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Deel A: Inleiding tot De Web Avontuur Ontwikkelgereedschapskist 

A.1 De Web Avontuur Ontwikkelgereedschapskist  

 

Over het gereedschap 

Het Web Avontuur ontwikkelgereedschap is ontwikkeld om deze hoofddoelen te bereiken: 

• Onderwijzers in het voortgezet onderwijs ondersteunen en uitrusten met innovatief, op ICT-uitdagingen 

gebaseerd opleidingsmateriaal om hun pedagogische aanpak te verrijken  

• De voorwaarden te scheppen voor onderwijsgevenden om zelf innovatief, op uitdagingen gebaseerd 

lesmateriaal te ontwikkelen door gebruik te maken van ICT  

• Ideeën en inspiratie aanreiken voor de manier waarop leerkrachten WebQuests kunnen ontwikkelen en 

toepassen in hun lessen 

 

Voor wie is de Web Avontuur Ontwikkelgereedschapskist? 

Deze toolkit is in het bijzonder van belang voor het werk van leerkrachten in de klas met betrekking tot actieve 

methodologieën en het succes van leerlingen. Maar het is ontwikkeld voor iedereen die geïnteresseerd is in 

schoolse actieve methodologieën, klassenmanagement en de beoordeling van leerlingen. 

Wat kun je vinden in de Web Avontuur Ontwikkelgereedschapskist? 

De toolkit is onderverdeeld in secties waarin u een innovatieve ICT-opleidingsaanpak kunt vinden om de klas en 

het onderwijs op een andere manier tegemoet te treden wat betreft de rol van leerlingen en leerkrachten in de 

hele WebQuests methodologie en het pedagogisch gebruik. Dus, hier kunt u vinden: 

Sectie A waar u nuttige informatie kunt vinden over wat er in de toolkit is getekend en hoe men de toolkit kan 

gebruiken. 

Sectie B Methodologische grondbeginselen van WebQuests. 

Sectie C met WebQuests' taxonomie. 

Sectie D met de evaluatie van WebQuests. 

Sectie E met het ontwerpen van WebQuests. 

Sectie F waar de staarten van WebQuests worden verteld. 

Secties G en H waar conclusies en referenties worden gepresenteerd.  
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A.2 Wat u vooraf moet weten 

 

Wat is de uitdaging?  

Het werk van leraren in de XXI eeuw is een enorme en permanente uitdaging, omdat het belangrijk is 
leerlingen permanent te motiveren en uit te dagen. Het gebruik van WebQuests is een middel om de dynamiek 
in de klas een nieuwe impuls te geven. Het maakt ook de creativiteit van de leerlingen en de innovatie van de 
klas mogelijk, zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen. 
Welke vragen moet je stellen?  
 
Als leraar moet je er zeker van zijn dat: 

• U kent de groep leerlingen waarmee u gaat werken; 

• U bent zeker over de contexten van elke student, de moeilijkheden die uw studenten kunnen hebben; 

• U maakt de juiste keuzes met betrekking tot de ontwikkeling en aanpak van het curriculum. 

• Je hebt een duidelijk beeld van wat er van de leerlingen verwacht wordt; 

• Definieer een duidelijke WebQuest structuur. 

 

Hoe kunnen WebQuests de Didactiek ondersteunen?  

Een klaslokaal, ook al heeft elke leraar een andere 

definitie van deze realiteit, moet een plaats zijn van 

innovatie; leren, zelfontdekking; onderzoek, zoeken, 

samenwerken; kritisch denken; actieve 

betrokkenheid en deelname van de leerlingen. Ook 

WebQuests vallen onder deze principes, omdat het 

belangrijke instrumenten zijn om inhoud en 

resultaten te produceren door middel van actieve 

pedagogie en betrokkenheid van de leerlingen en 

ontdekkend leren. 

Wat zijn de obstakels die je kunt tegenkomen als je 

deze uitdaging aangaat?  

Vanuit het standpunt van de leerkrachten is er de 

angst om het discours en de focus van de klas te 

veranderen. Docenten zijn ook bang dat ze de 

leerlingen niet de hoofdinhoud kunnen geven en dat 

ze niet de resultaten bereiken die ze geacht werden 

te bereiken.  

Wat het werk van de leerlingen betreft, bestaat altijd 

de mogelijkheid dat zij zich niet aan de voorgestelde 

taken houden, vooral omdat zij niet gewend zijn aan 

nieuwe methodologieën en liever op een traditionele 

klassikale manier onderwezen worden.  

Hoe gaan we met deze hindernissen om?  

Men moet altijd positief en optimistisch blijven, dus 

deze hindernissen moeten worden gezien als zeer 

goede mogelijkheden om nieuwe wegen van 

leren/onderwijzen en beoordelen te verbeteren en te 

ontwikkelen

 

A.3 Hoe kan de Web Avontuurgereedschapskist worden gebruikt? 

✓ Daag leerlingen uit om anders te werken in de klas; 
✓ Daag docenten uit om de klas vanuit een ander gezichtspunt te bekijken; 
✓ Ontwikkel de vaardigheden van studenten zoals autonomie, kritisch denken, analytisch denken, 

argumenteren, teamwork, presentatievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, debatvaardigheden en 
probleemoplossend vermogen; 

✓ Het beheer van de klas omvormen; 
✓ Oefen verschillende manieren om het werk van studenten te beoordelen en te evalueren door middel van 

kwalitatieve feedback; 
✓ Breng vrouwelijke studenten in contact met wetenschap, wiskunde, techniek en technologie. 
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Deel B: Methodologische grondslagen van WebQuests  

 

 

 

 

 

 

 

B.1 Inleiding 

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 lerenden op de niveaus van analyse, synthese, en evaluatie. 

WebQuests hechten bijzonder belang aan het leerproces en de groepsdynamiek. Aan de ene kant bevorderen zij 

het leren en de ontwikkeling op basis van synthese, begrip, informatie transformatie en het oplossen van 

problemen. Aan de andere kant bevorderen WebQuests coöperatief en samenwerkend leren, waarbij leerlingen 

worden aangemoedigd verschillende rollen aan te nemen. WebQuests kunnen ook zowel individueel als collectief 

werk aanmoedigen om het leren te bevorderen. Ze zijn vooral nuttig als instrument voor actieve onderwijs- en 

leerbenaderingen. 

Een WebQuest verschilt nogal van andere Web-gebaseerde ervaringen en het sleutelidee 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 de 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 (zoveel mogelijk) een verkleinde versie te reproduceren van wat volwassenen op het 

werk doen. 

Deze Kit biedt leerkrachten een pedagogisch kader. Zij vinden een complete handleiding voor het gebruik van het 

WebQuest raamwerk in hun lessen, met een lijst van voorgestelde WebQuests, die verschillende onderwerpen 

en gebieden van middelbare scholen in Europa bestrijken. 

 

 

 

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

Involve me and I learn. 

Benjamin Franklin 
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B.2 WebQuests in het kader van samenwerkend leren 

WebQuests houden verband met de benadering van samenwerkend leren bij onderwijzen en leren, omdat het 

basisidee is dat de leerlingen in groepen bijeenkomen om gezamenlijk een "lastige" situatie op te lossen.  Dit is 

gebaseerd op het idee dat onderwijzen een natuurlijke sociale handeling is, waarbij de deelnemers met elkaar 

praten.  

In alle situaties van het echte leven, wanneer mensen in een team moeten werken, suggereert dat een zekere 

relatie en interactie tussen mensen die menselijke capaciteiten, kwaliteiten, de bijdrage van elk aan het 

gemeenschappelijke doel, enz. identificeren. 

In een sfeer van samenwerkend leren, hebben leerlingen, om de WebQuests uit te voeren, de kans om met elkaar 

te praten, ideeën uit te drukken, te argumenteren, verschillende overtuigingen te delen, vragen te stellen over 

andere dan hun eigen gezichtspunten. Dit maakt de verschuiving mogelijk van een "leraar-gecentreerd" leren naar 

een "leerling-georiënteerde" opleiding. 

WebQuests kunnen dus de volgende methodologische problemen oplossen: 

- Verbetering van de efficiëntie van het leren. De leerling leert beter als hij/zij in staat is te spreken, te verklaren, 

te interageren met andere leden van het team; 

- Het verbeteren van de spreekvaardigheid en logische communicatie, het ontwikkelen van een gezamenlijke 
cognitieve activiteit. 

Aan de basis van de sCOOL-IT WebQuests aanpak ligt de veronderstelling dat samen leren niet alleen 

gemakkelijker en interessanter is, maar ook veel efficiënter. En het is belangrijk erop te wijzen dat deze efficiëntie 

niet alleen betrekking heeft op het academisch succes van de leerlingen. Het heeft ook betrekking op hun 

intellectuele ontwikkeling en op hun morele ontwikkeling. Het leer- en ontdekkingsproces helpt anderen om samen 

iets te onderzoeken en op te lossen, om de vreugde te delen van het doen van een gezamenlijk onderwijstraject.  

De structuur van de sCOOL-IT WebQuests toont het volgende proces: 
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Beschrijft een academisch 

uitdagende en intrigerende taak. 

Taak 

Geeft de links naar online 

bronnen die nuttig zijn voor 

de opdracht. 

Bronnen 

Schetst deachtergrond en 

geeft essentiële informatie 

Inleiding 

Beschrijft de stappen die nodig 

zijn om de taak te voltooien. 

Proces 

Beoordeelt leerprestaties 

volgens de het schema. 

Evaluatie 

Samenvatting van de 

leerresultaten die reflectie 

bevordert. 

Conclusie 
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B.3 Pedagogische implicaties van de sCOOL-IT WebQuests 

 

De onderliggende reden om WebQuests te gebruiken is niet gewoon de populariteit van het Internet of het Web, 

maar eerder de pedagogische implicaties die het gebruik ervan belooft aan de innovatieve leerkracht. WebQuests 

bieden een unieke mogelijkheid om een breed scala van effectieve instructiemethoden te combineren in één 

activiteit, waarbij technologie, steigers, samenwerkend leren, kritisch denken, authentieke beoordeling en 

constructivisme allemaal in één naadloze bundel worden geïntegreerd. 

De drie belangrijkste bijdragen die WebQuests hebben op het leren van leerlingen zijn: 

[1] Het verhogen van de motivatie van studenten om te leren door de uitdaging van het confronteren met 

authentieke taken, die hen verplichten een probleem op te lossen, een vergelijking te maken, of een 

hypothese te construeren in relatie tot een levensechte situatie met behulp van echte bronnen. Leerlingen 

zijn gemotiveerd omdat de inspanning die ze moeten leveren voor de gegeven taak verder gaat dan de 

muren van het klaslokaal. De WebQuest taken vragen de leerlingen om na te denken over hun eigen 

perspectieven, en versterken zo de band tussen henzelf en de taak.. 

[2] Het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden opnieuw door het gebruik van een levensechte situatie 

waarin de leerlingen een passende oplossing voor een probleem moeten bedenken. De elementen van 

cognitieve psychologie en constructivisme zijn ingebed in de WebQuest taak omdat de leerlingen niet 

alleen de verzamelde informatie moeten begrijpen, maar ook analyseren, synthetiseren en omzetten in 

iets nieuws door hun eigen perspectieven toe te voegen, wat duidelijk wordt bij het voltooien van de 

gegeven taak. Scaffolding is een andere belangrijke bijdrage, omdat de leerlingen stap voor stap naar de 

hoofdtaak worden geleid, waarbij ze één fase per keer voltooien. Samen helpen deze elementen de 

leerlingen om een diepgaand begrip te ontwikkelen van de belangrijkste kwesties waarmee ze 

geconfronteerd worden, door hun voorkennis te consolideren met de nieuwe informatie die ze ontdekken. 

Dit verschaft hen strategieën die ze kunnen gebruiken wanneer ze een soortgelijk probleem in een andere 

context weer tegenkomen, door hun schemata te activeren. 

[3] [3] Het creëren van de mogelijkheid tot samenwerking, aangezien leerlingen moeten samenwerken om 

de gegeven taak te voltooien, een vitaal element van de leerlinggerichte benadering. Collaboratieve taken 

verminderen het gevoel van isolement dat leerlingen kunnen hebben wanneer zij voor het eerst op 

problemen stuiten, aangezien er via groepswerk steun van medeleerlingen wordt geboden. Dit zal ook 

helpen om de motivatie op een hoger niveau te houden, aangezien zij moeten blijven samenwerken om 

een gemeenschappelijk doel te bereiken. 

Hieronder volgt een theoretisch schema van het gebruik van de sCOOL-IT WebQuests: 
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B.4 De sCOOL-IT WebQuests stimuleren groepswerk en kritisch denken 

 

De sCOOL-IT WebQuest is een doeltreffend 

opleidingsinstrument dat wordt gekenmerkt door 

diepgaande assimilatie van nieuwe kennis door 

kritisch denken. Het idee hierachter is dat de sCOOL-

IT WebQuests worden ondersteund door vier 

hoofdstructuren: kritisch denken, toepassing van 

kennis, sociale vaardigheden en Scaffolded learning. 

Bij het voltooien van een WebQuest, moeten 

leerlingen samenwerken en met elkaar interageren 

om een probleem op te lossen door middel van 

groepsdiscussies, waardoor dialogische 

ontwikkeling wordt bevorderd. In het groepsproces 

dat door een WebQuest wordt gecreëerd, zijn 

leerlingen ook betrokken in een dynamische 

uitwisseling van ideeën en de co-constructie van 

betekenis en kennis, terwijl ze een gezamenlijke 

inspanning leveren om succes te behalen. 

Het aanleren van kritische denkvaardigheden en het 

toepassen van kennis moet gebeuren in een 

constructivistische leeromgeving die "leerlingen 

engageert en hen vraagt om problemen op te lossen 

en vaardigheden te ontwikkelen die voor hen het 

meest betekenisvol zijn". 
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Theoretisch gezien worden de sCOOL-IT 

WebQuests gemaakt om verder te gaan dan de 

traditionele theoretische basis van WebQuests en 

om na te denken over andere aspecten van 

WebQuests als een leerinstrument. Dat wil zeggen, 

in plaats van te focussen op de componenten van 

kritisch denkvermogen en toepassing van kennis, 

wordt ook de nadruk gelegd op constructivistisch 

leren, dat kritisch denken en toepassing van kennis 

omvat. 

In de praktijk is het sCOOL-IT ontwerp van 

WebQuests een complex proces geweest dat een 

zorgvuldige planning vereiste door alle variabelen die 

het leren van de leerling kunnen beïnvloeden in 

perspectief te plaatsen, met inbegrip van sociale, 

psychologische, cognitieve en 

ontwikkelingsaspecten. 

Bovendien, om studenten te helpen bij het openen 

van een dialogische ruimte en bij het bevorderen van 

kritisch denken, stellen alle WebQuests 

ondefinieerbare problemen voor om te onderzoeken. 

Bovendien wijzen ze de leerlingen een reeks 

websites toe met meerdere perspectieven op een 

bepaald onderwerp om hen te dwingen alternatieve 

perspectieven te overwegen, en zo de dialogische 

ruimte en het kritisch denken in de klas verder te 

verruimen. 

