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Laat onderwijs spreken

Basisschool De Korenbloem in Oirschot is één van de

liggen om aan te sluiten bij je leerlingen en de huidige wijze

veertien scholen van RBOB de Kempen en werkt sinds kort

van onderwijs. Het is een product dat volop in ontwikkeling

met Prowise GO. Een stap die goed past bij deze innovatieve

is. Dan is de keuze snel gemaakt.”

school en waar ze erg tevreden mee zijn. Ict’ers Maud van
der Rijt en Dave Coumans vertellen over de overstap, hoe
collega-leerkrachten reageren op Prowise GO en hoe de
school dankzij deze verandering meer kan focussen op
individueel leren.
Het programma dat de school vóór Prowise GO gebruikte
stond stil en groeide niet mee met de maatschappij vond
Dave. Via de bovenschoolse ict’er kwam de school bij
Prowise GO terecht. “Als je Prowise GO vergelijkt met het
product dat we voorheen hadden en ziet hoe het werkt,
dan zie je dat bij Prowise GO veel meer mogelijkheden

Overzichtelijke portal

Allesomvattend

De portal van Prowise GO vindt Dave een stuk

Voorheen liep de school er vaker tegenaan dat ze bij

overzichtelijker. “Vergeleken met voorheen kunnen we

problemen van het kastje naar de muur werden gestuurd.

nu eenvoudiger programma’s of links toevoegen aan

Voor ieder probleem hadden ze iemand anders nodig,

het overzicht voor leerlingen én voor onszelf.” De portal,

problemen binnen een softwareprogramma, met de

ook wel het dashboard genoemd, is de startpagina die

printer enzovoorts. Maud: “Wij willen ons focussen op het

leerkrachten en leerlingen zien wanneer ze Prowise GO

geven van goed onderwijs en ons niet bezighouden met

openen. Leerkrachten zetten hier educatieve programma’s,

technische problemen. Nu we Prowise GO hebben, hebben

applicaties of links klaar. Wat Maud met name als voorbeeld

we contact met één persoon voor alle technische issues.

noemt is dat ze zelf het dashboard kunnen aanpassen.

Het kost minder van onze tijd, dus we kunnen ons beter

Voorheen moesten ze hiervoor contact opnemen met een

richten op wat echt belangrijk is.”

beheerder, bij Prowise GO ben je zelf de beheerder. Ook
voor leerlingen is het dashboard overzichtelijk. Maud: “Hier
zie je pictogrammen die voor de kinderen bekend zijn, dat
maakt het overzichtelijk. De programma’s waar we een link
mee hebben in Basispoort, zijn ook direct zichtbaar.”
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Direct van start met Chromebooks

Van instructie naar onderwijs op maat

Naast toepassing van Prowise GO, zet De Korenbloem

De Korenbloem gaat steeds meer naar onderwijs op maat

hun Chromebooks in om onderwijs op maat te bieden.

toe. “Wij, de leerkrachten, blijven degene die instructie

“In een ideaalsituatie zouden we voor iedere leerling een

geven. Ik denk namelijk dat leerlingen die altijd nodig

Chromebook willen”, vertelt Dave. “Eerst hadden we

blijven hebben”, aldus Maud. Na de instructie worden

één Prowise oplaadkar met Chromebooks. Omdat deze

leerlingen zelfstandig aan het werk gezet doordat de

structureel leeg was, hebben we er nu twee. ” Als Maud

leerkracht via Prowise GO in één keer een link deelt

ziet hoe vaak de Chromebooks in gebruik zijn, dan zijn ze

met de hele klas of per niveau met groepjes leerlingen.

populair. De aanwezige Chromebooks zijn vrijwel altijd

“Op deze manier krijg je een mooie afwisseling tussen

in gebruik. Daarom gaan ze het aantal Chromebooks

klassikaal en op maat werken. Wanneer meer instructie

verdubbelen. “We zijn er fan van, want het werkt zo goed.

nodig blijkt, pauzeer ik alle Chromebooks of die van een

Toen we nog met vaste computers werkten, was je al

groepje en is er weer aandacht.” De leerkrachten geven

tien minuten bezig met opstarten en inloggen. Nu is het

nog steeds instructie, maar hun rol verandert steeds meer

openklappen en de leerling is bezig.“, aldus Maud.

in begeleiden.

