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Inhoud



En toen gingen de scholen dicht ... 


Het zijn plotseling bizarre tijden. De 'Corona-crisis' heeft snel een grote 
maatschappelijke en economische impact gehad. Ook het onderwijs wordt 
hard getroffen. Scholen zijn dicht, leraren en leerlingen werken vanuit huis 
en ook een groot deel van de ouders werkt noodgedwongen vanaf een 
werkplek thuis. Een aantal grote techbedrijven reageerde razendsnel door 
scholen toegang tot oplossingen te bieden die online werken en of lesgeven 
moeten ondersteunen. Scholen reageerden net zo snel en de ict-afdelingen 
hadden die oplossingen in weinig tijd beschikbaar voor gebruikers. Goed 
gedaan! 

Maar hoe nu verder? Scholen staan voor een flinke uitdaging. De technologie 
die er is, moet niet alleen in de lucht worden gehouden, maar moet ook een 
betekenisvolle rol gaan spelen in het afstandsleren waar we voorlopig toe 
veroordeeld lijken te zijn. Scholen met Apple-technologie hebben niet alleen 
een grote uitdaging. Ze hebben ook geweldige kansen en mogelijkheden om 
leren op afstand met devices technisch goed te ondersteunen, het 
afstandsonderwijs nuttig en attractief in te vullen en het professioneel leren 
van leraren snel en functioneel te ondersteunen in de huidige hectische 
praktijk. In dit document hebben we een aantal praktische bronnen en tips 
verzameld.  
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De aanpak in grote lijnen

In de transitie naar afstandsonderwijs gaan we gestructureerd en met een heldere focus te 
werk in het bieden van support op een aantal vlakken: 

• Het in orde brengen en beheren van devices voor afstandsonderwijs 

• Het helpen van schoolleiders en leraren die afstandsonderwijs moet ontwerpen en 
verzorgen 

• Het ondersteunen van ouders  

De hieronder beschreven bronnen en initiatieven zullen niet in een keer volledig beschikbaar 
zijn en afhankelijk van hoe de situatie in de wereld zich ontwikkelt, zullen er ongetwijfeld 
uitbreidingen of updates komen.  

ICT'ers - devices in orde maken voor afstandsonderwijs

Veel scholen hebben, zoals gezegd, al snel gereageerd op de schoolsluiting en hebben 
voorzieningen getroffen waarmee leerlingen en leraren thuis aan de slag kunnen. In de 
praktijk betekent dat voor veel scholen er online vergadersoftware is geïnstalleerd.  

Om die te kunnen gebruiken, kunnen scholen waar 1:1-devices zijn meestal volstaan met 
kleine aanpassingen. Daar waar dat nog niet het geval is, kunnen ict'ers terugvallen op dit 
protocol: 

1. Bereid devices voor om mee naar huis te nemen 

2. Richt devices in met MDM 

3. Configureer schoolspecifieke instellingen 

4. Blijf met elkaar verbonden via video- en berichtenapps 

5. Gebruik apps  voor productiviteit en samenwerking 

6. Vind meer onderwijs-apps in de App Store 

7. Krijg meer hulp 

De stappen worden in dit uitgebreide Support-document toegelicht en van aanvullende 
bronnen voorzien: https://support.apple.com/nl-nl/HT211092 

FaceTime Groepsgesprekken voor online meetings

Wie geen online klassikale les wil geven, maar juist een manier zoekt om op een prettige 
manier met een groep mensen (tot 32 deelnemers) een video-gesprek te voeren kan daarvoor 
prima FaceTime gebruiken. Het is een laagdrempelige en visueel aantrekkelijk manier om dit 
te doen. En leuke bijkomstigheid is dat door het gebruik van animoji in de videochats je ook 
nog eens een video-opname van het gesprek kunt maken zonder in woelig AVG-water te 
komen. Het maakt verder niet uit of je deelneemt van een Mac, iPad of iPhone. 