Het is vermeldenswaard dat alles (van het 

werkproces tot de scoringscriteria) geanalyseerd 

wordt vanuit het standpunt van de leerlingen. We 

kunnen zeggen dat we leerling-gecentreerde en 

onderzoekende WebQuests hebben gemaakt, 

opgebouwd rond een scenario dat de leerlingen 

interesseert, die in kleine groepen werken, volgens 

de instructies in het WebQuest model. Leerlingen 

dragen collectief bij tot het begrip van belangrijke 

kwesties, breed en diepgaand. Ten slotte zijn de 

formatieve beoordelingen bedoeld om leerlingen te 

helpen groeien, niet om hun fouten op te merken. 

De sCOOL-IT aanpak als volgt worden samengevat:: 
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B.5 Doelgroepen van het opleidingsprogramma 

Het opleidingsprogramma is gericht op twee hoofdcategorieën van begunstigden: 

1. Leraren en schoolleiders op middelbare scholen 

Schoolleerkrachten moeten worden geïnformeerd en opgeleid hoe zij de WebQuests in hun dagelijkse 

activiteiten kunnen gebruiken. Zij zullen gebruik maken van de sCOOL-IT projectaanpak om te leren over 

deze innovatieve, op uitdaging gebaseerde methodologie. Dit zal hen helpen hun pedagogische aanpak 

te verrijken: het bevorderen van betere prestaties van leerlingen in algemene schoolvakken en het 

ontwikkelen 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. Leerllingen op middelbare scholen 

Het sCOOL-IT project trainingsprogramma richt zich ook op studenten met het doel hun niveau van 

betrokkenheid en interesse ten opzichte van algemene schoolvakken te verhogen, met behulp 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. 

B.6 De rol van de leraar en het voordeel bij het gebruik van de WebQuests 

Het feit dat het een op de lerende gerichte activiteit is, betekent dat de lerende een actieve, prominente rol in het 

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

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 selecteren 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 de teamleden en in het aansturen van de teamleden bij 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 mening geven, bekritiseren, of discussiëren in termen van goed of fout. 

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. 
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B.7 De rol van de leerling en het voordeel bij het gebruik van de WebQuests  

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 deel in het 

bereiken van het doel en het delen van de kennis die ze verworven hebben. Een WebQuest is effectief wanneer 

het leerlingen dwingt om van elkaar afhankelijk te zijn. WebQuests stellen 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 effectieve WebQuest stelt leerlingen in staat om 

teamwerkvaardigheden te gebruiken en geeft voorrang aan de transformatie van informatie. 

Last but not least, bevorderen WebQuests ook de "leren leren" competentie. 
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Deel C: Taxonomy van WebQuests 

C.1 Inleiding  

Het doel van de introductie van een WebQuest is om de activiteit wenselijk en leuk te maken voor de leerlingen. 

Wanneer de activiteit die gegeven wordt verband houdt met de interesses, ideeën, vroegere ervaringen, of 

toekomstige doelen van de leerlingen, dan is het van nature interessanter. Daarom is het nodig om aan het begin 

van elke WebQuest een motiverende inleiding te maken die de leerlingen zal boeien en prikkelen. 

Als leerkracht moet je in gedachten houden dat de inleiding van een WebQuest de connectie legt tussen de taak 

die volgt en je leerling. Als het pakkend is en hun interesse wekt, is de kans groot dat leerlingen zich met 

enthousiasme in het avontuur storten. Zo niet, dan zullen ze hun interesse verliezen en minder moeite doen om 

de activiteit tot een goed einde te brengen. Hieronder vind je enkele tips over hoe je een pakkende en boeiende 

inleiding kunt maken voor je WebQuests: 

 Denk aan uw publiek: probeer uw tekst leerlinggericht te maken door aan de leerlingen te schrijven. Pas 

uw schrijfstijl aan en richt u rechtstreeks tot de leerlingen.  

 Geef achtergrondinformatie en motiverende scenario's door leerlingen rollen te laten spelen. In de 

sCOOL-IT WebQuest Present Implications Of Phillipa Foot's "Trolley Problem"/Zelfrijdende auto's - Ja of 

Nee? krijgen de leerlingen bijvoorbeeld de rol van ingenieur in een van 's werelds toonaangevende 

technologiebedrijven, Tesla, Inc. Vanaf het allereerste begin van deze ervaring worden de studenten dus 

ondergedompeld in een zeer levensecht avontuur waarbij ze een specifiek beroep uitoefenen in een 

trendy bedrijf. Deze aspecten zullen de motivatie van de studenten om de gegeven taak uit te voeren 

hoogstwaarschijnlijk vergroten.  

 Voeg levensechte componenten toe aan online onderzoeken voor een volledige betrokkenheid van de 

studenten. Koppel uw onderwerp aan iets dat hun dagelijks leven weerspiegelt of aansluit bij hun 

interesses of doelen. Bijvoorbeeld, de sCOOL-IT WebQuest De invloed van Twitter op de moderne 

samenleving richt zich op Twitter als een sociaal medium dat dicht bij de jongeren van vandaag staat en 

gebruikt het als een hulpmiddel om een aantal belangrijke vragen te stellen waar ze over na moeten 

denken.   

C.2 Proces – processen die in de WebQuest kunnen worden geïntegreerd, afhankelijk 

van de leerdoelen 

 

Hoe kan het proces van een WebQuest zo worden opgebouwd dat de verschillende leerstijlen goed aan bod 

komen? Het Institute for Learning Styles Research definieert de volgende typen lerenden 

(https://www.learningstyles.org/styles/index.html): 

 

Print-georiënteerde leerling  

Belangrijkste kenmerken: 

 Maakt vaak aantekeningen  

 Kan graag op het schoolbord schrijven  

 Onthoudt snel en gemakkelijk wat is gelezen  

 Leert beter nadat hij iets gezien of geschreven heeft 

 



sCOOL-IT  
Innovatieve op ICT gebaseerde opleidingsaanpak  
ter hervorming van educatie en training 
Project nr. 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 hierin is 
vervat. 

- 17 - 

 

Dit type leerling geeft de voorkeur aan de volledige tekst in geschreven vorm. Het voordeel voor dit type 

leerling is dat hij/zij de WebQuest in het gewenste tempo kan doorlopen. Bovendien kan de leerling terug (of 

vooruit) gaan om zich op een bepaald deel van de tekst te concentreren en ervoor te zorgen dat dit deel goed 

begrepen wordt. Voor dit type leerling is het misschien beter om elke WebQuest volledig geprint te hebben. 

Aan de andere kant: online WebQuests zijn ook geschikt om vooruit en achteruit te scrollen en in eigen tempo 

te lezen. 

 

Aurale leerling 

Belangrijkste kenmerken: 

 Heeft de neiging ideeën die mondeling worden gepresenteerd te onthouden en te herhalen  

 Leert goed door lezingen  

 Is een uitstekende luisteraar  

 Kan symbolen, letters of woorden reproduceren door ze te horen 

Dit type leerling luistert het liefst naar een tekst. Als een leerkracht weet dat dit type leerling vertegenwoordigd is 

in de klas waaraan een WebQuest wordt aangeboden, kan hij/zij de tekst van de WebQuest opnemen in een 

geluidsbestand dat kan worden afgespeeld op een smartphone, zodat de leerling de gesproken tekst kan 

gebruiken naast de geschreven, online versie. Merk op dat illustraties niet in gesproken tekst kunnen worden 

omgezet, dus enige visuele inspanning van de leerling is nog steeds vereist. De opname heeft ook het voordeel 

dat ze zo vaak kan worden herhaald als de leerling wil. 

Haptische leerling 

Belangrijkste kenmerken: 

 Houdt van een "hands-on" benadering van leren  

 Betrekt de tastzin bij het leren  

 Maakt graag kunstwerken  

 Vindt het leuk om dingen in elkaar te zetten 

Dit type leerling houdt ervan dingen aan te raken en om die reden kunnen we het ook "tactiel leren" noemen. Het 

is niet zo moeilijk om een versie van de WebQuests voor te stellen die geschikt is voor tactiel leren: de leerling 

zou er baat bij kunnen hebben fysieke objecten te hebben om naar te kijken en mee te werken. Ook zou de 

ontwerper van de WebQuest (leerkracht) erop gebrand kunnen zijn opdrachten te maken die de leerling uitnodigen 

zijn handen te gebruiken: experimenten in natuurkunde, werken met echte planten en dieren in biologie. Ook het 

uitnodigen van deskundigen om een onderwerp in te leiden en toe te lichten (Geschiedenis, Aardrijkskunde) kan 

helpen om de levende wereld in de klas te brengen.  

En voor alle behandelde onderwerpen kunnen leerlingen naar de bibliotheek of naar tentoonstellingen worden 

gestuurd om informatie te krijgen of zelfs om de dingen die ze zien aan te raken. 

 

Interactive leerling 

Belangrijkste kenmerken: 

 Leert het best via verbale overdracht  

 Bromt of praat vaak tegen zichzelf of anderen  

 Is meestal niet lang stil  

 Praat vaak lang... alleen om zichzelf te horen praten! 
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Dit type leerling geeft er de voorkeur aan de inhoud te verwoorden en er met andere leerlingen over te 

discussiëren: hij/zij is spraakzaam en maakt zelfs geluiden wanneer hij/zij niet communiceert (zoals neuriën). De 

meeste WebQuests leiden de leerlingen bewust naar het verwoorden van hun bevindingen en gedachten over 

een onderwerp: het hele proces van het zoeken van informatie en het herformuleren in hun eigen woorden en het 

bespreken van de inhoud in een kleine groep of het maken van een presentatie ervan (wat in de meeste 

WebQuests gebeurt) is zeer geschikt voor dit leerlingtype. Natuurlijk mogen de leerlingen bij individueel werk zo 

veel neuriën of met hun vingers tikken als ze willen. 

Motorisch georiënteerde leerling 

Belangrijkste kenmerken: 

 Leert door te doen, door direct betrokken te zijn 

 Heeft niet veel aandacht voor visuele of auditieve presentaties  

 Wil iets "doen"  

 Probeert dingen uit en houdt ervan om voorwerpen te bewegen 

De typische kinesthetische leerling beweegt veel, luistert slecht en heeft weinig aandacht voor visuele prikkels 

(presentaties) of geschreven informatie: deze leerling moet actief zijn (op tafel tikken of in het klaslokaal rondlopen) 

en hij wordt het best uitgedaagd met opdrachten die hem lichamelijk in beweging brengen. Voor de WebQuests 

kan dit aanpassingen vereisen die erop gericht zijn deze leerlingen te laten bewegen en uit te vinden door te 

experimenteren in plaats van te lezen, voor zover dat mogelijk is. Waarschijnlijk zouden rollenspelen goed passen 

bij hun leerstijl. 

 

Visuele leerling  

Belangrijkste kenmerken: 

 Leert door te zien en door te kijken naar demonstraties  

 Houdt van visuele stimuli zoals foto's, dia's, grafieken, demonstraties, enz.  

 Roept het beeld van een vorm op door het in het "geestesoog" te zien  

 Heeft vaak een levendige verbeelding 

Dit type leerling lijkt bijna het tegenovergestelde van de kinesthetische leerling: deze leerling heeft er baat bij naar 

dingen te kijken (teksten, presentaties, kunstwerken) en heeft de neiging te visualiseren wat er verteld of 

geschreven wordt, geholpen door een levendige verbeelding. De meeste WebQuests die in het sCOOL-IT project 

zijn geproduceerd zullen dit type leerling aanspreken en de basisvoorwaarde om een actieve onderzoeker op het 

internet te zijn, past perfect in dit profiel. 

 

Zintuiglijke leerling (leert door ruiken en proeven) 

Belangrijkste kenmerken: 

 Leert het beste via de reuk- en smaakzin  

 Geuren hebben een speciale betekenis  

 associeert een bepaalde geur met specifieke herinneringen  

 Is vaak in staat om geuren te identificeren  

 Vindt dat geuren het leren bevorderen 

Het zal moeilijk zijn om leerlingen met deze specifieke leerstijl tegemoet te komen of zelfs tevreden te stellen in 

welke onderwijsvorm dan ook die wij kennen. Ook hier zouden fysische en biologische experimenten in de klas, 

naast de opdrachten in de WebQuests, nuttig kunnen zijn. Als we leerlingen echter willen behagen door hen 
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dingen te laten ruiken of proeven, kan het moeilijk zijn dit in een WebQuest of in wat voor les dan ook te verwerken. 

Afgezien van beroepsopleidingsprogramma's voor toekomstige koks en sommeliers (en soortgelijke 

programma's), wordt er in het middelbaar onderwijs niet veel geroken en geproefd. 

C.3 Soorten taken voor een WebQuest, afhankelijk van wat er moet worden bereikt 

Bij het ontwerpen van je WebQuest moet je nadenken over de onderliggende taak en wat je ermee wilt bereiken. 

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

je een korte handleiding voor de verschillende soorten taken voor je WebQuests zoals voorgesteld door Dodge, 

samen met enkele tips en voorbeelden gebaseerd op de ervaring van het sCOOL-IT project. 

Navertel taak  

Doel: Leerlingen laten zien wat ze hebben begrepen van bepaalde informatie die ze hebben opgenomen door 

een document, presentatie of samenvatting te maken. 

Wanneer te gebruiken: aan het begin van uw WebQuest traject met leerlingen. Vertelopdrachten staan dicht bij 

traditioneel leren en vormen een brug naar de andere aanpak van de WebQuest-onderwijsmethode. Een 

verteltaak kan worden gebruikt als een tussenstap om achtergrondkennis van een onderwerp te ontwikkelen. Een 

WebQuest gebaseerd op een verteltaak kan gecombineerd worden met andere taken. In het sCOOL-IT project 

werden vertelopdrachten gecombineerd met elementen uit andere taken om WebQuests te maken waarvan de 

eerste stap is leerlingen kennis te laten verwerven over een bepaald onderwerp en later daarop voort te bouwen. 

Bijvoorbeeld, de WebQuest Hou je van Street Art? introduceert eerst het onderwerp street art en vraagt leerlingen 

naar informatie te zoeken en vragen te beantwoorden die gerelateerd zijn aan deze hedendaagse vorm van kunst. 

De WebQuest ontvouwt zich dan en voegt elementen toe van overtuigingsopdrachten en zelfkennisopdrachten 

om een meer complexe WebQuest ervaring te maken.  

Vaardigheden die een verteltaak probeert te ontwikkelen: samenvatten, distilleren, en uitwerken 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze iets produceren: PowerPoint of andere multimedia presentaties, 

posters, korte verslagen 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest op basis van een vertelopdracht: 

Doen Niet doen 

✓ Houd rekening met de mate waarin de 
leerlingen informatie moeten verwerken. 

✓ Zorg ervoor dat de leerlingen begrijpen dat 
hun presentaties/verslagen geen eenvoudige 
copy-paste van informatie uit de bronnen 
mogen zijn. 

