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IPON - innovatie van het leren Award PO 
 

 

 

Intro  

Het PO gebruikt steeds vaker de computer of andere devices bij het geven van onderwijs. Een 

van de grootste uitdagingen in het onderwijs van vandaag wordt gevormd door de groeiende 

verschillen tussen leerlingen. Hoe haal je het maximale uit ieder kind in een klas met 30 

leerlingen? De jury is van mening dat de genomineerden slim hebben ingespeeld op het 

proces van interactie tussen leerlingen, leerkrachten en devices. Ze dragen allen bij aan het 

handig organiseren en/ of verbeteren van dit proces. Bij deze nominaties staat de 

doorontwikkeling van hun product hoog in het vaandel en dat wordt uitermate gewaardeerd 

door de jury.  

 

 

 

Winnaar - Prowise Proconnect 

 

Prowise ProConnect is een hele mooie interactieve toepassing 

waarbij het mogelijk wordt om in de school met de verschillende 

devices eenvoudig samen te werken. Het is een zeer gebruiks-

vriendelijke oplossing voor scholen omdat leerlingen meteen aan 

de slag kunnen.  ProConnect bestaat uit vijf slimme toepassingen, namelijk het verbinden 

van de tablet en het bord, de stemfunctie,  de competitie (spelvormen) , samenwerken en 

de bediening op afstand.  Prowise gaat een stuk verder dan het uitbrengen van devices en 

hardware, ze denken heel concreet mee met de leraar in de klas; hoe creëren we een 

interactieve lesomgeving?  De eenvoud maakt deze toepassing heel krachtig.  Je organiseert  

in een  handomdraai een interactieve lesomgeving waarin je leerlingen op maat kunt 

bedienen. Dit platform van Prowise blijft in ontwikkeling en ze komen telkens met nieuwe 

toepassingen, zoals nu op de IPON 2014 met de Proconnect quizmaster.  

 

  



 

 

 

Bereslim 

 

Berenslim is een online product dat bestaat uit interactieve 

boeken en educatieve games:  Bereslim  mmmBoeken, Letters in 

Beweging en Samenslim. De digitale boeken zijn interactieve 

animati films van bekende prentenboeken en de kinderen 

hebben de mogelijkheid om deze boeken te bekijken met of zonder vragen. Letters in 

beweging helpt kinderen bij de belangrijke stap richting lezen en schrijven. In Samenslim zijn 

spellen zo ontworpen dat ze de interactie tussen kind en de computer bewust uitlokken. En 

mooie combinatie van toepassingen waarin kinderen spelenderwijs effectief leergedrag 

ontwikkelen en opvoeders/professionals dit kunnen monitoren d.m.v. een leerlingvolg-

systeem. Deze organisatie is niet over één nacht ijs gegaan, ze leggen hun producten 

voortdurend langs de meetlijn van wetenschappelijk onderzoek. De effectiviteit van de 

leermiddelen wordt permanent onderzocht en verbeterd via onderzoek door de Universiteit 

Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen. Een mooie samenwerking!  

 

Leren Lezen voor groep 3 – Juf Jannie 

 

De meeste mensen in het onderwijs kennen de apps van Juf 

Jannie zoals  ‘Letters leren lezen’ en nu lanceert zij een vervolg 

op deze app, dit keer om woorden en zinnen te leren lezen.  De 

app ‘leren lezen’ is speciaal ontwikkeld met het oog op het 

leesonderwijs zoals de kinderen in groep drie krijgen aangeboden. De lesstof in de app past 

uitstekend bij de lesstof van basisscholen en het is zeker een pre te noemen dat de app 

ontwikkeld wordt door een leerkracht van het basisonderwijs. Juf Jannie is begonnen om 

voor haar eigen zoon educatieve apps te ontwikkelen en dit is uitgegroeid tot een 

succesvolle formule waar het onderwijs momenteel van profiteert. Na deze lancering staat 

er alweer een nieuwe ontwikkeling op stapel namelijk het leren lezen van verhaaltjes.  

