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Project 14. Leren buiten de school met MScape en GPS 
 
Docenten coachen teams van leerlingen bij het maken van een interactieve wiskunde GPS 
speurtocht. Dit vraagt van de docenten en leerlingen kennis en vaardigheden. Gekeken zal worden in 
hoeverre het inzetten van deze technologie zinvol en acceptabel zal zijn. Wat zijn de competenties 
van docenten als zij dit willen inzetten. 
Het project stimuleert het vakoverstijgend werken. Docenten worden bij het realiseren benaderd 
vanuit hun vakkennis. Bij een buitenactiviteit zoals de speurtocht komen bij samenwerking ook 
andere aspecten aan bod. Denk hierbij naast de vakinhoudelijke ook de didactische, technische en 
culturele aspecten. Het is hierdoor een uitdaging om dit project te laten slagen. 
 
Op een PDA is het softwarepakket mScape geïnstalleerd waarmee het mogelijk is om op de juiste 
plek informatie te krijgen. Dat kan doordat gebruik gemaakt wordt van GPS. Zo kun je een 
interactieve speurtocht krijgen met film, geluid en foto's op je PDA. Jij beantwoordt de vragen en 
gaat vervolgens op zoek naar locaties die door Professor MATHew gegeven worden. Hoe meer 
antwoorden je goed hebt, des te meer punten kun je krijgen. Winnaar is diegene met de meeste 
punten. 
De speurtocht wordt gemaakt door medeleerlingen. 
 
 
Project 18. StudioBC 
 
Wat is Studio BC? 
Ieder jaar gaan we op reis met vt3 "Reisweek in vt-3". Leerlingen werken in groepen aan hun eigen 
reisvoorstel. Na een aantal weken worden deze reisvoorstellen aan elkaar gepresenteerd en wordt 
het beste voorstel uitgekozen. Dat beste voorstel wordt in juni ook daadwerkelijk uitgevoerd, zo zijn 
de vt-3 leerlingen van vorig jaar naar Barcelona geweest. 
 
Binnen de vmbo-afdeling hebben we gemerkt dat deze manier van werken, de leerlingen veel meer 
bij het onderwijs betrekt. Leerlingen kunnen werken aan iets wat van henzelf is. Ze zijn daardoor 
bereid (nog) harder te werken. De verschillende docenten zorgen ervoor dat de projecten 
lesstofvervangend zijn. Er is afgesproken deze werkwijze het hele jaar terug te laten komen in de 
vorm van Studio BC.  
 
Periode: van week.. tot week. Project 
1   week 36 t/m 41 Reisweek (ak, wi, ne) 
2   week 44 t/m 49 Talenproject (en, du, fa) 
3   week 50 t/m  5  Mens en Natuur (nask en bio) 
4   week 8 t/m  14 Consumptiemaatschappij (ec, ak, mij) 
 
Docenten uit vmbo-3 ontwikkelen materiaal en werken samen met Scalamedia, een educatief 
projectbureau in Zutphen, aan de vormgeving van de projecten. Het lesmateriaal is te bekijken op 
www.studiobc.nl .  
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Onlangs merkte een leerling het volgende op over de Reisweek. "Als iets van jezelf is, werk je er toch 
harder voor!". We hopen dat onze leerlingen door StudioBC gestimuleerd zullen worden om ook dat 
beetje extra te geven. 
 
 
Project 37. De betekenis van Europa uitgebeeld in documentaires 
 
Leerlingen van het Oranje Nassau College zullen samen met leerlingen van onze Italiaanse 
partnerschool in Reggio Emilia onderzoek doen naar de betekenis van Europa. De leerlingen 
waarmee wordt samengewerkt volgen een soort versterkt Engels waardoor er onderling goed 
gecommuniceerd kan worden.  
 
Om een beter beeld te krijgen van de betekenis van Nederland in Europa en wat Europa voor hen 
betekent zullen de ONC-leerlingen, voorafgaand aan een reis naar Italië, interviews houden op een 
aantal belangrijke plaatsen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan bijvoorbeeld Schiphol of 
Amsterdam CS, maar ook kan gekeken worden naar internationale bijeenkomsten/beurzen in de RAI 
of Jaarbeurs. Tevens zal gekeken worden of het mogelijk is een politicus /Tweede-Kamerlid te 
interviewen. 
 
Tijdens het bezoek in Italië zullen de leerlingen in “mixed” groepen/koppels (Nederlander en Italiaan) 
allereerst gaan nadenken over welke vragen zij willen stellen om te weten te komen wat Europa 
betekent voor de genoemde groep mensen en wat zij voor Europa betekenen. 
 