Hoe je een FaceTime Groepsgesprek opzet zonder Beheerde Apple ID opstart lees je hier: 
https://support.apple.com/nl-nl/HT209022  

Heb je een Beheerde Apple ID dan werkt dit niet zonder meer. De beheerder van Apple School 
Manager zal voor rollen Docent én Leerling afzonderlijk van elkaar handmatig de optie 
FaceTime en Berichten inschakelen aan moeten zetten. Dat is gelukkig hel eenvoudig te 
realiseren. Het is een kwestie van twee vinkjes zetten.  Lees hier hoe dat moet: https://
support.apple.com/nl-nl/guide/apple-school-manager/apdb43b66449/web  
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Voor leraren 

Een van de meest waardevolle en praktische bronnen om leraren mee te helpen zijn leraren 
zelf. Met name de internationale ADE Community is erg actief op Twitter. Elke dinsdagavond 
is er een twitterchat met de hashtag #AppleEduChat. Die hashtag is ten alle tijden te volgen 
natuurlijk. Kort na afloop van zo'n chat komt er op het Apple Teacher Learning Center een 
mooi overzicht van de vragen en reacties. Voorlopig zal de Twitterchat ook op andere dagen 
gemodereerd worden. Volg de accounts @AppleEdu en @AppleSupport voor tips die waardevol 
kunnen zijn voor leraren. Beide accounts zijn overigens ook op Instagram actief.  

Een samenvatting van #AppleEduChat over Learning @home vind je in deze Wakelet. De 
antwoorden op de vragen bevatten veel waardevolle ervaringen en tips: https://bit.ly/2xkvWJE  

Daarnaast zie je veel onderwijscollega's van Apple en partners wereldwijd die ook via 
LinkedIn interessante bronnen, ervaringen en inzichten delen.  

Allerlei ontwikkelaars bieden voor de duur van deze crisis hun apps of oplossingen gratis aan.  
Hier vind je een mooi overzicht: https://bit.ly/39bR4iJ 

Schoolwerk - een cruciale oplossing voor de inleverworkflow

Voor scholen die met Beheerde Apple ID's werken is het mogelijk om de Schoolwerk-app te 
gebruiken. 

Schoolwerk is een veelzijdige iPad-app waarmee leerkrachten en leerlingen nog meer uit iPad 
halen. Met deze iPadOS-app kan een leraar eenvoudig opdrachten uitsturen en innemen, de 
voortgang van leerlingen volgen in onderwijsapps, en een-op-een met leerlingen 
samenwerken. Ook voor leerlingen is de app heel handig in het gebruik. Opdrachten 
verschijnen automatisch op hun iPad, gesorteerd op inleverdatum en les. En de Schoolwerk-
app maakt het makkelijker om te zien hoe elke afzonderlijke leerling het doet, zodat de lessen 
nog persoonlijker te maken zijn. 

Uitzonderlijk is daarbij dat je opdrachten in apps kunt uitzetten. Schoolwerk maakt toegang 
tot specifieke lessen in apps van andere ontwikkelaars heel eenvoudig. Er is een flinke lijst 
ondersteunde apps, waaronder in deze periode / situatie veelgebruikte apps als Nearpod, 
Quizlet, Kahoot!, GeoGebra, Swift Playgrounds en nog heel veel meer.  
Bekijk de lijst van ondersteunde apps in de App Store: https://apps.apple.com/story/
id1388041638  

Leraren die aan de slag willen met Schoolwerk en de mogelijkheden willen verkennen, 
kunnen in dit document lezen wat er mogelijk is en hoe het werkt: https://www.apple.com/nl/
education/docs/getting-started-with-schoolwork.pdf 

Verderop in dit document, in de secties 
Onderwijsprogramma's en Apple 
Professional Learning, vind je nog meer 
suggesties over praktische manier 
leraren kunt ondersteunen.  
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Voor ouders

In de App Store is een speciale 'super room' ingericht met een verzameling educatieve apps 
en boeken waar ouders thuis zelf aan de slag kunnen met hun kinderen.  Deze verzameling zal 
de komende tijd voortdurend worden uitgebreid en gevuld met lokale content.  

https://apps.apple.com/story/id1502655717 

Ook de materialen van Iedereen kan programmeren en Iedereen is creatief zijn heel geschikt 
voor ouders om samen met kinderen mee aan de slag te gaan: 

• Iedereen is creatief 
https://books.apple.com/nl/book-series/iedereen-is-creatief/id1458811442?l=en 

• Iedereen kan programmeren 
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-kan-programmeren-puzzels/id1481279353?l=en 

We gaan verderop in document dieper in op beide programma's. 

