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1. Inleiding in de WebQuest Onderwijsmethode 

1.1 Analyse van de sCOOL-IT WebQuest benadering  

 

Definitie van ‘WebQuest’ 

Een WebQuest, volgens Bernie Dodge's (ontwerper van de WebQuest of WQ) concept definitie, is een 

"onderzoek-georiënteerde activiteit waarin sommige of alle informatie waar leerlingen mee werken afkomstig 

is van bronnen op het Internet" (B. Dodge, WebQuest pagina San Diego University). Volgens deze benadering, 

worden WebQuests ontworpen om de capaciteiten van de leerlingen juist en effectief te gebruiken, om een 

focus te creëren op hoe informatie te gebruiken eerder dan op het louter zoeken ernaar. WebQuests 

ondersteunen het denken van de leerlingen op de niveaus van analyse, synthese, en evaluatie. 

 

 

 

 

 

 

 

Een WebQuest is iets heel anders dan andere 

Web-gebaseerde ervaringen en het belangrijkste 

idee dat het onderscheidt, is dat de WebQuest is 

opgebouwd rond een echte en effectieve manier 

om de leerlingen in taken te betrekken, gericht op 

het ontwikkelen van een persoonlijke en echte 

denkwijze over het betrokken onderwerp. Het is 

niet alleen onderzoek van gegevens; het is meer 

een activiteit die te maken heeft met het doen van 

iets met juiste en geselecteerde informatie. De 

manier van denken moet creatief of kritisch zijn en 

probleemoplossing, zelfbeoordeling, analyse van 

informatie en vermogen tot synthese inhouden. De 

verschillende taken moeten meer zijn dan louter 

antwoorden op vragen of een herhaling van wat op 

het internet te vinden is. Het is een lijst van taken 

die bedoeld zijn om (zo mogelijk) een verkleinde 

versie na te bootsen van wat volwassenen op het 

werk doen.  

Sinds het in 1995 voor het eerst werd ontwikkeld 

door Bernie Dodge is de WebQuest strategie door 

verschillende onderwijscursussen over de hele 

wereld toegepast. WebQuests zijn aantrekkelijk 

omdat ze leerlingen en leerkrachten aanwijzingen 

en suggesties geven voor een educatief gebruik 

van het Web. 

Deze Trainingshandleiding is bedoeld om 

docenten in het voortgezet onderwijs te voorzien 

van innovatief, ICT-gerelateerd, op uitdagingen 

gebaseerd lesmateriaal dat hun pedagogische 

aanpak zal verrijken.  

In dit handboek vinden leerkrachten een complete 

handleiding voor het gebruik van het WebQuest 

raamwerk in hun lessen, met een lijst van 

voorgestelde WebQuests, die betrekking hebben 

op verschillende onderwerpen en gebieden van 

middelbare scholen in Europa. De onderwerpen 

worden gepresenteerd met praktische 

aanwijzingen over hoe ze te gebruiken en in welke 

klassen, met betrekking tot de landen die 

betrokken zijn bij het project. 

 

Structuur van de WebQuest 

Tell me and I forget. Teach me and I remember. 

Involve me and I learn. 

Benjamin Franklin 

 



sCOOL-IT  
Innovatieve, op ICT-gebaseerde benadering van opleiden  
om het onderwijs te hervormen  
Project № 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 

 

De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze 
publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de 
mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt 
gemaakt van de informatie die erin is vervat. 

- 6 - 

 

Iedere WebQuest bestaat uit 5 onderdelen:  

 

Inleiding 

Dit is het eerste deel van een WebQuest: de leerkracht stelt het onderwerp voor. Het bevat vragen en 

onderwerpen, gerelateerd aan de les en aan de interesses van de leerling en tegelijkertijd boeiend en 

uitdagend.  

De inleiding helpt om een geldig en stimulerend idee te geven van wat de leerlingen zullen leren door de 

WebQuest ervaring te doorlopen. Er zijn geen specifieke regels voor de inleiding; de leerkracht moet echter 

duidelijk zijn over: 

• De mogelijkheden van de WebQuest, d.w.z. de doelen en regels 

• De relatie tussen het WebQuest onderwerp en de rest van het Curriculum (in het verwante onderwerp) 

• De educatieve en leerbenadering die moet worden gevolgd (kritisch en nieuwsgierig) 

De leerkracht moet ervoor zorgen dat de kennis als waardevol en zinvol wordt ervaren. Hij moet voortbouwen 

op de voorkennis van de leerling en de leerling voorbereiden op de les.  

De inleiding is altijd het eerste element van een WebQuest dat de leerlingen te zien krijgen en moet van bij 

het begin hun interesse wekken. Daartoe kan een leerkracht feiten of cijfers gebruiken die de leerlingen 

misschien niet kennen ("Wist je dat ....?"); hen retorische vragen stellen of hen uitdagen ("Als je meer wil weten 

over ...., dan moet je echt deze zoektocht doen!"). 

 

Taak1 

Het tweede onderdeel van een WebQuest is de Taak. Deze beschrijft het eindproduct van de activiteit.  

Tijdens deze fase geeft de leerkracht een duidelijke beschrijving van de inhoud van de activiteiten die de 

leerlingen zullen uitvoeren tijdens de voorgestelde WebQuest. Het is belangrijk dat de taak problemen bevat 

die de leerlingen uitdagen en hun creativiteit en originaliteit aanmoedigen. Het is ook van cruciaal belang dat 

ze worden aangemoedigd om probleemoplossende vaardigheden te gebruiken.  

De hulpmiddelen voor het maken van een taak kunnen verschillend zijn en hangen af van de vaardigheden 

van de leerkrachten. In het algemeen kunnen taken PowerPoint presentaties, schriftelijke, mondelinge 

verslagen, persuasieve essays, nieuwsartikelen, websites, enz. omvatten.  

 

1 Nadere informatie voor leraren: http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html 

   conclusie  evaluatie  
proces en 

bronnen 
 taak  inleiding 

http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html
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De TASK wordt door Dodge beschouwd als het belangrijkste element, dus moet je ervoor zorgen dat het 

pakkend en boeiend klinkt, maar tegelijk uitvoerbaar is. Als de taak te onhaalbaar of afschrikwekkend lijkt, kan 

dit leerlingen ontmoedigen om door te gaan met de WebQuest. Het moet een synthese van meerdere 

informatiebronnen vereisen, en/of een standpunt innemen, en/of verder gaan dan de gegeven gegevens en 

een veralgemening of creatief product maken. Dit deel kan links bevatten naar geschikte en vooraf 

gesuggereerde bronnen en suggesties om de informatie te ordenen. 

Proces en bronnen 

Het proces bestaat uit strategieën en methoden die de leerlingen kunnen gebruiken om de taak te voltooien 

en vormt een stapsgewijze beschrijving van hoe de leerlingen de taak zullen volbrengen. In dit deel kunnen 

verschillende rollen onder de leerlingen worden verdeeld. Dat schept verschillende perspectieven en/of 

gedeelde verantwoordelijkheid bij het volbrengen van de taak. De leerkrachten kunnen aangeven hoe de 

leerlingen de door hen verzamelde informatie moeten ordenen. 

In dit deel moet de leerkracht de leerlingen ook vertellen hoe ze moeten werken: in coöperatieve groepen of 

zelfstandig.  

Afhankelijk van de vaardigheden en kennis die de WebQuest wil overbrengen, kan het proces verschillende 

activiteiten inhouden zoals onderzoek op het web, teamwerk, rollenspel, voorbereiding van presentaties met 

gebruik van verschillende digitale hulpmiddelen, presenteren voor een publiek. Als u bovendien hun soft skills 

zoals teamwork, presentatievaardigheden of andere vaardigheden wilt verbeteren - naast het stimuleren van 

de kennis van leerlingen over bepaalde onderwerpen -, kunt u rollenspelen of de voorbereiding van 

presentaties en vervolgens presenteren voor een publiek opnemen. Afhankelijk van de leemtes die u wilt 

opvullen, kunt u flexibel zijn in het ontwerpen van het proces. 

De bronnen omvatten online bronnen die de leerlingen kunnen gebruiken om informatie te verzamelen en te 

selecteren om een volledig eindproduct te maken, zoals gevraagd in de WebQuest. Deze bronnen moeten op 

voorhand door de leerkracht worden geselecteerd. Leerlingen moeten ook zelfstandig de informatie kunnen 

zoeken en selecteren die zij met de nodige kritische denkhouding kunnen verzamelen.  

De meest gebruikte WebQuest strategieën suggereren om de bronnen in het proces te zetten, maar de leraar 

kan ze ook in een ander deel van de WebQuest zetten.  

Als je klaar bent met het proces, is het goed om je oorspronkelijke lijst van bronnen te controleren - er kunnen 

bronnen zijn die niet meer relevant zijn of je moet misschien nieuwe toevoegen op basis van de stappen in het 

proces. 

Evaluatie 

De laatste stap is Evaluatie. Het is belangrijk dat de leerlingen begrijpen hoe ze geëvalueerd zullen worden: 
in termen van zelfevaluatie betekent dit dat ze vertrouwd moeten raken met de zelfevaluatiemethodes; ze 
moeten weten dat de WebQuest geen buitenschoolse activiteit is, maar een methodologie om hen te helpen 
beter en creatiever te leren. 

 

Conclusie 

Dit gedeelte vat het WebQuest proces samen in de vorm van een adagium of een pakkende verklaring; het 
moedigt leerlingen aan om na te denken over het proces en de resultaten van de activiteit. 
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In elke WebQuest die door het sCOOL-it project is gemaakt, zal de leerkracht alle aanwijzingen en suggesties 
vinden die nuttig zijn om een passende evaluatie te geven. Er is echter ruimte gelaten voor de 
evaluatiemethodes en -strategieën van de leerkrachten die de sCOOL-IT WQ's zullen uitproberen.  

Doelgroepen van het trainingsprogramma 

Het opleidingsprogramma richt zich tot twee hoofdcategorieën van begunstigden: 

1. Leraren en schoolhoofden van middelbare scholen  

Schoolleraren moeten worden geïnformeerd en getraind hoe zij de WebQuests in hun dagelijkse activiteiten 
kunnen gebruiken. Zij zullen de aanpak van het sCOOL-IT project gebruiken om te leren over deze 
innovatieve, op uitdaging gebaseerde methodologie. Dit zal bijdragen tot een verrijking van hun pedagogische 
aanpak: het bevorderen van betere prestaties van leerlingen in algemene schoolvakken en ook de ontwikkeling 
van transversale competenties en digitale vaardigheden in lijn met de uitdagingen van de 21e eeuw.  

De schoolhoofden kunnen dit opleidingsprogramma gebruiken om de WebQuest-methodologie te promoten 
als een gemeenschappelijk instrument in hun scholen, om het meer dan occasioneel gebruik te laten zijn en 
ervoor te zorgen dat deze aanpak alle leerkrachten bereikt.  

2. De leerlingen van het middelbaar onderwijs: 

Het sCOOL-IT project trainingsprogramma richt zich ook op leerlingen om hun niveau van betrokkenheid en 
interesse ten opzichte van algemene schoolvakken te verhogen, door gebruik te maken van een nieuw en 
creatief hulpmiddel. Het sCOOL-IT projecttrainingsprogramma wil leerkrachten en opvoeders helpen om dit 
potentieel effectief te ontsluiten en hedendaagse leerlingen te betrekken in een actief leerproces dat leidt tot 
een dieper begrip van schoolvakken zoals wetenschappen en wiskunde. Daarnaast bevordert het de 
ontwikkeling van transversale competenties en digitale vaardigheden. 
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1.2 De WebQuest onderwijsmethode  

Een WebQuest is een innovatieve onderzoeksgerichte onderwijsstrategie, die typisch ontworpen is als een 

webpagina. Sommige of alle informatie waarmee de leerlingen werken, is afkomstig van bronnen op het 

internet. Het concentreert zich op het onderzoeken, compileren en opnieuw verwerken van informatie, met de 

bedoeling de leerlingen in een cognitief proces te betrekken. WebQuests bestaan uit verschillende geleide en 

gestructureerde activiteiten, waarin de te vervullen taken goed gedefinieerd zijn. Het WebQuest model is 

gebaseerd op samenwerkend leren en constructivisme: het daagt leerlingen uit met problemen, die creatief 

en kritisch denken vereisen. WebQuests dwingen leerlingen om problemen te onderzoeken en hun eigen 

antwoorden te vinden - ze moeten meer doen dan alleen informatie uit het hoofd leren. Ze moeten de informatie 

op een zinvolle manier verwerken en tot morele en ethische beslissingen komen, geleid door feiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodologie 

Het WebQuest model is gebaseerd op de constructivistische leertheorie, volgens welke lerenden een actieve 

rol spelen in het leerproces, wat betekent dat zij niet slechts een passieve ontvanger zijn van informatie die 

door de docent wordt verstrekt, maar dat zij degenen zijn die kennis construeren door hun ervaringen met de 

wereld om hen heen. Op basis daarvan bouwen zij hun eigen voorstellingen op en nemen zij nieuwe informatie 

op in hun bestaande kennis. De belangrijkste principes van de constructivistische leertheorie zijn: 

Leerlingen construeren nieuwe kennis door hun eerdere kennis te combineren met de nieuwe of aangepaste 

kennis die ze zullen opbouwen op basis van nieuwe leerervaringen. 

Persoonlijk leren is gebaseerd op iemands eigen begrip en interpretatie van de wereld. Bijgevolg kan dezelfde 

onderwijsactiviteit of informatie leiden tot een andere vorm van begrip en nieuwe kennis voor elke leerling, 

gebaseerd op zijn voorkennis en ervaringen. 

Leren is eerder actief dan passief, wat betekent dat kennis wordt opgebouwd door actieve betrokkenheid van 

de leerlingen bij de wereld, bv. echte probleemoplossing, experimenten, ervaringen, enz. niet alleen het 

verwerken van de verstrekte informatie. 

WebQuests kunnen geassocieerd worden met de theorieën van Scaffolding en Onderzoekend leren. 

Scaffolding is een methode die leerlingen in staat stelt meer te leren door samen te werken met een leraar of 

een meer gevorderde leerling om hun leerdoelen te bereiken. Het belangrijkste idee achter deze methode is 

dat leerlingen efficiënter leren als ze samenwerken met anderen die een breder of een ander scala aan kennis 

en vaardigheden hebben dan de leerling in zijn/haar eentje. Collegiale samenwerking stelt de leerling in staat 

verschillende perspectieven te zien en zijn leercirkel te verruimen en meer te leren dan hij individueel had 

kunnen leren. WebQuests worden gewoonlijk uitgevoerd in groepen, ze impliceren teamwerk en een peer-

learningproces. Dit is een doeltreffend steigerproces. 

Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik herinner. 

Ik doe en ik begrijp 

Confucius 
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Onderzoekend leren vereist een op de leerling gerichte onderwijsaanpak, waarin de leerling een centrale rol 

speelt door vragen te stellen en het materiaal te verkennen. De leerkracht heeft een sturende rol: in plaats van 

materiaal aan te reiken of de juiste antwoorden te bepalen, moedigt de leerkracht de leerlingen aan om 

groepsdiscussies te voeren, onderzoek te doen, kritisch na te denken en hun eigen antwoorden en meningen 

te vormen over de onderzochte kwesties. De leerkracht leidt de leerlingen door een proces van 

wetenschappelijk onderzoek, waarbij ze specifieke stappen moeten volgen om tot geldige conclusies te 

komen. 

 

De rol van de leraar 

Het feit dat het een leerlinggerichte activiteit is, betekent dat de leerling een actieve, prominente rol in het 

leerproces heeft. Dit betekent niet dat de rol van de leerkracht van ondergeschikt belang is, integendeel: de 

leerkracht is degene die bruggen slaat tussen incidenteel en bedoeld leren en die het onderwijzen en leren 

efficiënt maakt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het verrijken van de cursus met uitdagende, intrigerende en 

motiverende WebQuests. Bij het ontwerpen van de WebQuest, moet de docent boeiend en praktisch materiaal 

kiezen om de taak te helpen vervullen. Daarnaast is de docent verantwoordelijk voor het verstrekken van de 

middelen aan de leerlingen die nodig zijn om het eindproduct te maken. De leerkracht organiseert ook de 

coöperatieve omgeving en delegeert de verschillende doelen die door elke leerling moeten worden bereikt. 

Hij/zij speelt een belangrijke rol in het toewijzen van verschillende rollen aan teamleden en in het aansturen 

van hen in het uitvoeren van hun taken. Het is van cruciaal belang dat de leerkracht duidelijk aan de leerlingen 

uitlegt wat er verwacht wordt, en hoe ze geëvalueerd zullen worden. 

Wanneer WebQuest onderwijsstrategieën gebruikt worden, is het niet de bedoeling dat de leerkrachten de 

leerlingen vertellen wat ze "moeten" doen - alles wat ze moeten weten is al vermeld in het WebQuest proces, 

de leerlingen moeten het enkel nog vinden. De rol van de leerkracht is om begeleiding te geven en het proces 

van hun zoektocht naar kennis te vergemakkelijken. 

Leerkrachten mogen geen directe meningen uiten, bekritiseren of discussiëren in termen van fout of goed. 

Leerlingen moeten zich vrij voelen om hun begrip en percepties, verkregen tijdens de WebQuest 

implementatie, uit te drukken zonder zich zorgen te maken of het als "juist" of "verkeerd" zal worden 

gekwalificeerd.  