✓ Zorg ervoor dat de leerlingen de vrijheid 
krijgen om te bepalen wat ze rapporteren en 
hoe ze hun bevindingen ordenen. 

 Vermijd het stellen van taken die het zoeken 
naar eenvoudige, zekere antwoorden op 
vooraf bepaalde vragen vereisen. 

 Vermijd het gebruik van vertelopdrachten 
voor kennis die leerlingen al verondersteld 
worden te bezitten en voor onderwerpen 
waarmee ze vertrouwd zijn. 

 

 

Compilatieopdracht 

Doel: de leerlingen informatie uit verschillende bronnen laten verzamelen en in een gemeenschappelijk formaat 

laten gieten 
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Wanneer te gebruiken: wanneer u uw leerlingen vertrouwd wilt maken met een corpus van inhoud uit 

verschillende bronnen en tegelijkertijd keuzes wilt maken over de selectie van informatie en de organisatie ervan. 

Een WebQuest gebaseerd op een compilatietaak zou geschikt zijn wanneer u een nieuw onderwerp introduceert 

en wilt dat uw leerlingen er dieper op ingaan. Een aantal WebQuests in het sCOOL-IT project zijn gebaseerd op 

compilatietaken, hoewel ze allemaal gecombineerd zijn met andere taken voor een multidimensionale ervaring. 

De WebQuest Nucleaire energie en kernenergie begint bijvoorbeeld met een compilatietaak waarin leerlingen 

wordt gevraagd informatie over kernenergiecentrales te verzamelen uit verschillende bronnen (video's, artikelen, 

wetenschappelijke tijdschriften) als een eerste stap naar een diepere analyse van de voors en tegens van 

kernenergie en de mogelijke implicaties van het gebruik van kernenergie.  

Vaardigheden die een compilatietaak beoogt te ontwikkelen: vaardigheden voor organisatie, selectie en 

uiteenzetting van informatie 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze: een compilatie maken in een uniek formaat, bijvoorbeeld een kaart, 

een tentoonstelling, een tijdcapsule, enz.  

 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest gebaseerd op een compilatietaak: 

Doen Niet doen 

✓ Laat de leerlingen de informatie omzetten in 
een uniek formaat. 

✓ Voeg bronnen in verschillende formaten toe: 
wetenschappelijke teksten, video's, 
gedichten, journalistieke artikelen, social 
media posts, afbeeldingen, etc. 

✓ Stel normen voor de organisatie van de 
compilatie. 

✓ Vraag de leerlingen om hun eigen criteria te 
bedenken voor de selectie van de items die 
ze samenstellen en om hun criteria te 
verwoorden. 

 Vermijd het maken van een taak die door 
een simpele copy-paste van informatie 
gedaan zou kunnen worden. 

 Maak niet alle organisatie en opmaak 
beslissingen voor de studenten. 

 

Mysterie-opdracht  

Doel: leerlingen een antwoord laten vinden op een onderwerp door informatie uit een aantal bronnen te 

onderzoeken 

Wanneer te gebruiken: wanneer u interesse wilt wekken voor een onderwerp dat anders onaantrekkelijk of 

impopulair is bij uw leerlingen. Een WebQuest gebaseerd op een mysterieopdracht zou geschikt zijn voor 

leerlingen van alle leeftijden, omdat het berust op het prikkelen van hun nieuwsgierigheid. Dit type WebQuest is 

ook nuttig wanneer je een bepaald onderwerp hebt geïntroduceerd en je je leerlingen wilt aanmoedigen om dieper 

te graven en details te vinden die je niet in je lessen hebt geleerd. Er is één WebQuest in het sCOOL-IT project 

die elementen van een mysterieopdracht combineert met elementen van een analytische opdracht. Genen en 

kleur van de ogen daagt leerlingen uit om voor een tijdje in detectives te veranderen door de oogkleur van de 

kinderen van beroemde personen te onderzoeken. De sleutel tot de oplossing van het mysterie ligt in de 

toepassing van een Punnet vierkant dat hen zal helpen de mogelijke oogkleurcombinaties te bepalen. WebQuests 

gebaseerd op een mysterie-opdracht zouden geschikt zijn om te gebruiken in vakken als "Biologie" of 

"Natuurkunde" waar u aanwijzingen kunt geven op basis van wetenschappelijke kennis.  
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Vaardigheden die een mysterie-taak wil ontwikkelen: vaardigheden om informatie uit verschillende bronnen te 

verzamelen en te verwerken; vaardigheden om informatie samen te stellen door gevolgtrekkingen of generalisaties 

te maken over verschillende informatiebronnen; vaardigheden om kritisch te denken; nauwkeurig onderzoek en 

aandacht voor details. 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze het volgende produceren: een antwoord op een puzzel/mysterie 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest gebaseerd op а mysterie opdracht: 

Doen Niet doen 

✓ Bedenk een complex mysterie dat onderzoek 
van meerdere bronnen vereist. 

✓ Creëer een spoor van aanwijzingen die 
moeten worden samengevoegd om het 
antwoord te geven. 

✓ Zet enkele valse sporen uit om het kritisch 
denken van de leerlingen uit te dagen. 

 Maak geen puzzel die kan worden opgelost 
door alleen het specifieke antwoord op een 
bepaalde webpagina/artikel/video, enz. te 
vinden. 

 

Journalistieke taak 

Doel: de leerlingen feiten laten verzamelen en ordenen tot een journalistiek stuk 

Wanneer te gebruiken: wanneer je inzicht wilt ontwikkelen in mogelijke vooroordelen in berichtgeving. 

WebQuests gebaseerd op een journalistieke taak zijn vooral geschikt voor vakken als "Geschiedenis", maar 

kunnen ook voor andere vakken worden toegepast als ze met andere taken worden gecombineerd. Het sCOOL-

IT project heeft bijvoorbeeld een WebQuest in het thematische gebied "Biologische wetenschappen" die gebruik 

maakt van deze methode. De WebQuest Pandemics and COVID 19: past, present and future is gebaseerd op een 

combinatie van een journalistieke en een compilatietaak. De eerste taak van de leerlingen bestaat erin een aantal 

ziekten te onderzoeken en er feitelijke informatie over te verzamelen. Zodra zij over de nodige kennis beschikken, 

worden zij uitgedaagd een wetenschappelijk artikel over de geselecteerde ziekten te schrijven, in de 

veronderstelling dat het artikel in een wetenschappelijke krant/tijdschrift zal worden gepubliceerd.  

Vaardigheden die een journalistieke taak beoogt te ontwikkelen: kritisch denken, nauwkeurigheid, kritische 

evaluatie van informatie en vermogen om feiten te onderscheiden, ontwikkelen van bewustzijn voor mogelijke 

vooringenomenheid in de berichtgeving 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een journalistiek artikel maken 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest gebaseerd op een journalistieke opdracht:  

Doen Niet doen 

✓ Zorg ervoor dat uw leerlingen begrijpen dat 
nauwkeurigheid het belangrijkst is bij deze 
taak. 

✓ Zorg voor de juiste bronnen, waaronder 
enkele die feitelijk zijn en andere die 
bevooroordeeld zijn. 

✓ Benadruk dat het belangrijk is na te denken 
over je eigen vooroordelen, ze te herkennen 
en hun invloed op het schrijven te 
minimaliseren. 

 Laat niet te veel ruimte voor creativiteit die de 
nauwkeurigheid zou kunnen beïnvloeden 

Ontwerpopdracht  
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Doel: de leerlingen een product of actieplan laten maken dat een vooraf bepaald doel bereikt en binnen bepaalde 

beperkingen werkt 

Wanneer te gebruiken: wanneer u praktische vaardigheden wilt ontwikkelen voor het omgaan met uitdagingen 

in het betreffende thematische gebied. Dit type WebQuests is geschikt voor vakken als "natuurkunde", "biologie" 

en "wiskunde", hoewel ze ook voor andere vakken kunnen worden gebruikt, vooral in combinatie met andere 

soorten opdrachten. Het sCOOL-IT project biedt bijvoorbeeld een WebQuest in Aardrijkskunde die is gebaseerd 

op een ontwerptaak. In ‘Hoe ontwerp je een stad in de toekomst’ is er een combinatie van een ontwerptaak en 

een analytische taak die leerlingen uitdaagt een stadsplan te ontwikkelen dat een moderne plaats voorstelt waar 

iedereen een beter leven kan hebben met zo weinig mogelijk milieueffecten. Alvorens dit te doen worden de 

leerlingen aangemoedigd om de problemen van moderne steden te onderzoeken en de implicaties ervan op het 

leven van de mensen en op het milieu te analyseren.  

Vaardigheden die een ontwerpopgave wil ontwikkelen: vaardigheden om binnen vooraf bepaalde beperkingen te 

werken 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze produceren: een product of een plan van aanpak 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest gebaseerd op een ontwerpopdracht: 

Doen Niet doen 

✓ Stel authentieke beperkingen in, dicht bij het 
echte leven. 

✓ Eis van de leerlingen dat ze een product 
afleveren dat echt voor iemand nodig is. 

✓ Stel beperkingen op waaraan iemand in het 
echte leven kan voldoen, bijvoorbeeld een 
krap budget, wettelijke beperkingen, 
ontwerpcriteria, enz.  

✓ Zorg ervoor dat je nog ruimte laat voor 
creativiteit binnen de beperkingen die je hebt 
vastgesteld. 

 Vraag leerlingen niet om een ideaal product 
te ontwerpen terwijl ze werken binnen 
beperkingen zoals budget of regelgeving. 

 

 

Creatieve productie taak 

Doel: leerlingen iets laten maken binnen een bepaald formaat 

Wanneer te gebruiken: wanneer je je leerlingen wilt betrekken in een creatief proces, maar toch bepaalde 

beperkingen wilt opleggen. Een WebQuest gebaseerd op een creatieve producttaak zou geschikt zijn wanneer 

leerlingen al achtergrondkennis hebben verworven over een bepaald onderwerp, en je hen wil aanmoedigen om 

hun leerproces uit te drukken door middel van een creatief proces, terwijl ze tegelijkertijd voortbouwen op wat ze 

al geleerd hebben. Dit type WebQuests is geschikt voor humanitaire disciplines, omdat ze meer op creativiteit dan 

op nauwkeurigheid berusten. De sCOOL-IT WebQuest Hoe was het om te leven in de steentijd uit het thematische 

gebied "Geschiedenis & Cultureel Erfgoed" biedt een symbiose van een verteltaak, een compilatietaak en een 

creatieve producttaak. Leerlingen worden door verschillende stappen geleid die beginnen met het doen van 

diepgaand onderzoek naar de steentijd om uit te monden in een opstel over hun ervaring als een mens die in de 

steentijd leefde. in dit geval moeten ze de beperkingen van het genre van het opstel schrijven volgen en 

tegelijkertijd hun creativiteit verweven met de kennis die ze hebben opgedaan in de specifieke kenmerken van de 

steentijdperiode.   
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Vaardigheden die een creatieve productietaak beoogt te ontwikkelen: creativiteit en zelfexpressie; vaardigheden 

om een product af te leveren binnen een bepaald formaat 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze: een product afleveren binnen een bepaald formaat: schilderij, 

toneelstuk, poster, spel, nagebootst dagboek, lied, enz.  

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest gebaseerd op een creatieve producttaak: 

Doen Niet doen 

✓ Benadruk creativiteit en zelfexpressie, 
evenals criteria die specifiek zijn voor het 
gekozen genre. 

✓ Benadruk het belang van de beperkingen: 
vasthouden aan een bepaalde artistieke stijl; 
gebruik van de conventies van een bepaald 
formaat; interne consistentie; beperkingen in 
lengte, omvang of reikwijdte. 

✓ Breng creativiteit en beperkingen met elkaar 
in evenwicht. 

 Stel niet te veel beperkingen in die de 
creativiteit zouden beperken. 

 

Eensgezind worden taak  

Doel: De leerlingen laten nadenken over en, indien mogelijk, rekening laten houden met verschillende 

standpunten over een betwist feit 

Wanneer te gebruiken: Wanneer u uw leerlingen verschillende perspectieven wilt laten overwegen en hen bewust 

wilt maken van het bestaan van verschillen in waardesystemen van mensen. Dit type WebQuests is geschikt voor 

disciplines als "Geschiedenis". U kunt ze toepassen wanneer u al kennis over een bepaald onderwerp hebt 

geïntroduceerd en u wilt dat uw leerlingen dezelfde gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven bekijken. 

De sCOOL-IT WebQuest ‘Ik kan mijn spullen over de hele wereld meten! (maten en gewichten)’ valt onder het 

themagebied "Natuurkunde", hoewel er veel historische verwijzingen zijn. In de WebQuests kruipen de leerlingen 

in de huid van de adel, de geestelijkheid en de derde stand en moeten zij de andere leden van de Staten-Generaal 

overtuigen van de keuze voor een bepaalde meeteenheid in plaats van een andere. 

Vaardigheden die een opdracht voor consensusvorming beoogt te ontwikkelen: praktische vaardigheden om 

meningsverschillen op te lossen 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een gemeenschappelijk rapport produceren met een specifiek publiek 

(echt of gesimuleerd) en in een formaat dat vergelijkbaar is met het formaat dat in de wereld buiten de klas wordt 

gebruikt (bv. een witboek over beleid, een aanbeveling voor een of ander overheidsorgaan, een memorandum 

van overeenstemming) 

Tips bij het ontwerpen van een WebQuest gebaseerd op een consensusvormende taak:  

Doen Niet doen 

✓ Zorg voor verschillende bronnen om 
leerlingen aan te moedigen verschillende 
perspectieven te bestuderen. 

✓ Zorg ervoor dat je je taak baseert op 
authentieke meningsverschillen. 

✓ Zorg ervoor dat je je taak baseert op zaken 
van mening en feit, niet alleen op feiten. 

 Baseer de taak niet op fictieve feiten. 
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Overtuigingstaak 

Doel: de leerlingen een standpunt laten verdedigen ten overstaan van een publiek dat vijandig staat tegenover 

het te verdedigen onderwerp. 

Wanneer te gebruiken: wanneer je de achtergrondkennis van een bepaald onderwerp al hebt geïntroduceerd en 

je wilt dat je leerlingen verder gaan dan het simpelweg onthouden van de informatie. Dit type WebQuests is 

geschikt voor een breed scala van vakgebieden en kan worden gecombineerd met andere taken. In het sCOOL-

IT project biedt de WebQuest Tijdzones, DST en de Flat Earthers een combinatie van een analytische taak, een 

compilatie-taak en een overtuigingstaak. Eerst wordt de leerlingen gevraagd informatie op te zoeken en samen te 

vatten over de verschillende tijdzones, het beleid inzake zomertijd in de wereld en de groeiende populariteit van 

de zogenaamde "platte-aarde-maatschappij". Na een analyse van de implicaties van hun bevindingen worden ze 

in twee debatten betrokken met de opdracht hun medeleerlingen te overtuigen van de noodzaak/het nut van de 

zomertijd en van de geldigheid/onwaarachtigheid van de argumenten van de platte-aardbewoners.  