 

 

 

 

Jurylid Mariëlle van RIjn 

 

De leerkracht die met ProConnect werkt kan heel eenvoudig recht doen aan 

verschillen van zijn leerlingen. De jury heeft eenstemmig gekozen voor 

Prowise omdat we van mening zijn dat deze interactieve toepassing 

onderscheidend is in zijn eenvoud en omdat het zorgt voor een speelse en 

een rijke digitale leeromgeving waar de leerling zich kan ontplooien.  Deze 

ingeslagen weg verdiendt zeker waardering en dus een IPON award!  

  



 

 

 

IPON - innovatie van het leren Award VO-MBO 

 

Intro  

In het Voortgezet en Middelbaar Onderwijs is nog heel veel winst te behalen als het om inzet 

van ICT gaat. Daarom waardeert de jury van de Ipon Awards goede, toepasbare en duurzame 

inzetbare leermiddelen. ICT moet volgens de jury het leren verbeteren, maar ook levendiger 

en speelser maken. De keus van de jury viel niet mee bij innovatie van het leren Award voor 

het VO/ MBO, omdat deze onderwijs types nogal verschillen. Gelukkig is het de jury wel 

gelukt om een classificatie aan te brengen en zijn er drie genomineerden. 

 

 

Winnaar - PulseOn  

 

PulseOn heeft de ambitie om samen met docenten en leerlingen, 

gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. Het jonge en 

enthousiaste team van Pulseon wil in de klas een flexibele, 

dynamische werkomgeving creëren waarbinnen leerlingen op 

een gepersonaliseerde manier aan de slag kunnen. Op 20 scholen wordt gewerkt aan vragen 

als: Hoe zetten we stappen naar gepersonaliseerd leren? Wat zal dit betekenen voor 

docenten en voor leerlingen?  Hoe geven docenten dit vorm?  Hoe blijft het werken?  PulseOn 

doet haar uiterste best om leren van de toekomst vorm te geven. 

 

Cilinder-trap-wip 

 

Met embodied learning wordt 'leren via je lichaam' bedoeld. 

Deze leermethode is bekend in het  primair onderwijs maar 

minder bij het MBO of VO. Cilinder-trap-wip wil de lesstof 

aanreiken via het hoofd en door lichamelijke activiteiten 

waardoor het een vorm van embodied learning is. Het concept bestaat uit een serie 

balansobjecten, gericht op bewustwording van het eigen lichaam. Met de door kunstenares 

Marloeke van der Vlugt vormgegeven objecten staan interactie tussen lichaam, beweging en 

reflectie centraal. Beweging, spel, oefening en reflectie komen zo tot een open leerhouding. 

De hoekige cilinder, de rollende trappen en de asymmetrische wip zijn bedoeld om op te 

staan. De technologie in en om de objecten geeft visuele en auditieve feedback bij het 

zoeken naar de juiste balans, houding en beweging. Als het gaat om innovatie en bedenken 

van andere leervormen dan heeft de Waag Society een goede naam hoog te houden. 

Innovatie van het leren staat daar centraal. Met embodied leren op een prachtige manier 

vormgegeven is dat zeker gelukt. 

 



 

 

Mijn-Job 

 

Wat opvalt als je Mijn-Job bekijkt,  is dat deze op diverse 

platforms werkende applicatie de leerlingen een  eigen Job-

Route geeft. Met Mijn-Jobs kunnen leerlingen, hun ouders en  

begeleider(s) bijhouden of leerwerktrajecten al zijn afgesloten. 

Op tijd opstaan om niet te laat te komen op je werk of stage, een kopie van je paspoort 

meenemen of een taak uitvoeren die je werkbegeleider aan je geeft, zijn voor veel jongeren 

lastige opgaven.  Mijn-Job ondersteunt door een overzicht te geven van het werk dat met de 

begeleider is afgesproken. De werkagenda, wekkerfunctie en chatmogelijkheid met je 

begeleider, ouders en docent/coach maken van Mijn-Job een krachtig hulpmiddel. De mate 

van hulp kan individueel worden aangepast, en is geschikt voor alle MBO en ROC -

instellingen. Het verlenen van structuur om een diploma te halen en uiteindelijk een 

gewaardeerd werknemer te worden is het doel van deze applicatie en wordt door de jury 

herkend.  Mijn-Job raakt een van de kernproblemen van het onderwijs op een ROC of MBO. 

