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1. INTRODUCTIE

De resultaten van het uitgebreide onderzoek dat 
de afgelopen decennia is uitgevoerd, hebben 
aangetoond dat het fenomeen schooluitval (En-
gels: Early School Leaving) een uiterst complex 
en veelzijdig sociaal proces is dat een afspiege-
ling is van een aantal onderling gerelateerde per-
soonlijke, sociale, economische, opvoedkundige 
en gezinsgerelateerde redenen. Het is duidelijk 
dat scholen een sleutelrol spelen bij het aanpak-
ken van schooluitval en een plaats bieden waar 
leerlingen zich op hun gemak moeten voelen 
en ondersteund moeten worden, zich eigenaar 
moeten voelen van hun eigen leren en moe-
ten kunnen deelnemen aan het leven van hun 
schoolgemeenschap. In het bijzonder is bena-
drukt hoe er een grotere flexibiliteit moet zijn 
bij de keuze van onderwerpen / cursussen en 
het bieden van aanvullende leerondersteuning, 
inclusief maatregelen om de motivatie en veer-
kracht van jongeren te verbeteren.
Volgens het eindrapport van de thematische 
werkgroep voor schooluitval (2013) is het ontwik-
kelen van de capaciteit van schoolpersoneel om 
leeromgevingen te creëren en te onderhouden 
die leerlingen met een verhoogd risico onder-
steunen, van cruciaal belang om schooluitval te 
verminderen. Leraren hebben ondersteuning 
nodig om verschillende methoden en vaardig-
heden te ontwikkelen en aan te passen om aan 
de behoeften van individuele leerlingen te vol-
doen. Het rapport geeft specifiek aan hoe lera-
ren, als voorwaarde voor succesvol leren, hun rol 
als “facilitators van leren” moeten versterken.
De leraren moeten in dit verband vervolgens 
hun actie kalibreren, rekening houdend met 
de nieuwe cognitieve stijlen die jongeren te-
genwoordig vertonen. Het gebruik van nieuwe 
technologieën kan een waardevol hulpmiddel 
zijn om het leren te bevorderen en een virtu-
ele omgeving te creëren die de uitwisseling 
van ideeën, materialen en informatie kan ver-
gemakkelijken, zodat studenten actoren en 
co-actoren in het leerproces worden, vooral in 
een moment waarbij veel jongeren met een ri-
sico op schooluitval een gevoel van identiteit of 
band met de school missen.

Dit is het kader waarin de leermodule “School-
uitval voorkomen via digitale verhalen en 
kaarten” is ontwikkeld binnen het Erasmus + 
Strategic Partnership-project “My Story-map”.

De module richt zich op leraren, opvoeders 
en al die professionals die betrokken zijn bij 
het werken met leerlingen die het risico lo-
pen af te vallen, om hen te voorzien van een 
educatief hulpmiddel, gebaseerd op het 
pedagogisch gebruik van de methodologie 
van digitale story-mapping. Het doel is om 
de betrokkenheid bij leeractiviteiten van stu-
denten van 15 tot 19 jaar te ondersteunen en 
te vergroten, met het risico op verspreiding.

De module beoogt een raamwerk te bieden 
waarin leraren en opvoeders een leererva-
ring kunnen ontwerpen waarbij de jongeren 
worden aangemoedigd om een deel van het 
didactisch programma te onderzoeken en in 
een verhaalkaart te organiseren. Met de rea-
lisatie van de verhaalkaarten gaan de leerlin-
gen in een proces van interactieve participatie 
waardoor concepten gemakkelijker kunnen 
worden waargenomen, geleerd, verwerkt, 
uitgelegd en onthouden, en waardoor ze pro-
tagonisten van de didactische actie zijn.

Om de module te kunnen gebruiken, is de 
inhoud van deze handleiding georganiseerd 
en verdeeld in zes hoofdonderdelen:



4

• Het eerste deel schetst het pedagogisch 
kader en legt de premissen vast voor de di-
dactische aanpak die de module beoogt;

• