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Sociale media
op de basisschool
de leerkracht maakt het verschil
inclusief
Sociale media
abc -poster
met 52 lestips

onder redactie
van Remco Pijpers

“Wat begon als een verzamelplek voor
mezelf, is uitgegroeid tot een website met
allerlei informatie om het onderwijs te
verbeteren. Leerkrachten kunnen zo van
elkaar leren. En hoe meer kennis we delen,
hoe meer leerlingen daarvan profiteren.”
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Marcel Schmeier, geportretteerd door zijn leerlingen

19

Hoe kun je kennis delen met collega’s via YouTube?

onderwijsgek
op YouTube
Wie? Marcel Schmeier (36),
onderwijsadviseur bij Expertis
en een dag per week leerkracht
op SBO De Keerkring, een school
voor speciaal basisonderwijs in
Woerden.
Project Het delen van concrete
tips, materialen, didactische
methodes en onderwijsblogs via
de site onderwijsgek.nl en via
video’s op YouTube. Met name
gericht op collega-leerkrachten.
Hoe lang al? Sinds 2007.
Doel Zoveel mogelijk kennis
vrij toegankelijk maken voor
collega’s in het basisonderwijs,
zodat zij deze in de klas kunnen

toepassen. En ook: de kwaliteit
van het onderwijs verbeteren,
plus voorkomen dat iedereen
zelf het wiel moet uitvinden.
Resultaat Marcel merkt dat
zijn aanpak in de klas vaak tot
goede resultaten leidt. Zo zag
hij aan zijn leerlingen hoe goed
de klankgebarenmethode van
José Schraven werkt bij het leren
lezen. Nu hij die aanpak deelt,
hoort hij van collega’s dat ook
zij er positieve uitkomsten mee
bereiken.
Hoe werkt het?

• Marcel bedacht de naam

Onderwijsgek, en begon zijn site
onderwijsgek.nl aanvankelijk

als hulpmiddel voor zichzelf,
omdat hij daarop allerlei links
kon verzamelen. Hij bouwde zijn
site met Studio Webdesign 3 van
Easy Computing.
• Marcel plaatst op zijn site
informatie over lesmethodes. Zo
ontstaat er een digitaal portfolio
en online bibliotheek.
• Hij houdt op dezelfde site ook
een onderwijsblog bij.
• Met een handcamera filmt hij
zichzelf terwijl hij instructies
geeft. Zo legt hij de klankgebarenmethode van José Schraven
uit (leren lezen en spellen), en
bespreekt hij boeken. De video’s
zet hij vervolgens op zijn eigen
YouTube-kanaal. Sommige van
zijn video’s zijn meer dan 20.000
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keer bekeken.

• In zijn videoboekverslagen

vertelt Marcel in twee minuten
wat hij goed vindt aan een boek.
Dat commentaar plaatst hij op
bol.com zodat zoveel mogelijk
mensen het kunnen zien.
• Via Twitter houdt Marcel zijn
ruim 1500 volgers op de hoogte
van nieuwe posts en filmpjes.
• Reacties, aanvullingen en
goede ideeën die Marcel per
mail of via Twitter van collega’s
ontvangt, voegt hij toe ter verbetering van de site.
Wat vinden de collega’s? Op zijn
eigen school is lang niet iedereen met nieuwe media bezig;
Marcel merkt dat hij daar voorop
loopt, zoals met het gebruik
van Twitter. Wel krijgt hij veel
reacties van collega’s uit het
hele land en wordt hij regelmatig
herkend op de scholen die hij
bezoekt als onderwijsadviseur.
Onder collega’s staat hij bekend
als ‘die ene van onderwijsgek’
of ‘die jongen van de klankgebaren’.
Wat heb je nodig? Bedenk een
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naam, koop een domeinnaam
(het internetadres) en maak een
website. Dat kan heel simpel,
en hoeft helemaal niet flitsend
te zijn. Op die website zet je
al je kennis en linkjes, zodat je
voortaan alles bij de hand hebt
en zodat collega’s van jou kunnen leren. Om bezoekers naar je
website te krijgen, is het handig
om af en toe via Twitter te laten
weten waarmee je bezig bent.
Als je video’s wilt maken, heb je
een camera nodig (een handcamera of een webcam), een
montageprogramma zoals Movie
Maker, en een YouTube-account.
Wat zegt Marcel Schmeier?
“Ik begon mijn website aanvankelijk vooral voor mezelf, als
handige ondersteuning voor
mijn werk in het onderwijs. Maar
al snel voelde ik de behoefte
kennis te delen met collega’s.
Via internet bereik je veel meer
mensen en is informatie altijd
beschikbaar. Het fijne is dat je
alleen werkt, maar dat toch veel
mensen het zien. Je hoeft niet
voor een zaal van 15.000 man uit
te leggen wat je doet. Ze kunnen

gewoon het filmpje aanklikken.
Dankzij reacties en aanvullingen
van collega’s, wordt de site
bovendien steeds beter en
completer. Ik vind het belangrijk
dat we van elkaar leren, dat we
elkaar inspireren en dat we niet
steeds opnieuw het wiel hoeven
uit te vinden. En het belangrijkste is: hoe meer kennis we delen,
hoe meer leerlingen daarvan
kunnen profiteren.
Ik besloot ook video’s te gaan
maken, omdat ik dingen dan ook
kan laten zien. Foto’s waren te
onduidelijk, op video kon ik bijvoorbeeld de klankgebaren goed
laten zien. Ik vind het bovendien
leuk om te spelen met nieuwe
mogelijkheden. Ik ben wel van
het uitproberen, en ben heel
benieuwd wat de techniek ons
nog allemaal gaat brengen.
In het speciaal basisonderwijs
ben je als leerkracht gewend
je eigen materiaal te maken,
omdat methodes vooral voor
het regulier basisonderwijs zijn
geschreven. Je moet er creatief
zijn en dingen heel precies uit
leggen, omdat leerlingen veel
moeite hebben met leren. Al die