Op eigen niveau
Om te diﬀerentiëren op niveau, kunnen leerlingen met de

waardoor leerlingen opdrachten op niveau krijgen”, vertelt

oefeningen van Rekentuin, Taalzee of Words&Birds aan de

Maud. “Dat was voorheen niet zo. Toen had je wel je

slag. “Deze programma’s zijn goed ontwikkeld,

programmaatjes, maar die oefeningen waren voor iedereen
in de hele klas hetzelfde. Tegenwoordig wordt binnen die
programma’s gediﬀerentieerd en dat is mooi om te zien.
Hierdoor verrijkt het echt het onderwijs, want het is op het
niveau van de individuele leerling.” De leerlingen zijn hier
enorm enthousiast over. Hoe het werkt en hoe het eruit
ziet, spreekt kinderen aan. Het is leuk leren. Dave: “Dat
de ontwikkeling van leerlingen wordt gevolgd door een
programma en dat ze verder kunnen wanneer ze bepaalde
stof al snappen, is het mooie van digitaal onderwijs, wat op
papier niet mogelijk is. ”
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Niet nakijken, maar analyseren
Ook Dave is erg enthousiast over de adaptieve

leerkracht te zien krijgt: dit heeft deze leerling fout gedaan,

oefenprogramma’s binnen Prowise GO. “Het ontlast de

op die categorie valt die uit. Dus daar ga je op inspelen.

leerkracht heel erg.” Doordat een computer het werk van

Je kijkt naar wat de leerling nodig heeft.”

de leerling nakijkt, kunnen leerkrachten zich focussen op
de analyse. Hierbij kijkt de leerkracht naar hoe die het beste

Inmiddels is OBS De Korenbloem gewend aan Prowise

verder kan gaan met leerlingen die hoge punten scoren of

GO. Maud: “Iedere verandering vraagt even tijd en brengt

de leerlingen die een bepaald vak minder goed beheersen.

uitdagingen met zich mee. We hebben in deze periode

Dit zien Dave en Maud als een groot voordeel van digitaal

een goede en snelle service ervaren en zodoende konden

werken. Maud: “Analyseren is veel belangrijker dan het

problemen snel verholpen worden.“

nakijken, wat erg veel tijd kost. Hoe ﬁjn is het dat je als

Ict-team
Samen met nog een leerkracht, vormen Maud en Dave

op zich, maar biedt wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld om

het ict-team van de school. Dit team bekijkt waar ze op

onderwijs op maat te bieden.” Omdat 21th century skills

ict-gebied naartoe willen en hoe nieuwe ontwikkelingen

centraal staan in het onderwijs vindt de school het ook

binnen de school geïntegreerd kunnen worden. Samen met

belangrijk dat kinderen ict-vaardig worden. Daarom is ict

de andere ict’ers van de stichting komen ze regelmatig bij

geïntegreerd in het dagelijks onderwijs en wordt dit bij

elkaar. Er wordt dan kennis en informatie gedeeld.

verschillende vakgebieden ingezet.

“Er komen vaak erg interessante vernieuwingen voorbij.
Daar verdiepen wij ons dan verder in en kijken of het bij
onze school past. Digitaal heeft veel mogelijkheden. Het is
echt een verrijking voor het onderwijs”, vertelt Dave.
Maud: “Wij zien ict als een hulpmiddel. Het is geen doel

Het moment van de overstap
“Toen we overgingen, ging het ineens heel snel. Specialisten

Naast een kick-oﬀ ontving de school een welkomstbox

van Prowise kwamen kabels leggen en kastjes ophangen.

met informatiebladen voor iedere leerkracht. Maud:

Alle ict-ers gingen van start met een kick-oﬀ en daarna

“Voorafgaand aan het proces hebben we onze leerkrachten

volgde deze voor de leerkrachten. Aan de hand van deze

de omgeving vaker laten zien, wat al veel rust en

uitleg konden leerkrachten prima aan de slag met de basis.”

vertrouwen gaf bij collega’s.”
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