 

De rol van de leerling 

WebQuests zijn gebaseerd op samenwerking, wat het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen voor 

zowel groeps- als individueel leren vergroot. Elk lid van de groep is individueel verantwoordelijk voor zijn 

aandeel in het bereiken van het doel en het delen van de kennis die hij verworven heeft. Een WebQuest is 

effectief wanneer het leerlingen dwingt om van elkaar afhankelijk te zijn. WebQuest stelt leerlingen in staat  

om internetbronnen efficiënt en creatief te gebruiken: de bronnen die door de leerkracht werden geselecteerd 

en de bronnen die ze zelf vinden. Deze didactische strategie vereist van leerlingen dat ze informatie zoeken, 

er later over nadenken en beslissingen nemen op basis van die informatie. Een doeltreffende WebQuest stelt 

leerlingen in staat om teamworkvaardigheden te gebruiken en geeft voorrang aan de transformatie van 

informatie. 
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WebQuests bevorderen ook de competentie "leren leren". Oorspronkelijk stelde het door Dodge ontworpen 

sjabloon de volgende fundamentele stappen vast voor het ontwerpen van een effectieve WebQuest: 

 

 

 

Fundamentele kenmerken 

Bij het ontwerpen van een WebQuest, zijn er vijf fundamentele kenmerken:  

 Zoek goede sites: zoek sites die geschikt zijn voor de leeftijd en de specifieke manieren van leren van 

de leerling. De websites moeten leesbaar en interessant zijn voor uw leerlingen, up-to-date en 

accuraat, en afkomstig zijn van bronnen die uw leerlingen normaal niet op school zouden tegenkomen.  

  Regisseer de bronnen die uw leerlingen gebruiken: creëer afzonderlijke verantwoordelijkheden door 

de leerlingen verschillende webpagina's te 

laten lezen of door hen webpagina's vanuit 

verschillend perspectief te laten lezen.. 

 Daag de leerlingen uit om na te denken: zorg 

voor een fundament, waar leerlingen kennis 

op kunnen bouwen die anders statisch en log 

zou lijken. 

 Gebruik het medium: de pedagogische 

structuur van de WebQuest is niet beperkt tot 

het gebruik van het internet. 

 Stapel de verwachtingen: een doeltreffende 

WebQuest laat leerlingen taken uitvoeren die 

ze normaal niet zouden doen. 

 

 

 

 Voordelen van WebQuests voor leerkrachten.  

 Geschikt voor de verschillende leerbehoeften van leerlingen  

 Garandeert dat alle leerlingen op de sites zijn waar ze zouden moeten zijn.   

 

 

 

F 
 Vind goede websites 

 O 

 

 Regisseer het gebruik van bronnen 

 Daag de leerlingen uit om na te denken 

 

 C 

 

 Een presentatie in de klas over het onderwerp van de WebQuest 

 Verdeling van de taken en organisatie van de groepen en rollen 

 Beschrijving van de taak en de onderzoeksprocedures voor de 

leerlingen 

 Verstrekking van de informatie en de middelen die nodig zijn om 

het einddoel te bereiken. 

 Oplossing, discussie en conclusie 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Gebruik het medium  

 U 

 

Matig de verwachtingen 

S 
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 De structuur is gemakkelijk te begrijpen  

 Creëert synchroon de technische en informatievaardigheden van de leerkrachten 

 Webpagina's en WebQuests verbeteren de computervaardigheid van de leerkrachten 

 

Voordelen van WebQuests voor leerlingen 

De WebQuest is een zeer effectieve strategie, die gunstig is voor leerlingen, omdat het:  

 Bevordert de motivatie en authenticiteit van studenten` 

 Ontwikkelt denkvaardigheden, door informatie om te zetten 

 Bevordert coöperatief leren en teamwork 

 Veroorzaakt een vermakelijke activiteit, die plezierig is voor leerlingen  

 Verbetert computer- en technologische vaardigheden  

 Stimuleert verbeelding, creativiteit en initiatief  

 Helpt leerlingen om wat ze leren toe te passen, te synthetiseren, te analyseren en te evalueren 

 Stimuleert nieuwsgierigheid, omdat een WebQuest interdisciplinaire onderwerpen kan bevatten, 

waardoor een cross-over naar andere afdelingen en vakgebieden mogelijk wordt. 

 

WebQuest taken 

Dodge heeft verschillende taken geïdentificeerd, die voor een WebQuest kunnen worden gebruikt. 

1. Naverteltaak: In dit soort taken moeten de leerlingen informatie opnemen en dan aantonen wat ze 

begrepen hebben, door een document, presentatie of samenvatting te maken. De leerkracht moet 

rekening houden met de mate waarin de informatie door de leerlingen moet worden verwerkt. 

2. Compilatietaak: de leerlingen moeten informatie verzamelen uit specifieke bronnen en die 

samenbrengen in een uniek formaat. Bij het ontwerpen van dit type activiteit is het belangrijk te 

onthouden dat de leerlingen moeten worden aangemoedigd om vaardigheden te gebruiken zoals 

het organiseren, selecteren en uiteenzetten van informatie. 

3. Mysterietaak: in deze taak worden de leerlingen midden in een mysterie geplaatst, waarbij 

synthese uit verschillende bronnen nodig is om een puzzel voor te stellen die niet kan worden 

opgelost door simpelweg het antwoord op een specifieke webpagina te vinden. 

4. Journalistieke taak: De leerkracht vraagt de leerlingen een journalistieke beschrijving uit te voeren 

van een gebeurtenis met een of ander educatief belang. De leerlingen moeten de feiten 

verzamelen en ze ordenen volgens type (interview, nieuwsverhaal, verslag, enz.). Volgens Dodge 

is de journalistieke taak nuttig om vooringenomenheid in de media te identificeren. Ieder mens 

heeft zijn eigen filters die de manier waarop hij dingen ziet beïnvloeden en bepalen wat zijn 

aandacht trekt. 

5. Ontwerptaak: de leerlingen moeten een plan van aanpak ontwikkelen en een bepaald doel 

bereiken, terwijl zij specifieke voorschriften moeten toepassen, zoals budget, wettelijke normen, 

ontwerpcriteria, enz.  

6. Creatieve producttaak: in deze taak moeten de studenten een kunstproject maken in een bepaald 

formaat, zoals een schilderij, toneelstuk, poster, lied, spel, enz. De evaluatie moet gebaseerd zijn 

op creativiteit en hoe goed de leerlingen de door de leraar voorgestelde beperkingen van de 

artistieke stijl hebben nageleefd. 

7. Consensusvormende taak: dit is een taak die de coördinatie, de overweging en, indien mogelijk, 

de aanpassing van verschillende standpunten rond een betwist feit vereist. Het moedigt de 

leerlingen aan verschillende perspectieven te overwegen door een grote verscheidenheid van 

bronnen te bestuderen. De taak consensus te bereiken leidt tot een verslag dat de bereikte 

consensus weergeeft. Dit document moet voor een specifiek publiek bestemd zijn.  
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8. Overtuigingsopdracht: Leerlingen moeten een standpunt verdedigen voor een publiek, dat vijandig 

moet staan tegenover het te verdedigen onderwerp. In deze taak ontwikkelen de leerlingen 

strategieën en documenten over ideeën en methoden om meningen over te brengen.  

9. Zelfkennistaak: in deze taak moeten de leerlingen vragen over zichzelf oplossen. Deze taken zijn 

niet echt kort. Ze kunnen gebaseerd zijn op lange termijndoelen, ethiek en morele overwegingen, 

zelfverbetering, kunstbeschouwing, persoonlijke smaak in literatuur, enz. 

10. Analytische taak: de leerlingen moeten aandacht besteden aan verschillende onderwerpen, 

overeenkomsten en verschillen vaststellen en de implicaties van beide begrijpen. Deze taak zorgt 

ervoor dat de leerling oorzaak en gevolg relaties begrijpt. De leerkracht kan de leerlingen vragen 

grondige vergelijkingen te maken tussen verschijnselen, modellen, theorieën, auteurs, enz. 

11. Oordeelsvorming: de leerlingen wordt gevraagd een kritisch oordeel te vellen en een of andere 

beoordeling te maken. Het moet informatie presenteren die geëvalueerd moet worden en de 

leerlingen weloverwogen beslissingen laten nemen. 

12. Wetenschappelijke taak: deze taak vereist een vergelijking van gegevens verkregen van 

verschillende websites en de leerlingen moeten beslissen welke ze zullen ondersteunen door hun 

resultaten en implicaties te beschrijven in een wetenschappelijke hervorming. 

 

Het ontwikkelen van een WebQuest 

Het ontwikkelen van een effectieve WebQuest vereist verschillende taken:  

1. Definieer het onderwerp: Leerkrachten kunnen leemtes in de leerstof identificeren of delen die op 

een meer interactieve manier kunnen worden onderwezen. Anders zouden leerkrachten een 

aantal "actuele onderwerpen" uit het dagelijks leven kunnen kiezen, bijvoorbeeld problemen in de 

lokale gemeenschap, mondiale kwesties, enkele opkomende evenementen of belangrijke 

gebeurtenissen die je op het nieuws hebt gehoord. Al deze bronnen kunnen als basis dienen voor 

een interessante WebQuest, als de juiste taken en bronnen worden aangereikt. 

2. Stel leerdoelen en uitkomsten vast: definieer, op basis van de geïdentificeerde leervacatures, wat 

leerlingen moeten verwerven in termen van kennis, vaardigheden en attitudes na het voltooien 

van uw WebQuest. Vat de leerresultaten samen in een tabel zodat je ze in gedachten hebt bij het 

ontwerpen van de taak en het proces van de WebQuest. 

3. Inventarisatie van bronnen: het zoeken op het web naar relevante bronnen die het bereiken van 

de doelstellingen garanderen. Leerkrachten zouden alleen authentieke en betrouwbare 

websites/platforms in overweging moeten nemen. De webbronnen moeten de leerlingen in staat 

stellen na te denken en niet alleen statische feiten verschaffen. Het is aan te bevelen om websites 

te kiezen die rijk zijn aan media, zodat de betrokkenheid van de leerlingen groter wordt. 

4. Ontwerp de WebQuest: door de bovengenoemde structuur te volgen, kunnen opvoeders een 

word-document, een platform of een Excel-sheet maken om de WebQuest aan de leerlingen te 

presenteren, met gebruik van pakkende en begrijpelijke bewoordingen voor de beoogde 

leerlingen.  

5. Test de WebQuest: test de WebQuest met een kleine groep leerlingen om te valideren of het 

proces dat je hebt ontworpen de leerdoelen dient, of de leerlingen in staat zijn om zich te 

oriënteren in de WebQuest (bijv. of het geschreven is in de juiste taal, of het hun interesse wekt, 

of het hen leidt tot een hogere orde denken, of de bronnen geschikt zijn voor hun leeftijd, enz.) 
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2. De WebQuests die ontworpen zijn in het sCOOL-IT project: 

Leerresultaten en competencies 

 

2.1. Specifieke competenties en leerresultaten 

In het algemeen zijn alle geproduceerde WebQuests gerelateerd aan een specifiek onderwerp of thema dat 

wordt bestudeerd, waardoor de leerlingen specifieke competenties verwerven die zijn gekoppeld aan elk van 

de gekozen onderwerpen. Maar het is de moeite waard te vermelden dat alle WebQuests de nadruk leggen 

op hogere-orde denken (zoals analyse, creativiteit, of kritiek) in plaats van alleen het verwerven van informatie. 

We laten in dit hoofdstuk de specifieke vaardigheden zien die gerelateerd zijn aan het onderwerp, maar ook 

de transversale leerresultaten die het resultaat zijn van het gebruik van de sCOOL-IT WebQuests in de klas 

Alle WebQuests zijn beschikbaar op de volgende website: www.scool-it.eu 

Wiskunde en logica 

Elke WebQuest is bedoeld om kennis over te 

dragen over een specifiek onderwerp dat verband 

houdt met het wiskundecurriculum in de 

verschillende landen. Om leerlingen op een 

effectieve manier door elk van deze WebQuests te 

leiden, is het zeer aan te bevelen dat leerkrachten 

verwijzen naar de tabel in hoofdstuk 3.2 van dit 

Handboek, waar de matrix de mate van 

toepasbaarheid van elke WebQuest op de 

verschillende nationale curricula laat zien. 

De leerkracht moet alle verstrekte middelen 

controleren, maar ook zijn eigen onderzoek over 

het onderwerp doen. Daarnaast moet hij/zij de aan 

de leerling gevraagde taken simuleren en zowel 

het proces als de bronnen aanpassen aan de 

capaciteiten in een bepaalde klas. 

Elk van de WebQuests leidt tot specifieke 

leerresultaten die verband houden met het 

behandelde onderwerp en alle WebQuests hebben 

andere leerresultaten die verband houden met 

transversale vaardigheden en competenties. 

 

 

Specific competences (linked to the topic of each “Maths and Logic” WebQuest) 

WebQuest Specifieke competenties 

Eerste 
 

✓ Problemen oplossen met behulp van eerstegraadsvergelijkingen 
✓ Begrijpen en oplossen van problemen in het dagelijks leven op basis 

van eerstegraadsvergelijkingen 
✓ Kennis van stelsels van lineaire vergelijkingen aantonen 
✓ Functies beheren en oplossen vanuit numeriek, grafisch, verbaal en 

analytisch perspectief 

Wiskunde helpt de 
goede buurt 
 

✓ Oplossen van problemen met kwadratische vergelijkingen 
✓ Aantonen van kennis van absolute waarde-, radicaal- en 

machtsfuncties 
✓ Algebraïsche bewerkingen op vierkantsvergelijkingen uitvoeren 
✓ Begrijpen hoe wiskunde en 2e graads vergelijkingen kunnen worden 

toegepast op alledaagse taken en routines 
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Kwadratische functies 
 

✓ Gebruik de discriminant om de soorten oplossingen van kwadratische 
functies te identificeren 

✓ De maximum- of minimumwaarde van een kwadratische functie 
vinden 

✓ Vergelijkingen oplossen die kwadratisch van vorm zijn 
✓ Begrijpen hoe wiskunde en kwadratische functies kunnen worden 

toegepast op alledaagse taken en routines 

Rationele ongelijkheden 
- ongelijkheden van de 
tweede graad 
 

✓ Oplossen van problemen met rationele ongelijkheden. 
✓ Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen in twee variabelen  
✓ Stelsels van lineaire en niet-lineaire ongelijkheden oplossen 
✓ Algoritmen begrijpen, toepassen en oplossen  
✓ Begrijpen hoe wiskunde en ongelijkheden van de tweede graad 

kunnen worden toegepast op alledaagse taken en routines 

Trigonometrische 
functies van een 
scherpe hoek 

✓ Modelleren met behulp van goniometrische functies 
✓ Trigonometrische vergelijkingen oplossen 
✓ Begrijpen hoe je de goniometrische identiteiten en functies in het 

echte leven kunt gebruiken 

De Stelling van 
Pythagoras en het 
gebruik in het dagelijks 
leven 
 

✓ Driehoeken labelen voor goniometrie via de Stelling van Pythagoras  
✓ Problemen oplossen door toepassing van de Stelling van Pythagoras 
✓ Het praktische gebruik van de stelling in situaties uit het echte leven 

en de toepassing van de stelling op alledaagse taken en routines 
begrijpen. 

 

 

Leerresultaten van elk van de “Wiskunde en logica”-webkwesties 

LEER-
RESULTATEN 

KENNIS  VAARDIGHEDEN/HOUDING  

Samenwerken in 
een team 

Hij zij kent de rollen en functies bij 
teamwerk 
 
Hij/zij kent structuur en dynamiek van de 
organisatie van het werk in een team 
 
Hij/zij identificeert de rol en positie van elke 
persoon binnen de groep en hoe zij 
interageren 

Hij/zij kan in een team werken 
 
Hij/zij erkent en respecteert 
verschillende rollen 
 
Hij/zij erkent de organisatorische context 
van het werk 
 
Hij/zij begrijpt het verschil tussen alleen 
werken en samenwerken 
 
Hij/zij draagt op een positieve manier bij 
tot de groep  
 
Hij/zij past zich aan de acties en het 
gedrag van anderen aan 

Hanteren en 
begrijpen van 
dossiers, 
grafieken en 
formulieren om 
te registreren 

Hij/zij kent de belangrijkste instrumenten en 
communicatiemiddelen en weet hoe deze 
te gebruiken voor specifieke doelen 

Hij/zij stimuleert de bereidheid en 
openheid om te leren hoe gebruik te 
maken van dossiers, grafieken en 
formulieren om te registreren 
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Gewone ICT 
hulpmiddelen 
gebruiken 

Hij/zij kent de grondbeginselen van de 
informatietechnologie 

Hij/zij kan elementaire 
computerbewerkingen uitvoeren 
Hij/zij kan specifieke hulpmiddelen op 
beginnersniveau toepassen 

Het standpunt 
van anderen 
respecteren 

Hij/zij kent de belangrijkste elementen van 
relaties 
 
Hij/zij houdt rekening met verschillende 
standpunten 

Openstaan voor verschillende 
standpunten 

Probleem-
oplossing  
 

Hij/zij weet hoe een probleem te 
identificeren en te definiëren 
 
Hij/zij weet hoe informatie te zoeken 
 
Hij/zij weet hoe de beschikbare informatie 
te analyseren 
 
Hij/zij weet een probleem in zijn/haar 
belangrijkste componenten te ontleden 
 
Hij/zij is in staat alternatieve oplossingen te 
formuleren 
 
Hij/zij weet hoe een oplossing kan bijdragen 
tot het gewenste effect 

Bereidheid om probleemsituaties aan te 
gaan waarin een oplossing niet voor de 
hand ligt  
 
Bereidheid om problematische situaties 
aan te pakken en te proberen ze op te 
lossen 
 
analytische vaardigheden ontwikkelen 
om informatie of situaties te kunnen 
evalueren, ze in hun belangrijkste 
bestanddelen te ontleden, verschillende 
manieren van aanpak en oplossing te 
overwegen en te beslissen welke de 
meest geschikte is 

Onderhandel 
vaardigheden 

 

 

Hij/zij verwoordt zijn/haar eigen standpunt 
op een duidelijke en passende wijze 
 
Hij/zij is in staat vragen te stellen 
 
Hij/zij is in staat actief te luisteren 
 
Hij/zij is in staat de tegenpartij te overtuigen 
door het verstrekken van 
argumenten 

Openstaan voor opties die door 
klasgenoten worden voorgesteld 
 
Ideeën op een juiste manier 
overbrengen 
 
Doorzettingsvermogen bij het bereiken 
van een overeenkomst 
 
Gematigd niveau van "competitieve 
geest 

Verzamelen en 
verwerken van 
informatie 

 

Hij/zij weet hoe informatie te verzamelen uit 
diverse 
bronnen, met inbegrip van nieuwe media 
 
Hij/zij weet hoe informatie te vergelijken, te 
categoriseren en te analyseren door 
adequate strategieën en benaderingen te 
bepalen; onderzoek, organisatie van 
informatie, het vermogen om informatie te 
interpreteren, te vergelijken, te verifiëren en 
kritisch te verwerken 

Kritische benadering van informatie 

Kritisch denken 

Hij/zij weet passende oplossingen voor een 
vastgestelde situatie te vinden en voor te 
stellen 
 
Hij/zij weet prioriteiten en veranderingen te 
beheren, en zijn/haar eigen plannen, 
gedragingen, strategieën of 
benaderingen aan te passen  

Creatief denken 
Kritische benadering 
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Hij/zij weet hoe hij/zij ondernomen acties en 
gebruikte strategieën kritisch kan 
analyseren wat betreft de bijdrage ervan aan 
een specifiek doel 
 
Hij/zij is in staat zijn/haar eigen acties te 
wijzigen als deze niet tot het gewenste 
resultaat leiden 

 

 

Natuurlkunde 

Specifieke competenties (verbonden aan de onderwerpen van de Natuurkunde WebQuest) 

WebQuest Specifieke competenties 

Welke krachten pas jij 
toe? 

✓ De kennis over de verschillende soorten krachten toepassen 
✓ Begrijpen van de zeven soorten krachten en wanneer ze worden 

toegepast  
✓ Gebruik van de krachten om alledaagse problemen op te lossen  
✓ De tweede bewegingswet van Newton toepassen om het gewicht van 

iets te bepalen 

Hoe werkt een LED 
zaklamp? 

✓ Ontdekken hoe de zaklamp werkt, de elementen van het elektrische 
circuit identificeren, de functie ervan en de voorwaarden voor de 
overdracht van elektrische energie in een circuit 

✓ Gebruik van in serie geschakelde LED's, waarmee kan worden 
onderzocht hoe energieontvangers kunnen worden geschakeld (in 
serie of parallel) 

✓ Eenvoudige elektrische schakelingen plannen en samenstellen, ze 
schematiseren Elektrische stromen op verschillende punten en 
elektrische spanningen in eenvoudige schakelingen relateren en de 
associatie van ontvangers in serie en parallel evalueren 

Geschiedenis van het 
atoom  

✓ De geschiedenis van het atoom begrijpen 
✓ De bouwstenen begrijpen van alles wat ons omringt en hoe de kennis 

daarover in de loop der tijden is geëvolueerd 
✓ Ontdekken wat er onder de oppervlakte zit en de wetten van het 

heelal begrijpen 

Kernenergie en 
nucleaire kracht  

✓ Begrip van kernenergie en kerncentrales  
✓ Ontdekken van de kernsplitsing en het mechanisme dat de energie 

levert en radioactiviteit produceert 
✓ Analyseren waarom sommige stoffen radioactief zijn en wat dat 

betekent 
✓ Informatie over kernafval interpreteren 

De diepte van het 
Universum  

✓ Ontdek de mysterieuze en fascinerende objecten in het heelal 
✓ Onderzoek planeten, sterren, pulsars, nevels, quasars 
✓ De Melkweg opsporen 
✓ Begrijpen wat een zwart gat is 
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Gewichten en maten  

✓ Problemen in verband met de meetsystemen van meeteenheden 
begrijpen en oplossen 

✓ De historische evolutie van maten en gewichten evalueren  
✓ Definiëren en verklaren hoe de maatstaven in sommige landen 

verschillend zijn  
✓ De evolutie van de meetsystemen verkla 

 

 

Leerresultaten van de Natuurkunde WebQuest 

LEERRESULTATEN KENNIS  VAARDIGHEDEN / HOUDING  

Werken in een team 

De deelnemer is in staat binnen 
een team te functioneren. 
 
De deelnemer kan adequaat 
interageren binnen het team.  
 
De deelnemer herkent de 
hiërarchie binnen het team 

De deelnemer is bekwaam in teamwerk 
 
De deelnemer is communicatief vaardig.  
 
De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische vaardigheden. 

Gewone ICT 
hulpmiddelen 
gebruiken 

Hij/zij kent de grondbeginselen van 
de informatietechnologie 

Hij/zij kan elementaire 
computerbewerkingen uitvoeren 
Hij/zij kan specifieke hulpmiddelen op 
beginnersniveau toepassen 

Het standpunt van 
anderen respecteren 

Hij/zij kent de belangrijkste 
elementen van relaties 
 
Hij/zij houdt rekening met 
verschillende standpunten 

Openstaan voor verschillende 
standpunten 

Probleemoplossing  
 

Hij/zij weet hoe een probleem te 
identificeren en te definiëren 
 
Hij/zij weet hoe informatie te 
zoeken 
 
Hij/zij weet hoe de beschikbare 
informatie te analyseren 
 
Hij/zij weet een probleem in 
zijn/haar belangrijkste 
componenten te ontleden 
 
Hij/zij is in staat alternatieve 
oplossingen te formuleren 
 
Hij/zij weet hoe een oplossing kan 
bijdragen tot het gewenste effect 

De deelnemer is bekwaam in 
praktijkgericht leren 
 
De deelnemer is bekwaam in 
procedures. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerd leren. 
 
De deelnemer is bekwaam in onderzoek. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerde informatica 

Onderhandel 
vaardigheden 

 
 

 

De deelnemer is in staat zijn 
betekenis te delen. 
 
De deelnemer kent 
ontwikkelingspraktijken.  
 
De deelnemer is ervaren in 
opmerken wat nodig is. 
 

De deelnemer is bekwaam in 
communiceren. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerde communicatie. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische aspecten.  
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De deelnemer is in staat om het 
team te overtuigen van de eisen die 
nodig zijn om te slagen.  

De deelnemer is bekwaam in 
praktijkgerichte communicatie. 

Verzamelen en 
verwerken van 
informatie 

 

De deelnemer is in staat om 
informatie te verzamelen van 
verschillende media.  
 
De deelnemer is in staat de 
benodigde informatie te verwerken 

De deelnemer is bekwaam in collectief 
leren  
 
De deelnemer is bekwaam in het 
systeemgebaseerd opslaan van 
informatie. 

Critical Thinking  

De deelnemer is flexibel in zijn 
manier van werken. 
 
De deelnemer is in staat om zijn  
 strategieën of benaderingen aan te 
passen. 
 
De deelnemer is in staat zich aan te 
passen aan wat nodig is.  
 
De deelnemer is, indien nodig, in 
staat zijn handelwijze aan te 
passen om het gewenste resultaat 
te bereiken.  

De deelnemer is bekwaam in het 
voorstellen van een alternatieve 
oplossing.  
 
De deelnemer is bekwaam in teamwerk. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
aanpassingsvaardigheden.  
 
De deelnemer is bekwaam in het 
bereiken van de doelstelling.  

 

Biologie 

Specifieke competenties verbonden aan de Biologie WebQuests 

WebQuest Specifieke competenties 

-"Waarom doen spieren 
pijn bij te hard lopen?" 

✓ Structuur en werking van het bloedvatenstelsel bij de mens;  
✓ Structuur en werking van het ademhalingsstelsel bij de mens. 
✓ Cellulair metabolisme en energieproductie. 
✓ Onderscheid maken tussen uitwendige en inwendige ademhaling en 

morfologische veranderingen beschrijven die optreden tijdens  
✓ pulmonale ventilatie.  
✓ Vergelijkt alveolaire hematose met weefselhematose en onderkent 

het belang ervan in het lichaam. 

 
-"Ecosysteem op Mars" 

✓ Koppeling van biologische diversiteit aan interventies  
✓ antropische die kunnen interfereren met de dynamiek van  

ecosystemen (biotische/abiotische interacties). 
✓ Systematiseren van kennis van biologische hiërarchie  

en ecosysteemstructuur. 

 
-"Genen en de kleur van 
de ogen" 

✓ Informatie interpreteren van structuren cel die genetisch materiaal 
dragen. 

✓ Het verband uitleggen tussen erfelijke factoren, genetische informatie 
en hoe seksuele voortplanting de intraspecifieke diversiteit bepaalt. 

✓ Mendeliaanse schakeringen gebruiken. 
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-" Verkenning van de 
systemen van het 
menselijk lichaam " 

✓ Het menselijk organisme karakteriseren als een open systeem, de 
niveaus van biologische organisatie, anatomische richtingen en 
holten aangeven.  

✓ De organen van het spijsverteringsstelsel en de bijbehorende klieren 
met elkaar in verband brengen. 

✓ De bestanddelen van het cardiovasculaire systeem met elkaar in 
verband brengen. 

✓ De morfologie en anatomie van het hart van een zoogdier vaststellen 
en de hoofdbestanddelen en functies ervan verklaren. 

✓ De hoofdbestanddelen van het ademhalingssysteem van zoogdieren 
en de functies ervan benoemen. 

✓ De onderdelen en functies van het centrale en perifere zenuwstelsel 
benoemen. 

✓ Het skeletstelsel karakteriseren en de belangrijkste beenderen 
aanwijzen. 

-"Covid 19, epidemieën 
en pandemieën" 

✓ Onderscheid maken tussen gezondheid en levenskwaliteit, volgens 
de Wereldgezondheidsorganisatie.  

✓ De belangrijkste ziekten karakteriseren die worden veroorzaakt door 
de werking van vaker voorkomende ziekteverwekkers. 

 

Leerresultaten verbonden aan de Biologie WebQuests: 

LEERRESULTATEN KENNIS  
VAARDIGHEDEN / 
HOUDING  

✓ Onderzoeken en 
systematiseren van informatie, 
integreren van eerdere kennis, 
om nieuwe kennis op te 
bouwen.  

✓ Onderzoeken van huidige of 
historische gebeurtenissen die 
de aard van 
wetenschappelijke kennis 
documenteren.  

✓ Experimentele studies 
interpreteren met 
controleapparatuur en 
gecontroleerde, afhankelijke 
en onafhankelijke variabelen.  

✓ Activiteiten uitvoeren in een 
buitenomgeving in de klas in 
samenhang met andere 
praktische activiteiten.  

✓ Kritische meningen formuleren 
en communiceren, 
wetenschappelijk onderbouwd 
en gerelateerd aan 
Wetenschap, Technologie, 
Maatschappij en Milieu 
(CTSA).  

✓ Kennis van verschillende 
disciplines overbrengen om de 
onderwerpen biologie en 
geologie uit te diepen. 

✓ Teamwork: rollen en functie. 
✓ Veilig gebruik van het internet. 
✓ Gebruik van verschillende 

webtools bij de opbouw en 
presentatie van de werken. 

✓ Informatie en communicatie 
✓ Redeneren en oplossen  
✓ van problemen 
✓ Kritisch denken en  
✓ creatief denken 
✓ Relatie  
✓ Interpersoonlijk 
✓ Persoonlijke ontwikkeling en 

autonomie 
✓ Welzijn, gezondheid en  
✓ milieu 
✓ Esthetische gevoeligheid en  
✓ Artistiek 
✓ Wetenschappelijke kennis  
✓ Technisch en technologisch 
✓ Bewustzijn en beheersing van 

het lichaam 

✓ Nauwkeurigheid, articulatie en 
consequent gebruik van kennis; 

✓ Selectie, organisatie en 
systematisering van relevante 
informatie, met zelfstandig 
lezen en bestuderen; 

✓ Analyse van feiten, theorieën, 
situaties, het identificeren van 
elementen of gegevens; 

✓ Memoriseren, begrijpen, 
consolideren en mobiliseren 
van intra- en interdisciplinaire 
kennis. 

✓ Het formuleren van hypothesen 
en voorspellingen ten aanzien 
van een verschijnsel of 
gebeurtenis; 

✓ Het ontwerpen van situaties 
waarin een bepaalde kennis 
kan worden toegepast; 

✓ Het bedenken van alternatieven 
voor een traditionele manier om 
een probleemsituatie aan te 
pakken; 

✓ Het duurzaam ontwerpen van 
eigen standpunten, met het oog 
op verschillende perspectieven; 

✓ Creatieve uitdrukking van leren 
(b.v. beelden, tekst, grafisch 
organizer, sjablonen) 
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Geografie 

Specifieke competenties verbonden aan de Geografie WebQuests 

WebQuest Specifiekec competenties 

Een missie voor de 
Internationale 
Geografische Unie. (IGU)  
 

✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie. 
✓ Organisatorische competentie. 
✓ Presentatievaardigheid 
✓ Praktijkgericht leren 
✓ Systeemgebaseerd leren 

En de winnaar is?  
 

✓ Presentatievaardigheid 
✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competentie 
✓ Praktijkgericht leren 

Tijdzones, DST en Platte 
Aarde aanhangers. 
 

✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competenties 

Climaatverandering en 
de mega gletsjers. 
 

✓ Presentatievaardigheid 
✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competentie 
✓ Praktijkgericht leren 

Ontbossing  

✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competentie 
✓ Praktijkgericht leren 

Hoe ontwerpen we de 
stad van de toekomst? 

✓ Presentatievaardigheid 
✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competentie 
✓ Praktijkgericht leren 

 

Leerresultaten verbonden aan de Geography WebQuests 

LEERRESULTATEN KENNIS  VAARDIGHEDEN / HOUDING  

In een team werken 

De deelnemer is in staat binnen een 
team te functioneren. 
 
De deelnemer kan adequaat 
interageren binnen het team.  
 
De deelnemer herkent de hiërarchie 
binnen het team 

De deelnemer is bekwaam in 
teamwerk 
 
De deelnemer is communicatief 
vaardig.  
 
De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische vaardigheden 
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Hanteren en begrijpen 
van dossiers, grafieken 
en formulieren om te 
registreren 

De deelnemer is in staat alle 
benodigde informatie te verzamelen.  
 
De deelnemer is in staat de juiste 
informatie in kaart te brengen. 

De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische aspecten. 
 
De deelnemer is component in 
systeemgericht werken 

Gewone ICT 
hulpmiddelen 
gebruiken 

De deelnemer is in staat de juiste 
aanpak te gebruiken om de gewenste 
resultaten te bereiken. 

De deelnemer is bekwaam in digitale 
media.  

Het standpunt van 
anderen respecteren 

TDe deelnemer is in staat een 
standpunt te bespreken. 
De deelnemer is in staat de mening 
van een andere deelnemer te 
accepteren. 

De deelnemer is bekwaam in 
interpersoonlijke en communicatie. 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerd leren. 

Probleemoplossing  
 

De deelnemer is in staat een 
probleem te voorzien en te definiëren.  
De deelnemer is in staat naar 
specifieke informatie te zoeken. 
De deelnemer is in staat beschikbare 
informatie te analyseren. 
De deelnemer is in staat een gebrek 
aan informatie zelf op te lossen.  
De deelnemer is adequaat in het 
verstrekken van de benodigde 
informatie 

De deelnemer is bekwaam in 
praktijkgericht leren 
De deelnemer is bekwaam in 
procedures. 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerd leren. 
De deelnemer is bekwaam in 
onderzoek. 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerde informatica  
De deelnemer is bekwaam in 
communiceren. 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerde communicatie. 

Onderhandel 
vaardigheden 

 
 

De deelnemer is in staat zijn mening 
te delen. 
De deelnemer is adequaat in 
ontwikkelingspraktijken.  
De deelnemer is ervaren in het 
opmerken van wat nodig is. 
De deelnemer is in staat om het team 
te overtuigen van de eisen die nodig 
zijn om te slagen. 

De deelnemer is bekwaam in 
communiceren. 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerde communicatie. 
De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische aspecten.  
De deelnemer is bekwaam in 
praktijkgerichte communicatie. 
 

Verzamelen en 
verwerken van 
informatie 
 

De deelnemer is in staat om 
informatie te verzamelen uit 
verschillende media.  
De deelnemer is in staat om de 
benodigde informatie te verwerken 

De deelnemer is bekwaam in collectief 
leren  
De deelnemer is bekwaam in het 
systeemgebaseerd opslaan van 
informatie. 

Kritisch denken De deelnemer is flexibel in zijn manier 
van werken. 
 
De deelnemer is in staat om zijn  
 strategieën of benaderingen aan te 
passen. 
 
De deelnemer is in staat zich aan te 
passen aan wat nodig is.  
 
De deelnemer is, indien nodig, in staat 
zijn handelwijze te wijzigen om het 
vereiste resultaat te bereiken. 

De deelnemer is bekwaam in het 
voorstellen van een alternatieve 
oplossing.  
De deelnemer is bekwaam in 
teamwerk. 
De deelnemer is bekwaam in 
aanpassingsvaardigheden.  
De deelnemer is bekwaam in het 
bereiken van de doelstelling. 
The participant is competent in 
attaining the objective.  
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Filosofie  

Specifieke competenties verbonden aan de Filosofie WebQuest 

WebQuest 
Onderzoekscompetentie 

Hou je van straatkunst? 

✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie. 
✓ Praktijkgericht leren 
✓ Systeemgebaseerd leren 

Cyberpesten, de schade 
voor de jongeren 
 

✓ Presentatievaardigheid 
✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Leren in de praktijk 

De ethiek van ethisch 
hacken en ‘hacktivisme’ 
 

✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Praktijkgericht leren 
✓ Systeemgebaseerd leren 

De invloed van Twitter op 
de moderne samenleving 

✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Leren in de praktijk 

Huidige implicaties van 
Phillipa Foot's "Trolley 
Probleem"/Zelf rijdende 
auto's - Ja of Nee? 

✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Presentatievermogen 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competentie 
✓ Praktijkgericht leren 
✓ Systeem-gebaseerd leren 

Wat moet ik doen? Laten 
we kritisch nadenken 
over goed en fout, goed 
en slecht. 

✓ Presentatiecompetentie 
✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competentie 
✓ Leren in de praktijk 

De EPISCHE vertelling: 
wat een mooi avontuur! 
 

