitgenodigd. 

Gaandeweg het project is de opzet van de verwon-
dersessies, onder invloed van de Corona-maat-
regelen, aangepast. De sessies hebben meer op 
schoolniveau plaatsgevonden en de uitwisseling 
tussen scholen heeft tijdens de twee festivals 
plaatsgevonden.  

Verwondersessie Nieuweschool 
6 februari 2019 
Circuit met VR, AR, stopmotion en hologram 

Verwondersessie BB de Triolier
11 en 14 maart 2019 
Circuit met Vr, Ar, Stopmotion, Greenscreen, Beat-
creators en Lego Mindstorms. 

Verwondersessie ICT-juniorclub BS 
de Regenboog 
24-10-2019 

Verwondersessie SBO de Schans 
November 2019: circuit met VR, stopmotion, pro-
grammeren en lego mindstorms. 

Verwondersessie Robotica De Re-
genboog 
16 januari 2020, leerlingen groep 7-8
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ONTWIKKELTRAJECTEN
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OMDENKEN

IMPACT VAN CORONA 

De afgelopen jaren waren, door de invloed van Covid-19 en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen, voor iedereen een uitdaging. In de eerste 
plaats is het voor velen een heel problematische en onzekere tijd ge-
weest. Ook voor CHECK zorgde de pandemie en de maatregelen voor 
uitdagingen. In eerste instantie merkten we, dat bijvoorbeeld voort-
gangsgesprekken en verwondersessies acuut werden gecanceld. Ook 
hebben twee scholen, de Klingerberg en KC Leef, hun traject niet hele-
maal afgemaakt omdat ze daar door de situatie geen ruimte meer voor 
voelden.  

Het omdenken, geboren uit noodzaak, dat uit de problematiek voort-
vloeide, heeft ons echter ook heel veel gebracht. Er werd er namelijk 
een enorm beroep gedaan op onze creativiteit; we bedachten alterna-
tieven, bijvoorbeeld voor het afscheid van groepen 8 voor de zomer-
vakantie, musicals, sinterklaas, kerst en carnaval. Sinterklaasvieringen 
met live-stream, TikTok-Carnaval-Challenges en een heus online Lock-
down Kerstfestival. We zijn sneller de CHECK-scholen in kunnen gaan 
met mediakunst in de klas. Leerkrachten gingen sneller, al dan niet na/
via (online) consults met mediamakers, direct met de leerlingen aan de 
slag. We hebben hierdoor flink wat activiteiten kunnen realiseren en 
hierdoor ook flink wat lessen kunnen ontwikkelen. We zien dit als een 
mooi extra resultaat van CHECK, en hebben deze lessen daarom ook 
extra genoemd in ons verantwoordingsformulier. 

Ook de randvoorwaarden van trainen en kennisdelen veranderde. Hier-
voor noemden we al meer coaching on the job dan bijvoorbeeld fysieke 
teamtrainingen. Maar ook plenaire trainingen hebben we omgedacht. Er 
werden verschillende op-maat online tutorials ontwikkeld, zowel voor 
kids als voor teams. We merkten dat deze variant kostbaar was, maar 
aan de andere kant ook heel veel maatwerk mogelijk maakte. Er kon 
met online interventies heel goed worden ingespeeld op de behoeften 
en beginsituaties van verschillende teams, leerkrachten en leerlingen.

In 2021 volgden 2 online festivals. Toen na de eerste helft van 2020 
duidelijk werd dat onze tweede (en volgende) CheckHubs geen fysieke 
doorgang zou gaan vinden, realiseerden we ons dat we niet met acti-
viteiten moesten blijven schuiven, in de hoop dat ze een maand later 
wel door zouden kunnen gaan. Het werd tijd om te gaan omdenken. 
Met een groep creatievelingen startten de brainstorms en werd het on-
denkbare denkbaar… en later ook nog realiteit. Online kennis vergaren, 

ACTIE
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of uitwisselen, zinvol én interactief én leuk maken. 
We bedachten een online festivalterrein met area’s 
waar je kon leren, met elkaar praten, dingen doen of 
dingen zien. Dat terrein heeft uiteindelijk het verdere 
doorlopen van CHECK (in het bijzonder de inspiratie 
en kennisdeling-kant) mede mogelijk gemaakt. Het 
mooie voordeel is dat we met het festivalterrein zelfs 
veel meer scholen dan verwacht hebben kunnen 
meenemen in het gedachtegoed van CHECK, omdat 
het platform gebruikt kon worden voor elke school. 
En omdat we steeds meer zijn gaan denken in on-
line/digitale mogelijkheden. We zijn er best trots op 
om te zeggen dat mediakunst een integraal en vast 
onderdeel is geworden van de cultuurprogramma’s 
op onze 73 scholen. “Dankzij” Corona, tijdens CHECK. 

