Digitaal vaardig in het speciaal onderwijs:

must of no-way?!

‘De aanwezige digitale middelen zijn op onze school minimaal en ik ben zelf geen ster op
dit gebied’, zegt een mentor. ‘Die quiz bij Aardrijkskunde met onze mobiele telefoon, die was
leuk en leerzaam. Dat moeten we veel vaker doen!’ roept een leerling. Beide reacties zijn
afkomstig van een school voor voortgezet speciaal onderwijs, cluster 4. Twee voorbeelden
waarin een groot verschil is te zien tussen leraren die wel en niet digitaal vaardig zijn.
Maar hoe word je dan als leraar vaardig genoeg om de digitale wereld in je les te kunnen
integreren? En in hoeverre is het van belang dat leerlingen in het (voortgezet) speciaal
onderwijs digitaal vaardig zijn? Vragen waarnaar Rotterdamse leraren op zoek zijn gegaan.
Door Marjolein Jansen, MSc en drs. Esther van Efferen-Wiersma, medewerkers onderzoek, innovatie en advies bij de CED-Groep te Rotterdam
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Tips van goed bruikbare
websites en apps binnen
het (v)so
• Kahoot
• Mentimeter
• Les: I’ts up to you
• Prezi
• Brainscape
• Whatshappy
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