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Waarom een Ontdeklab?
• Groei van nieuwe technologie
• In het onderwijs nog weinig terug te zien (Vier in 

balans monitor 2017, Kennisnet)



Nieuwe technologie
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Oa VR, AR, robotica, 3D printen, internet of 
things, 



Digitale geletterdheid
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Als onderdeel van 21st century skills:
• ICT basisvaardigheden
• Informatievaardigheden
• Mediawijsheid
• Computational thinking



Advies Curriculum.nu
“Digitale geletterdheid heeft als doel om 
leerlingen te laten groeien tot actieve, 
verantwoordelijke, zelfstandige 
participanten in onze (digitale) 
maatschappij. Het is daarom belangrijk dat 
in alle aspecten en niveaus van het 
onderwijs leerlingen digitale kennis en 
vaardigheden kunnen aanleren en 
oefenen. Aangezien lang niet alle 
leerlingen dit van huis uit meekrijgen, is de 
rol van de school hierin onmisbaar.”

Bijgestelde visie Ontwikkelteam digitale geletterdheid
5

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/06/Bijgestelde-conceptvisie-op-het-leergebied-Digitale-geletterdheid.pdf


Opzetten Ontdeklab
• Op bezoek bij goede voorbeelden, bv Ixperium
• Plan opgesteld met doelen: voor 

nascholingsaanbod en onderwijsprogramma
• Ruimte ingericht (tevens toetslokaal)
• Ontwikkelt voortdurend door bv qua materialen
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Uitgangspunt: Samen leren
• Leerlingen, studenten, 

leerkrachten en docenten
• Uitdagende setting
• Toekomstgericht onderwijs
• Onderzoekend en 

ontwerpend leren
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Voorbeelden van activiteiten
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• Trainingslijnen voor studenten
• Nascholingen en teamtrainingen voor 

leerkrachten
• Studenten begeleiden klassen (profiel 

Wereld Wetenschap&Technologie)
• Programma’s voor schoolklassen 



Een eigen Marnix insteek
• Filmpje 1
• Filmpje 2
• Filmpje 3
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https://www.youtube.com/watch?v=qRgWttqFKu8
https://binged.it/2HOXG96
https://binged.it/2LS7Iso


Ontwerpen voor een betere wereld
• Serie van 4 bezoeken:

• Kennismaken met tools
• Probleem verkennen
• Oplossing ontwerpen
• Oplossing presenteren

• Samenwerking met Sogeti
• Prijsuitreiking pilot
• Eenmalige bezoeken ook mogelijk 
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https://youtu.be/nprgASPcz5U


Pilot Comeniusschool: gezondheid
• VR wereld mishandeling
• App clean lungs
• Makey makey spel over gezonde voeding

• Green screen presentaties van de leerlingen over hun 
oplossingen
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Onderzoekend leren
• Begeleiden onderzoeksproces: app Zoek het uit! 

(Klokhuis) & www.onderzoekendlerenapp.nl
• Omgevingsonderwijs: Actionbound en determineerapps, 

zoals Leafsnap / Plantnet
• Op reis over de wereld bv Mystery Skype & 

www.geoguessr.com
• VR en AR, bv Google Expedities en zelf VR werelden 

creëren, bv met de app 360 Panorama en Roundme
• Link met informatievaardigheden (research)
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http://www.onderzoekendlerenapp.nl/
https://education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/mystery-skype
http://www.geoguessr.com/


Studenten BV
• Studenten ‘runnen’ het Ontdeklab
• Werven van scholen, plannen, 

voorbereiden, begeleiden
• Diverse opstartproblemen oa

planning, organisatie enz.
• Continuïteit (zowel intern als op 

de basisschool)?
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R&D groep
• Effect van Ontdeklab op leerproces 

studenten:
• Plus: andere materialen, gelijk testen op 

kinderen, direct effect zien, samenwerken
• Min: je kent de kinderen niet goed, 

vertaalslag naar stageschool
• Dit jaar: onderzoek Ontdeklab BV
• Volgend jaar: onderzoek basisscholen

14



Nieuw curriculum
• Ontdeklab nog maar beperkt gebruikt
• Bezig met ontwikkelen nieuw curriculum
• Ontwikkelgroep ICT / digitale geletterdheid
• Marnix insteek (ontwerpen voor betere 

wereld) geborgd
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Vragen?
Meer informatie:

www.marnixonderwijscentrum.nl/ontdeklab
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http://www.marnixonderwijscentrum.nl/ontdeklab