Vaardigheden die een overtuigingsopdracht beoogt te ontwikkelen: vaardigheden om te argumenteren 

vaardigheden om strategieën te ontwikkelen om te overtuigen 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze: een overtuigend betoog houden, gebaseerd op hun kennis 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest gebaseerd op een overtuigingsopdracht: 

Doen Niet doen 

✓ Zorg ervoor dat er een publiek is met een 
andere mening over het verdedigde 
onderwerp (vijandig of neutraal). 

✓ Zorg ervoor dat de leerlingen de nodige 
achtergrondkennis hebben om hun zaak op 
te bouwen en te verdedigen. Breng indien 
nodig extra bronnen in.   

 Vermijd dat de taak slechts een herhaling 
wordt van de informatie die uw leerlingen 
hebben opgenomen. 

 

 

Zelfkennis taak  

Doel: leerlingen een beter inzicht in zichzelf laten ontwikkelen 

Wanneer te gebruiken: Wanneer je je leerlingen dieper in zichzelf wilt laten kijken als onderdeel van hun 

groeiproces. Dit type WebQuests is geschikt voor disciplines als Filosofie, Literatuur en Kunst. Met dit soort 

opdrachten kunt u uw leerlingen aanmoedigen lange termijndoelen te stellen en na te denken over hun ethiek, 

morele overwegingen, zelfverbetering, kunstbeschouwing, persoonlijke smaak in literatuur, enz. Het sCOOL-IT 

project heeft zelfkennis taken gecombineerd met andere taken voornamelijk in het thematische gebied "Filosofie". 

Zes van de zeven WebQuests die in dit vakgebied zijn ontwikkeld, gaan over zelfkennis. Bijvoorbeeld, ‘Hou je van 

Straatkunst?’ introduceert informatie over straatkunst waardoor leerlingen zich afvragen of dit type kunst hen 

aanspreekt. ‘De ethiek van ethisch hacken en hacktivisme’ gaat dieper in op ethisch hacken. Door de implicaties 

van de acties van white hackers te analyseren, gaan leerlingen nadenken over morele kwesties die relevant zijn 

voor de hedendaagse samenleving. ‘Present Implications Of Phillipa Foot's "Trolley Problem"/ Self-Driving Cars - 

Yes Or No?’ stelt een moeilijke vraag waarvan het antwoord een betere zelfkennis vereist.  

Vaardigheden die een zelfkennisopdracht wil ontwikkelen: zelfverbetering; het stellen van lange termijndoelen 

Van studenten wordt verwacht dat ze produceren: in plaats van een product wordt van studenten verwacht dat 

ze antwoorden over zichzelf vinden 
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Tips bij het ontwerpen van je WebQuest gebaseerd op een zelfkennisopdracht: 

Doen Niet doen 

✓ Make sure the questions the students will ask 
themselves are complex and have no easy 
answers. 

✓ Try to cover topics that are relevant to 
today’s world. 

 Stel geen vragen die te simpel zijn en die al 
te korte antwoorden zouden uitlokken. 

 

Analytische taak  

Doel: de leerlingen relaties als oorzaak en gevolg laten vinden en de implicaties ervan laten nagaan 

Wanneer te gebruiken: wanneer u een bepaald onderwerp hebt geïntroduceerd en wilt dat uw leerlingen 

aandacht besteden aan verschillende onderwerpen, overeenkomsten en verschillen vaststellen en de implicaties 

van beide begrijpen. Deze taak doet de leerlingen oorzaak en gevolg relaties begrijpen. Dit type WebQuests is 

geschikt voor een breed scala van vakgebieden, omdat u de leerlingen kunt vragen om grondige vergelijkingen te 

maken tussen verschijnselen, modellen, theorieën, auteurs, enz. De meeste WebQuests in het sCOOL-IT project 

bevatten analytische taken, omdat ze geschikt zijn voor alle disciplines en veel combinaties met andere soorten 

taken mogelijk maken. From Slavery to Black Lives Matter bijvoorbeeld combineert een retelling taak over het 

ontstaan van slavernij met een analyse van de implicaties voor de hedendaagse samenleving. Klimaatverandering 

en de megagletsjers uit het themagebied "Aardrijkskunde" biedt een combinatie van een verteltaak, een 

compilatietaak en een analytische taak. Het daagt leerlingen uit informatie te vinden over de gletsjers op 

Groenland en vervolgens de gevolgen van het smeltende ijs en de opwarming van de aarde te analyseren.  

Vaardigheden die een analytische taak beoogt te ontwikkelen: analytisch denken 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze produceren: een product met analyse 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest op basis van een analytische opdracht:   

Doen Niet doen 

✓ Zorg ervoor dat je opdracht voorwaarden 
bevat voor het speculeren over mogelijke 
implicaties. 

 Voorkom dat leerlingen een eenvoudige 
analyse moeten maken. 

 

Beoordelingstaak  

Doel: de leerlingen informatie laten evalueren en weloverwogen beslissingen laten nemen 

Wanneer te gebruiken: wanneer je je leerlingen kritisch wilt laten oordelen. Er zijn maar weinig WebQuests in 

het sCOOL-IT project die elementen van een oordeelsvormingstaak bevatten. De WebQuest Ontbossing uit het 

themagebied "Aardrijkskunde" is bijvoorbeeld een van de meest complexe die binnen het project zijn ontwikkeld. 

Het combineert elementen van een compilatie-, analyse-, consensusvormings- en beoordelingstaak. Als laatste 

stap in de uitvoering van de WebQuests wordt een schijnproces gehouden waarin leerlingen bepaalde rollen op 

zich nemen in een rechtszaak tegen personen die verantwoordelijk worden gehouden voor de ontbossing en de 

negatieve gevolgen daarvan. 

Vaardigheden die een judgement taak tracht te ontwikkelen: evaluatievaardigheden 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een evaluatie uitvoeren 
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Tips bij het ontwerpen van je WebQuest op basis van een beoordelingstaak: 

Doen Niet doen 

✓ Zorg ervoor dat u informatie voorlegt die 
beoordeeld moet worden. 

✓ Zorg voor voldoende informatie over het 
onderwerp uit verschillende bronnen, zodat 
uw leerlingen weloverwogen beslissingen 
kunnen nemen. 

 Betrek leerlingen niet bij oordeeltaken zonder 
hen genoeg achtergrondinformatie te geven 
om hun complexe evaluatie uit te voeren. 

 

Wetenschappelijke taak  

Doel: uw leerlingen laten oefenen in het bedrijven van echte wetenschap 

Wanneer te gebruiken: Als u uw leerlingen hun innerlijke wetenschapper wilt laten ontdekken door echte 

gegevens te verzamelen, te testen en te beschrijven. Dit soort WebQuests zijn geschikt voor disciplines als 

biologie en natuurkunde, maar kunnen ook in andere disciplines worden toegepast als ze met andere taken 

worden gecombineerd. De taak vereist vergelijking van gegevens uit verschillende bronnen en de leerlingen 

moeten beslissen welke ze zullen ondersteunen door hun resultaten en implicaties in een wetenschappelijk rapport 

te beschrijven. De WebQuests ‘Welke krachten gebruik je?’ (van het thematische gebied "Natuurkunde") en 

‘Ecosysteem op Mars’ ("Biologische wetenschappen") zijn gebaseerd op wetenschappelijke taken die de 

leerlingen uitdagen hun innerlijke wetenschapper te ontdekken.  

Vaardigheden die een wetenschappelijke opdracht beoogt te ontwikkelen: onderzoekvaardigheden 

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een wetenschappelijk verslag produceren 

Tips bij het ontwerpen van je WebQuest op basis van een wetenschappelijke opdracht: 

Doen Niet doen 

✓ Zorg ervoor dat uw opdracht zo realistisch 
mogelijk is. 

✓ Moedig uw leerlingen aan hypothesen op te 
stellen op basis van een begrip van 
achtergrondinformatie die beschikbaar is in 
verschillende bronnen. 

✓ Moedig de leerlingen aan hun hypotheses te 
testen. 

 Baseer uw taak niet op gegevens die al te 
goed bekend zijn. 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van alle WebQuests die binnen het sCOOL-IT project zijn ontwikkeld en 

het type taken waarop ze zijn gebaseerd. Voor verdere referentie kunt u terecht op ons Web Adventure platform: 

https://scool-it.eu/webquests/ 
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Naam van de 
WebQuest 

Navertel 
Taken 

Compilatie 
Taken 

Mysterie 
Taken 

Journalis-
tieke Taken 

Ontwerp 
Taken 

Creatieve 
Productie 

Taken 

Eensgezind-
heid Taken 

Overtuigings 
Taken 

Analytische 
Taken 

Beoorde-
lings 

Taken 

Wetenschaps 
Taken 

Zelfkennis 
Taken 

Wiskunde & Logica  

Wiskunde helpt de 
goede buurt 

            

Rationele 
vergelijkingen: 
Vergelijkingen vd 
tweede graad 

            

Trigonometrische 
functies van een 
scherpe hoek 

            

Kwadratische 
functies 

            

Pythagoras leeft! 
Toepassing van zijn 
stelling in het 
dagelijks leven 

            

Eerstegraads 
vergelijkingen 

            

Geschiedenis en cultureel erfgoed  

Religie, 
verscheidenheid en 
tolerantie 

            

Nationale 
geschiedenis: een 
modern uitvinding? 

            

Van Slavernij tot 
‘Black Lives Matter’ 

            

De Industriële 
Revolutie en 
technologische 
werkloosheid. 
Nemen robots onze 
banen af? 
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Naam van de 
WebQuest 

Navertel 
Taken 

Compilatie 
Taken 

Mysterie 
Taken 

Journalis-
tieke Taken 

Ontwerp 
Taken 

Creatieve 
Productie 

Taken 

Eensgezind-
heid Taken 

Overtuigings 
Taken 

Analytische 
Taken 

Beoorde-
lings 

Taken 

Wetenschaps 
Taken 

Zelfkennis 
Taken 

Leven in het Oude 
Rome 

            

Hoe was het leven 
in de Steentijd? 

            

Welke problemen 
hadden 
democratieën in de 
dertiger jaren.? 

            

Biologie  

Het Ecosysteem op 
Mars 

            

Pandemieën en 
COVID 19: verleden 
heden en toekomst 

            

Fractalen: de 
Geometrie in ons 

            

Het menselijk 
lichaam 

            

Waarom doen 
spieren pijn als je 
(te) hard rent? 

            

Genen en de kleur 
van je ogen 

            

Natuurkunde  

Welke gebruik jij?             

Hoe werkt een LED 
zaklamp? 

            

Ik kan mijn spullen 
over de hele wereld 
meten! (gewichten 
en maten) 
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Naam van de 
WebQuest 

Navertel 
Taken 

Compilatie 
Taken 

Mysterie 
Taken 

Journalis-
tieke Taken 

Ontwerp 
Taken 

Creatieve 
Productie 

Taken 

Eensgezind-
heid Taken 

Overtuigings 
Taken 

Analytische 
Taken 

Beoorde-
lings 

Taken 

Wetenschaps 
Taken 

Zelfkennis 
Taken 

Geschiedenis van 
het atoom 

            

Kernenergie en 
kernkracht 

            

De Diepten van het 
Universum 

            

Geografie  

Een missie voor de 
Internationale 
Geografische Unie 
(IGU) 

            

Een de winnaar is…             

Tijdzones, DST de 
Platte Aarde 
aanhangers 

            

Klimaatverandering 
en de mega-
gletsjers 

            

Ontbossing             

Hoe ontwerp je een 
stad in de 
toekomst? 

            

Filosofie   

Hou je van 
Straatkunst? 

            

Cyber-pesten: de 
schade voor 
jongeren 
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Naam van de 
WebQuest 

Navertel 
Taken 

Compilatie 
Taken 

Mysterie 
Taken 

Journalis-
tieke Taken 

Ontwerp 
Taken 

Creatieve 
Productie 

Taken 

Eensgezind-
heid Taken 

Overtuigings 
Taken 

Analytische 
Taken 

Beoorde-
lings 

Taken 

Wetenschaps 
Taken 

Zelfkennis 
Taken 

De ethiek van 
ethisch hacken en 
hacktivisme 

            

De invloed van 
Twitter op de 
moderne 
samenleving 

            

Huidige implicaties 
van Phillipa Foot’s 
“Trolley Problem”. 
Zelfrijdende auto’s: 
Wel of niet? 

            

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

            

De EPISCHE 
vertelling: wat een 
schitterend 
avontuur! 
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C.4 Bronnen: Criteria voor het kiezen van betrouwbare internetbronnen voor WebQuests 

 

Waarom is de selectie van de internetbronnen belangrijk bij de definitie van een WebQuest? 

Het hart van de WebQuest zijn de bronnen. Daarom moeten docenten die WebQuests ontwikkelen uitstekende 

bronnen van betrouwbare bronnen vinden, die een hoog potentieel hebben om na verloop van tijd online te blijven. 

Goede en goed gestructureerde WebQuests vergemakkelijken zinvol gebruik van het Web voor educatieve 

doeleinden. Leerlingen moeten voordeel halen uit internetbronnen die interactief zijn, rijk aan media, eigentijds, 

gecontextualiseerd, of met verschillende perspectieven. 

Aangezien de bronnen van WebQuests op voorhand worden geselecteerd, zullen de leerlingen het grootste deel 

van hun tijd doorbrengen met het werken met informatie, eerder dan met het zoeken ernaar. Er zijn verschillende 

voordelen verbonden aan het gebruik van vooraf geselecteerde bronnen: 

 Geen tijd wordt verspild aan vergeefse Google-zoekopdrachten 

 Garandeert dat leerlingen alleen informatie van hoge kwaliteit gebruiken 

 Het gebruik van internetbronnen is gerichter, omdat leerlingen minder worden afgeleid door irrelevante 

websites 

 Moedigt leerlingen aan om meerdere informatiebronnen over een onderwerp te bekijken, niet alleen de 

eerste site die ze vinden 

 Schept vertrouwen bij de leerlingen in het succesvol uitvoeren van online onderzoek 

 Selecteer bronnen die het onderwerp vanuit verschillende standpunten benaderen, met een mix van feiten 

en meningen.  

 Moedig leerlingen aan om verschillende bronnen over een onderwerp te bekijken.  

Door de WebQuest-bronnen zullen de leerlingen zich ervan bewust worden dat het internet niet de "bron van alle 

kennis" is, en ervaring opdoen met het samenvatten van informatie uit verschillende bronnen - zoals 

probleemoplossers in de echte wereld moeten doen. Natuurlijk kunnen de bronnen bestaan uit websites, online 

databanken, boeken, kranten. Maar het vinden van nuttige websites, op het juiste niveau voor de beoogde 

leerlingen, kan een uitdaging zijn. Het is heel belangrijk om betrouwbare informatiebronnen te kiezen, die worden 

geproduceerd of beheerd door betrouwbare organisaties en/of websites en databanken. Bovendien zijn 

nieuwsbronnen bijzonder nuttig wanneer een onderwerp vaak aan verandering onderhevig is of veel media-

aandacht krijgt. 