Schermtijd instellen

De kans dat kinderen nog meer dan anders met een device in hun handen zitten, is vrij groot. 
Als ouder kun je daar gelukkig met behulp van de Schermtijd-functie redelijk de hand in 
hebben. Hoe je schermtijd aan zet lees je hier: https://support.apple.com/nl-nl/guide/ipad/
ipad02e876e6/13.0/ipados/13.0 Hoe je de schermtijdregels vervolgens aanzet, lees je hier: 
https://support.apple.com/nl-nl/guide/ipad/ipadb15cb886/ipados  
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Onderwijsprogramma's van Apple

De reflex van scholen was om te proberen om het onderwijs zoveel mogelijk 'normaal' door te 
laten gaan. Dat is een bekende 'afstandsleren-valkuil'. Het ritme thuis, zonder de normale 
interactie met leraar en klasgenoten, met thuiswerkende ouders, afleidende huisdieren en 
simpelweg de zorgen om de situatie in de wereld (en soms ook het gezin of familie) maakt dat 
het leren thuis niet een replica van het leren op school kan zijn. 

Juist als je de hele dag 'opgesloten zit', niet kunt sporten, niet naar je vriendjes of naar je 
baantje en veel achter een scherm zit, wil je zo nu en dan iets anders doen. Leraren hebben 
doorgaans niet zoveel ervaring met het ontwerpen van leeractiviteiten die niet in de klas 
plaats vinden. Apple heeft een reeks materialen als onderdeel van verschillende 
onderwijsprogramma's die kunnen helpen bij het vormgeven van aantrekkelijk en 
afwisselend afstandsonderwijs. 

Elementen van leren 
Het boek Elementen van leren (https://books.apple.com/nl/book/elementen-van-
leren/id1484871587?l=en) kan leraren helpen te bedenken hoe een leerling op 
een alternatieve manier betekenisvolle leerervaringen kan hebben waarbij 
technologie een belangrijke rol speelt.  

Iedereen kan programmeren

Iedereen Kan Programmeren is een lesprogramma rond coderen en programmeren op Mac en 
iPad. Op een uitdagende en speelse manier leren kinderen wat code is en hoe die code van 
waarde kan zijn in apps. En vanaf de allereerste stap doe je dat met echte code van de 
intuïtieve programmertaal Swift. Lees meer: https://www.apple.com/nl/education/teaching-
code/  

Dit is fantastisch materiaal om direct mee aan de slag te gaan, ook voor de allerkleinsten. 
Voor ouders is dit ook heel leuk om samen met kinderen op te pakken.  

CodeSpark Academy (onderdeel van Iedereen Kan Programmeren voor de allerjongsten) is 
voorlopig gratis te gebruiken: https://apps.apple.com/nl/app/swift-playgrounds/id908519492?l=en  

Alle andere materialen: zijn sowieso gratis te gebruiken: 


• Iedereen kan programmeren Puzzels 
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-kan-programmeren-puzzels/id1481279353?l=en 

• Iedereen kan programmeren Docentenhandleiding 
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-kan-programmeren-puzzels-handleiding-voor/
id1481279847?l=en 

• Swift Playgrounds (iPadOS) 
https://apps.apple.com/nl/app/swift-playgrounds/id908519492?l=en 

• Swift Playgrounds (macOS) 
https://apps.apple.com/nl/app/swift-playgrounds/id1496833156?l=en&mt=12  

Deze materialen zijn ook heel geschikt voor ouders om samen met kinderen aan de slag te 
gaan. Met name de Iedereen kan programmeren Puzzels bieden een flink aantal niet-digitale 
activiteiten. Dit is ook uitstekend materiaal voor Mac-scholen. 