vaardigheden gebruik ik nu voor
mijn site en voor de video’s.
De dingen die ik deel, zijn binnen het vakgebied vrij bekend
geworden. Ik krijg veel mailtjes
en reacties op wat ik doe. Dat
is erg leuk. Ook commerciële
partijen proberen wel eens met
me samen te werken, maar dat
weiger ik. Ik wil geen reclame
of banners op mijn site, ik wil
onafhankelijk blijven en alleen
informatie plaatsen waar ik zelf
helemaal achter sta. Alles op
mijn site is gratis en iedereen
mag er alles af halen. Dankzij de
bekendheid van mijn website,
ben ik door een adviesbureau
gevraagd onderwijsadviseur te
worden. Daarin kan ik echt mijn
ei kwijt, ik kan nu collega’s trainen, ook zonder internet. Ik heb
dus van delen mijn werk kunnen
maken.
Hoe scholen met het delen van
kennis omgaan, is erg verschillend. De ene school ziet het
als onderdeel van het werk om
samen met collega’s dingen te
ontwikkelen, anderen geven
liever niet weg wat ze zelf
hebben bedacht. En de meeste

remco pijpers

tips
Onderwijstwitteraars
Welke onderwijsmensen zijn op Twitter de moeite
waard om te volgen?
Margreet van den Berg
Veelgelezen edublogger. Winnaar van de IPONstimulerings Award.
		 @m2cm ∂ www.ictenonderwijs.nl
Jeroen Bottema
Gespecialiseerd in e-learning, werkzaam voor de
Hogeschool Inholland.
		 @jeroenbottema ∂ www.leervak.nl
Pedro De Bruyckere
Vlaamse pedagoog, jongerenonderzoeker en
auteur van het boek De Jeugd Is Tegenwoordig.
		 @thebandb ∂ www.xyofeinstein.be
Willem Karssenberg
Karssenberg: “Ik leg verbanden tussen trends
die ik tegenkom op internet en hun mogelijkheden in het onderwijs.”
		 @trendmatcher ∂ www.trendmatcher.nl
Marcel Kesselring
		 Werkzaam bij Innofun en vaandeldrager van
‘Lente in het Onderwijs’, een beweging die meer
aandacht vraagt voor de mogelijkheden van
sociale media in het onderwijs.
		 @marathonkeje ∂ marcelkesselring.nl en
		 lenteinhetonderwijs.nl
leerkrachten willen graag kennis
van internet halen en toepassen, maar niet iedereen deelt
zelf ook. Dat is jammer. Zo heb
ik veel respect voor oudere
leerkrachten, en ik hoop heel erg
dat zij de stap naar kennisdeling
via internet durven zetten. Het
zou erg zonde zijn wanneer hun
waardevolle ervaring verloren
gaat.”

er vaak iets nieuws te vinden
is. Bedenk een eigen stijl en
boodschap. Neem de tijd om
een netwerk van volgers op te
bouwen. Maak filmpjes niet te
lang; drie minuten is wel het
maximum voor de meeste surfers
op internet.”
∂

links

Heeft Marcel tips voor andere
leerkrachten? “Deel je kennis
met collega’s en andere geïnteresseerden. Internet is daar
het ideale medium voor. Zorg
dat bezoekers eenvoudig iets
op jouw site kunnen halen, zoals
downloads of blogs. Regel dat

De site van de school: www.dekeerkring.nl
De site van Marcel: www.onderwijsgek.nl
Zijn instructievideo’s op YouTube: www.youtube.com/user/
onderwijsgek → stmko.nl/link40
Marcel op Twitter: @onderwijsgek

Sipke Kloosterman
Bedenker van Yurls.net, eindredacteur van
		 MyBee.nl, bekend van Meestersipke.nl. Een
oude rot in het vak.
@meestersipke ∂ www.polsnetwerk.nl
André Manssen
		 Gepassioneerd over internet en educatie, houdt
een uitstekend weblog bij. André was jarenlang
leerkracht. Inmiddels is hij met pensioen maar
nog steeds geeft hij niet te missen tips, ook via
Twitter.
		 @manssen ∂ www.manssen.nl
Marieke van Osch
		 Onderwijskundige met een missie: scholen
helpen met de grootste uitdaging – leerlingen
leren zelf te leren. Wat ze tegenkomt, deelt ze
via Twitter.
		 @mariekemove ∂ www.move.nu
Wilfred Rubens
Specialist onderwijs en internet, werkzaam voor
de Open Universiteit.
		 @wrubens ∂ www.wilfredrubens.com
Karin Winters
		 Deze edublogger vindt dat ICT in het onderwijs
beter op de kaart moet worden gezet en vooral
losgeweekt moet worden van de harde ICT-kant.
		 @karinwinters ∂ www.karinblogt.nl

links
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Hoe benut je Twitter, Hyves
en Facebook doeltreffend in de
klas? Wat zijn de mogelijkheden
om je school via sociale media op
de kaart te zetten? Hoe werken
QR-codes en wat zijn de voordelen
van een wiki?

Mijn Kind Online geeft antwoord
op deze en vele andere vragen
in een sprankelend boek. Lees
hoe bevlogen beroepskrachten
succesvolle projecten op hun school
realiseren. En laat je inspireren
om sociale media op een positieve
manier in te zetten.

mogelijk gemaakt door