We presenteren enkele voorwaarden waaraan een goede WebQuest moet voldoen. Pedagogische voorwaarden: 

 Een goed ontworpen WebQuest biedt leerlingen inhoud en bronnen aan in een context. Het laat leerlingen 

leren over een onderwerp in een brede context. In sommige gevallen is het belangrijk om bronnen te 

vinden die leerlingen een onderwerp laten verkennen als een probleem dat opgelost moet worden  

 Goede bronnen voor een WebQuest hebben een "haakje", d.w.z. een motiverend beginpunt of een 

wenselijk eindpunt dat interessant zou moeten zijn voor de leerling. Dit kan een bron zijn die de interesse 

van de leerling wekt (een on-line spel, nieuws, een info-grafiek...) 

 Goede WebQuest' bronnen steunen ook op materiaal dat geschikt is voor leeftijd en vaardigheid. Het web 

bevat alles van kinderrijmpjes tot postdoctorale artikelen, en het vinden van geschikte bronnen is een 

veeleisende taak voor een leerkracht. Met een succesvolle verzameling links kan een WebQuest 
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geschikte eisen stellen aan leerlingen met verschillende vaardigheden en het kan een hulpmiddel zijn om 

de instructie te differentiëren 

Ten slotte moet erop gewezen worden dat de webgebaseerde bronnen een fundamenteel element zijn voor het 

bevorderen van de kritische denkvaardigheden van de leerlingen tijdens het gebruik van de WebQuest 

benadering. Inderdaad, kritisch denken is alom geprezen als een essentieel onderwijsresultaat voor studenten op 

alle niveaus en in alle disciplines (Horvarth & Forte, 2011; Reed & Kromrey, 2001), omdat het studenten helpt een 

dieper begrip te krijgen van de gepresenteerde informatie (Dwyer, Hogan, & Stewart, 2012), hun besluitvormings- 

en probleemoplossingsvaardigheden ontwikkelt (Gambrill, 2006; Ku, 2009), hun motivatie om te leren verhoogt 

en hun vermogen om kritisch na te denken en te analyseren over hun eigen leren verbetert (Phan, 2010). Vandaar 

dat tal van studies zich hebben gericht op verschillende instructie-interventies die zijn ontworpen en 

geïmplementeerd om de ontwikkeling van kritisch denken bij leerlingen te bevorderen. 

Het kiezen van betrouwbare webgebaseerde bronnen vereist van leerlingen dat ze informatie op het internet 

evalueren en een veelheid aan standpunten en ideologieën in overweging nemen, waardoor kritisch denken 

mogelijk wordt bevorderd. In een soortgelijke geest wijzen sommige onderzoekers erop dat een dialogisch 

perspectief op het internet stelt dat het "niet zozeer een "gereedschap der gereedschappen" [is] als wel een 

kakofonie van stemmen die ontelbare mogelijkheden biedt voor dialogisch engagement met meerdere 

perspectieven op elk onderwerp, wat suggereert dat leerkrachten leerlingen moeten blootstellen aan een 

verscheidenheid van online bronnen om het denken over verschillende perspectieven te stimuleren.  

Eén manier om de dialogische ruimte in de klas te verbreden is, in elke WebQuest, een reeks bronnen te 

selecteren om de leerlingen te betrekken bij meerdere perspectieven. Op deze manier vormen de WebQuests een 

krachtig en effectief instrument voor het bevorderen en cultiveren van kritisch denken. 

Algemene methodologische voorwaarden en cognitieve kenmerken bij het kiezen van betrouwbare web-

bronnen voor een goede WebQuest 

Enkele algemene methodologische voorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van 

web-gebaseerde informatiebronnen kunnen als volgt worden omschreven: 

 Een internetbron kan het best worden gebruikt wanneer deze ook betrekking heeft op het leerplan.  

 Sommige van de geselecteerde web-instrumenten moeten eerder teamwerk dan individueel werk mogelijk 

maken. 

 Goed gekozen internetbronnen moeten zeer visueel zijn. Het web is een visueel medium, en met het juiste 

gebruik van visuele elementen kan een context voor het leren worden gecreëerd; visuele elementen 

kunnen ook de belangstelling van de leerlingen voor het onderwerp beïnvloeden. 

 Goede internetbronnen moeten ook gemakkelijk te gebruiken zijn. Leerlingen moeten in staat zijn om de 

inhoud van de bronnen gemakkelijk te begrijpen om de WebQuest taken te volbrengen. 

Samengevat moeten de internetbronnen:  

 Passend zijn en een bredere uitleg geven voor het realiseren van de taak 

 strikt noodzakelijk zijn om de taak te volbrengen  

 Voldoende zijn en gegroepeerd volgens logische criteria 

 Intuïtief zijn en elkaar integreren 

 Bied begeleiding voor de activiteiten die samenwerking van leerlingen of groepen impliceren 

 Specifieke behoeften en interesses aanspreken 
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Bovendien moet bij de keuze van betrouwbare web-bronnen voor een goede WebQuest rekening worden 

gehouden met een aantal cognitieve kenmerken:  

1. Logische betekenis. De WebQuest kan op zichzelf een "epitome" of pre-organizer van inhoudelijke 

kennis en onderzoeksactiviteit vormen. In een WebQuest kan de leraar de inhoud op een begrijpelijke 

manier voor de leerlingen structureren, op voorwaarde dat het een logische betekenis heeft die voor de 

leerlingen voorstelbaar is. Met behulp van verschillende soorten webgebaseerde bronnen is het mogelijk 

om de kennisstructuur van het vakgebied te modelleren. 

2. Psychologische betekenis. Met de juiste selectie van bronnen maakt een WebQuest het mogelijk om 

een leeractiviteit te construeren die is aangepast aan het psycho-evolutieve niveau van de student. Voor 

de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden moet de taak groepsonderzoek vereisen dat leidt tot 

wat Vygosky de "Zone van Proximale Ontwikkeling" noemt (tot het niveau waarop een leerling beter 

presteert met de hulp van meer capabele medeleerlingen dan op zichzelf) 

3. Zelfsturend leren. In de WebQuest is het fundamentele werk van de leerling autonoom: hij/zij is degene 

die de informatie selecteert die hij/zij relevant acht; en ook degene die de kennis structureert, door 

zijn/haar eigen cognitieve schema's op te bouwen. Daarom moeten de webbronnen zo gekozen worden 

dat ze de leerling kunnen helpen bij het synthetiseren, samenvatten, analyseren en vergelijken van 

verschillende informatiebronnen en -middelen. 

4. Hoge "sociale functionaliteit" van het leren. Het ecologisch-contextuele paradigma van het leren stelt 

de noodzaak voor om in het onderwijsproces rekening te houden met het nut van bepaalde kennis voor 

de leerling, gezien vanuit het "sociale ecosysteem" waarin de leerling is opgenomen. In die zin is het 

gebruik van Internet als leermiddel van groot belang voor studenten. Het kan leiden tot leerprocessen die 

toepasbaar zijn op andere niet-academische gebieden: manier van vrijetijdsbesteding, autonomie bij het 

oplossen van schooltaken, enz. Dit zou ook kunnen leiden tot een hoge mate van leermotivatie. 

5. Metacognitie. Met WebQuests moeten complexe leersituaties worden gecreëerd waarin van leerlingen 

wordt verwacht dat zij zelfstandig leren op basis van ontdekking en effectief gebruik van ICT. In deze zin 

kunnen leerlingen door goed geselecteerde webbronnen uitgebreide zelfkennis verwerven over hun eigen 

leren. 

 

Enkele tips voor een doeltreffende zoektocht op het internet 

De op het web beschikbare informatie kan eindeloos lijken en het is gemakkelijk om online te verdwalen, waardoor 

u gemakkelijk kostbare tijd verliest.  Er zijn veel nuttige technieken die kunnen helpen bij het vinden van goede 

online bronnen. Hieronder volgen enkele tips voor het vinden, evalueren en beheren van internetbronnen: 

 Haal aanwijzingen over de herkomst van informatie uit de url, of het webadres, van de sites die u vindt 

 Controleer of de website actueel wordt gehouden en of alle links op de pagina nog actief zijn. Goed 

onderhouden websites tonen een revisiedatum op de homepage 

 Probeer te beoordelen of de informatie juist is.  Iedereen kan online informatie publiceren en het is soms 

moeilijk te weten wat troep is en wat de moeite waard is.  Het volgende schema kan een overzicht geven voor 

de beoordeling van elke on-line bron: 
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Name of Site: __________________________________________________ 

URL:  ________________________________________________________ 

 

Kritische vragen Aantekeningen 

Wie heeft de informatie op de site geschreven? 

 Welke informatie en bronnen biedt de site? 
 Wie is de auteur/uitgever? 
 Verstrekt de auteur contactinformatie? 
 Wat zijn de geloofsbrieven van de auteur? 
 Is de site gemaakt of gesponsord door een 

gerenommeerde organisatie? 

 

Inhoud 

 Wat is het doel van de site: overtuigen, informeren 
of amuseren? 

 Is de informatie op de site objectief of 
bevooroordeeld? 

 Behandelt de site het onderwerp grondig? 
 Is de informatie op de site goed geschreven? Zijn er 

spelfouten of grammaticale fouten? 
 Bestaat er een pagina met geciteerde werken? 
 Bevat de site multimedia-elementen die helpen het 

onderwerp uit te leggen? 
 Navigatie 
 Is de site overzichtelijk en gemakkelijk te navigeren? 
 Past het ontwerp bij het doel? 

 Zijn er advertenties die mij kunnen afleiden? 
 Duurt het lang voordat de site geladen is? 

 

Wanneer is de site gemaakt/voor het laatst bijgewerkt?? 

 Geeft de site aan wanneer deze voor het eerst is 
gemaakt en voor het laatst is bijgewerkt? 

 ªWerken de links, of leiden ze naar foutmeldingen, 
zoals "Page Not Found"? 

 

Waarom zou ik deze site gebruiken? 

 Voldoen de bronnen op deze site aan mijn 
behoeften? 

 Is de informatie verifieerbaar, diepgaand en up to 
date? 

 Waarom is deze website een betere bron dan 
sommige andere sites die ik reeds bezocht heb? 
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Afsluiting van een WebQuest 

De conclusie van een WebQuest is het gedeelte waarin leerlingen en leerkrachten kunnen reflecteren op de 

ervaring die ze hebben gehad en opmerkingen kunnen maken over wat ze leuk vonden, wat ze niet leuk vonden, 

wat ze hebben geleerd en wat ze zouden veranderen aan de WebQuest. Er zijn verschillende manieren om een 

zinvolle conclusie te realiseren: 

 Stel vragen voor reflectie/zelfreflectie: een goede manier om de WebQuest ervaring af te ronden is door de 

leerlingen enkele vragen te stellen. Het is niet nodig dat ze meteen de antwoorden geven. Bijvoorbeeld, de 

sCOOL-IT WebQuest From Slavery to Black Lives Matter biedt een conclusie die een aantal vragen stelt. Zij 

bieden leerlingen de gelegenheid zelf na te denken over de ervaring en hun eigen conclusies te trekken over 

de geleerde lessen.  

 

 Slotopmerkingen over de verwachte leerresultaten: een andere manier om uw conclusie op te bouwen is het 

leertraject samen te vatten en daarbij aan te geven welke kennis, vaardigheden en competenties de leerlingen 

onderweg zouden moeten hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld, de sCOOL-IT WebQuest Tijdzones, DST en de 

Flat Earthers bevat een afsluitende paragraaf die de leerervaring samenvat en de vaardigheden opsomt die 

deze WebQuest naar verwachting zou ontwikkelen. Vergelijkbare conclusies zijn ontwikkeld voor de 

webQuests Genen en kleur van ogen, Nationale geschiedenis - slechts een moderne uitvinding? en Wiskunde 

helpt de goede buurt, ontwikkeld binnen het sCOOL-IT project. 

 

 Het is ook mogelijk de WebQuest af te sluiten door het onderwerp verder uit te werken en de leerlingen 

mogelijkheden te bieden voor aanvullend onderzoek als ze daar zin in hebben. De sCOOL-IT WebQuest 

Ecosysteem op Mars bevat bijvoorbeeld een conclusie die extra stof tot nadenken geeft over het onderwerp 

van het koloniseren van andere planeten. Er zijn ook links naar websites die leerlingen aanmoedigen om 

dieper in het onderwerp te duiken en hun eigen zoektocht naar meer kennis te beginnen.  

 

Welke afsluiting je ook kiest voor je WebQuest, zorg ervoor dat ze zinvol is voor de leerlingen en ruimte biedt voor 

reflectie over hun web avontuur.   
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Section D: WebQuest evaluatie 

Wat de evaluatie van WebQuests betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de beoordeling door de 

leerlingen van de verwachte leerresultaten/doelstellingen en de beoordeling van de WebQuest zelf. Maar het is 

ook belangrijk om in gedachten te houden hoe leerlingen al dan niet de resultaten kunnen begrijpen die zij 

bereiken.  

Dit werk legt ook de nadruk op de beoordeling van de WebQuests om te weten, om te begrijpen hoe ze werkten 

voor leerlingen en leraren, hun waarde. Al met al moeten de gegeven voorstellen, die al in het sCOOL-IT 

Comprehensive Training Programme zijn geschetst, worden gerespecteerd en in overweging worden genomen 

bij de voorbereiding van evaluatieactiviteiten.  

Als je nadenkt over de evaluatie van WebQuests, moet je rekening houden met het leerproces van WebQuests 

en de rol van rubrics bij de evaluatie. In deze sectie vindt u een korte handleiding voor de verschillende taken voor 

uw WebQuests evaluatie, samen met enkele tips gebaseerd op de ervaringen van het sCOOL-IT project. 

 

D.1 Raamwerk  

Het testproces kan op twee manieren worden verwerkt: blended en face to face, afhankelijk van de 

omstandigheden van het Coronavirus op scholen. Rekening houdend met alle uitdagingen die u kunt tegenkomen, 

kunt u de tests over 4 weken spreiden. Elke leerkracht kan leerlingen van de middelbare school tussen 13 en 15 

jaar oud omvatten. Voor het welslagen van deze taak zou het nuttig kunnen zijn twee leerkrachten bij de evaluatie 

te betrekken. Alle betrokken leerkrachten zouden persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht van het 

project. Dit zal ervoor zorgen dat de rollen tijdens de hele zoektocht worden verdeeld. Het enige probleem 

waarmee men rekening moet houden, is de privacywetgeving in elk land.  

Het zou ook een goede zaak zijn als elke verantwoordelijke docent een gemeenschappelijk werkplan op zou 

stellen dat over de betrokken leerlingen en docenten wordt verdeeld en dienovereenkomstig wordt uitgevoerd. 

