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Meester Sander over ICT in het onderwijs:

“Zie het als een verrijking van je les”

Interview Sander Gordijn

Sander Gordijn, ook wel bekend als
‘Meester Sander’ heeft ruim tien jaar
voor de klas gestaan en lééft voor (het
verbeteren van) het onderwijs. Een van
zijn grootste passies is ICT in de onderbouw en hij is dan ook overtuigd van de
meerwaarde ervan. Maar, zegt hij: “ICT
blijft een middel. Het is aan de leerkracht zelf om het op een leuke en effectieve manier te gebruiken tijdens de les.”

Na tien jaar sta je niet meer voor je
eigen klas. Hoe kwam je tot die
keuze?

Tip van Meester Sander:

Little Zebra Shopper.

“Toen ik begon als leerkracht heb ik altijd ge“Een absolute must have app
zegd: ik ga tien jaar voor de klas staan. Nou, dat
voor de onderbouw.”
is gelukt! Ik ben heel ondernemend en vind het
leuk om steeds weer nieuwe dingen op te pakken. Op een gegeven moment moet je
dan keuzes maken, die goed zijn voor jezelf én voor de kinderen. Ik blijf wel altijd verbonden aan lesgeven en de onderbouw, want dat vind ik het mooiste wat er is. Zo ben ik
nu veel bezig met onderwijsinnovatie en geef ik workshops over ICT in het onderwijs.
Met als doel: het verbeteren van het onderwijs op het gebied van ICT en bewegen.”

Hoe is het volgens jou gesteld met de ICT-kennis van leerkrachten?
“Wat ik vooral merk tijdens workshops, is dat men zegt ‘ik heb niet zoveel met ICT’. Ik
probeer dan te laten zien wat je er allemaal wél mee kunt doen en hoe ik ICT op een positieve manier inzet. Tijdens mijn workshops geef ik tips over thematisch en doelgericht
werken en hoe je daar een app of andere tool aan kunt toevoegen. Daarbij geef ik concrete voorbeelden uit de praktijk, waar kinderen van nu mee te maken hebben. ICT is
niet ‘eng’, je moet het alleen op de juiste manier gebruiken.”

Wat is die juiste manier?
“Het is belangrijk je te realiseren dat ICT, of dat nu een tablet of app is, altijd een middel
is om je lessen aantrekkelijker te maken en te verbeteren. Je moet er als leerkracht tijd in
steken en samen met het kind spelen. Die interactie is heel belangrijk. Kleuters leren niet
door ze achter een iPad met Squla te zetten. Het is juist zo waardevol om sámen te leren
en te ontdekken. Praat erover, maak het actief. Op die manier kan ICT echt iets extra’s
bieden.”

Wat is tot slot je advies voor leerkrachten die ICT in hun onderwijs
willen gebruiken?
“Ga er gewoon mee aan de slag en wees niet bang om ICT in te zetten! Zie het als een
verrijking van je les. Haal de buitenwereld naar binnen en speel in op waar kinderen op
dit moment interesse in hebben. Denk bijvoorbeeld aan TikTok en Augmented Reality.
En tot slot: maak een keuze. Er is zo veel mogelijk, maar je hoeft niet alles tegelijk te
doen. Neem de tijd om te ontdekken wat er allemaal is.”