✓ Presentatievaardigheid 
✓ Onderzoekscompetentie 
✓ Digitale competentie 
✓ Organisatorische competentie 
✓ Praktijkgericht leren 
✓ Systeemgebaseerd leren. 
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Leerresultaten verbonden aan de Filosofie WebQuests 

LEERRESULTATEN KENNIS  VAARDIGHEDEN / HOUDING  

Werken in een team 

De deelnemer is in staat binnen een 
team te functioneren. 
 
De deelnemer kan adequaat 
interageren binnen het team.  
 
De deelnemer herkent de hiërarchie 
binnen het team. 

De deelnemer is bekwaam in teamwerk 
 
De deelnemer is communicatief 
vaardig.  
 
De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische vaardigheden. 

Hanteren en begrijpen 
van dossiers, grafieken 
en formulieren om te 
registreren 

De deelnemer is in staat alle 
benodigde informatie te verzamelen.  
 
De deelnemer is in staat de juiste 
informatie in kaart te brengen 

De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische aspecten. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgericht werken 

Gewone ICT 
hulpmiddelen gebruiken 

De deelnemer is in staat de juiste 
aanpak te hanteren om de gewenste 
resultaten te bereiken.  

 
De deelnemer is bekwaam in digitale 
media.  

Het standpunt van 
anderen respecteren 

 
De deelnemer is in staat een 
standpunt te bespreken. 
 
De deelnemer is in staat de mening 
van een ander te accepteren. 

De deelnemer is bekwaam in 
interpersoonlijke en communicatie. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgericht leren. 

Probleemoplossing  
 

De deelnemer is in staat een 
probleem te voorzien en te definiëren.  
 
De deelnemer is in staat naar 
specifieke informatie te zoeken. 
 
De deelnemer is in staat beschikbare 
informatie te analyseren. 
 
De deelnemer is in staat een gebrek 
aan informatie zelf op te lossen.  
 
De deelnemer is adequaat in het 
verstrekken van de benodigde 
informatie 

De deelnemer is bekwaam in 
praktijkgericht leren 
 
De deelnemer is bekwaam in 
procedures. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerd leren. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
onderzoek. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerde informatica 

Onderhandel 
vaardigheden 

 
 

De deelnemer is in staat zijn mening 
te delen. 
 
De deelnemer is adequaat in 
ontwikkelingspraktijken.  
 
De deelnemer is ervaren in het 
noteren van wat nodig is. 
 
De deelnemer is in staat om het team 
te overtuigen van de eisen die nodig 
zijn om te slagen 

De deelnemer is bekwaam in 
communiceren. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
systeemgebaseerde communicatie. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
organisatorische aspecten.  
 
De deelnemer is bekwaam in 
praktijkgerichte communicatie. 
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Verzamelen en 
verwerken van 
informatie 
 

De deelnemer is in staat om 
informatie te verzamelen uit 
verschillende media.  
 
De deelnemer is in staat om de 
benodigde informatie te verwerken 

De deelnemer is bekwaam in collectief 
leren  
 
De deelnemer is bekwaam in het 
systematisch opslaan van informatie. 

Kritisch denken De deelnemer is flexibel in zijn manier 
van werken. 
 
De deelnemer is in staat om zijn  
 strategieën of benaderingen aan te 
passen. 
 
De deelnemer is in staat zich aan te 
passen aan wat nodig is.  
 
De deelnemer is, indien nodig, in 
staat zijn handelwijze te wijzigen om 
het vereiste resultaat te bereiken. 

De deelnemer is bekwaam in het 
voorstellen van een alternatieve 
oplossing.  
 
De deelnemer is bekwaam in 
teamwerk. 
 
De deelnemer is bekwaam in 
aanpassingsvaardigheden.  
 
De deelnemer is bekwaam in het 
bereiken van de doelstelling. 

 

Geschiedenis en Cultureel Erfgoed 

Specifieke competenties verbonden aan de Geschiedenis en Cultureel Erfgoed WebQuest 

WebQuest Specifieke competenties 

Rome zien door de ogen 
van een oude Romein: 
een dag in het leven van 
een oude Romein.  

✓ Begrijpen dat taal, recht en bestuur verenigende elementen waren 
van het keizerrijk; 

✓ Het belang erkennen van burgerschapswaarden voor de vorming van 
burgerzin en een verantwoordelijk optreden in de democratische 
samenleving; 

✓ Een benadering van de geschiedenis bevorderen die gebaseerd is op 
ethische en esthetische criteria. 

 
De Industriële Revolutie 
en technologische 
werkloosheid. Zullen 
robots onze banen ooit 
overnemen? 

✓ De belangrijkste geïndustrialiseerde mogendheden in de 19e eeuw 
identificeren, met nadruk op het belang van de transportrevolutie voor 
de globalisering van de economie; 

✓ De veranderingen selecteren die op economisch, sociaal en 
demografisch niveau zijn opgetreden als gevolg van de ontwikkeling 
van de productiemiddelen;  

✓ De levens- en arbeidsomstandigheden van de arbeider in verband 
brengen met het verschijnen van de bewegingen van eisers en de 
socialistische ideologie 

 
Welke problemen hadden 
democratieën in de 30’er 
jaren? Hoe is dat 
vandaag? 

✓ De uitbreiding van nieuwe ideologieën en het interventionisme van 
democratische staten interpreteren in het licht van de crises van het 
liberale kapitalisme, met name de crisis van 1929; 

✓ De fascistische, nazistische en stalinistische regimes karakteriseren, 
hun particularismen onderscheiden en de rol benadrukken die 
propaganda in al deze regimes heeft gespeeld 

 
Nationale geschiedenis: 
een moderne uitvinding? 

✓ De nieuwe sociale en politieke voorstellen in de filosofie van de 
Verlichting kaderen; 

✓ Identificeer/toepassen van de concepten: Wetenschappelijke 
revolutie; Rationalisme; Verlichting; Scheiding der machten; 
Volkssoevereiniteit; Mensenrechten. 
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Hoe was het om in het 
Stenen Tijdperk te leven? 

✓ Herkennen van de vervaardiging van instrumenten en cruciale 
momenten voor de ontwikkeling van de Mensheid. 

 

Leerresultaten verbonden aan de Geschiedenis en Cultureel Erfgoed WebQuest: 

LEERRESULTATEN KENNIS  
VAARDIGHEDEN / 
HOUDING  

✓ Onderzoeken en 
systematiseren van 
informatie, integreren van 
eerdere kennis, om nieuwe 
kennis op te bouwen.  

✓ Onderzoeken van huidige of 
historische gebeurtenissen 
die de aard van 
wetenschappelijke kennis 
documenteren.  

✓ Experimentele studies 
interpreteren met 
controleapparatuur en 
gecontroleerde, afhankelijke 
en onafhankelijke variabelen.  

✓ Activiteiten uitvoeren in een 
buitenomgeving in de klas in 
samenhang met andere 
praktische activiteiten.  

✓ Kritische meningen 
formuleren en 
communiceren, 
wetenschappelijk 
onderbouwd en gerelateerd 
aan Wetenschap, 
Technologie, Maatschappij 
en Milieu (CTSA).  

✓ Articuleren van kennis uit 
verschillende disciplines om 
onderwerpen van 
Geschiedenis en Cultureel 
Erfgoed te verdiepen. 

✓ Teamwork: rollen en functie. 
✓ Veilig gebruik van het 

internet. 
✓ Gebruik van verschillende 

webtools bij de opbouw en 
presentatie van de werken. 

✓ Informatie en communicatie 
✓ Redeneren en oplossen  
✓ van problemen 
✓ Kritisch denken en  
✓ creatief denken 
✓ Relatie  
✓ Interpersoonlijk 
✓ Persoonlijke ontwikkeling en 

autonomie 
✓ Welzijn, gezondheid en  
✓ milieu 
✓ Esthetische gevoeligheid en  
✓ Artistiek 
✓ Wetenschappelijke kennis  
✓ Technisch en technologisch 
✓ Bewustzijn en beheersing 

van het lichaam 

✓ Nauwkeurigheid, articulatie 
en consequent gebruik van 
kennis; 

✓ Selectie, organisatie en 
systematisering van 
relevante informatie, met 
zelfstandig lezen en 
bestuderen; 

✓ Analyse van feiten, 
theorieën, situaties, het 
identificeren van elementen 
of gegevens; 

✓ Memoriseren, begrijpen, 
consolideren en mobiliseren 
van intra- en 
interdisciplinaire kennis. 

✓ Het formuleren van 
hypothesen en 
voorspellingen ten aanzien 
van een verschijnsel of 
gebeurtenis; 

✓ Het ontwerpen van situaties 
waarin een bepaalde kennis 
kan worden toegepast; 

✓ Het bedenken van 
alternatieven voor een 
traditionele manier om een 
probleemsituatie aan te 
pakken; 

✓ Het duurzaam ontwerpen 
van eigen standpunten, met 
het oog op verschillende 
perspectieven; 

✓ Creatieve uitdrukking van 
leren (b.v. beelden, tekst, 
grafisch organizer, 
sjablonen) 
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2.2 Aanbevelingen voor leraren 

 

De volgende suggesties voor het implementeren van WebQuests kunnen nuttig zijn voor de leraren: 

 Docenten moeten de WebQuest verstandig kiezen en analyseren of de WebQuest geschikt is voor de 

beoogde leeftijdsgroep 

 Docenten moeten ervoor zorgen dat alle leerlingen de introductie lezen en de instructies over hoe te 

werken met deze WebQuest.  

 Alle WebQuests zijn gebaseerd op het bekende principe van zelfsturend leren. Er zijn geen externe 

modellen of methoden nodig, behalve het beantwoorden van alle vragen en het uitvoeren van het 

vereiste onderzoek of andere taken.  

 Het is van cruciaal belang dat leerkrachten begrijpen dat WebQuests niet ontworpen zijn alleen omdat 

ze "leuk" zijn. Terwijl ze bezig zijn met een WebQuest activiteit, leren leerlingen niet alleen feitelijke 

informatie, maar zijn ze aan het classificeren, evalueren, synthetiseren, hypotheses aan het vormen 

en testen, beslissingen aan het nemen, meningen aan het vormen, en nemen ze deel aan vele andere 

denkactiviteiten op hoger niveau. 

 De leerkrachten moeten de rollen van de leerlingen verduidelijken en uitleggen welk proces de 

leerlingen moeten doorlopen om de taken uit te voeren 

 ª De focus van de leerling moet liggen op het proces van exploratie (hoe vind ik wat ik zoek) en de 

resultaten/feiten die ze ontdekken. Een leerkracht moet niet meer doen dan het proces 

vergemakkelijken en ondersteunen en geen gemakkelijke oplossingen aanreiken.  

 ª Een docent moet op geen enkel moment proberen de argumentatie en meningsvorming van de 

leerlingen te beïnvloeden: zij zijn verantwoordelijk voor hun inhoudelijke meningsvorming. 

 ª De leerkrachten moeten de leerlingen aanmoedigen om ten volle deel te nemen aan discussies, 

waarbij zij de leerlingen helpen om hun eigen mening te ontwikkelen en hun meningen en kennis uit 

te wisselen. De meeste WebQuests helpen leerlingen bij het ontwikkelen van hun meningen en 

overtuigingen, gebaseerd op de feiten die zij onderzoeken. 

 Sommige WebQuests hebben betrekking op "actuele onderwerpen" (religieuze overtuigingen, 

racisme, cyberpesten...). In deze gevallen kunnen de onderwerpen leiden tot verhitte discussies over 

onderwerpen die er misschien niet direct mee te maken hebben, maar die door sommigen wel als 

relevant worden gezien. De docent dient zich ervan bewust te zijn dat deze onderwerpen voor 

sommige leerlingen erg gevoelig kunnen liggen; het is dan ook de specifieke taak van de docent om 

de discussies 'zuiver' te houden en te richten op feitelijke kwesties. 

 ª Docenten moeten de beoordelingsstructuur gebruiken zoals die aan het eind van elke WebQuest 

wordt gegeven, maar het is nog beter als het proces wordt gevolgd door een grondige discussie tussen 

docent en leerlingen om de aan hen gegeven scores toe te lichten. Andere evaluatiemethoden zijn 

ook mogelijk, afhankelijk van wat gebruikelijk is in de school. Zeker is dat de leerkracht moet vermijden 

de leerlingen te veel te helpen en antwoorden te geven: het is de zoektocht van de leerling die telt. 

Hieruit vloeien de leereffecten en -resultaten voort. 
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3.  sCOOL-IT curriculum vs. Schoolcurriculum 

 

3.1. Didactisch/pedagogische benaderingen aan de basis van sCOOL-IT WebQuests 

De WebQuests die binnen het sCOOL-IT project zijn geproduceerd zijn gebaseerd op de informatie-

constructivistische benadering (McGroarty, 1998; Matthews, 1998) die gericht is op het creëren, analyseren 

en doorzoeken van informatie, gebaseerd op projectieve, actieve en constructieve trainingsmethoden. Deze 

benadering wordt geïntroduceerd als een integrale meta-benadering die als leidraad dient voor de 

implementatie van andere specifieke psychologische en pedagogische benaderingen om de opleiding van de 

leerlingen te intensiveren en de noodzakelijke informatie-didactische ruimte te waarborgen. 

In de onderwijsomgeving wordt het didactisch potentieel van de informatie-constructivistische benadering 

gepresenteerd in de toepassing van projectieve en constructieve opleidingsmethoden, 

die de vaardigheden van de studenten ontwikkelen om realistische onderwijs- en beroepstaken op te lossen. 

De leerlingen zijn voornamelijk betrokken bij groepswerk om oplossingen te vinden voor een bepaald 

probleem. Volgens de informatie-constructivistische benadering is een leraar niet langer een persoon die les 

geeft over een bepaald onderwerp, maar een adviseur, organisator en coördinator van de probleemgerichte, 

onderzoekende en andere cognitieve activiteit van de leerlingen. Zij/hij schept de voorwaarden voor hun 

onafhankelijke mentale activiteit en stimuleert hun pro-actieve houding. 

Dientengevolge worden de studenten actoren in het opleidingsproces en delen zij de verantwoordelijkheid 

daarvoor en voor de resultaten daarvan met de docent. 

Gebaseerd op de projectmethode integreert zij programma-, groeps- en communicatieve methoden, evenals 

de probleemmethode, de methode van het gesprek en de Dalton-plan methodologie (Dodge, 2001). 

De WebQuest die in het kader van het sCOOL-IT project worden gemaakt, hebben betrekking op verschillende 

onderwerpen, en de problematische taken kunnen verschillen in de mate van complexiteit. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Met de sCOOL-it WebQuests volgen 

groepen leerlingen een begeleide les, 

zoeken naar informatie met behulp van - 

door de leerkracht of leerling 

geselecteerde - internetsites en bronnen, 

beantwoorden vragen die aanzetten tot 

kritisch denken, en presenteren hun 

ideeën via een "eindproduct" 

(multimediapresentatie, webpagina....). 

WebQuests kunnen van korte of langere 

duur zijn, gebaseerd op één enkel 

onderwerp of vakoverschrijdend. 

Het meest opwindende aspect van 

WebQuests is dat zij de verbanden 

in onderwijsonderzoek met 

constructivisme, meervoudige 

intelligenties, kritisch vragen 

stellen en hersenonderzoek 

ondersteunen en, het beste van 

alles, dat zij een nuttig integratie-

instrument bieden dat leraren, met 

kleine aanpassingen, elk jaar 

opnieuw kunnen gebruiken. 
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Tom March, een collega van Bernie Dodge, schrijft: 

"Onderzoek heeft aangetoond dat de belangrijkste 

factor met betrekking tot het leren van leerlingen en 

het gebruik van technologie de manier is waarop 

leerkrachten de op technologie gebaseerde 

activiteit relateren aan andere leeractiviteiten." Om 

het leren van leerlingen te verhogen, is het 

belangrijk dat de leerkracht de WebQuest in 

verband brengt met andere offline leeractiviteiten, 

zowel voor, als na de WebQuest. De WebQuest 

moet geen "geïsoleerde ervaring zijn, los van de 

rest van het leerplan". (maart 1998). Om deze 

reden is elk van de geproduceerde WebQuests 

gerelateerd aan de verschillende nationale 

curricula. 

In dit kader zijn in alle WebQuest, de vragen 

ontworpen om leerlingen aan te moedigen elkaar 

vragen te stellen, informatie te analyseren en 

meerdere informatiebronnen te synthetiseren. 

"Een WebQuest dwingt leerlingen informatie om te 

zetten in iets anders: een cluster dat de hoofdzaak 

in kaart brengt, een vergelijking, een hypothese, 

een oplossing, enz." (maart 1998).  

De kritische vraagstelling in de sCOOL-it 

WebQuests moedigt de leerling aan om 

persoonlijke perspectieven over onderwerpen te 

formuleren en dan deze perspectieven te 

vergelijken en te analyseren met die van anderen. 

Dit helpt de leerling om een begrip op te bouwen 

dat voortbouwt op zijn/haar individuele voorkennis. 

In die zin ondersteunen de WebQuests veel van de 

ideeën van het constructivisme. Het proces waarin 

de leerlingen hun informatie samenvoegen 

bevordert het gebruik van coöperatieve 

leerstrategieën. 

Het is belangrijk om voor elk van de ontwikkelde 

thematische gebieden te analyseren in hoeverre 

de sCOOL-IT WebQuests overeenkomen met het 

nationale curriculum per land en voor welke 

specifieke leeftijdsgroep van leerlingen.  
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3.2. Hoe de sCOOL-IT WebQuests passen in de nationale curricula 

De volgende matrix toont de mate van toepasbaarheid van de WebQuests in de landen die betrokken zijn bij het sCOOL-IT project: 

 

Wiskunde en logica 

Alle WebQuests die verband houden met wiskunde en logica zijn geschikt voor het schoolcurriculum in de landen die betrokken zijn bij het sCOOL-IT project: 

leerlingen tussen 12 en 16 jaar zouden in staat moeten zijn ze te voltooien. Bovendien kunnen alle WebQuest ’s deel uitmaken van de lesmethoden en het 

lesmateriaal van de leerkrachten. Hun toepasbaarheid wordt nader gespecificeerd in de onderstaande tabel: 

Titel WebQuest  Mate van toepasbaarheid in de nationale leerplannen 

BG IT NL CY PT 

Eerstegraads 
vergelijkingen 

leerlingen van de 8e klas 
(14 jaar) 

1e jaar middelbare school 
(zowel voor de lycea als 
voor de technische 
scholen) (14-jarige 
leerlingen) 

Geschikt voor alle vier de 
leerjaren aan een 
praktijkschool 

leerlingen van de 8e 
klas (14 jaar) 

7e en 8e klas. 12-13 
jaar 

Deze WebQuest kan ook voor oudere leerlingen worden gebruikt, omdat het om logische opgaven gaat die breder toepasbaar zijn. 
Het is nuttig voor alle leerlingen om te begrijpen hoe wiskunde en 1e graads vergelijkingen van toepassing zijn op alledaagse taken en 
routines. De aanpak is vooral individueel. 