D.2 De inhoud van en de voorwaarden voor het testen 

Houd er rekening mee dat u verschillende leeftijdsgroepen kunt opnemen en dat de leerlingen de WebQuest naar 

eigen inzicht kunnen benaderen, d.w.z. voorbereiden op het uittesten ervan. De WebQuests kunnen in meer dan 

één klaslokaal worden getest, online, en via een videoverbinding. Leraren kunnen aanwezig zijn tijdens de 

testfase. Bij elke WebQuest zou de terminologie (woordenschat) echt een grote uitdaging kunnen zijn voor een 

leerling op deze cognitieve niveaus. Door actief deel te nemen zijn (de leerkrachten) ook in staat het niveau van 

de terminologie (woordenschat) aan te passen aan dat van de deelnemende leerling. U moet zich ervan bewust 

zijn dat als het nodig is, u alle WebQuests kunt aanpassen.   

Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de reacties van de leerlingen op de WebQuest, aangezien het 

een andere vorm van lesgeven is. De leerlingen zijn vertrouwd met een les die structuur, begeleiding en specifieke 

doelstellingen biedt binnen een kort tijdschema. De didactiek is vergelijkbaar, het klassenmanagement is anders. 

De leerlingen zouden de WebQuest kunnen zien als een soort speeltuin, er is veel lawaai, veel doen alsof en zich 

verdelen in actieve rollen in de groep, wat een enorme uitdaging vormt. In het voorbeeld van een van onze scholen 

werden de leerlingen te gemakkelijk afgeleid door de links/filmpjes. Zij vonden het surfen door alle links veel 

boeiender dan het voltooien van hun deel van hun taak. De terminologie veroorzaakte veel problemen voor de 
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leerlingen, ze konden zich niet inleven in het woord of de zin. Dit veroorzaakte veel frustratie, wat leidde tot een 

minder proactieve aanpak. Toen de leerlingen het vragen om hulp beu werden, vulden ze snel een antwoord in 

(sociaal correct) om de WebQuest af te ronden. Sommige leerlingen vonden de onderwerpen interessant, vooral 

wanneer we ze aanpasten aan hun denkniveau.   

Het is dus belangrijk om de zwakke punten te begrijpen waarmee je ook te maken kunt krijgen, om voorbereid te 

zijn om ze te vermijden vóór het evaluatiewerk dat de leerlingen doen. Categorieën en WebQuests vereisen in 

feite een andere methodologie en aanpak in de klas. 

 
Helemaal 

oneens 

Enigszins 

oneens 

Enigszins 

eens  

Helemaal 

eens 

De WebQuest was goed gestructureerd en duidelijk 
    

De taak was uitvoerbaar in de gegeven tijd 
    

De opdracht was interessant en motiveerde me om te 

werken 

    

Het was gemakkelijk om het voorgestelde in de WebQuest 

te volgen 

    

De WebQuest was nauw verbonden met het thema van de 

gegeven les 

    

De bronnen hebben mij geholpen om een duidelijk begrip 

te krijgen van het thema van de gegeven les 

    

De WebQuest heeft me geholpen mijn kennis van het 

onderwerp van de les te verbeteren 

    

  

Hieronder vindt u enkele resultaten en de manier waarop de leerlingen de WebQuest hebben verwoord en 

geanalyseerd. Dit werk werd gedaan in een van de scholen van het sCOOL-IT Project in de hoop dat het u zal 

helpen om uw eigen werk met succes te ontwerpen: 
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De tabel is een afbeelding en kon niet vertaald worden, de categorieën zijn dezelfde als in de voorgaande tabel. Hetzelfde 
geldt voor de volgende tabel over een andere WebQuest. 

 

D.3 Evaluatieresultaten 

Met betrekking tot de WebQuests analyses en het werk met de leerlingen, hebben de leraren een belangrijke rol 

om de leerlingen de beste hulpmiddelen, oriëntatie en feedback van goede kwaliteit te geven. Daartoe moet elke 

leerkracht kennis hebben van de ontwikkeling van elke klas, van de context van elke leerling en van het 

kennisniveau van elke leerling met betrekking tot het leerplan. Sommige van de gegeven WebQuests hebben veel 

links naar uitleg en werk. Leerkrachten moeten deze bronnen echter beheren met het oog op een goed 

klassenmanagement en het is belangrijk niet te vergeten dat leerlingen de links moeten kiezen die zij willen en 

meer diepgaand werk moeten doen. Wat de terminologie betreft, kan het voor sommige leerlingen en hun leeftijd 

een grote uitdaging zijn; daarom zijn oriëntatie en begeleiding door de leraren van essentieel belang. 
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Section E: Een WebQuest ontwerpen 

 

Hieronder beschrijven we de aanpak voor het maken van een uitgebreide en succesvolle online WebQuest. 

E.1 Hantige tips om een WebQuest te ontwerpen 

 

Navigeren in een WebQuest 

Maak een navigatieblok voor een gemakkelijke navigatie tussen de verschillende stappen van de WebQuest. Het 

navigatieblok kan horizontaal of verticaal zijn en er mag maar één stap tegelijk zichtbaar zijn. Op het sCOOL-IT 

Web Adventure Portal wordt bijvoorbeeld een verticaal navigatieblok gebruikt. 

 

INLEIDING 

TAAK 

PROCES 

BRONNEN  

CONCLUSIE 

EVALUATIE 

 

Het is belangrijk de gebruikers duidelijk te maken in welke stap zij zich bevinden, door de actieve stap te 

onderscheiden van de andere. Dit kan bijvoorbeeld door de actieve stap een andere kleur te geven dan de rest. 

Gebruik een combinatie van afbeeldingen en tekst Om de uitvoering van een WebQuest plezierig en begrijpelijk 

te maken. De afbeeldingen moeten altijd een onder- of bovenschrift hebben, waarin aan de gebruiker wordt 

uitgelegd wat de afbeelding laat zien en wat de bron van de afbeeldingen is. 

Er zijn veel websites die het publiek gratis toegang geven tot en gebruik laten maken van een grote 

verscheidenheid aan foto's, grafieken en iconen. Enkele van hen zijn:  

- pixabay.com 
- pexels.com 
- unsplash.com 
- free-images.com 
- freepik.com 
- flaticon.com 
- pictogrammen8.com   
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Verdeel de tekst in sub-stappen 

Hoewel u het navigatieblok hebt, is het mogelijk dat sommige stappen, bijvoorbeeld de stap PROCES, uitgebreide 

tekst bevatten die al dan niet bestaat uit extra substappen. In ieder geval is het goed om een gestructureerde 

visualisatie aan de gebruikers te geven, dus u kunt subsecties of sub-stappen binnen een stap maken. 

Om dit te bereiken kunt u intern in een stap (bijv. in de stap PROCES) een opeenvolging van 

submodules/substappen gebruiken in een ander navigatieblokformaat. Enkele goede oplossingen zijn het maken 

van tabs of accordeon of toggle sectie. 

 

De tabel is een afbeelding en kon niet vertaald worden 

 

Op het sCOOL-IT Web Adventure Portal wordt bijvoorbeeld een toggle-sectie gebruikt, waarbij telkens slechts één 

deelstap actief en zichtbaar is.  
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Bronnen en andere links.  

Elke link die je in je WebQuest gebruikt, of die nu deel uitmaakt van de stap Resources of niet, moet openen in 

een nieuw tabblad van je browser, zodat de gebruikers hun voortgang niet verliezen. Gebruik gewoon een nieuw 

tabblad link voor elke video, artikel, paper of online website. 

Navigatie binnen de verschillende categorieën van WebQuests. 

Het is belangrijk dat de gebruikers op elke online pagina die relevant is voor de WebQuests, kunnen zoeken en 

navigeren naar andere WebQuests binnen dezelfde categorie of andere categorieën.  

Bijvoorbeeld, op het sCOOL-IT Web Adventure Portal is er een afbeelding aan de rechterkant van elke WebQuest 

die de gebruikers doorverwijst naar een specifiek schoolonderwerp. 

 

 Bovendien kunnen de gebruikers op een specifieke categorie/onderwerppagina via een lijst onderaan de pagina 

worden doorverwezen naar de andere categorieën/onderwerpen. 
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E.2 Online Bronnen en hulpmiddelen 

 

Wat je nodig hebt om een online WebQuest bewaarplaats voor je leerlingen te maken is een website. 

Er zijn tal van Content Management Systemen die kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een website. 

De meest bekende zijn: 

- drupal.org  

- joomla.org 

- wordpress.com  

 

Andere nuttige bronnen: 

- Hoe maak je een WebQuest met WordPress  
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Deel F: De ervaringen met sCOOL-IT WebQuest  

 

In deze sectie vindt u verschillende verslagen gebaseerd op de sCOOL-IT pilot ervaring. De sCOOL-IT partners 

hebben alle WebQuests getest en er hun feedback op gegeven. Zorg ervoor dat u bij de voorbereiding van uw 

werk met uw leerlingen rekening houdt met een aantal van de hieronder beschreven praktijken die wij belichten. 

 

Vak: Wiskunde & Logica 

 

Eerstegraads vergelijkingen (ervaring nr.1) 

Beschrijving 

De leerlingen kregen een labyrint voorgeschoteld, die in groepjes van vier werden verdeeld. Om langs het labyrint 

te reizen moesten de leerlingen problemen oplossen met vergelijkingen van de eerste graad. 

Stap voor stap 

Doelgroep Duur en klasomgeving 

Deze activiteit werd toegepast op leerlingen van 14/15 jaar oud; de duur van de activiteit was 90 minuten. De 

groep begreep de instructies van de WebQuest en ging meteen aan de slag. De leerlingen waren erg enthousiast 

en zelfs degenen met meer moeilijkheden in het onderwerp wilden het begrijpen en meedoen.  

De rol van de leerkracht 

Sommige groepen konden sommige vergelijkingen niet formeel maken om de problemen op te lossen en de 

leerkracht bood ondersteuning aan de werkgroepen, om het doel van de taak te bereiken. Het feit dat de 

WebQuest oplossingen voorstelde, en in de vorm van een labyrint, met een einde, zorgde ervoor dat leerlingen 

niet ontmoedigd raakten toen ze de taak niet meteen konden volbrengen. Integendeel, het moedigde leerlingen 

aan om te willen begrijpen hoe een vergelijking kon worden toegepast. 

De rol van de leerling 

De leerlingen toonden hun inzet tijdens de activiteit. Sommige groepen konden de vergelijkingen niet formaliseren 

en testten de gegeven oplossingen om de juiste te vinden; zelfs nadat ze de juiste oplossing hadden gevonden, 

wilden ze begrijpen wat de vergelijking was die nodig was om het probleem op te lossen. 

De leerlingen bleven geëngageerd gedurende de hele activiteit en wilden de opgaven mee naar huis nemen om 

te controleren of er nog situaties waren. 

Evaluatie en feedback voor de leerlingen 

Alle leerlingen vonden het leuk en vroegen om herhaling; ze klaagden over de weinige tijd die ze hadden. Ze 

vonden de activiteit vruchtbaar en nuttig. 

Leerresultaten 

Kennis 

https://scool-it.eu/webquests/first-degree-equations/
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Problemen oplossen met vergelijkingen van de 1e graad, vergelijkingen oplossen; lezen en interpreteren van 

uitspraken. 

Vaardigheden 

Groepswerk, kritische geest, ontwikkelen van doorzettingsvermogen. 

Voordelen en ervaringen 

Activiteit die verschilt van wat ze hebben en die hen aanmoedigt om kennis toe te passen. 

Werken in groepen betekent dat leerlingen met meer moeilijkheden kunnen deelnemen door nuttige suggesties 

te geven, aangezien de context van de problemen verband hield met hun dagelijks leven. 

 

Eerstegraads vergelijkingen (ervaring nr.2) 

Beschrijving 

Vergelijkingen zijn nuttig om verschillende problemen in het dagelijks leven op te lossen, vooral de 1ste graads 

vergelijkingen die op alles van toepassing zijn, van je boodschappen in de supermarkt tot je toekomstige salaris! 

Deze WebQuest zal de leerlingen helpen eenvoudige één- en tweetrapsvergelijkingen van de 1e graad op te 

lossen, met veel wiskundige bewerkingen. 

Stap voor stap 

Duur van de doelgroep en klasomgeving 

Het testproces werd uitgevoerd in de fysieke aanwezigheid van studenten en docenten in de faciliteiten van een 

opleidingsschool, Cybernet Zenon, (een gecertificeerd particulier instituut door het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur, Jeugd en Sport van Cyprus) in Larnaca. De test van deze WebQuest duurde 4 uur (een halve dag). De 

deelnemende leerlingen waren middelbare scholieren, tussen 13 en 15 jaar oud, en zij waren ook Cybernet-

studenten in informatica. De twee deelnemende docenten waren geassocieerde trainers in het opleidingscentrum.   

De rol van de docent 

De docenten behoorden tot de theoretische en de andere tot de technische sector, zodat zij de WebQuests goed 

konden uitvoeren. De docenten werden geïnformeerd over de WebQuest, en het pilot test proces werd aan hen 

gepresenteerd en uitgelegd, zodat zij klaar waren om de benodigde kennis over te dragen aan de leerlingen. Zij 

presenteerden en presenteerden de WebQuest aan de leerlingen in de Griekse taal. Voor deze specifieke 

WebQuest, hadden de leerkrachten een meer ondersteunende rol en een coördinerende rol op het einde, wanneer 

de leerlingen hun resultaten presenteerden. 

De rol van de leerling 

Alle leerlingen werden geïnformeerd over het concept van WebQuests om te begrijpen hoe ze zouden werken 

tijdens de test. De studenten deden uitgebreid onderzoek naar de Eerstegraadsvergelijkingen, losten 14 

wiskundeopgaven op in groepjes van twee en kleurden natuurlijk hun doolhofpad. 

Evaluatie en feedback voor de leerlingen 

De evaluatie van de WebQuest door de leerlingen is als volgt: 
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De WebQuest was goed gestructureerd en duidelijk, het was uitvoerbaar in de gegeven tijd en interessant. Het 

was gemakkelijk om het voorgestelde proces te volgen, de bronnen waren heel nuttig en verbeterden hun kennis 

van eerstegraadsvergelijkingen. 

Leerresultaten 

Kennis 

- begrip van de betekenis van eerstegraadsvergelijkingen 

- hoe een eerstegraadsvergelijking oplossen 

 

Vaardigheden 

- wiskundige en logische vaardigheden 

- onderzoek 

- teamwork 

 

Voordelen en ervaringen 

Student: Eerstegraadsvergelijkingen maken deel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken ze de hele tijd, zelfs 

zonder te weten dat we dat doen.  

 

Vak: Biologie  

Ecosystemen op Mars (Ervaring nr.1) 

Beschrijving 

Het doel van deze WebQuest is leerlingen in staat te stellen samen te werken, creativiteit en internet als hulpbron 

te gebruiken, de principes en kenmerken van terrestrische ecosystemen te bestuderen en hun kennis toe te 

passen, door een project te maken voor een zichzelf in stand houdend ecosysteem dat meegenomen zou kunnen 

worden tijdens een ruimtereis naar de planeet Mars. Daartoe moeten zij inzicht krijgen in de energiestroom door 

ecosystemen (energiepiramide, voedselketens en basisniches (producenten, consumenten, decomposanten). De 

leerlingen werden verdeeld in teams, waarvan sommige verantwoordelijk waren voor het bestuderen van de 

omstandigheden op Mars om een kunstmatig ecosysteem te creëren, terwijl andere teams een kunstmatig 

ecosysteem creëerden dat hen in staat zou stellen te overleven tijdens de reis in het ruimteschip. 

