Leraren bloggen ervaringen de wereld in

het
ls
'Delen
Leerkrachien die niet alleen
hun leerlingen wat willen bij
brengen, maar ook collega's
iets willen leren. Met behulP
van een weblog en via Twitter
zenden zij berichten de wijde

wereld in. Tijdens het bloggen
leren leerkrachten zelf ook veel
over het onderwijs. 'Het is soms
wel lekker om even stilte staan
en bewust te worden van de
gebeurtenissen in de klas''

SchootjournaaL

24

De computer staat in de hoek van het klaslokaal van speciale
basisschooi De Keerkring in'Woerden. Het is typerend voor
leerkracht Marcel Schmeier van groep 3' hi1 is namelijk zeer
actief op internet. Hi1 houdt een website over zijn onderwijser'
varingen bil. Daarmee wil de 35-jarige Schmeier zichzelf beter
leren kennen. 'Je wordt heel bewust als je gaat opschrijven wat
je van bepaalde situaties vindt. Ik doe dit nu al vier jaar en ik
bewaar al mijn blogs. Het is een archief voor mezelf waarin ik
kan terugkilken als ik eenzelfde probleem tegenkom'. Ook Elke
Das (45) gebruikt een weblog om over gebeurtenissen na te

tovorwoor-d'
denken. Ze is leerkracht op de St. Willibrordusschool in Riethoven. 'Het is interessant om na te denken hoe iets in elkaar zit.

Ik wil weten hoe leren werkt. Als ik een blogpost schrij{ is dat

PRIJS
De fanatieke bloggers zijn er op het internet
gemakkelijk uit te vissen, maar minder trou.

de neerslag van iets wat in mijn hoofd zit te schuren. Ik ga dan

we posters zijn moeilijk te lokaliseren. Dat

nadenken, lezen, vragen stellen en als ik daar iets van geleerd
heb, resulteert het in een blogpost. Bloggen is volgens mij de

vindt Das jammer. In het verleden hebben

meest logische manier voor een docent om te laten zien dat je

beide leerkrachten nog wel andere docenten
tot het bloggen geïnspireerd, maar enige

zelf óók leert.'

discipline in het posren van berichten is wel

ONDERWIJSGEK

vereist. De Brabantse, die in 2009 nog een
prijs voor haar weblog won, is aangesloten bij

De leerkrachten gebruiken het internet dus als een uitlaatklep
voor hun ervaringen. Maar waarom zou je dan geen dagboek
bij houden / Het principe lij kt hetzelfde. Das :,lËêiii:áàÈboêh

1[qàd1iê,rvoorjezel{ên:i1éêoriioiêiiiAi-dj:,

onelinegemeenschap Edubloggers, een klein
groepje van bloggers over het onderwijs.'lk
zou graag zien dat de groep met bloggers

]is:$óitri1édê!êên,

groter wordt. Het is jammer dat er geen prijs

.:toèei$kêlijk: Een,iêàdiièdiérjê:ióp:è :g-$i titgi;ir1ií{jê:wêer:.:,.
,Vêidéiàelpen in jêréigêiïió-í.t t---kh Daarom is het onderhouden van een weblog een geweldig middel. Iedereen die wil,

meer wordt toegekend voor een weblog. Dat

had docenten wellicht gemotiveerd om ook
over het onderwijs te schrijven. Nieuwe blog-

mag meelezen met de blog, maar het zijn vooral collega's die de

gers worden nu veel

weblog bezoeken.' Dat beaamt Schmeieq die op internet beter
bekend staat als Onderwijsgek.'lk wil medeleerkrachten bereiken en mensen die concreet het verschil kunnen maken (di-

TWITTER

recteuren, begeleiders) in het onderwijs. Ik heb een duideiijke
mening, ik weet waar ik voor sta en ik waai niet met alle win.
den mee. Ik trek mijn eigen plan en die ervaringen wil ik graag
delen zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen.'

minder snel ontdekt.'

Door de komst van Twitter zijn beide fana.
tieke bloggers ook aan Twitter verknocht
geraakt. 'Op Twitter kun je doorlinken naar
een groter artikel op je weblog. Ook kun je in
korte berichten verwijzen naar verschillende

Schmeier legt de nadruk op dat laatste woordje. 'Delen is het

onderzoeken die met het onderwijs te maken

toverwoord. Ik deel mijn ervaringen en daar leren mensen van.
Ook op internet. \7at dat betreft ben ik op en rop leerkrachr',
grapt hil. 'Maar omgekeerd ieer ik ook van anderen.' Die

hebben', legt Schmeier uit.Ttjnvolgers op
Twitter? 'Bijna alleen mensen die ook met

gedachtegang wordt bhlkbaar erg gewaardeerd. 'lk krijg veel

ook nagenoeg alle tweets over die ik ver.

onderwijs te maken hebben. \Want daar gaan

respons op mijn artikelen. Dat vind ik erg waardevol, omdat ik

stuur.' Van andere social media, zoals Hyves

dan ook weet wat er bi1 mededocenten speelt.'

ofFacebook, willen de leerkrachten niet

zo

veel weten. 'lk heb ze wel, maar gebruik ze

PERSOON LIJ K
Das en Schmeier beseffen dat je tijdens het schrijven van een
blog met verschillende aspecten rekening moet houden. Ze wrl-

niet voor het delen van ervaringen', zegt Das.
'lk houd het bi1 mijn weblog'. \7aar ze aan
toevoegt dat ze de komende tijd zeker door

len persoonlijk bloggen omdat dat hun lezers het meeste aanspreekt. Daarmee proberen ze herkenbaarheid in het verhaal te

blilft gaan met bloggen. '\7ant zolang ik zelf
nog wat leer, heb ik wat te bloggen.'

creèren. Das: 'Maar tegelijkertijd moet je wel oppassen dat het

Rob Klunder

niet re persoonlijk wordt, ook al is het verhaal positiel \7ant al
haalt een leerling een tien voor een opdracht, wie geeft jou dan
het recht de leerling zijn anonimiteit af te nemen?' Schmeier
deelt die mening. 'Dat is wei eens lastig ja. Juist daarom is het
goed om iers op papier te zetren. Je verplaatst je in anderen en
dan ga je heei anders nadenken.'
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