Wiskunde helpt 
de goede buurt 

leerlingen van groep 8 (14 
jaar) 
 

2e jaars leerlingen (15 
jaar) zowel voor lycea als 
technische scholen 

Alle vier leerjaren op een 
praktijkschool, van 13 jaar 
tot 16 jaar 

leerlingen van groep 8 
en 9 of leeftijdsgroep 
14-15 

8e klas. 13 jaar oud 

Deze WebQuest maakt gebruik van kwadratische vergelijkingen, dus een eerste vereiste is dat je weet hoe je met 1e graads vergelijkingen 
moet omgaan. Het is nuttig voor alle leerlingen om te begrijpen hoe wiskunde en 2e graadsvergelijkingen van toepassing zijn op alledaagse 
taken en routines. De levensechte situatie maakt het een interessant onderwerp om in wiskunde te gebruiken.  
Het zou ook geschikt zijn als aanvullend lesmateriaal bij de lessen uit het tekstboek, omdat het de toepasbaarheid van wiskunde in situaties 
uit het echte leven laat zien. De WebQuest omvat groepswerk. 
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Kwadratische 
functies  

leerlingen van groep 8  (14 
jaar).  
 

2e jaar lycea en eerste 
jaar technische scholen 
(14 - 15 jarige leerlingen) 

Het onderwerp is geschikt 
voor leerlingen van 14-15 
jaar 

9e klas: leerlingen van 
15 jaar 

9e en 10e klas. 14-15 
jaar 

Deze WebQuest zou ook geschikt zijn als extra taak bij het tekstboekmateriaal of als buitenschoolse activiteit. Het is nuttig voor alle 
leerlingen om te begrijpen hoe wiskunde kan worden toegepast op alledaagse taken en routines. De aanpak is meestal op groepsniveau. 

Vergelijkingen 
van de tweede 
graad  
 

9e klassers (15 jarige 
studenten) 

3e leerjaar van de 
wetenschappelijke lycea 
en technische scholen 
(16-jarige leerlingen) 

Het is geschikt voor 
leerlingen van 14 jaar tot 16 
jaar 

Geschikt voor leerlingen 
van 15 jaar en ouder (9e 
klas en hoger) 

10de klas- 15 jaar oud 

Het onderwerp van deze WebQuest is zeer belangrijk omdat algoritmen een strategische rol spelen in de digitale wereld. Daarom zou deze 
WebQuest ook geschikt zijn als aanvullend lesmateriaal bij de lessen uit het tekstboek: het kan worden gebruikt als onderdeel van het 
leerproces van de leerlingen of als aanvullend leer-/oefenmateriaal. De aanpak bestaat voornamelijk uit groepswerk. 

Trigono-
metrische 
functies van 
een scherpe 
hoek 

9e klas (15 jaar). 4e jaar van lycea en 
technische scholen 
(studenten van 16 jaar en 
ouder) 

The topic is suitable for 
pupils of 14-15 years. The 
WebQuest has to be 
adjusted to the level of 
class. 

This WebQuest is 
suitable for students at 
the age of 16 years and 
older (10th grade and 
higher) 

11th grade - 16 years 
old.  

Deze WebQuest zou ook geschikt zijn als extra lesmateriaal bij de lessen uit het tekstboek. Het kan worden gebruikt als extra leer-
/oefenmateriaal. De aanpak is vooral op individueel niveau. 

De Stelling van 
Pythagoras en 
het gebruik in 
het dagelijks 
leven:  
 

8e klas (14 jaar)  1e middelbare school 
(lyceums and technical 
schools) (14 jaar) 

Alle klassen VMBO 14 jaar (8e klas) 8e klas (Geometrie en 
maten) - 13 jaar.  

Deze WebQuest kan worden gebruikt als extra leermateriaal om het praktische gebruik van de stelling in levensechte situaties te 
demonstreren. Het kan ook een extra leer-/oefenstof zijn om leerlingen de toepassing van de Stelling van Pythagoras op alledaagse taken 
en routines te laten begrijpen. De levensechte situatie maakt het een interessant onderwerp om in wiskunde te gebruiken. De aanpak is 
meestal op groepsniveau. 

 

Biologie 

Bijna alle WebQuests die verband houden met biologie zijn geschikt voor het schoolcurriculum in de landen die betrokken zijn bij het sCOOL-IT project en voor de 

leeftijd van 14-16 jaar. Hun toepasbaarheid wordt verder gespecificeerd in de opmerkingen hieronder: 
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Titel WebQuest  Mate van toepasbaarheid in de nationale leerplannen 

BG IT NL CY PT 

Het menselijk 
lichaam 

8e klas (14 jaar )  
 

2e jaar wetenschappelijke 
en klassieke lycea en het 
1e jaar van de technische 
school (14-15 jaar) 

Eerste t/m vierde leerjaar 15 jaar en ouder (9e klas 
en hoger) 

9e klas– 14 jaar  

Deze WebQuest kan een aanvulling vormen op het lesmateriaal op school, omdat het voortbouwt op bestaande kennis.  
Het kan ook worden gebruikt als onderdeel van het leerproces van de leerlingen of als extra leer-/oefenmateriaal. 
De aanpak omvat voornamelijk groepswerk.The approach involves mostly group-work. 

Het ecosysteem 
op Mars: 

10e klas (16 jaar) of hoger, 
als het past binnen het 
leerplan voor dit jaar 

2e of 3e jaar middelbare 
school (16+ jaar) 

Dit onderwerp is niet 
geschikt voor de leerlingen 
van een praktijkschool als 
het VMBO. De terminologie 
en het niveau van het 
Engels is te moeilijk.  

Deze WebQuest is 
geschikt voor leerlingen 
van 16 jaar en ouder 
(10e klas en hoger). Het 
past niet in het officiële 
curriculum, maar kan 
worden gebruikt als 
buitenschools materiaal 

10e klas – 15 jaar 
 

Deze WebQuest kan niet rechtstreeks worden gekoppeld aan de officiële leerplannen van de scholen in Cyprus en het praktijkonderwijs in 
Nederland. Het zou in ieder geval geschikt zijn voor buitenschoolse activiteiten en leer-/oefenmateriaal om de verschillen met de aarde te 
laten zien, hetzij op brede scholen hetzij op meer wetenschappelijke scholen.The approach involves mostly group-work. 

Fractalen - 
Geometrie in 
ons 

8e – 10e klas (14-16 jaar) 
 

Het onderwerp is breed 
en kan geschikt zijn voor 
het tweede en derde 
leerjaar middelbare 
school (14-15 jaar) 

Dit onderwerp is niet 
geschikt voor de leerlingen 
van een praktijkschool als 
het VMBO. De terminologie 
en het niveau van het 
Engels is te moeilijk.  

Deze WebQuest is 
geschikt voor leerlingen 
van 15 jaar en ouder (9e 
klas en hoger) 

10e klas, 15 jaar 
 

Deze WebQuest kan niet rechtstreeks worden gekoppeld aan de officiële leerplannen van scholen in Cyprus en het VMBO in Nederland. Het 
zou geschikt zijn als buitenschoolse materiaal om de leerlingen te laten zien hoe biologie en wiskunde met elkaar verbonden zijn.  
De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. Het zou ook geschikt zijn als extra opdracht bij het lesmateriaal uit het schoolboek. 
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Genen en de 
kleur van de 
ogen 
 

10e klas (16 jaar) 
 

Tweede jaar van de 
technische scholen en 
derde jaar van de lycea 
(15-16 jaar) 

Dit onderwerp wordt 
behandeld in het leerplan 
voor alle vier jaren op het 
VMBO. De WebQuest moet 
worden aangepast aan het 
onderwijsniveau per jaar 

16 jaar en ouder (10e 
klas en hoger) 
 

9e klas– 14 jaar 

Deze WebQuest zou kunnen worden gebruikt als aanvulling op het lesmateriaal op school, aangezien het voortbouwt op reeds bestaande 
kennis zou het geschikt zijn voor buitenschoolse activiteiten en leer/oefenmateriaal om de kennis van de leerlingen over erfelijkheid te 
verdiepen. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 

Waarom doen 
spieren pijn als 
je te hard rent?: 

8e klas (14 jaar) 
 

2e jaar wetenschappelijke 
en klassieke lycea en 3e 
jaar technische scholen 
(15-16 jaar) 

Het onderwerp past binnen 
het leerplan van de school. 
Het zou moeten worden 
aangepast aan de twaalf- 
tot zestienjarigen 

15 en ouder (9e klas en 
hoger) 
 

9e klas– 14 jaar  

Deze WebQuest kan worden gebruikt als extra leer- en oefenmateriaal bij de lessen die in de klas worden gegeven om de kennis en het 
begrip van de leerlingen van de menselijke spieren te verdiepen, aangezien hij een aanvulling vormt op de stof uit het tekstboek die aan dit 
onderwerp is gewijd. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 

COVID 19, 
Epidemieën en 
Pandemieën 

10e klas (16 jaar) Tweede, derde en vierde 
jaar middelbare school 
(14 -15-16 jaar): het kan 
worden gekoppeld aan tal 
van leerplanonderwerpen 

Dit onderwerp is geschikt 
voor het tweede, derde en 
vierde jaar van het 
schoolcurriculum 

16 jaar en ouder (10e 
klas en hoger) 
 

9e 10e klas – 14/15 
jaar  

Deze WebQuest past niet in alle officiële nationale leerplannen, zodat hij vooral kan worden gebruikt als buitenschoolse leer-/oefenactiviteit. 
Daarom zou het geschikt zijn voor een grote leeftijdsgroep, omdat het een extra blik geeft op de huidige wereldwijde situatie in verband met 
de COVID-pandemie. De levensechte situatie maakt het een zeer interessant onderwerp. Het maakt gebruik van twee benaderingen - zowel 
individueel als groepswerk. 

 

Geschiedenis en Cultureel Erfgoed 

Niet alle WebQuests passen binnen de nationale leerplannen voor geschiedenis van de landen die bij het sCOOL-IT project betrokken zijn. Zij kunnen echter ook 

worden gebruikt in buitenschoolse activiteiten, in middelbare scholen en als aanvullend leermateriaal (gericht op bestudering van deze onderwerpen). In sommige 

landen vereist het thema van de WebQuests een hoger onderwijsniveau. 
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De toepasbaarheid WebQuest wordt gespecificeerd in de opmerkingen hieronder:  

Titel WebQuest  Mate van toepasbaarheid in de nationale leerplannen 

BG IT NL CY PT 

Hoe was het 
leven in het 
Stenen 
Tijdperk? 

Het Stenen Tijdperk is geen 
onderwerp dat specifiek aan 
bod komt op middelbare 
scholen. Wel voorziet het 
leerplan in een verkenning 
van het Bulgaarse land in de 
prehistorie als onderdeel 
van de geschiedenislessen 
voor 10e-klassers (16 jaar) 

1e jaar voor lycea en de 
technische school (14 
jaar), aangezien de 
steentijd een periode van 
prehistorie is  

Eerstejaars leerlingen, 
twaalf tot dertien jaar.  

14-jarigen (8e klas), 
wanneer zij leren over 
de wereld en de 
tijdvakken van het begin 
tot nu 

7e klas- 12 jaar 

Deze WebQuest kan worden gebruikt als een buitenschoolse activiteit voor het onderwijs over de Steentijd als een periode van de 
prehistorie, dus het kan ook worden gezien als een soort extra en leuk leer/oefenmateriaal. De aanpak is vooral individueel. 

Nationale 
geschiedenis– is 
het slechts een 
moderne 
uitvinding? 

8e klas (14 jaar).  
 

1e leerjaar in lycea en de 
technische school (14 
jaar)  
 

Derde leerjaar (15 jaar) in 
het VMBO  

15-jarigen en ouder (9e 
klas en hoger Het is een 
del van het officiële 
curriculum: ‘Europa in 
de moderne tijd (15e -
18e eeuw)’ 

11e klas- 16 jaar 

Deze WebQuest introduceert een goed verwoord onderwerp, "verlichting". De WebQuest zou ook kunnen worden gebruikt als een extra 
activiteit bij de geschiedenislessen in de klas (omdat het dieper op de details ingaat dan gewoonlijk het geval is) of als een buitenschoolse 
activiteit. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk 

Industriele 
Revolutioe en 
Technologische 
werkloosheid. 
Zullen robots 
onze banen 
inpikken? 

Het thema "industriële 
revolutie" komt aan bod in 
het leerplan voor 8e 
klassers (14-jarige 
leerlingen) 

Derde jaar van de lycea 
en vierde jaar van de 
technische scholen 
(studenten van 16 jaar en 
ouder) 

Het thema "industriële 
revolutie" wordt behandeld 
in het leerplan voor de 
praktijkschool. 13 tot 15 
jaar  

16 jaar en ouder (10e 
klas en hoger) Deel van 
het nationale leerplan: 
"Economische, sociale 
en politieke ontwikkeling 

8th and 11th grades. 13 
and 15 years old 

Deze WebQuest verkent de industriële revolutie en de gevolgen voor het leven van de mens. Het zou ook geschikt zijn als extra opdracht bij 
het lesmateriaal uit het tekstboek of als buitenschoolse activiteit. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 
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Welke 
problemen 
kenden 
democratieën in 
de dertiger 
jaren? Hoe is 
het vandaag? 

9e klas (15 jaar) 
 

Vierde leerjaar 
middelbare school (16+ 
jaar) 
 

15 jaar en ouder  
 

15 jaar en ouder (9e klas 
en hoger) 
 

14 tot 16 jaar, in de 
deelgebieden 
“Dictaturen” en 
“Fascisme: theorie en  
praktiik” 

Het onderwerp van deze WebQuest betreft een thema dat gedeeltelijk wordt onderwezen in de officiële leerplannen van de landen die 
betrokken zijn bij het sCOOL-IT project: "democratieën" is een thema dat wordt onderwezen, maar dat gaat niet zo diep als in deze 
WebQuest. Daarom kan het worden gebruikt als buitenschools leer-/oefenmateriaal, gekoppeld aan het officiële nationale leerplan: "Tweede 
Wereldoorlog". De WebQuest is geschikt als extra lesmateriaal, als aanvulling op de lessen in de klas, omdat het een diepere verkenning 
vereist van de gebeurtenissen rond de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen ervan. Samenwerking en coöperatief groepswerk (4 leerlingen) 
is de bedoeling, waarbij vooral het internet wordt gebruikt voor het zoeken naar kennis. 

Van Slavernij tot 
‘Black Lives 
Matter’ 

8e klas (14 jaar). De 
toepasbaarheid zou kunnen 
worden uitgebreid tot 
middelbare scholieren van 
andere leeftijden, aangezien 
de WebQuest een verband 
legt tussen historische 
gebeurtenissen en actuele 
onderwerpen. Het moedigt 
aan tot kritisch denken en 
kan het interessant zijn voor 
mensen van ver na de 
leeftijd van 14 jaar 

Deze WebQuest kan 
vanuit verschillende 
perspectieven worden 
bekeken (moderne tijd of 
vroeger) en past in elk 
leerjaar leerlingen van 14-
16 jaar en ouder). Ze legt 
verband tussen vroegere 
gebeurtenissen en 
actuele onderwerpen en 
kan worden opgenomen 
in het leerplan voor 
burgerschapsvorming. 

Deze WebQuest is voor de 
leeftijd tussen veertien en 
zestien jaar. Het onderwerp 
is zeer gevoelig, dus 
voorzichtigheid is geboden 

15 jaar en ouder (9e klas 
en hoger) 

11e klas - 15 jaar bij 
het onderwerp 
“Koloniale Rijken in de 
XVII, XVIII XIX eeuw” 

Het onderwerp ligt zeer gevoelig, dus moet het op een passende manier worden gepresenteerd. In de landen waar het onderwerp van de 
WebQuest niet in het officiële nationale leerplan is opgenomen, kan het worden gebruikt als een buitenschoolse leer-/oefenactiviteit. De 
aanpak is bedoeld voor zowel individueel als groepswerk. 

Religie, 
Diversiteit en 
Tolerantie 

Verkenning van thema's 
kerk en godsdienst in de 
geschiedenis past in het 
nationale leerplan voor 
groep 8 (14 jaar) 

Past in het leerplan vierde 
leerjaar: kennis over de 
verhouding staat en kerk 
(16+-jaar), maar ook in 
het vak burgerschap 

Vierde jaar - leeftijd 16 jaar. 
Religie komt aan bod in de 
lagere klassen, leeftijd: 12 
tot 14 jaar 

14 jaar en ouder (groep 
8 en hoger). Het zijn 
onderwerpen in het 
officiële curriculum: het 
oost-west schisma 

9e en 10e klas – 14-15 
jaar 

De WebQuest kan als aanvullend leermateriaal worden gebruikt. De aanpak omvat zowel individueel als groepswerk. 
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Het leven in het 
Oude Rome 

Het oude Rome komt niet 
specifiek aan bod op de 
middelbare school. Het 
leerplan omvat wel de 
geschiedenis van de 
Bulgaarse landen tijdens 
belangrijke historische 
gebeurtenissen (onderdeel) 
geschiedenislessen voor 
10e klassers (16 jaar). 