We kijken eigenlijk heel tevreden op deze periode te-
rug, omdat het ons heel andere dingen heeft doen 
ontdekken dan we hadden verwacht.  

In de inleiding van ons projectplan noemden we:

“In de leefwereld van onze nieuwetijd-
se kinderen spelen media een belang-
rijke rol. Anders dan in het verleden 
groeien zij ermee op. In het onderwijs 
spelen deze nieuwe mediavormen 
nog een vrij ondergeschikte rol. De 
vormende waarde van Mediakunst, 
die vooral ligt op het gebied van het 
ontwikkelen van kritisch kijken, het 
reflecteren op wat je ziet en het ont-
wikkelen van creatieve vaardigheden 
worden nog niet voldoende benut. 

Daar willen deze scholen verande-
ring in aanbrengen.”

Ergens hebben we het gevoel dat wij, en met ons 
de leerkrachten waar we mee samenwerken, in 
een sneltreinvaart zijn meegenomen in de leef-
wereld van onze nieuwetijdse kinderen. Hoe bij-
zonder!

Met deze activiteiten lieten we in de praktijk zien 
hoe je met gebruik van nieuwe technologieën onli-
ne activiteiten aan kan bieden aan kinderen, maar 
ook je school kan profileren of zelfs nieuwe leer-
lingen kunt aantrekken.

• ontwikkeling van een online festivalterrein
• een alternatieve online kerstviering met meer 

dan 400 unieke bezoekers 
• een tik tok Challenge als alternatief voor car-

naval. 

VOORBEELDEN IN HET KADER VAN 
#WATKANWEL
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Datum School Les
01-09-19 Titus Brandsma Workshops hoe maak je met chromebooks
01-10-19 De Bottel Planeet ik met Martijn vd Voort
23-10-19 De Triolier Tech en Niek 8x
18-12-19 Titus Brandsma Talkshow met een sok – media editie
30-01-20 De Lings Inspiratieworkshops Continium Kerkrade
01-02-20 KC LEEF Rep en Roer Musical online editie
09-03-20 De Wegwijzer Opening thema multimedia met Roel Beurskens
09-03-20 De Weiert Opening thema multimedia met Roel Beurskens
10-04-20 Titus Brandsma Workshops Musical media editie 
07-05-20 De Wegwijzer Filmworkshop
19-05-20 De Regenboog TV workshop quarantainefilm
01-06-20 De Regenboog De Nieuwe Scene
24-06-20 De Weiert Begeleiding Musical alternatief
06-07-20 De School Workshops 4XM
06-07-20 De School In de Gymzaal VR
07-07-20 KC LEEF NL Productions Luuk Veldpaus hoe wordt je mediamaker
08-07-20 De School Dok 6
31-08-20 De Bottel Opening wereldthema met Bennie
31-08-20 De Lings Filmkunst
24-09-20 De Triolier Home of Heroes VR experience
02-10-20 De Weiert Techkicks 
12-10-20 De Triolier Talentenmiddag met Ties Advies dr. Techniek
05-11-20 De Bottel Opening thema met Martijn vd Voort
06-11-20 De Bottel Verkennen met Bennie Beuzeltime
01-12-20 De School Online theatersessies Lana Nasser
06-12-20 KC LEEF Sintviering online versie 
07-12-20 KC LEEF Workshops Music, media & more
01-03-21 De School Online lessen in vormgeving, illustraties in boek
23-03-21 De Schans Lespakket Yentl Evers online mediamaken
26-03-21 De Regenboog Lespakket Yentl Evers online mediamaken
28-05-21 De Regenboog Lespakket Yentl Evers online mediamaken
03-07-21 De Weiert Musical online begeleiding
14-07-21 Titus Brandsma Green Screen Workshops
19-07-21 De Weiert Musical online begeleiding
22-07-21 De Triolier Lightfield films Musical
23-07-21 De Bottel Science show 
26-07-21 De Regenboog Eindfilm maken met De Nieuwe Scene
10-09-21 De Triolier Greenscreen workshop
15-09-21 De Triolier Talentenmiddag met Ties Advies dr. Techniek 
05-10-21 De Bottel Opening Ties Advies dr. techniek
01-11-21 De Bottel Online passie voor verhalen livestream
16-11-21 De Lings Sinterklaas en film
30-11-21 KC LEEF Interactief media-meespeeltheater
06-12-21 De Weiert Mad Science geluidsgolven in mediakunst
20-12-21 De Triolier Rondleiding in de Gymzaal

ACTIVITEITEN OP SCHOLEN (EIGEN INZET 
MIDDELEN SCHOLEN
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