Ook de materialen voor de Swift Coding Clubs (en dus ook CodeUur) zijn 
beschikbaar (https://www.apple.com/nl/education/teaching-code/#coding-club) en 
kunnen een goede toevoeging aan de lessen zijn. 
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Iedereen is creatief 

Iedereen is creatief is een lesprogramma van een heel andere aard. Het streeft ernaar digitale 
creativiteit te integreren in bestaande schoolvakken. Stap voor stap leren leerlingen de taal en 
vaardigheden rond vier passies: tekenen, fotografie, video en muziek. En dat allemaal op de 
iPad. De uitgebreide docentenhandleidingen geven houvast om de activiteiten in te zetten in 
de les, niet in de laatste plaats door de meer dan 300 concrete lesideeën. Voor leraren zijn de 
rubrics om het leerlingwerk mee te bespreken ook heel erg waardevol. 
Lees meer: https://www.apple.com/nl/education/everyone-can-create/  

De kracht van Iedereen is creatief is dat de activiteiten uit de leerlingboeken een welkome 
afleiding kunnen vormen van het alledaagse schoolse werk en bovendien leerlingen op een 
betekenisvolle manier met iPad om laten gaan.  

Er zijn twee docentenhandleidingen: 
Een voor leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs - 
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-is-creatief-docentenhandleiding/id1454699550?l=en 
En een  docentenhandleiding voor 'het jonge kind' -  
https://books.apple.com/nl/book/iedereen-is-creatief-docentenhandleiding-voor-voorschoolse/
id1479891586?l=en 

Dit laatste docentenboek biedt ook prima handreikingen voor ouders van peuters en kleuters 
om iPad voor iets anders te gebruiken dan het zoveelste reken- of taalappje. Beide 
docentenhandleidingen hebben die 300 lesideeën die leraren en ouders kunnen helpen 
thuisleren een stuk aantrekkelijker en afwisselender te maken. 

Daar houdt het echter niet op: als je inlogt op het Apple Teacher Learning Center (https://
appleteacher.apple.com) vind je nog meer lesideeën en projecten die goed aansluiten bij de 
projecten uit Iedereen is creatief. 
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Augmented Reality

Augmented reality (AR) voegt letterlijk iets toe aan je leerervaring. Je integreert het virtuele 
en het tastbare en dat leidt tot ongekende leerervaringen. En er is geen apparaat dat beter 
geschikt dan iPad om deze content te ervaren. 
Lees meer: https://www.apple.com/nl/ios/augmented-reality/  

Voor AR zijn geen specifieke lesmaterialen, maar er zijn inmiddels veel apps die het mogelijk 
maken om leuke interactieve leerervaringen te hebben, gewoon op de tafel thuis of lekker 
buiten in de tuin. Een kleine greep (met wat ideeën om bij afstandsleren te gebruiken) vind je 
hieronder.  

• IKEA Place - richt je kamer opnieuw in ... maar dan virtueel. Wat heb je nodig om langere 
tijd in zelfisolatie een fijne leer-, chill- en slaapplek te hebben? 
https://apps.apple.com/nl/app/ikea-place/id1279244498?l=en 

• Night Sky: beleef het heelal in AR, kijk waar welke satellieten zijn en zwaai naar het ISS als 
die komt overvliegen. 
https://apps.apple.com/nl/app/night-sky/id475772902?l=en 

• Civilisation AR -  dat de musea dicht zijn, is geen reden om niet van kunst te genieten 
https://apps.apple.com/nl/app/civilisations-ar/id1350792208?l=en 

• WWF Free Rivers - leer hoe de kringloop van water werkt en hoe die van invloed is op het 
weer en de omgeving. Je hebt alleen deze app en een tafelblad nodig. 
https://apps.apple.com/nl/app/wwf-free-rivers/id1349935575?l=en 

• AR Makr - verzin een verhaal, maak het décor en vertel het in AR 
https://apps.apple.com/nl/app/ar-makr/id1434081130?l=en 