Het oude Rome is een 
thema van het eerste jaar 
van het leerplan (voor alle 
schooltypes) (14 jaar) 

Dit onderwerp komt aan 
bod in het curriculum. De 
WebQuest is geschikt voor 
eerstejaars leerlingen van 
dertien tot veertien jaar 

De WebQuest is 
geschikt voor leerlingen 
van 14 en ouder (8e klas 
en hoger) 

7e klas, 12 en 13 jaar. 
Het is onderdeel van 
meerdere leerplannen 
voornamelijk in het vak 
Muziek en Dans. Het 
past in het leerplan 
Cultureel Erfgoed en 
Geschiedenis voor 15 
jaar  

De WebQuest kan worden gebruikt als extra buitenschoolse activiteit en als leermateriaal. De aanpak is geschikt voor zowel groeps- als 
individueel werk. 

 

 

Geografie 

Bijna alle WebQuests over aardrijkskunde zijn geschikt voor de officiële leerplannen van de scholen in de landen die betrokken zijn bij het sCOOL-IT project en 

voor leerlingen in de leeftijd van 12-16 jaar. Hun toepasbaarheid wordt verder gespecificeerd in de opmerkingen hieronder: 

Titel WebQuest  Mate van toepasbaarheid in de nationale leerplannen 

BG IT NL CY PT 

En de winnaar 
is… 

Details over Europa worden 
uitgediept in de 9e klas; dit 
onderwerp is geschikt voor 
veel leerlingen en kan 
worden aangepast voor 14-
16-jarigen. Deze WebQuest 
bouwt voort op bestaande 
kennis en is toepasbaar in 
alle leerjaren 

1e jaar middelbare school, 
maar het onderwerp is 
geschikt voor een bredere 
groep leerlingen en kan 
worden aangepast voor 
leerlingen van 14-16 jaar 

Deze WebQuest is vrij 
moeilijk voor de leerlingen 
van de praktijkschool VMBO 

Leerlingen van 14 jaar 
en ouder (groep 8 en 
hoger). Het nationale 
leerplan bevat veel 
onderwerpen over 
Europa: de WebQuest is 
nuttig als leermateriaal of 
oefening. 

Students at the age of 
14 jaar en ouder (8e  
klas en hoger) 

Deze WebQuest kan worden gebruikt voor een brede groep leerlingen. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 
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Tijdzones, DST 
and de Platte 
Aarde beweging 

Deze WebQuest behandelt 
het onderwerp "beweging 
van de aarde" dat hoort in 
het leerplan van het 8ste 
leerjaar (14 jaar) 

1e jaar van de technische 
scholen en het tweede jaar 
van de lycea (14 15 jaar) 

Moeilijk voor leerlingen op 
het VMBO. Tijdzones 
worden behandeld in de 
onderbouw, leeftijdsgroep 
12 -13 jaar 

14-16 jaar en ouder: het 
stimuleert het opdoen 
van kennis, en kritisch 
denken. Het onderwerp 
maakt deel uit van het 
bredere onderwerp 'De 
Aarde' 

7e klas- 12 jaar 

Deze WebQuest behandelt de "Beweging van de Aarde"; maar ook enkele controversiële onderwerpen die bijdragen aan het kritisch leren 
denken. Deze WebQuest is geschikt een brede leeftijdsgroep en kan gemakkelijk worden gebruikt voor alle klassen in de middelbare school.  
Deze WebQuest kan worden gebruikt als extra leer-/oefenmateriaal en als oefening. De aanpak bestaat voornamelijk uit groepswerk 

Hoe ontwerp je 
de stad van de 
toekomst 

Deze WebQuest bouwt voort op verschillende onderwerpen die aan bod komen in het nationale leerplan voor alle klassen van de middelbare 
school in de landen die betrokken zijn bij het sCOOL-IT project. Daarom zou het geschikt zijn voor een bredere leeftijdsgroep, meestal als 
buitenschoolse activiteit of als extra klasactiviteit om het verband aan te tonen tussen verschillende kennisgebieden 

The approach involves mostly group-work. 

Klimaatverande-
ring en de mega-
gletsjers: 

Deze WebQuest verkent de 
klimaatverandering: 
klimatologische factoren 
komen in het nationale 
leerplan voor 8e klassers 
(14 jaar) aan bod  

Deze WebQuest past in 
het nationale leerplan voor 
het 2e jaar in technische 
scholen en het 3e jaar in 
lycea (15-16 jaar). 
Geschikt voor meer 
leeftijden: het onderwerp 
is van universeel belang  

Derde en vierde leerjaar; 
leeftijd: 15-16 jaar 

Deze WebQuest 
behandelt onderwerpen 
die deel uitmaken van de 
thema's "De Aarde" en 
"Atmosfeer" voor 
leerlingen van 14 jaar 
(groep 8) 

9e klas. 14 jaar 

Deze WebQuest is geschikt voor een brede leeftijdsgroep, omdat het zich richt op een onderwerp dat van universeel belang is. Daarom kan 
de WebQuest gemakkelijk worden gebruikt voor middelbare scholieren van alle klassen. Deze WebQuest kan ook worden gebruikt als extra 
leer-/oefenmateriaal. De aanpak bestaat voornamelijk uit groepswerk. 

Ontbossing Deze WebQuest hoort bij 
het onderwerp "wereldwijde 
hedendaagse problemen 
":8e klassers (14 jaar oud) 

Curriculum "Botanisch", 
voor het 2e jaar voor alle 
scholen (15 jaar) 

Het onderwerp is geen deel 
van het officiële leerplan. 
Geschikt voor 15 of 16 jaar 

14 jaar (groep 8) 
Onderwerp: "Natuurlijke, 
menselijke hulpbronnen" 
van het curriculum.  

9e klas. 14 jaar 

Het kan worden gebruikt als een extra activiteit ter aanvulling van de lesstof in de klas of als een buitenschoolse activiteit.  
De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 
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Een Missie voor 
de Internationale 
Geografische 
Unie 

Deze WebQuest past in het 
leerplan voor de 8e klas (14 
jaar) 

Deze WebQuest past in 
het leerplan voor het 
eerste jaar van de 
middelbare scholen (alle 
soorten) voor leerlingen 
van 14 jaar 

De WebQuest kan worden 
behandeld in de lagere 
klassen, leeftijd 12 – 13 jaar  

14 jaar en ouder (groep 8 
en hoger). Het is geen 
onderdeel van het 
officiële curriculum, 
aangezien het eerder is 
behandeld 

9e klas. 14 jaar. Het 
onderwerp past in het 
nationale leerplan: 
"Milieu en samenleving 
- risico's en milieu"  

Deze WebQuest kan worden gebruikt als extra leer-/oefenmateriaal, voor extra begrip van en leren over vulkanen, watervallen en 
woestijnen. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 

 

 

Natuurkunde  

Bijna alle WebQuests die verband houden met natuurkunde zijn geschikt voor de nationale curricula van de betrokken landen en voor leerlingen van 14-16 jaar. 

Hun toepasbaarheid wordt verder gespecificeerd in de onderstaande opmerkingen: 

Titel WebQuest  Mate van toepasbaarheid in de nationale leerplannen 

BG IT NL CY PT 

Welke krachten 
pas jij toe? 

Deze WebQuest verkent het 
onderwerp krachten, dat in 
het nationale leerplan voor 
8e klassers (14 jaar) wordt 
behandeld 

Tweede jaar van de 
technische scholen en 
eerste jaar van de lycea 
(14-15 jaar) 

Leerlingen van 13 – 16 jaar 
zullen met dit onderwerp 
bezig zijn. Dit kan ook 
worden uitgebreid als extra 
activiteit.  

Leerlingen vanaf 16 jaar 
(10e klas). Deze 
WebQuest kan worden 
gebruikt als extra leer-
/oefenmateriaal. 

e klas. 16 jaar oud - 
"Golven en 
Elektromagnetisme" 

Deze WebQuest kan ook voor oudere leerlingen worden gebruikt, omdat het om logische taken gaat die breder toepasbaar zijn. 
De aanpak is meestal op groepsniveau. 

Hoe werkt een 
LED zaklamp? 

Deze WebQuest gaat over 
"licht", een onderwerp uit 
het nationale leerplan voor 
10e klas (16 jaar) 

Vierde jaar lyceum en 
vijfde jaar technische 
school (16+ jaar) 

De WebQuest is geschikt 
voor leerlingen in de derde 
en vierde klas, 14-16 jaar. 

Deze WebQuest is 
geschikt voor leerlingen 
vanaf 15 jaar (9e klas) 

10e klas - 15 jaar oud: 
"energie en elektrische 
verschijnselen" 
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Deze WebQuest is geschikt als extra leermateriaal ter aanvulling van wat in de klas wordt onderwezen: het kan worden gebruikt als extra en 
leuke leerschool/oefening. De aanpak houdt meestal groepswerk in. 

Geschiedenis 
van het atoom 

Deze WebQuest gaat over 
het atoom, een onderwerp 
in het nationale leerplan 
voor 10e klassers. 

Vierde jaar lyceum en 
vijfde jaar technische 
school (16+ jaar) 

Deze WebQuest gaat over 
het atoom; leerlingen in de 
hogere rangen krijgen er 
les over, 14 - 16 jaar 

Deze WebQuest is 
geschikt voor leerlingen 
vanaf 16 jaar (10e klas) 

10e klas. 14-15 jaar. - 
"Geschiedenis van het 
atoom - elementen en 
hun ordening" 

Deze WebQuest zou ook geschikt zijn als extra taak bij het lesmateriaal uit het tekstboek of als buitenschoolse activiteit. De aanpak houdt 
meestal groepswerk in. 

Kernenergie en 
kernkracht 

Deze WebQuest verkent het 
onderwerp kernenergie, 
gerelateerd aan 
"kernreacties", onderdeel 
van het nationale curriculum 
voor 10e klassers (16 jaar) 

Tweede jaar middelbare 
school (15 jaar) 

Het onderwerp van deze 
WebQuest komt aan bod in 
het schoolcurriculum. Het 
wordt onderwezen aan de 
leerlingen van de hoogste 
klas, van 14-16 jaar 

Deze WebQuest is 
geschikt voor leerlingen 
van 16 jaar (10e klas). 
Onderwerp "Nucleaire 
reacties" van het 
nationale curriculum.  

8e en 10e klas 13 en 
15 jaar "Kernenergie 
en kernenergie”  

Deze WebQuest zou ook geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep en als leer-/oefenmateriaal, als aanvulling op de lessen uit het tekstboek. 
Deze WebQuest kan worden gebruikt als onderdeel van het leerproces van de leerlingen. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 

De Diepten van 
het Universum 

Deze WebQuest gaat over 
het heelal, onderwerp: 
"Sterren, melkwegstelsels, 
heelal" dat in het nationale 
leerplan voor 10e-klassers 
(16 jaar) wordt behandeld 

"Astronomische 
geografie" in het 
Italiaanse curriculum. 
Deze WebQuest kan 
worden gebruikt voor 
leerlingen van 16 jaar.  

Deze WebQuest over het 
heelal is geschikt voor de 
hogere klassen. Leeftijd 
tussen 14 en 16 jaar  

Geschikt voor leerlingen 
vanaf 16 jaar (10e klas). 
Het onderwerp maakt 
geen deel uit van het 
officiële curriculum 

9e en 10e klas - 14-16 
jaar. "Bewegingen op 
aarde - bewegingen en 
krachten" 7e klas - 12 
jaar. "Universum" 

Deze WebQuest zou geschikt zijn als extra leermateriaal ter aanvulling van wat in de klas wordt onderwezen of als buitenschoolse activiteit. 
De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 

Gewichten en 
maten 

Deze WebQuest zit niet in 
het nationale curriculum. 
Het kan als buitenschoolse 
activiteit dienen, als de 
leraar verbanden weet te 
leggen met andere vakken 

Leerjaar 1, (14 jaar). Het 
valt onder "Het stelsel van 
internationale eenheden" 
en "Analoge en digitale 
meetinstrumenten" in het 
nationale leerplan 

Het onderwerp komt aan 
bod in het curriculum. Het 
wordt onderwezen aan 
leerlingen van het 3e en 4e 
leerjaar, leeftijd 14 - 16 jaa 

Geschikt voor 14+ jaar 
(groep 8). Het is geen 
deel van het officiële 
leerplan, kan worden 
gekoppeld aan het 
onderwerp "Krachten” 

9e klas - 14 jaar 

De WebQuest kan worden gebruikt als extra leermateriaal en voor een buitenschoolse activiteit om het praktische gebruik van maten en 
gewichten aan te tonen. De aanpak omvat voornamelijk groepswerk. 
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Filosofie (incl. Burgerschap) 

Niet alle ontwikkelde WebQuests vallen strikt binnen de onderwerpen die in de nationale leerplannen worden behandeld. De vragen en problemen die zij 

onderzoeken zijn echter van toepassing op een brede leeftijdsgroep en kunnen gemakkelijk worden opgenomen als buitenschoolse activiteit of in leerplannen voor 

burgerschapsvorming en burgerschap, andere dan filosofie. Zie hieronder voor details: 

Titel WebQuest  Mate van toepasbaarheid in de nationale leerplannen 

BG IT NL CY PT 

Hou je van 
Straatkunst 

Deze WebQuest stelt het 
debat aan de orde over de 
waarde van straatkunst in 
tegenstelling tot klassieke 
kunst en wereldberoemde 
kunstenaars. Het houdt niet 
rechtstreeks verband met 
het nationale leerplan 

Het onderwerp komt niet 
aan bod in het Italiaanse 
curriculum  

Het onderwerp komt niet 
aan bod in het Nederlandse 
curriculum 

In Cyprus behoort 
filosofie tot het leerplan 
van de 10e klas. Deze 
WebQuests is alleen 
geschikt voor leerlingen 
van 16 jaar en ouder 

11e klas - 15-16 jaar; 
"Dimensie esthetiek - 
analyse en begrip van 
experimentele filosofie 
(kunstfilosofie)" 

Deze WebQuest kan een goede aanvulling zijn op de filosofielessen van alle middelbare scholieren, ongeacht hun leeftijd, omdat het kritisch 
denken, analytische en debatvaardigheden uitlokt. Het kan worden gezien als een transversaal onderwerp dat verband houdt met "algemene 
cultuur" (Wat is kunst? Wat is de waarde van kunst?) en kan worden gedaan als een buitenschoolse activiteit voor alle middelbare 
schoolklassen, omdat het onderwerpen behandelt en discussies oproept die verband houden met onze moderne wereld en de leerlingen 
helpt hun analytische vaardigheden te ontwikkelen, zodat ze een beter begrip krijgen van de wereld waarin ze leven. 
De aanpak is gecombineerd: individueel en groepswerk. 

De ethiek van 
ethisch hacken 
en ‘hacktivisme’ 

Deze WebQuest gaat over 
ethiek en moraliteit. In het 
Bulgaarse curriculum wordt 
het onderwerp behandeld in 
de filosofielessen van 9e 
klassers (15 jaar) 

De WebQuest bespreekt 
het verschil tussen ethiek 
en moraal. Daarom is de 
WebQuest geschikt voor 
alle leerlingen van de 
middelbare school, on de 
lessen filosofie, of als 
buitenschoolse activiteit 

Het onderwerp staat niet in 
het lesprogramma van de 
school. Het kan worden 
gebruikt als extra activiteit, 
vanwege de waarde, in de 
hogere klassen, 15 - 16 
jaar. 

In Cyprus behoort 
filosofie tot het 
curriculum van de 10e 
klas. Deze WebQuests 
is alleen geschikt voor 
leerlingen van 16 jaar 
(10e klas) en ouder 

Tiende graad - 14-15 
jaar - "De persoonlijke 
en sociale dimensie 
van ethiek." "Thema's 
en problemen van de 
hedendaagse wereld" 
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Deze WebQuest stelt vragen die voor een veel bredere leeftijdsgroep interessant kunnen zijn. Daarom zou de WebQuest geschikt zijn voor 
alle middelbare scholieren, hetzij als onderdeel van hun filosofielessen, hetzij als buitenschoolse activiteit.  
Het kan worden gezien als een transversaal onderwerp dat verband houdt met "algemene cultuur" (ethiek en moraal) en kan worden gedaan 
als een buitenschoolse activiteit voor alle klassen van de middelbare school, omdat het onderwerpen behandelt en discussies oproept die 
verband houden met onze moderne wereld en de leerlingen helpt hun analytische vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij een beter 
begrip krijgen van de wereld waarin zij leven. De aanpak is gecombineerd: individueel en groepswerk. 

Huidige 
Implicaties van 
Phillipa Foot’s 
“Bus Probleem”: 
zelfrijdende 
auto’s; Ja of 
nee? 

Deze WebQuest valt onder 
het onderwerp ethiek en 
moraal dat wordt behandeld 
in de filosofielessen van 9e 
klas (15 jaar). De WebQuest 
stelt vragen die ook voor 
een bredere leeftijdsgroep 
interessant kunnen zijn 

De WebQuest bespreekt 
het verschil tussen ethiek 
en moraal en is geschikt 
voor alle middelbare 
scholieren, hetzij als 
onderdeel van hun 
filosofielessen of als 
buitenschoolse activiteit 

Het onderwerp behoort niet 
tot het schoolprogramma. 
Het kan worden ingevoerd 
als extra activiteit, 
bruikbaar in de hogere 
klassen, leeftijdsgroep 
vijftien tot zestien jaar 

In Cyprus zit filosofie in 
het leerplan van de 10e 
klas. Daarom zijn deze 
WebQuests alleen 
geschikt voor leerlingen 
van 16 jaar (10e klas) 
en ouder 

Tiende en elfde graad 
- 14-16 jaar 

Deze WebQuest stelt vragen die voor een brede leeftijdsgroep interessant zijn. Daarom is de WebQuest geschikt voor alle middelbare 
scholieren, als onderdeel van hun filosofielessen, of als buitenschoolse activiteit. De aanpak is gecombineerd: individueel en groepswerk. 

