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Daltonbasisschool Waterland zet al een aantal jaar 
hoog in op digitale geletterdheid van de leerlingen.  
Als je in de school rondloopt, kom je bijvoorbeeld  
een QR-speurtocht tegen, een green screen in een 
klaslokaal en vakkundig uit elkaar gehaalde laptops. 

Een robot in de klas? Dat vinden de kinderen op deze 
school dan ook maar wát interessant. Hoe worden robots 
op deze school ingezet bij het leerproces? Ik vroeg het 
Wendelien Romijn, ICT-coördinator van de school, en  
Roelf Wiersma, onderwijsadviseur bij HCO. Hij ondersteunt 
scholen bij het maken en praktisch vertalen van beleid op 
het gebied van digitale geletterdheid.

Wendelien: ‘We zijn een aantal jaar geleden gestart met  
het maken van een beleidsplan op het gebied van ICT, 
media wijs heid en computational thinking. Wát willen we  
de leer lingen leren en hoe gaan we dat doen?’ Roelf vult 
aan: ‘In dialoog zijn we gekomen tot een hele praktische 
uitwerking die we constant weer aanscherpen.’ Wendelien: 
‘Het werkt goed om digitale middelen te koppelen aan 
thema’s en projecten. Een les over architectuur krijgt veel 
meer betekenis als je een huis in 3D mag ontwerpen en 
printen. En met een green screen halen kinderen een 
Rembrandt de klas in bij het thema kunst. Op school werken 

Wil je de NAO-robot ook in je klas? Of wil je aan  
de slag met digitale geletterdheid op jouw school?  
Neem contact op met Roelf Wiersma (r.wiersma@hco.nl).

we met ICT-expertleerlingen in de bovenbouw die elkaar 
opleiden en lesgeven aan kinderen in de onderbouw. 
Dat past goed binnen ons daltononderwijs.’ 
Wendelien vervolgt: ’Vaardigheden als probleem oplossend 
denken en logisch redeneren worden steeds belangrijker 
met zoveel vrije toegang tot informatie om ons heen. 
Die vaardigheden kun je trainen door te leren program-
meren. En daarmee beginnen we al bij de kleuters, met 
Bee-Bots, maar bijvoorbeeld ook met het spel Levend 
programmeren, waarbij leerlingen met aanwijzingen een 
route lopen over een groot vakken stelsel. In de hogere 
groepen werken we met het programma Scratch en 
doen we mee aan de FIRST LEGO League. En een tijdje 
terug hebben we de NAO-robot geïntroduceerd.’ 

Roelf: ‘Omdat de kinderen al veel ervaring hebben met 
programmeren, was het werken met de NAO-robot een 
logische volgende stap. Kinderen gaan aan de slag en 
zien de robot meteen praten, bewegen of zelfs dansen. 
Dat werkt erg motiverend.’ Wendelien: ‘Met een robot 
kun je je les ook veel interactiever maken. De NAO-robot 
kan quizvragen stellen over een tekst die je net met je 
klas gelezen hebt. Dit activeert kinderen en verrijkt je les.’ 
Roelf tot slot: ‘Op deze school vinden de leerlingen 
gebruik van ICT-toepassingen al heel vanzelfsprekend. 
Daarmee geef je ze alvast belangrijke bagage mee.’

Een robot 
in de klas!

Tips van Wendelien en Roelf 

 ° Stel een ICT-coördinator aan om een leerlijn  
van groep 1 tot en met groep 8 vorm te geven.

 ° Zet niet zozeer het materiaal of de technologie, 
maar het ‘waarom’ voorop. 

 ° Verbind de inzet van ICT-middelen met een 
thema of project. 

 ° Blijf elkaar inspireren! Organiseer bijvoorbeeld 
inspiratielunches met je team waarin je  
demonstraties geeft. 

‘Lesgeven met een  
robot spreekt aan  
en verrijkt je les’
Wendelien Romijn, ICT-coördinator
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