Met Mijn-Job zit je op de huid van de leerling die dit zo vaak nog nodig heeft. 

 

 

Jurylid Aad van der Drift 

 De Jury is van mening dat alle drie goede kandidaten zijn voor de IPON 

Award VO MBO. De definitieve keuze is uiteindelijk de inzending geworden 

die vol enthousiasme probeert het onderwijs een gepersonaliseerde inhoud te 

geven.  De weg die PulseOn al ontwikkelend bewandelt verdient alle 

aandacht en voldoet aan alle criteria van de IPON Awards 2014.  

 

  



 

 

 

 

 

IPON – organisatie van het leren Award 
 

 

Intro  

De jury is van oordeel dat alle inzendingen op de een of andere manier een bijdrage leveren 

aan het verbeteren van het onderwijs. Er zijn er echter maar drie die naar ons gezamenlijk 

oordeel een bijzondere oplossing voor enkele of meerdere kernproblemen in de organisatie 

en ondersteuning van het onderwijsleerproces opleveren.  

 

 

 

 

 

 

Winnaar - Profiel/sectorwerkstuk-module van Portal XM 

 

Apprentice XM geeft met de ontwikkeling van deze dienst-

verlening voor deelnemers, ouders, stagebegeleiders en 

vakdocenten een goed voorbeeld in de ondersteuning van 

leerlingen in voorbereidend - en middelbaar beroepsonderwijs. 

Leerlingen in dit deel van het onderwijs werken liever met de handen dan met het hoofd: ze 

zijn praktijkgericht en hebben moeite met theoretiseren. De module helpt de leerling een 

goede presentatie van hun profielwerkstuk te maken en levert hen daarmee de zo belang-

rijke succeservaring op die in hoge mate hun toekomstig leersucces bepaalt. 

 

 

360 graden samenwerken Passend Onderwijs (blended consultatie) 

 

Nederland is rijk aan zorg en ondersteuning, maar de verant-

woordelijke instanties weten elkaar vaak slecht te vinden. 

Innofun BV  laat met haar initiatief zien dat ICT mogelijkheden 

biedt om daar verandering in te brengen die vrijwel direct ten 

goede komen aan kinderen in probleemsituaties. Een belangrijke vernieuwing is de 

mogelijkheid gezamenlijk aan een zorgplan te werken. Dit initiatief is niet alleen nobel, het is 

ook praktisch en inhoudelijk goed ingericht.  

 

  



 

 

 

 

 

opleidingsconcept vertaald in online leeromgeving voor BBL opleidingen 

 

De vaak moeizame samenwerking tussen de begeleiding op de 

werkplek en in de opleiding is een van de kernproblemen in het 

MBO. Het Spring Instituut heeft goed begrepen dat een 

gestructureerde en te onderhouden aanpak een belangrijke 

verbetering kan opleveren. De aanpak is energiek, fris en vernieuwend en laat zien dat 

samenwerking in het voordeel van de student belangrijker is dan concurrentie.  

 

 

Jurylid Joop van Schie  

 

De Profiel/sectorwerkstuk-module helpt de leerling een goede presentatie 

van hun profielwerkstuk te maken en levert hen daarmee de zo belangrijke 

succeservaring op die in hoge mate hun toekomstig leersucces bepaalt. En 

daar draait het tenslotte om in het onderwijs. 

  



 

 

 

IPON / Mediawijzer.net Award 

 
Intro John Leek / Mary Berkhout 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 

 
 

Winnaar - Embedded Fitness interactieve beweging 

De aanpak van Embedded Fitness is gericht op het stimuleren 

van bewegen en sociale interactie in een multimediale, 

gegamificeerde omgeving. Men sluit nauw aan op onderzoek 

naar bijvoorbeeld  cognitieve en creatieve besluitvorming die 

onder druk wordt geoefend. Ook  jongeren worden binnen schoolprogramma’s  op een 

positieve manier verleid tot gedragsverandering. De aanpak sluit aan bij de 

belevingswereld van kinderen  en bevat meerdere, nog wel vaak impliciete mediawijs-

heidselementen. Ook vormt de aanpak een mooie brug tussen mediawijsheid en welzijn. 