Wat moet ik 
doen? Late we 
kritisch denken 
over correct en 
verkeerd, over 
goed en slecht 

Deze WebQuest verkent 
ethische dilemma's en stelt 
vragen over goed en slecht. 
Het kan worden gekoppeld 
aan het onderwerp ethiek en 
moraal in de filosofielessen 
van 9e klas (15 jaar). Het 
onderwerp is geschikt voor 
een brede leeftijdsgroep 

Deze WebQuest is 
geschikt voor alle 
middelbare scholieren, 
hetzij als onderdeel van 
hun filosofielessen of als 
buitenschoolse activiteit 

Het onderwerp van deze 
WebQuest staat niet in het 
lesprogramma van de 
school. Het kan worden 
gebruikt als een extra 
activiteit, in de hogere 
klassen, leeftijd 15 en 16 
jaar  

In Cyprus maakt filosofie 
deel uit van het leerplan 
van de 10e klas. Deze 
WebQuests is geschikt 
voor leerlingen van 16 
jaar (10e klas) en ouder 

Tiende en elfde graad 
- 14-16 jaar 

Deze WebQuest stelt vragen die interessant kunnen zijn voor middelbare scholieren van meer leeftijden, omdat het universele kwesties 
verkent die verder gaan dan lessen uit tekstboeken. Daarom is de WebQuest geschikt voor alle middelbare scholieren, hetzij als onderdeel 
van hun filosofielessen of als buitenschoolse activiteit. De aanpak is gecombineerd: individueel en groepswerk. 

De invloed van 
Twitter op onze 
moderne 
samenleving 

Deze WebQuest staat niet 
in het nationale leerplan 
filosofie. Leerkrachten 
kunnen de WebQuest 

Deze WebQuest is geen 
deel van het nationale 
leerplan filosofie. 
Leerkrachten kunnen het 

Deze WebQuest is geen 
onderdeel van het 
schoolprogramma. Het kan 
worden opgenomen in de 

In Cyprus maakt filosofie 
deel uit van het leerplan 
van de 10e klas. 
Daarom is deze 

Tiende klas - 14-15 
jaar De invloed van 
Twitter in de moderne 
samenleving. 



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to  
reshape school education and training 
project Ref. № 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 

 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die 
uitsluitend het standpunt van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat 
eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat - 43 - 

 

koppelen aan lessen over 
"communicatie" (voor 
leerlingen van 14 jaar); 
"waarden en normen" & 
"ethiek en moraliteit" (voor 
leerlingen van 15 jaar); 
"waarheid en geldigheid" & 
"burgerlijke gemeenschap" 
(voor leerlingen van 16 
jaar). Deze WebQuest biedt 
docenten mogelijkheden om 
het als buitenschoolse 
activiteit te behandelen 

koppelen aan lessen over 
"communicatie" (voor 
leerlingen van 14 jaar); 
"burgerschap"; "ethiek en 
moraal" & "media- 
educatie" (voor leerlingen 
van 14-15 jaar). Het kan 
worden gebruikt als 
buitenschoolse activiteit of 
binnen het leerplan 
Burgerschapsvorming 

lessen burgerschap voor 
alle leeftijdsgroepen, 
vanwege het thema sociale 
media 

WebQuest alleen 
geschikt voor leerlingen 
van 16 jaar (10e klas) 
en ouder 

Deze WebQuest kan een goede aanvulling zijn op de lessen burgerschap van alle middelbare scholieren, ongeacht hun leeftijd, omdat het 
kritisch denken, analytische en debatvaardigheden stimuleert. Het kan worden beschouwd als een transversaal onderwerp dat verband 
houdt met "algemene cultuur" (Thema's en problemen van de hedendaagse wereld) en kan worden gedaan als een buitenschoolse activiteit 
voor alle klassen van de middelbare school, omdat het onderwerpen behandelt en discussies oproept die verband houden met onze 
moderne wereld en de leerlingen helpt hun analytische vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij de wereld waarin zij leven beter leren 
kennen. De aanpak is gecombineerd: individueel en groepswerk. 

Cyber-pesten: 
de schade voor 
jongeren 

Deze WebQuest is geen 
onderdeel van het nationale 
leerplan voor filosofie. 
Leerkrachten kunnen het 
koppelen aan onderwerpen 
in het curriculum: "sociale 
groepen en normen", 
"conflicten", "geestelijke 
gezondheid" (voor leerlingen 
van 14 jaar); "waarden en 
normen" & "goed, kwaad, 
deugd" (voor leerlingen van 
15 jaar); "burgerlijke 
gemeenschap" (voor 

Deze WebQuest maakt 
geen deel uit van het 
nationale leerplan 
filosofie. Hij kan worden 
gebruikt als 
buitenschoolse activiteit of 
binnen het leerplan 
Burgerschapsvorming en 
burgerschap. 

Deze WebQuest maakt 
geen deel uit van een 
specifiek onderwerp dat in 
het schoolprogramma aan 
bod komt. Hij kan worden 
gebruikt om deze 
problemen te belichten in 
een les maatschappijleer. 

In Cyprus maakt filosofie 
deel uit van het leerplan 
van de 10e klas. 
Daarom is deze 
WebQuests alleen 
geschikt voor leerlingen 
van 16 jaar (10e klas) 
en ouder 

De schade voor 
jongeren. Dit thema 
zou kunnen worden 
behandeld in het 
groepswerk: thema's 
en problemen van de 
hedendaagse wereld. 
Dit thema kan ook heel 
goed worden 
uitgewerkt in 
Burgerschap & 
Mensenrechten. 14 - 
16 jaar. 
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leerlingen van 16 jaar). 
Deze WebQuest kan 
worden toegepast als 
buitenschoolse activiteit 
voor alle leeftijdsgroepen op 
de middelbare school 

Deze WebQuest kan een goede aanvulling zijn op de lessen burgerschap van alle middelbare scholieren, ongeacht hun leeftijd, omdat het 
kritisch denken, analytische en debatvaardigheden stimuleert.  
Het kan worden beschouwd als een transversaal onderwerp dat verband houdt met "algemene cultuur" (Thema's en problemen van de 
hedendaagse wereld) en kan worden gedaan als een buitenschoolse activiteit voor alle klassen van de middelbare school, omdat het 
onderwerpen behandelt en discussies oproept die verband houden met onze moderne wereld en de leerlingen helpt hun analytische 
vaardigheden te ontwikkelen, waardoor zij de wereld waarin zij leven beter leren kennen. 
De aanpak is gecombineerd: individueel en groepswerk. 

De Epische 
vertelling: wat 
een schitterend 
avontuur! 

Deze WebQuest maakt 
geen deel uit van een 
specifiek onderwerp dat in 
het nationale leerplan 
filosofie aan bod komt. Het 
kan echter wel worden 
gebruikt als extra 
lesmateriaal of als 
buitenschoolse activiteit 
voor leerlingen om hun 
belangstelling voor filosofie 
te tonen 

Deze WebQuest kan 
worden gebruikt in het 
geschiedeniscurriculum. 
De WebQuest helpt 
leerlingen om het epos te 
bestuderen. Het gaat over 
de twee gedichten van 
Homerus en de Aeneïs 
van Vergilius. Het is 
geschikt voor leerlingen in 
het eerste of tweede jaar 
van de middelbare school 
(14-15 jaar) 

Deze WebQuest maakt 
geen deel uit van een 
onderwerp dat in het 
schoolprogramma VMBO 
aan bod komt. De inhoud 
wordt te moeilijk geacht 
voor ons onderwijsniveau. 

In Cyprus behoort 
filosofie tot het 
curriculum van de 10e 
klas. Daarom is deze 
WebQuests wellicht 
alleen geschikt voor 
leerlingen van 16 jaar 
(10e klas) en ouder 

Secundair niveau - 15 
jaar 

Deze WebQuest kan een goede aanvulling zijn op de lessen filosofie/geschiedenis van alle middelbare scholieren, ongeacht hun leeftijd, 
omdat het kritisch denken en debatvaardigheden stimuleert.  
Het kan gezien worden als een transversaal onderwerp met betrekking tot "algemene cultuur" en kan gedaan worden als een buitenschoolse 
activiteit voor alle klassen van de middelbare school, omdat het onderwerpen behandelt en discussies oproept met betrekking tot het epos, 
het vertellen en het vertellen van verhalen, waardoor de leerlingen hun kennis kunnen vergroten. 
De aanpak is gecombineerd: individueel en groepswerk. 
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4. Gebruik van internetbronnen en -hulpmiddelen 

 

De belangrijkste internetbronnen en hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt, zijn de volgende: 

 

4.1. PowerPoint Online (of lokale toepassing op personal computer) 

Gebruik: om het onderwerp te presenteren, de theorielessen, om de studenten een visueel formaat van 

de les te geven, om presentaties van studenten te tonen 

Functies: bewerken, tekstopmaak, eenvoudige tabellen, eenvoudige animaties, gebruik van andere 

grafische elementen (vormen, diagrammen, grafieken), dia-indeling wijzigen, bewerken door meerdere 

gebruikers. 

Voordelen: Gratis, eenvoudig te gebruiken, heeft veel sjablonen en thema's beschikbaar, mogelijkheid 

tot delen, ontwerpideeën voorstellen, Web-based Tool (geen software downloaden vereist) 

Nadelen: heeft niet dezelfde capaciteit in vergelijking met de desktopversie 

4.2. Google Slides (dia’s)  

Gebruik: om het onderwerp te presenteren, de theorielessen, om de leerlingen een visueel format van 

de les te geven, om presentaties van leerlingen te laten zien. 

Functies: bewerken, tekstopmaak, eenvoudige tabellen, eenvoudige animaties, gebruik van andere 

grafische elementen (vormen, diagrammen, grafieken), dia-indeling wijzigen, bewerken door meerdere 

gebruikers. 

Voordelen: Gratis, eenvoudig te gebruiken, real-time samenwerkingsoptie, Web-based Tool (geen 

software downloaden vereist), automatisch opslaan, cross-platform beschikbaarheid 

Nadelen: een Google-account nodig om Google Slides te gebruiken, beperkte opties voor animaties en 

overgangen, beschikbaarheid van beperkte thema's 

 

4.3. Microsoft One Drive 

Gebruik en functies: Microsoft One Drive is een platform voor cloudopslagdiensten, waarmee de 

gebruikers hun bestanden en documenten in de cloud kunnen opslaan, ze kunnen synchroniseren en 

delen op andere apparaten en met andere gebruikers. Leraren kunnen Microsoft One Drive gebruiken 

om alle documenten van de klas online te houden, inclusief onderwijsdocumenten en documenten die 

door de leerlingen zijn aangeleverd. Microsoft One Drive integreert ook PowerPoint Online 

(hulpprogramma 1). 

Voordelen: Gratis opslag 15GB, eenvoudige organisatie, samenwerking met Microsoft Office apps. 

Nadelen: Privacy problemen omdat Microsoft zich het recht heeft voorbehouden om bestanden die in 

OneDrive zijn opgeslagen te scannen op zoek naar wat het 'aanstootgevende inhoud' noemt, zoals 

materiaal waarop auteursrechten rusten of expliciete afbeeldingen. 
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4.4. Kahoot! 

Gebruik: Kahoot! is een spel-gebaseerd leerplatform, gebruikt als educatieve technologie in scholen en 

andere onderwijsinstellingen. Het verandert de traditionele hand opsteken in een spel! 

Kenmerken: Verbindt leraren van een school met één licentie, maakt lessen interactief, beoordeelt leren, 

vergemakkelijkt samenwerking, meer controle en zichtbaarheid. 

Voordelen: Betrekt leerlingen in de klas en virtueel, leerlingen kunnen inhoud bekijken en zich 

voorbereiden op toetsen, gemakkelijk omgaan met honderden leraren, gebruiksvriendelijke UI, 

makkelijk te gebruiken, aanpasbaar 

Nadelen: Het bijhouden van het voortgangsniveau van de student is een complex proces. 

4.5. Andere internetbronnen 

• ERIC - Education Resources Information Center eric.ed.gov/?q=WebQuest   

• The School education gateway, een online platform voor schoolonderwijs in Europa 

www.schooleducationgateway.eu  

• Verbazingwekkende onderwijsbronnen https://www.amazingeducationalresources.com/  

• Photodentro-Cyprus http://photodentro.pi.ac.cy/?locale=en  

• Bulgarije https://ucha.se/ - bevat meer dan 21.000 videolessen, toetsen en mindmaps volgens 

het officiële schoolprogramma (bedoeld voor leerlingen van alle leeftijden) 

• Bulgarije https://gramoten.li/ - gericht op de volledige integratie van mediageletterdheid in het 

onderwijsproces en op de vergroting van de mediageletterdheid in de samenleving. Biedt een 

aantal hulpmiddelen: spelletjes die de ontwikkeling van mediageletterdheid, participatiecultuur 

en digitale vaardigheden in en buiten de klas ondersteunen; activiteiten om je 

onlineaanwezigheid op te bouwen en te beschermen; handboeken, lessen en presentaties. 

• Bulgarije https://teacher.bg/ - gericht op leraren in scholen; biedt een aantal online cursussen, 

onder meer gericht op innovatieve scholen en de ontwikkeling van elektronische leerinhouden. 
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5. Kader voor prestatiebeoordeling 

 

Dit gedeelte is bedoeld om trainers en leraren te helpen bij het evalueren van de prestaties van de 

leerlingen tijdens het hele ontwikkelingsproces van de WebQuest. 

5.1. Rubrieken beoordeling 
WebQuests zijn vakoverschrijdende, op onderzoek gebaseerde activiteiten waarbij leerlingen niet de 

"juiste antwoorden" krijgen. Ze worden aangemoedigd om bronnen op het web te zoeken en om na te 

denken en hun eigen begrip te vormen van de zaken/onderwerpen die centraal staan in de 

respectievelijke WebQuest. Rubrieken zullen u helpen om duidelijke criteria en normen te definiëren 

voor de evaluatie van verschillende aspecten van het proces dat de WebQuests aanmoedigen/eisen, 

afhankelijk van de activiteiten die ze omvatten. 

WebQuests bevatten veelzijdige taken, die flexibele types van evaluatie vereisen, daarom is het aan te 

raden om voor elke WebQuest evaluatierubrieken te ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de activiteiten 

die in het proces zijn bepaald en aan de verwachte leerresultaten/doelstellingen. Rubrics zijn een 

authentiek beoordelingsinstrument dat gebruikt wordt voor de evaluatie van veelzijdige taken die niet 

objectief geëvalueerd kunnen worden aan de hand van slechts één criterium of met een subjectieve 

score zoals in de traditionele evaluatiemethoden. 

5.2. Evaluatie van leerprestaties 
Alle sCOOL-it WebQuests voorzien in criteria voor de evaluatie. In dit verband zullen we niet erg diep 

duiken in de onderliggende onderwijstheorieën over evaluatie en toetsing: er is te veel dat we in dit 

kleine projectverslag zouden kunnen behandelen. 

In plaats daarvan willen we ons concentreren op procedures die zowel leerlingen/studenten als hun 

leerkrachten in staat stellen vast te stellen of de leerdoelen van de WebQuest werden bereikt en, zo ja, 

in welke mate. Wij raden leerkrachten aan gebruik te maken van een gecombineerde 

evaluatieprocedure, die bestaat uit: 

1. Verklaringen van de lerenden (nadat hen daarom is gevraagd) 

• vertellen wat hij/zij over het onderwerp heeft geleerd (kennisgerichte zelfevaluatie): 

nu (na het doorlopen van de WebQuest) weet ik dat ...  

• vertellen wat hij/zij over zichzelf heeft geleerd (formatieve evaluatie, in dit geval 

diagnostische zelfevaluatie): nu (na het doorlopen van de WebQuest) weet ik over 

mezelf dat ik ... 

Dit tweetal basisuitspraken vormt samen een zogenaamd leerverslag, waarin de 

leerling/student reflecteert op wat de WebQuest hem/haar heeft gebracht in termen 

van verworven kennis en nieuwe persoonlijke opvattingen en houdingen ten aanzien 

van het onderwerp. 

Bijvoorbeeld:  

Ik heb geleerd dat men zich in de Middeleeuwen nauwelijks om hygiëne bekommerde, 

wat ertoe bijdroeg dat epidemische ziekten als de pest zoveel slachtoffers maakten' 

Of:  

'Ik heb de feiten geleerd en ik weet dat de aarde opwarmt, maar ik kan niet begrijpen 

waarom mensen zo dom waren om de wereld te vervuilen en zo te laten opwarmen' 

 



sCOOL-IT  
Innovative ICT-based training approach to  
reshape school education and training 
project Ref. № 2019-1-BG01-KA201-062543 

 
 

 

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt 
geen goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend het standpunt van de auteurs 
weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het 
gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat - 48 - 

 

"Uit de informatie over ziekten heb ik geleerd dat dit onderwerp mij meer aanspreekt 

dan ik van tevoren had verwacht: misschien moet ik een medische loopbaan 

overwegen".  

Of:  

'De WebQuests bevestigen wat ik al dacht: Het klimaat en de opwarming van de aarde 

kunnen me niet schelen. Sterker nog, ik dacht dat het allemaal een hoax was en dat 

doe ik nog steeds! 

Dit soort beoordeling lijkt subjectiever dan het in feite is: in zijn standaardwerk over toetsing en 

evaluatie (en nog veel meer), eenvoudig Methodologie genoemd (1974), beschreef Prof. A.D. 

de Groot hoe consistent de zelfevaluaties van de leerling bleken te zijn: als er na 5 of 10 jaar 

opnieuw naar gevraagd werd, zou hun evaluatie bijna hetzelfde zijn. De Groot adviseerde 

docenten om het leerlingrapport te gebruiken als start voor gezamenlijke evaluaties, waarbij 

gestreefd wordt naar consensus tussen docent en leerling/student over de leerresultaten en de 

waarde daarvan voor de leerling, maar ook afgezet tegen de leerdoelen zoals die in het leerplan 

staan. 

 

2. De leerresultaten zijn zichtbaar in de door de leerlingen geproduceerde output:  

het gaat om fysiek bewijsmateriaal: verslagen, antwoorden op vragen die in de WebQuest 

worden gesteld, presentaties, prestaties tijdens presentaties (bij voorkeur opgenomen). De 

leerkracht vult een evaluatierooster in waarin duidelijk staat wat de leerresultaten voor de 

leerling zijn. De categorieën in het rooster kunnen door de leerkracht aangepast worden om de 

inhoud van een WebQuest nauwkeuriger te dekken. 