Stap voor stap 

Doelgroep Duur en klasomgeving:  

Deze WebQuest werd toegepast op leerlingen van het 10e leerjaar (middelbare school) met een gemiddelde 

leeftijd van 15 jaar, gedurende 4 lessen van elk 45 minuten. De leerlingen werkten in groepen, met grote inzet en 

interesse.  

De rol van de leerkracht 

https://scool-it.eu/webquests/ecosystem-on-mars/


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 hierin. 

- 46 - 

 

Begeleider van de activiteiten. 

De rol van de leerling 

De hele activiteit was gericht op het werk van de studenten, die de verdeling van de taken binnen de groep 

bepaalden, het leerritme respecteerden, de moeilijkheden overwonnen door onderlinge hulp tussen 

medeleerlingen, stap voor stap kennis opbouwend. 

Evaluatie en feedback voor de studenten 

De uitgevoerde activiteiten en het door de studenten verrichte werk worden positief geëvalueerd. De leerlingen 

hadden de geologische en atmosferische omstandigheden van Mars verder kunnen bestuderen, maar het behoort 

niet tot de essentiële lessen van het vak om de planeten te bestuderen, en diende dus enkel als motivatie voor de 

studie van ecosystemen, via een casestudy van de planeet Mars.  

Leerresultaten 

Kennis 

Verwerving en verdieping van kennis over ecosystemen, waardoor de studie op het niveau van biologische 

diversiteit met antropische interventies die kunnen ingrijpen in de dynamiek van ecosystemen, het systematiseren 

van kennis over biologische hiërarchie en ecosysteem structuur.  

Vaardigheden 

Vaardigheden werden ontwikkeld op het niveau van de interpretatie van teksten, gegevens, ervaringen, schema's, 

grafieken, onderzoek en systematisering van informatie, integratie van eerdere kennis, om nieuwe kennis op te 

bouwen, formulering en communicatie van kritische meningen, wetenschappelijk gebaseerd en gerelateerd aan 

Wetenschap, Technologie, Maatschappij en Milieu (CTSA), de kennis van verschillende disciplines om biologie 

onderwerpen uit te diepen.  Het werken in groepen maakte de verwerving van socialisatieregels mogelijk.  

Tips en suggesties 

Er zou een versie voor de leerkracht moeten zijn met enkele correctiesuggesties en meer specifieke links. De links 

moeten door elke leerkracht in elk land worden beheerd, aangezien er problemen kunnen zijn met de taalbarrière, 

of omdat sommige sites niet langer beschikbaar zijn. WebQuests moeten meer gericht zijn op specifieke 

onderwerpen van elk vakgebied, omdat het het geval kan zijn (zoals in deze WebQuest) dat de thema's niet in 

alle landen op dezelfde manier worden onderwezen op dezelfde onderwijsniveaus, zodat kennis op een 

interdisciplinaire manier kan worden uitgewisseld. 

Voordelen en getuigenissen 

De WebQuest is online beschikbaar, vergemakkelijkt het werk van de leerkracht, is gemakkelijk toegankelijk en 

motiveert de leerlingen om onderzoek te doen en groepswerk te doen. Het gebruik van een script om het werk 

van de leerlingen, individueel of in groep, te begeleiden is niet nieuw. De scripts, die vertrekken van een 

probleemvraag, zijn geweldige hulpmiddelen voor de wetenschapsstudie, die de leerling begeleiden in zijn werk, 

dat stap voor stap leert, zijn leerritme volgt, kennis opbouwt die gericht is op het eigen werk van de leerling, 

waardoor hij autonomie ontwikkelt, meer verantwoordelijkheid krijgt bij het verwerven van kennis en een betere 

ontwikkeling van vaardigheden mogelijk wordt, waarbij de leerkracht slechts een raadgever is. Aangezien de 

WebQuest online beschikbaar is, kunnen docenten ook didactisch-pedagogische ervaringen uitwisselen.  
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Ecosystemen op Mars (Ervaring nr.2) 

Beschrijving 

In deze WebQuest begrijpen de leerlingen ecosystemen in termen van hun functioneren als zichzelf in stand 

houdende gemeenschappen als onderdeel van een geheim NASA-project dat een toekomstige missie naar Mars 

moet ontwerpen. 

Stap voor stap 

Doelgroep Duur en klasomgeving:  

Het testproces werd uitgevoerd in de fysieke aanwezigheid van studenten en docenten in de faciliteiten van een 

opleidingsschool, Cybernet Zenon, (een gecertificeerd particulier instituut door het Cypriotische Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport) in Larnaca. De test van deze WebQuest duurde 4 uur (een halve dag). De 

deelnemende studenten waren middelbare scholieren, tussen 13-15 jaar oud, en zij waren ook Cybernet-

studenten in informatica. De twee deelnemende docenten waren geassocieerde trainers in het opleidingscentrum.   

De rol van de docent 

De docenten behoorden tot de theoretische en de andere tot de technische sector, zodat zij de WebQuests goed 

konden uitvoeren. De docenten werden geïnformeerd over de WebQuest, en het pilot test proces werd aan hen 

gepresenteerd en uitgelegd, zodat zij klaar waren om de benodigde kennis over te dragen aan de leerlingen. Zij 

presenteerden en presenteerden de WebQuest aan de leerlingen in de Griekse taal. Voor deze specifieke 

WebQuest, hadden de leerkrachten een ondersteunende rol en ook traden zij op als assistenten wanneer de 

leerlingen hun presentatie maakten. 

De rol van de leerling 

Alle leerlingen werden geïnformeerd over het concept van WebQuests om te begrijpen hoe ze zouden werken 

tijdens de test. De leerlingen deden uitgebreid onderzoek naar het concept van het ecosysteem, de ruimte en de 

omstandigheden in de ruimte en hoe een ecosysteem kan worden gecreëerd. Als onderdeel van een geheim 

NASA-project dat een toekomstige missie naar Mars moet ontwerpen, moesten de leerlingen twee duurzame 

ecosystemen ontwerpen - één aangepast aan het ruimteschip en het andere ontwikkeld met het oog op de 

specifieke omstandigheden op Mars - en hun ideeën vervolgens aan de andere leerlingen voorstellen. 

Evaluatie en feedback voor de leerlingen 

De WebQuest was goed gestructureerd en duidelijk, het was uitvoerbaar in de gegeven tijd en interessant. Het 

was heel gemakkelijk om het voorgestelde proces te volgen, de bronnen waren heel nuttig en verbeterden hun 

kennis van de Verlichting en het concept van naties. 

Leerresultaten 

Kennis 

- Ruimte 

- Ecosystemen 

- Planeet Mars 

- Duurzaam leven 

Vaardigheden 

- Onderzoek 

- teamwerk 

- Ontwerp van een ecosysteem 

- Presentatievaardigheden 

https://scool-it.eu/webquests/ecosystem-on-mars/
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- Kritisch denken 

- Communicatie 

 

 

 

Vak: Filosofie 

De ethiek van ethisch hacken en hacktivisme (Ervaring nr.1) 

Beschrijving 

Uitgangspunt is het hacken van het Twitter-account van de president van de Verenigde Staten zonder kwade 

bedoelingen. Georganiseerd in teams van leerlingen wordt onderzoek gedaan naar het onderwerp op het internet 

in de ter beschikking gestelde bronnen. Het uiteindelijke doel is een debat te houden waarin teams van leerlingen 

beargumenteerde standpunten innemen, voor en tegen, de praktijk van ethisch hacken. 

Stap voor stap 

Doelgroep Duur en klasomgeving 

Deze WebQuest werd toegepast op leerlingen van het 10e leerjaar, met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar, 

gedurende 2 lessen van elk 45 minuten. De leerlingen werkten in groepjes, met grote inzet en interesse. 

De rol van de leraar 

Introductie tot de WebQuest, teamwork begeleider en debat moderator. 

De rol van de student 

De hele activiteit is gericht op het werk van de studenten, die de verdeling van de taken binnen de groep bepalen, 

het leerritme respecteren, vertrouwen op het overwinnen van moeilijkheden, geleidelijk kennis opbouwen. 

Vaardigheden en kennis worden in het debat in praktijk gebracht. 

Evaluatie en feedback voor leerlingen 

Na afloop van deze WebQuest zullen de leerlingen zich bewust worden van het oneindige aantal moreel 

controversiële handelingen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd. Ze moeten in staat zijn hun eigen 

mening te vormen over actuele kwesties zoals het streven naar gerechtigheid van Anonymous en andere verwante 

hacktivistische formaties. Door de motieven achter dergelijke acties en de gevolgen waartoe ze leiden in detail te 

onderzoeken, zullen de leerlingen hun kritisch en analytisch denken ontwikkelen. Daarnaast zullen studenten zich 

bewust worden van verschillende morele theorieën en zullen ze in staat zijn om acties en gebeurtenissen vanuit 

hun perspectief te analyseren. 

Leerresultaten 

Kennis 

Ethiek en moraalfilosofie 

Vaardigheden 

Kritisch denken 

Analytisch denken 

Argumentatie 

Teamwork 

Presentatievaardigheden 

Onderzoekvaardigheden 

Debatteer vaardigheden

https://scool-it.eu/webquests/the-ethics-of-ethical-hacking-and-hacktivism/
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Tips en suggesties 

Er is één aspect dat verbetering behoeft: het uitgangspunt, de zaak Victor Gevers en het Twitter-account van 

Donald Trump, moet niet alleen dat zijn. Want studenten blijven achter met het idee gedateerd bezig te zijn. De 

discussie in het debat zou meer moeten gaan over de ethische gevolgen van hacken. Een andere gedeelde 

suggestie was dat het tijdsverloop op elk moment van de activiteit bekend zou moeten zijn. 

Voordelen en Getuigenissen 

"Wat ik het leukst vind aan WebQuest is dat het begint met een onderwerp dat dicht bij de leerlingen kan staan, 

zoals hacken. Het maakt het mogelijk om, in een context, de programmatische inhoud van morele filosofie en 

ethiek te verkennen. Een ander goed aspect is de vorm van een uitdaging en vervolgens een debat waarin 

leerlingen tegengestelde standpunten innemen." 

"De activiteit was uitdagend en stimulerend. Het lijkt een zeer interessante manier te zijn om vaardigheden en 

kennis te ontwikkelen. De impact lijkt zeer positief te zijn." 

"Deze WebQuest sluit aan bij de prioriteiten van onze school. Het educatieve project van het AEJE voorziet en 

wel de valorisatie van nieuwe methodologieën, uitgevoerd met technologische basis, facilitators van de effectieve 

digitale transitie van de praktijken van de school, daarom hebben tools zoals de WebQuest het potentieel om de 

leerlingen te boeien om te leren leren. Weten hoe je met anderen moet omgaan en hun standpunten begrijpen is 

een essentiële vaardigheid. We zullen bruggen blijven bouwen naar kritisch denken." 

 

De ethiek van ethisch hacken en hacktivisme (Ervaring nr.2) 

Beschrijving 

In deze WebQuest moesten de leerlingen begrijpen wat hacktivisme is en een duidelijke uitspraak doen over wat 

zij hiervan vinden. Als leden van teams presenteerden ze hun standpunten. Ze namen deel aan een debat over 

ethisch hacken en maakten hun standpunten zo duidelijk mogelijk met behulp van argumenten. Voor deze 

WebQuest wordt een echt feit gepresenteerd dat relevant is voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 

november 2020. 

Stap voor stap 

Duur en klasomgeving 

Het testproces werd uitgevoerd in de fysieke aanwezigheid van studenten en docenten in de faciliteiten van een 

opleidingsschool, Cybernet Zenon, (een gecertificeerd particulier instituut door het Cypriotische Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport) in Larnaca. De test van deze WebQuest duurde 4 uur (een halve dag). De 

deelnemende studenten waren middelbare scholieren, tussen 13-15 jaar oud, en zij waren ook Cybernet-

studenten in informatica. De twee deelnemende docenten waren geassocieerde trainers in het opleidingscentrum.   

De rol van de docent 

De docenten behoorden tot de theoretische en de andere tot de technische sector, zodat zij de WebQuests goed 

konden uitvoeren. De docenten werden geïnformeerd over de WebQuest, en het pilot test proces werd aan hen 

gepresenteerd en uitgelegd, zodat zij klaar waren om de benodigde kennis over te dragen aan de leerlingen. Zij 

presenteerden en presenteerden de WebQuest aan de leerlingen in de Griekse taal. Voor deze specifieke 

https://scool-it.eu/webquests/the-ethics-of-ethical-hacking-and-hacktivism/
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WebQuest, hadden de leerkrachten een ondersteunende rol en ook de rol van scheidsrechter en coördinator in 

het debat dat door de leerlingen werd gevoerd. 

De rol van de leerling 

Alle leerlingen werden geïnformeerd over het concept van WebQuests om te begrijpen hoe ze zouden werken 

tijdens de test. De studenten zochten informatie op over de verschillende types van hacken, de gekende 

verschillende morele theorieën en de groep Anonymous. Om de verschillende aspecten van hacktivisme te 

onderzoeken, maakten de leerlingen deel uit van ofwel het team van President Trump ofwel het team van Victor 

Gevers (hacktivist). 

Evaluatie en feedback voor de leerlingen 

De WebQuest was goed gestructureerd en duidelijk, het was uitvoerbaar in de gegeven tijd en interessant. Het 

was makkelijk om het voorgestelde proces te volgen, de bronnen waren erg behulpzaam en verbeterden hun 

kennis van hacktivisme en morele theorieën. 

 

Leerresultaten 

Kennis 

- hacktivisme 

 

 

 

 

 

Vaardigheden 

- Onderzoek 

- Presentatie vaardigheden 

- Kritisch denken 

- Argumentatie 

- Teamwerk 

- Debat vaardigheden 

 

Vak: Geschiedenis & Cultureel erfgoed 

Nationale geschiedenis: een moderne uitvinding? 

Beschrijving 

In deze WebQuest hebben de leerlingen het begrip "natie" en zijn wortels in de ideeën van de Verlichting 

onderzocht en de historische oorsprong ervan ontdekt. 