Het EF-voorbeeld Playfit, een  RAAKPRO-project met Fontys Hogescholen, TU/e, NISB is 

een mooi voorbeeld van interactive playing voor VMBO jeugd. 

 

Kinderkennisbattle / Battleweters 

In Kinderkennisbattle / B@ttleweters strijden kinderen van 

groepen 7/8 in een zinderende quiz / mediawijze wedstrijd. 

Een samenwerking van verschillende kennis-instellingen, die 

ook bij scholen in de rest van Noord-Brabant plaatsvindt en 

gaat plaatsvinden. Daarbij wordt toegewerkt naar een provinciale finale. B@ttleweters is 

tot stand gekomen in samenwerking met Cubiss, de Brabantse Netwerkbibliotheek, 

Bibliotheek Midden-Brabant en het Wetenschapsknooppunt Brabant. Sluit prima aan bij 

de belevingswereld van de doelgroep. 

 

Clips for Grow 

In Clips for Grow worden kinderen in schoolverband 

uitgedaagd na te denken over sociaal-maatschappelijke 

issues en de verbeelding daarvan met behulp van de Holy 

Animator, een animatie-tool. Op school is professionele 

ondersteuning en er is een wedstrijd aan verbonden. Ook wordt aandacht besteed aan 

het verwerven van media-aandacht voor de eigen clip. Clips for Grow laat zien hoe je 

kinderen media kunt laten inzetten voor thema’s en vraagstukken die belangrijk zijn in 

de samenleving. Een mooi geïntegreerd voorbeeld van mediawijsheid met betrokkenheid 

van maatschappelijke organisaties. 



 

 

IPON - stimulerings Award 
 

 

Intro Louis Hilgers 

Op het gebied van ICT en onderwijs hebben zich vanaf het 

begin vele pioniers met passie op de mogelijkheden van 

ICT in de dagelijkse onderwijspraktijk gestort. Hun ervaring 

delen zij in magazines, in nieuwsbrieven, op websites en in 

blogs. Ze worden met een moderne verzamelnaam ook wel 

de Edubloggers genoemd.  Wie kent bijv. in het Primair 

onderwijs Jack Nowee niet van de Webpaden of Susan 

Spekschoor, eindredactrice van Kleuterportaal, startpagina 

met digibordtools voor kleuters. 

 

In het Voortgezet Onderwijs is Frans Peeters met zijn 

Informatica voor het VO een onvermoeibare stimulator voor het informaticaonderwijs. En 

Harry Dubois  waar je altijd kunt aanschuiven in zijn ICT-Café en over techniek kunt 

discussiëren. Herman van Schie met zijn grote verzameling ICT-ideeën. 

 

In het MBO natuurlijk Willem Karssenberg, de trendmatcher zoals hij zich noemt. Hij 

onderzoekt ontwikkelingen in het dagelijks leven met de mogelijkheden daarvan in het 

onderwijs. Karin Winters, die met haar kritische tweets en blogs vaak de vinger op de zere 

plek legt. En Florina Blokland die haar liefde voor natuur combineert met haar passie voor 

technologie 

 

Dit zijn  maar een paar mensen uit een lange lijst van gedreven docenten, die graag hun 

kennis en ervaring delen met anderen. Al deze mensen zouden een IPON Award verdienen, 

maar dat kan spijtig genoeg niet, hoe terecht dat ook zou zijn. U vindt ze allemaal op 

www.Edubloggers.nl  

 

 

Juryvoorzitter Louis Hilgers 

 

De jury wil daarom al deze mensen eren door de bijzondere stimulerings- of 

oeuvre Award dit jaar toe te kennen aan iemand die een begrip is in de 

onderwijswereld. Iemand die al jaren een bijna onuitputtelijke bron biedt aan 

webtools, handige tips & trucs, lesmateriaal, lesideeën en andere online 

zaken. Hij was jaren hoofd van school en lid van de bovenschoolse Taakgroep 

ICT. Tegenwoordig blogt hij ‘vanaf de zijlijn’ zoals hij  op z’n website vermeldt. 

Hij schreef vele artikelen over onderwijs-en-ICT.  

 

We hebben het hier over de ‘Godfather van het Edubloggen’, een onderwijsman in hart en 

nieren … André Manssen … Hij verdient deze  IPON Award ten volle. 