 

Wij adviseren leerkrachten om het rooster te gebruiken om een gezamenlijke 

evaluatiebespreking te starten, met als doel consensus of ten minste begrip tussen de 

leerkracht en de leerling/student over de leerresultaten: werden ze bereikt (zoals gepland in het 

leerplan en gecommuniceerd voor de WebQuest begon) en in welke mate? Het duidelijk 

communiceren van de leerdoelen voor elke leeractiviteit begint, is een transparantievereiste dat 

algemeen erkend wordt in de onderwijsgemeenschap. De geschiedenis van het expliciet maken 

van leerdoelen gaat terug tot de evaluatie-'bijbel' van Bloom, Hastings en Madaus: 'Handbook 

on formative and summative evaluation of student learning' (1971), een standaardwerk dat ook 

als inspiratiebron diende voor de eerder genoemde prof. De Groot.  

 

De procedure is ook van toepassing wanneer leerlingen/studenten hebben samengewerkt aan 

een WebQuest. De leerkracht zal vragen stellen over individuele bijdragen: 'Wat heb je 

gevonden? Welk deel heb je geschreven? Hoe heb je de illustraties gevonden? Wie heeft de 

eindpresentatie gemaakt?’  

Al het bewijsmateriaal (van leerinspanningen en -resultaten plus gezamenlijke evaluaties) wordt bij 

voorkeur opgeslagen in het leerportfolio van de leerling, of in een ander geschikt opslagsysteem 

(mappen met geschreven of gedrukte documenten, onlineverzameling van bestanden, enzovoort). 

Veranderingen in persoonlijke standpunten en gevoelens zijn moeilijker te waarderen en hier biedt de 

consensus tussen leraar en leerling/student over ervaringen tijdens het leerproces essentiële inzichten. 

Het rooster hieronder geeft een voorbeeld van hoe de evaluatie van het leerproces en de leerresultaten 

kan worden vormgegeven: wat voor reacties op de WebQuest verwacht de leerkracht en hoe waardevol 

zijn ze? Is de leerkracht in staat uit te leggen welke waarde of score wordt toegekend aan antwoorden 

of presentaties van leerlingen? Begrijpt de leerling/student de evaluatieresultaten, en is hij/zij het ermee 
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eens? Als overeenstemming (consensus) niet mogelijk is, is het nog steeds de leraar die beslist hoe het 

werk van de leerling wordt gewaardeerd.  

Merk op dat de tekst in het rooster zich rechtstreeks tot de leerling/student richt: dit is belangrijk, en het 

is in feite een voorwaarde voor het gebruik van een evaluatierooster: het is specifiek bedoeld om een 

discussie over leerresultaten tussen leerkracht en leerling mogelijk te maken en niet om leerprestaties 

van leerlingen mee te delen aan anderen die geen directe rol hadden in de WebQuest.
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Criteria 
 
 
Categorie 

Onvoldoende  Voldoende Goed Heel goed 

Kennis 

Je presenteert weinig kennis met 
weinig relevantie en niet op een 
duidelijke manier. Je hebt weinig 
concepten correct toegepast.  
Je hebt informatie geselecteerd die 
nauwelijks relevant was en uit 
bronnen die niet duidelijk waren. Je 
bent er niet in geslaagd veel toe te 
passen op het onderwerp of thema 

Je presenteert een deel van de 
opgedane kennis, maar niet zo 
duidelijk als mogelijk, en je paste 
ten minste enkele begrippen correct 
toe.  
Je hebt informatie geselecteerd die 
soms weinig relevantie vertoonde 
uit niet al te duidelijke bronnen, en 
je hebt een deel ervan toegepast op 
het thema/onderwerp. 

U presenteert de meeste kennis die 
u hebt opgedaan vrij duidelijk, en u 
hebt veel concepten correct 
toegepast.  
Je selecteerde relevante informatie 
uit enkele betrouwbare bronnen en 
paste die grotendeels aan het 
thema/onderwerp aan. 

Je presenteert alle kennis die je 
hebt opgedaan op de meest 
duidelijke manier, en je hebt alle 
concepten systematisch en correct 
toegepast. 
Je selecteerde de meest relevante 
informatie uit verschillende zeer 
betrouwbare bronnen en paste die 
allemaal aan het thema/onderwerp 
aan. 

Onderzoek & 
werk aan 

opdrachten 

Je hebt net te weinig bronnen op 
internet of elders gebruikt; de 
informatie die je gaf was nauwelijks 
relevant voor de opdrachten of 
vragen in deze WebQuest. 

Je gebruikte enkele bronnen op het 
internet of elders; de informatie die 
je gaf toonde enige variatie en had 
enige relevantie voor de opdrachten 
of vragen in deze WebQuest. 

Je hebt een behoorlijk aantal 
internet- en andere bronnen 
gebruikt; de informatie die je hebt 
gegeven was adequaat, toonde een 
goede variëteit en je antwoorden 
waren relevant voor de opdrachten 
en vragen. 

Je maakte gebruik van alle internet- 
en andere bronnen die je nodig had 
om zeer nauwkeurige en volledige 
informatie te verstrekken, waarbij je 
een goede variëteit in invalshoeken 
liet zien die bijdroeg tot de meest 
relevante antwoorden op alle 
opdrachten en vragen.. 

Betrokkenheid 
& bijdragen 

Je toonde weinig interesse en inzet 
om de gegeven opdrachten te 
volbrengen; er is twijfel of je de 
opdrachten wel echt begrepen hebt 
en of je wel je best hebt gedaan om 
meer en inzichtelijke informatie te 
vinden. 

Je toonde interesse in het 
onderwerp en inzet om de gegeven 
opdrachten uit te voeren. Je 
begreep de opdrachten en je 
probeerde aanvullende en 
inzichtelijke informatie te vinden. 
Het is echt een goed begin, maar je 
kunt je verbeteren.. 

Je toonde een goede belangstelling 
voor het onderwerp en een 
duidelijke inzet om alle gegeven 
opdrachten uit te voeren. Je werkte 
goed aan de opdrachten en was in 
staat om essentiële informatie te 
vinden. Verbetering is moeilijk, 
maar mogelijk! 

Je toonde sterke interesse in het 
onderwerp en was gedreven door 
motivatie om de taken zo goed 
mogelijk uit te voeren. Je werk was 
bijna perfect en je presenteerde de 
informatie zo duidelijk mogelijk. 
Verdere verbetering is moeilijk voor 
te stellen! 

Samenwerken 

 
Je toonde weinig 
verantwoordelijkheid en nauwelijks 
autonomie; je had moeite om met 
andere groepsleden samen te 

Je toonde verantwoordelijkheid en 
een zekere mate van autonomie; je 
werkte goed samen met de 
groepsleden en respecteerde de 
standpunten van anderen. U ging 

Je toonde verantwoordelijkheid en 
autonomie; je werkte zeer goed 
samen met de groepsleden en 
toonde duidelijk respect voor de 
standpunten van anderen. U werkte 

Je was niet alleen autonoom, maar 
stimuleerde ook de samenwerking 
tussen groepsleden en legde uw 
standpunten uit om anderen te 
informeren. Je ging vlot om met alle 
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werken en standpunten van 
anderen te respecteren. Jouw 
interactie met anderen was niet 
vruchtbaar of productief. 
Ook hield je je niet aan de in de 
groep afgesproken deadlines. 

vrij goed om met anderen, maar de 
resultaten hadden beter gekund. Je 
hebt met enig succes geprobeerd 
de in de groep afgesproken 
termijnen te respecteren. 

zeer goed samen met anderen en 
de resultaten waren zoals verwacht. 
Je respecteerde de deadlines van 
de groep. 

anderen en de resultaten waren 
boven verwachting. 
Je nam het initiatief om de nodige 
deadlines vast te leggen voor al het 
groepswerk. 

Communicatie 

Jouw communicatie is niet 
doeltreffend, uw uitspraken en 
verzoeken aan anderen worden niet 
begrepen en het kan u niet veel 
schelen. 
Jouw manier van uitdrukken is niet 
goed aangepast aan de context, 
zowel in mondelinge als schriftelijke 
vorm. 

Jouw communicatie is tot op zekere 
hoogte doeltreffend. Uw verzoeken 
aan anderen worden echter vaak 
niet goed begrepen en je had het 
kunnen proberen door uw 
uitspraken anders te formuleren. 
Soms is jouw manier van uitdrukken 
niet goed afgestemd op de context 
en daardoor op de een of andere 
manier onaangenaam. 

Jouw communicatie is heel 
doeltreffend. Uw verzoeken worden 
goed begrepen en u maakt effectief 
gebruik van de antwoorden van de 
teamleden. 
Uw manier van uitdrukken past 
goed in de context en wordt door uw 
teamleden als aangenaam en 
correct ervaren. 

Jouw communicatie is zeer 
doeltreffend. Jouw opmerkingen en 
verzoeken worden altijd goed 
begrepen en daardoor passen de 
antwoorden van de teamleden 
perfect in de context. 
jouw manier van uitdrukken is 
helemaal in orde: de teamleden 
ervaren jou als aangenaam en 
correct. Je bent een aanwinst voor 
het team! 
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6. Conclusie 

6.1. Slotopmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit handboek hanteert een praktisch perspectief: 

leerkrachten en leerlingen helpen en ondersteunen 

bij een dagelijkse toepassing van de WebQuest 

methodologie. Sinds zijn verschijning is de 

WebQuest aanpak ontworpen om een bijdrage te 

leveren aan een meer motiverende en (waarom 

niet!) onderhoudende didactische activiteit in alle 

onderwerpen en leergebieden. 

In het idee van zijn schepper, Bernie Dodge, is de 

WebQuest een pedagogisch gestructureerd en 

geëxperimenteerd hulpmiddel, gebaseerd op het 

werken met de computer of andere apparaten. Het 

kan het proces van overdracht van informatie en 

leren vergemakkelijken door een atypische 

onderzoeksactiviteit. 

Dit is het eerste punt van overweging: de 

WebQuest definieert een activiteit, gebaseerd op 

werk op het web, maar pedagogisch gesproken, 

werk dat vereist en inspireert door een 

methodologische onderzoek benadering. 

Voor degenen die het gebruik van we gebaseerde 

bronnen op school beschouwen als niet meer dan 

een "kopiëren en plakken" actie, kan dit Handboek 

nuttige ideeën aandragen. 

Ten eerste: Onderzoek. Dit is de kern van de 

WebQuest aanpak. De leerlingen moeten naar 

informatie zoeken, de informatie lezen en 

selecteren wat als betrouwbaar kan worden 

beschouwd en wat ook verband houdt met het 

gebied dat de leerlingen volgens de WebQuest 

moeten onderzoeken. Op pedagogisch niveau is 

dit zeer relevant, omdat de leerlingen misschien 

niet gewoon zijn te verifiëren wat ze lezen. Het idee 

om de bron van informatie te analyseren kan 

helpen om deze zachte vaardigheden voor het 

leven te ontwikkelen, samen met de technische en 

specifieke kennis. 

Ten tweede: Integratie van informatie. Zodra de 

leerlingen informatie hebben geselecteerd, moeten 

zij samenvoegen wat zij hebben verzameld. De 

activiteit van het systematiseren van informatie is 

zeer belangrijk en leert de student om zijn eigen 

ordeningsprincipes toe te passen. Deze denkwijze 

is nuttig voor hun toekomstig professioneel en 

persoonlijk leven.  

Ten derde: Presentatie. In staat zijn orde aan te 

brengen in de informatie voor een presentatie die 

dient om het concept waarover de studenten 

hebben geleerd aan anderen voor te stellen, is zeer 

We must proceed, not on the basis of our own ideas 

or on our own prejudices, not on preconceived 

methods, but by observing the child 

Maria Montessori (The 1946 London Lectures, p. 33) 
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relevant, omdat het vermogen en de vaardigheden 

om te laten zien "wat ze weten" in verband met de 

manier waarop ze hun kennis presenteren en 

uitleggen, een belangrijke vaardigheid is. 

 

Dit alles houdt verband met constructivisme, een nogal ingewikkeld woord dat we gebruiken om te zeggen dat 

we er bij alle didactische activiteiten voor moeten zorgen dat de leerlingen "in het middelpunt van de activiteit 

staan". WebQuests worden toegepast om de tijd van de leerling op de beste manier te gebruiken, om 

kennisverwerving en de integratie en uitbreiding van kennis te stimuleren. Bij het werken met een WebQuest, 

moeten de leerlingen omgaan met een aanzienlijke hoeveelheid informatie en er zin aan geven (Dodge, 1998). 

WebQuests helpen leerlingen om zowel kritisch-denken als analyse vaardigheden te ontwikkelen. Gebaseerd 

op ideeën van onderzoek en constructivisme, impliceren WebQuests coöperatief leren wanneer leerlingen in 

groepen werken.  

WebQuests kunnen leerlingen inspireren door creativiteit te stimuleren en door een ondersteunende 

leeromgeving te bieden. 

Wanneer we nadenken over een WebQuest, willen we er zeker van zijn dat: 

✓ Kennis wordt door de lerende geconstrueerd. Dat betekent dat het voortbouwt op eerdere of andere 

kennis. De WebQuests vergemakkelijken dat leerlingen stukjes informatie uit verschillende bronnen 

nemen en ze in hun eigen volgorde en conceptuele dimensie plaatsen.  

✓ WebQuests moedigen aan om te leren hoe te leren, terwijl men leert. Leren impliceert het construeren 

van betekenis en betekenissystemen.  

✓ WebQuests vereisen een actief proces waarbij zintuiglijke input wordt gebruikt om betekenis te 

construeren. De studenten worden uitgenodigd om op een actieve manier te leren. 

✓ WebQuests introduceren en impliceren een sociale activiteit, waar studeren direct wordt geassocieerd 

met connecties met andere mensen.  

✓ WebQuests definiëren de leeractiviteit als contextueel: niemand en niets kan worden beschouwd als 

geïsoleerd. 

✓ WebQuests impliceren ook dat de kennis (aan het eind van het proces) persoonlijk is. Gebaseerd op 

de persoonlijke ervaring en overtuigingen van de leerling.  

✓ Een gemotiveerde leerling leert effectiever en de WebQuest ondersteunt dit proces. 

✓ In dit proces zijn we de leraar vergeten! Wat kunnen we een leraar vragen en wat kunnen we hem/haar 

geven bij het gebruik van de WebQuest methodologie? 

✓ De WebQuest uitdaging vereist een grondige voorbereiding. De leerlingen moeten stap voor stap in 

de gaten worden gehouden. Maar door dit te doen en te merken dat ze gemotiveerd zijn, kunnen ook 

de leerkrachten gemotiveerd worden. En de voorbereidingen en begeleiding spelen een belangrijke 

rol bij het bereiken van excellentie in het leren. Gemotiveerde leerkrachten zullen de leerlingen eerder 

motiveren om binnen en buiten de klas te leren. De WebQuest is een belangrijk stimulerend instrument 

voor de leerkrachten.  
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✓ Motivatie kan de leerling helpen in te zien dat het verwerven van kennis geen doel op zich is, maar 

het garandeert het gebruik van vaardigheden in de toekomst van allen die betrokken zijn bij dit 

"vreselijke avontuur" dat wij onderwijs noemen. 

6.2. Tien redenen om de sCOOL-IT WebQuests te gebruiken 

We besluiten met 10 goede redenen om de sCOOL-IT WebQuests in de klas te gebruiken: 

1. Leerlingen leren zelfstandig te denken, omdat de meeste problemen die in de sCOOL-IT WebQuests 

aan de orde komen, problemen uit de echte wereld zijn. 

2. De WebQuest op zich is een motiverende techniek om leerlingen betrokken te houden bij het werken 

aan een taak; 

3.  WebQuests zijn een gemakkelijke manier voor leerkrachten om het Internet in de klas te integreren, 

zowel voor de korte als voor de lange termijn. - Er is geen gespecialiseerde technische kennis nodig 

om WebQuests te produceren of te gebruiken. 

4. WebQuests omvatten zeer vaak groepsactiviteiten en stimuleren communicatie en het wederzijds 

delen van kennis. Bovendien stimuleren zij het gebruik van eerdere kennis in nieuwe leeractiviteiten. 

5. WebQuests kunnen worden gebruikt voor specifieke onderwerpen in de nationale curricula, maar ze 

kunnen ook interdisciplinair zijn, met cross-overs naar andere vakgebieden. 

6. WebQuests moedigen kritische denkvaardigheden aan, inclusief vergelijken, classificeren, induceren, 

afleiden, fouten analyseren, ondersteuning construeren, abstractie, perspectieven analyseren, enz. 

Leerlingen doen meer dan alleen maar de informatie herhalen die ze vinden, ze worden geleid naar 

een transformatie van die informatie om een bepaalde taak te volbrengen. 

7. WebQuests bevatten authentieke taken die motiverend zijn Ze moedigen leerlingen aan om hun 

activiteiten als 'echt' of 'nuttig' te ervaren. Dit leidt tot meer inspanning, grotere concentratie en een 

echte interesse in het volbrengen van de taak. 

8. De sCOOL-IT WebQuests zijn zo gemaakt dat leerlingen het probleem door meerdere lenzen kunnen 

bekijken, waardoor het vermogen wordt gestimuleerd om elkaars gezichtspunt uit te dagen. 

9. In de sCOOL-IT WebQuests kunnen leerlingen een oplossing voorstellen die gebaseerd is op meer 

dan één benadering. Ze kunnen het probleem oplossen met meer dan één oplossing, zodat de kennis 

die is opgedaan met één probleemoplossende actie kan worden overgedragen op een andere situatie. 

10. De essentie van de sCOOL-IT WebQuests is het gebruik van motiverende onderwerpen, gekoppeld 

aan up-to-date webbronnen. WebQuests stimuleren scaffolded learning (het omzetten van wat de 

lerenden lezen in een nieuwe vorm) en om alle zes van Weinstein's sleutelelementen (2000) te 

bereiken: (a) vaardig denken; (b) verantwoordelijk denken; (c) niet-routinematig denken; (d) criteria 

toepassen; (e) zelfcorrectie; en (f) gevoeligheid. 