Stap voor stap 

Duur en klasomgeving 

Het testproces werd uitgevoerd in de fysieke aanwezigheid van studenten en docenten in de faciliteiten van een 

opleidingsschool, Cybernet Zenon, (een gecertificeerd particulier instituut door het Cypriotische Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport) in Larnaca. De test van deze WebQuest duurde 4 uur (een halve dag). De 

deelnemende leerlingen waren middelbare scholieren, tussen 13 en 15 jaar oud, en zij waren ook Cybernet-

studenten in informatica. De twee deelnemende docenten waren geassocieerde trainers in het opleidingscentrum.   

https://scool-it.eu/webquests/national-history-just-a-modern-invention/
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De rol van de docent 

De docenten behoorden tot de theoretische en de andere tot de technische sector, zodat zij de WebQuests goed 

konden uitvoeren. De docenten werden geïnformeerd over de WebQuest, en het pilot test proces werd aan hen 

gepresenteerd en uitgelegd, zodat zij klaar waren om de benodigde kennis over te dragen aan de leerlingen. Zij 

presenteerden en presenteerden de WebQuest aan de leerlingen in het Grieks. Voor deze specifieke WebQuest, 

hadden de leerkrachten een ondersteunende rol en ook traden zij op als assistenten wanneer de leerlingen hun 

presentatie maakten. 

De rol van de leerling 

Alle studenten werden geïnformeerd over het concept van WebQuests om te begrijpen hoe ze zouden werken 

tijdens de test. De leerlingen deden uitgebreid onderzoek naar de Verlichting, de Verlichtingsdenkers en de 

oorsprong van de natie. Ze bespraken, verkenden de persoonlijkheden en ideeën van de Denkers en 

herleefden/impersonifieerden een van de Denkers van de Verlichting. 

Evaluatie en feedback voor de leerlingen 

De WebQuest was goed gestructureerd en duidelijk, het was uitvoerbaar in de gegeven tijd en interessant. Het 

was gemakkelijk om het voorgestelde proces te volgen, de bronnen waren heel nuttig en verbeterden hun kennis 

van de Verlichting en het concept van naties. 

Leerresultaten 

Knowledge 

- Enlightenment 

- Enlightenment Thinkers 

-nations’ historical origins 

 

 

Skills 

- Research 

- teamwork 

- Presentation skills 

- Critical thinking 

- Communication 

Vak: Natuurkunde 

Welke krachten gebruik jij? 

Beschrijving 

In deze WebQuest hebben de leerlingen geleerd over krachten, de zeven soorten krachten en hoe je ze kunt 

gebruiken om alledaagse problemen op te lossen. 

Stap voor stap 

Doelgroep, Duur en klasomgeving 

Het testproces werd uitgevoerd in de fysieke aanwezigheid van studenten en docenten in de faciliteiten van een 

opleidingsschool, Cybernet Zenon, (een gecertificeerd particulier instituut door het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur, Jeugd en Sport van Cyprus) in Larnaca. De test van deze WebQuest duurde 4 uur (een halve dag). De 

deelnemende leerlingen waren middelbare scholieren, tussen 13 en 15 jaar oud, en zij waren ook Cybernet-

studenten in informatica. De twee deelnemende docenten waren geassocieerde trainers in het opleidingscentrum.   

https://scool-it.eu/webquests/what-forces-are-you-applying/
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De rol van de docent 

De docenten behoorden tot de theoretische en de andere tot de technische sector, zodat zij de WebQuests goed 

konden uitvoeren. De docenten werden geïnformeerd over de WebQuest, en het pilot test proces werd aan hen 

gepresenteerd en uitgelegd, zodat zij klaar waren om de benodigde kennis over te dragen aan de leerlingen. Zij 

presenteerden en presenteerden de WebQuest aan de leerlingen in de Griekse taal. Voor deze specifieke 

WebQuest, hadden de leraren een meer ondersteunende rol. 

De rol van de leerling 

Alle studenten werden geïnformeerd over het concept van WebQuests om te begrijpen hoe ze zouden werken 

tijdens de test. De leerlingen zochten informatie over de soorten krachten en hoe die in verband staan met het 

dagelijks leven. Hun belangrijkste rol was het observeren van toestanden en experimenten die ze dagelijks 

gebruiken en het verband leggen met de krachten. 

Evaluatie en feedback voor de leerlingen 

De WebQuest was goed gestructureerd en duidelijk, het was uitvoerbaar in de gegeven tijd en interessant. Het 

was heel gemakkelijk om het voorgestelde proces te volgen, de bronnen waren heel nuttig en verbeterden hun 

kennis van de Krachten en de tweede wet van Newton. 

Leerresultaten 

Kennis 

- inzicht in krachten in de natuurkunde en de zeven soorten 

- toepassing van krachten om alledaagse problemen op te lossen 

- begrip van de bewegingswetten van Newton 

Vaardigheden 

- Onderzoek 

- Presentatievaardigheden 

- Kritisch denken 

 

Tips en suggesties 

Voor de leraren: aangezien de onderzoekbegeleiding van deze WebQuest flexibel is en afhangt van de leerlingen, 

moeten docenten hen helpen bij hun online- of boekonderzoek. 

Voordelen en ervaringen 

Student: "Ik ben niet helemaal zeker van het type kracht op elke toestand die ik observeer, maar het is leuk dat ik 

nu dingen op een andere manier kan observeren en de basisprincipes van de natuur kan begrijpen." 

 

Vak: Geografie 

Tijdzones, DST en de Platte Aarde aanhangers 

Beschrijving 

In deze WebQuest hebben de leerlingen het concept van tijdzones onderzocht en enkele van de gevolgen van 

het leven op een ronde planeet die de neiging heeft om rond de zon en om zijn eigen as te draaien, onderzocht.  

Stap voor stap 

https://scool-it.eu/webquests/time-zones-dst-and-the-flat-earthers/
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Doelgroep, duur en klasomgeving 

Het testproces werd uitgevoerd in de fysieke aanwezigheid van studenten en docenten in de faciliteiten van een 

opleidingsschool, Cybernet Zenon, (een gecertificeerd particulier instituut door het Cypriotische Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport) in Larnaca. De test van deze WebQuest duurde 4 uur (een halve dag). De 

deelnemende leerlingen waren middelbare scholieren, tussen 13 en 15 jaar oud, en zij waren ook Cybernet-

studenten in informatica. De twee deelnemende docenten waren geassocieerde trainers in het opleidingscentrum.   

De rol van de docent 

De docenten behoorden tot de theoretische en de andere tot de technische sector, zodat zij de WebQuests goed 

konden uitvoeren. De docenten werden geïnformeerd over de WebQuest, en het pilot test proces werd aan hen 

gepresenteerd en uitgelegd, zodat zij klaar waren om de benodigde kennis over te dragen aan de leerlingen. Zij 

presenteerden en presenteerden de WebQuest aan de leerlingen in de Griekse taal. Voor deze specifieke 

WebQuest, hadden de leerkrachten een ondersteunende rol en ook de rol van scheidsrechter en coördinator in 

het debat dat door de leerlingen werd gevoerd. 

De rol van de leerling 

Alle leerlingen werden geïnformeerd over het concept van WebQuests om te begrijpen hoe ze zouden werken 

tijdens de test. De leerlingen zochten informatie over tijdzones, zomertijd en de theorie dat de aarde plat is. In 

groepjes moesten alle leerlingen de tijd in specifieke gebieden op aarde kennen en tegelijkertijd begrijpen en 

kunnen uitleggen hoe ze dat weten. 

Evaluatie en feedback voor de leerlingen 

De WebQuest was goed gestructureerd en duidelijk, het was uitvoerbaar in de gegeven tijd en interessant. Het 

was heel gemakkelijk om het voorgestelde proces te volgen, de bronnen waren heel nuttig en verbeterden hun 

kennis van de tijdzones en de positie van de aarde rond de zon. 

Leerresultaten 

Kennis 

- begrip van tijdzones 

- bewegingen van de aarde 

- zomertijd 

 

 

 

Vaardigheden 

- Onderzoek 

- Presentatievaardigheden 

- Kritisch denken 

- Argumentatie 

- Teamwerk 

- Debat vaardigheden 

Tips en suggesties 

Voor de leraren: uw hulp bij het uitleggen aan de leerlingen van de gedragingen en opvattingen over de theorie 

dat de aarde plat is, is belangrijk. Uw onpartijdige en coördinerende deelname aan het debat is ook belangrijk. 

Voordelen en ervaringen 

Student: "Ik vond mijn deelname aan het debat erg leuk. Ik moest heel goed opletten wat de anderen te zeggen 

hadden en op die manier heb ik veel geleerd! 
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Deel G: Conclusie en slotopmerkingen 

De digitale transitie komt in heel Europa in een stroomversnelling, in feite zijn we getuige van een moment van 

digitale transformatie. Digitalisering drijft consumenten, bedrijven en overheden ertoe op zoek te gaan naar 

efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en comfort.  

Scholen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeenschappen waarin zij zijn ingebed. Scholen moeten zich 

bewust zijn van alle veranderingen in de wereld en moeten deze begeleiden. Daarom zijn scholen, hoewel in 

verschillende stadia van rijpheid, bezig met het ontwikkelen van pedagogische strategieën en met het 

transformeren van klasomgevingen met nieuwe methodologieën en benaderingen. Na de uitsluiting van 

verschillende scholen wegens de pandemische situatie van COVID hebben 19 scholen zich georganiseerd om de 

leerlingen hulpmiddelen en hybride benaderingen aan te reiken. In feite is innovatie een van de belangrijkste 

punten in het sCOOL-IT project, en digitalisering is daar nauw mee verbonden. In de sCOOL-IT benadering 

moeten klaslokalen een innovatieve omgeving zijn waar studenten samen kunnen denken, samenwerkend leren 

kunnen ontwikkelen, waar gezocht wordt naar nieuwe kennis en kennistoepassingen, groepswerk kan worden 

ontwikkeld en waar studenten en docenten de WebQuest methodologie kunnen gebruiken. Dus, WebQuests 

worden gebruikt om onderwijs- en leeractiviteiten voor iedereen beschikbaar te maken. Ondanks de "leeftijd" van 

de WebQuest methodologie, wanneer we de getuigenissen in dit project analyseren, kunnen we vanuit het 

standpunt van de leerkrachten concluderen dat de leerkracht degene is die bruggen bouwt tussen incidenteel en 

bedoeld leren en het onderwijzen en leren efficiënt maakt(...)   

 Biedt ruimte aan de verschillende leerbehoeften van leerlingen   

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

 De structuur is gelijkaardig en gemakkelijk te begrijpen   

 Creëert synchroon de technische en informatievaardigheden van de leerkrachten  

 Webpagina's en WebQuests verbeteren de computervaardigheid van de leerkrachten    

Vanuit het oogpunt van de leerlingen heeft dit project een groot aantal voordelen en de WebQuests zijn zeer 

efficiënt in:   

 Bevorderen van de motivatie en authenticiteit van studenten  

 Ontwikkelen van denkvermogen, door informatie te transformeren  

 Het aanmoedigen van samenwerkend leren en teamwork  

 Uitnodiging tot een onderhoudende activiteit, die plezierig is voor studenten   

 Verbeteren van computer- en technologische vaardigheden   

 Stimuleren van verbeelding, creativiteit en initiatief effectief strategie  

 Leerlingen helpen om wat ze leren toe te passen, te synthetiseren, te analyseren en te evalueren  

 Het aanmoedigen van nieuwsgierigheid, omdat een WebQuest interdisciplinaire onderwerpen kan 

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

De projectpartners zijn zich ervan bewust dat de ontwikkelde WebQuests gestandaardiseerd zijn voor alle 

betrokken landen. Echter, het partnerschap is zich er ook van bewust dat er grote verschillen zijn tussen de 

realiteiten van de partners binnen de klas methodologieën, curriculum, schooljaar organisatie en andere. Sommige 

leraren waren het er over eens dat de WebQuests voor een bepaald niveau van leerlingen nog meer structuur en 

terminologie nodig hadden, die gemakkelijker te begrijpen zouden zijn. Desondanks was de belangrijkste 

conclusie dat de WebQuests methodologie, ontwikkeld tijdens het sCOOL-IT project, inderdaad een zeer goede 
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onderwijs- en leermethodologie is, het ontwikkelt kritisch denken, samenwerken, teamwerk en andere belangrijke 

vaardigheden. De WebQuests konden op verschillende didactische manieren worden onderwezen, er was 

diversiteit en wereldburgerschap werd in de meeste WebQuests aangetroffen. Het opnemen van een WebQuest 

in het curriculum van een leerling kan resulteren in het verbeteren van de individuele werkethiek van leerlingen. 

Het opnemen van een WebQuest als leermiddel zou de actieve rol van een leerling kunnen verbeteren, zeker als 

de leerlingen er individueel aan werken. Bovendien biedt deze toolkit een krachtige en krachtige manier om nieuwe 

leerbenaderingen te ontwikkelen, ongeacht het land, de ontwikkeling van de leerlingen, of de kennis. Het is een 

grote uitdaging om innovatie in de klas te introduceren voor iedereen die bij het leerproces betrokken is. Door de 

WebQuest te introduceren als iets dat past in de levensstijl/sociale omgeving van een Generatie Z-leerling, kan 

het een positieve stimulans zijn om hun manier van leren te verbreden, hun vaardigheden te vergroten, hun 

planning te verbeteren en hun cognitieve welvaart te stimuleren.   
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Deel H: Verwijzingen en dankbetuigingen 

[1] http://webquest.org/sdsu/taskonomy.html 

[2] http://webquest.org/sdsu/webquestwebquest-es.html 

[3] http://webquest.org/sdsu/webquestrubric.html 

[4] http://webquest.org/  

[5] https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1236338.pdf 

[6] https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about/digital-education-action-plan 

[7] https://www.eursc.eu/BasicTexts/2018-12-D-7-en-4.pdf 

[8] https://teaching.cornell.edu/resource/examples-collaborative-learning-or-group-work-activities 

[9] https://www.brightclassroomideas.com/teamwork-in-the-classroom/ 

 

Het achtergrondwerk bij de constructie en de ontwikkeling van de toolkit voor leerkrachten over WebQuests, die 

leerlingen en leerkrachten in staat stellen een nieuwe uitdaging aan te gaan op het gebied van 

klassenmanagement, aanpak van curricula en verbetering van leren en lesgeven, werd verricht met inbreng van 

leden van het Scool-it Projectpartnerschap,  

• National Vocational Secondary School of Computer Technologies and Systems (NPG),  

• FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA (CSFVM),  

• PCX COMPUTERS & INFORMATION SYSTEMS LTD (PCX),  

• Agrupamento de Escolas José Estevão (AEJE),  

• Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (Fioretti-College),  

• EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD (ECQ). 

 

Onze hartelijke dank gaat uit naar allen die hebben bijgedragen tot een kwaliteitsvol en nuttig instrument voor 

scholen, leerlingen en leerkrachten. 

Fondazione Villa Montesca: 
Fabrizio Boldrini   
Maria Rita Bracchini  
 
PCX: 
Athanasia Saltogianni  
 

AEJE: 
Fernando Delgado Pereira dos Santos 
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Luís Miguel R. C. Nunes 
Bernardo Luís Pais Borges R. Silva 
Guida Maria M. Bastos 
Aida Margarida T. Neves  

Maria José R. Branco Cardoso 
 

Fioretti College: 

Nick Smith 
Joost Thissen 
 

ECQ: 
Ana Antonova 
Yuliya Arabadzhieva 
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