Vervolgens zullen de leerlingen van het ONC tijdens hun bezoek in Italië - en de Italiaanse leerlingen 
tijdens hun bezoek in Zoetermeer - de volgende werkzaamheden verrichten: 
1. Interviews met “gewone” burgers over Europa 
2. Interviews met hun gastouders 
3. Interviews met Italiaanse en Nederlandse bedrijven 
4. Interviews met mensen uit minderheidsgroepen 
 
Ook  een interview met de burgemeester van Reggio Emilia zal  deel zijn van het project. 
 
Voordat de leerlingen elkaar bezoeken zullen zij zich d.m.v. korte filmpjes aan elkaar voorstellen. 
Deze korte filmpjes worden op een gezamenlijke website of weblog gezet. 

 
Van tevoren moeten zij ook bepalen wie enquêteert en wie filmt. De Interviews zullen worden 
opgenomen d.m.v. digitale filmcamera’s . Na het afnemen van de interviews worden deze bewerkt 
tot korte documentairefilms. Om tot dit resultaat te komen zullen de leerlingen vooraf kennis maken 
met voorbeelden van documentaires en ook de techniek en de programmatuur zich eigen maken. 
Hierbij worden zij ondersteund door een technisch onderwijsassistent en een docent. 
 
Project  40. Looking Good, het profielwerkstuk in de metamorfose 
 
Eindexamenleerlingen van het E&M-profiel maken bij de totstandkoming en de presentatie van hun 
profielwerkstuk gebruik van ict-middelen. Leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar 
2008/2009 workshops over onderstaande onderdelen: 

 Info verzamelen als individu: mindmap, webcam, mobiele telefoon, blog 

 Samenwerken: webforum, ELO, wiki, videoconferencing, digitale evaluatie, social networking, 
online video 
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 Hulpmiddelen bij de verwerking van opdrachten: startlogo, video, applets, flash 

 Presentatie: digibord, podcast, website, webquest, filmpje maken.  
 

De leerlingen krijgen eerst algemene uitleg tijdens een gezamenlijke bijeenkomst en kunnen daarna 
inschrijven voor meerdere workshops. Er wordt een limiet gesteld aan het aantal workshops. 
Voorwaarde is wel dat leerlingen weten voor welke vak(ken) zij een profielwerkstuk maken en wat 
het onderwerp is. Het profielwerkstuk kan vakoverstijgend zijn, maar is niet verplicht. Een onderwerp 
dat vakoverstijgend is, heeft een duidelijke voorkeur. Door de kennismaking met en het zelf 
toepassen van bovenstaande ict-middelen is de leerling vaardiger in het gebruik van deze middelen 
en daardoor ook beter toegerust op een vervolgopleiding. Een dergelijke aanpak zorgt tevens voor 
een symbiose tussen school en leefwereld van de jongvolwassene. 
 
 
Project 56. Hardware bouwen om je eigen game te besturen 
 
Tegenwoordig is men continu ICT aan het gebruiken. Dit project biedt de mogelijkheid om zelf ICT te 
maken. Scratch (www.scratch.mit.edu) is een laagdrempelige programmeeromgeving geschikt voor 
het maken van games, simulaties, interactieve multimedia kunst, enz. Scratchboard 
(http://scratch.mit.edu/pages/scratchboard) is een printplaat met een lichtsensor en een 
geluidsensor, een drukknop, een schuifknop en vier krokodillenklemmen. Met een kabel wordt deze 
aan de computer aangesloten. Men maakt zelf een stuk hardware en bouwt Scratch board hier in. 
Hiermee wordt de eigen game (simulatie, interactieve multimedia kunst, o.i.d.) dat in 
programmeeromgeving Scratch is gemaakt, aangestuurd. Denk aan bijv. joystick of stuur met 
pedalen voor het aansturen van een spel, drukgevoelig tapijt om een animatie op het scherm te 
beïnvloeden, simulatie van een geldautomaat enz.  
 
Het doel van dit project is om een fysiek interactieve game te maken: software (met Scratch: 
scratch.mit.edu) en hardware (te bouwen rondom Scratchboard: 
scratch.mit.edu/pages/scratchboard). De deelnemers zijn alle VWO 4 leerlingen met een 
natuurprofiel.  
 
Er wordt gewerkt in groepjes van drie à vier leerlingen. Hierdoor wordt optimaal gebruikgemaakt van 
de kennis en vaardigheden van alle groepsleden: iemand heeft verstand van het programmeren, een 
ander kan goed knutselen en dingen maken, weer een ander is goed in vormgeven en ontwerpen; 
terwijl een andere iemand met zijn organisatietalent het hele project in goede banen leidt.  
De leerlingen met informatica in hun pakket worden gelijkmatig over de groepjes verdeeld. Dit geldt 
ook voor leerlingen met een kunstvak in hun pakket . De looptijd van het project is acht weken. 
 

http://www.scratch.mit.edu/