In de App Store vind je lijst met nog meer indrukwekkende, educatieve AR Apps: 
appstore.com/LearnWithAR  

Inspiratie nodig om met AR in de les aan de slag te gaan? Hier is er een PDF met ideeën voor 
lessen met AR: https://www.apple.com/nl/education/docs/ar-in-edu-lesson-ideas.pdf  
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Apple Professional Learning 

Zelden is er een tijd geweest waarin leraren meer aan professioneel leren zouden moeten 
doen, maar er eigenlijk helemaal geen tijd voor hebben. Ook hier liggen er uitstekende 
mogelijkheden om met Apple aan de slag te gaan. 

Apple Teacher

Apple Teacher is een gratis, online professionaliseringsprogramma dat ontwikkeld is om 
leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van Apple producten voor lesgeven en leren. Als 
leerkracht kun je rond het gebruik van iPad en Mac vaardigheden ontwikkelen en die direct 
toepassen in de klas. En dat kun je gewoon helemaal zelf. Of samen, tijdens een uurtje op 
jullie vaste ontwikkeldag. Website: https://www.apple.com/nl/education/apple-teacher/  

Het Apple Teacher Learning Center staat vol creatieve lesideeën, uitdagende activiteiten en 
elke week een samenvatting van de #AppleEduChat. Regelmatig verschijnt er nieuw materiaal 
dus kom regelmatig even terug om te checken. 

Als team aan de slag met Apple Teacher? Deze handige PDF geeft je leuke ideeën om met 
Apple Teacher op je school aan de slag te gaan: https://www.apple.com/nl/education/apple-
teacher/docs/Apple_Teacher_Program_for_Professional_Learning.pdf  

Het houdt echter niet op bij op eigen kracht professioneel leren. 

Apple Professional Learning Sessies

Apple Professional Learning (APL) is het professionaliseringsaanbod van Apple. Dat wordt 
verzorgd door Apple Professional Learning Specialists, speciaal door Apple opgeleide en 
geautoriseerde trainers. Stuk voor stuk hebben ze minimaal 5 jaar ervaring voor de klas en 
uitgebreide ervaring met het gebruik van Apple-technolgie voor leren en lesgeven. 

Bij professionalisering wordt vaak gedacht aan 'workshops voor leraren'. Dat is APL óók, 
maar het is nog heel veel méér dan dat. APL-sessies kunnen de volgende vorm en inhoud 
hebben: 

• Workshops  
Hands-on sessies tot ±20 deelnemers, inhoud wordt altijd op maat gemaakt 

• Planningsessies  
Het ontwerpen van lesactiviteiten met iPad of Mac, kleine groepen zoals vaksecties of 
bouwleerkrachten. Uiteraard wordt de uitgevoerde les geëvalueerd en zonodig bijgesteld.  

• Coaching & Mentoring  
1:1-begeleiding van individuele leraren die graag worden ondersteund bij persoonlijke 
edtech-uitdagingen 

Naar scholen gaan, zal er voorlopig even niet in zitten. Dus wat kunnen we dan doen? In 
praktische zin zal het nagenoeg ondoenlijk (en vanuit het perspectief van de leraar 
onwenselijk) zijn om volledige workshops van een dagdeel online te doen. Daarom is het 
mogelijk in de huidige, uitzonderlijke situatie om korte, online sessies te organiseren zodat je 
snel een eenvoudig aan de slag gaat met praktische vaardigheden. 

Planningsessies zijn bij uitstek geschikt in de huidige situatie. En door de fasering in de opzet 
van die sessies, is het ook zinvol en praktisch mogelijk om online te doen. Bedenk ook dat je 
bij online lessen (instructie- en/of uitlegmomenten) ook prima een APLS kunt laten mee 
doen. 
 
Coaching en mentoring kan een heel sterk en bovendien veelgevraagd aanbod zijn in deze 
tijden. En ook hiervoor geldt: dat is prima en veilig online te doen. Neem contact op met je 
ASE of een van de Apple Professional Learning Specialists voor meer info.
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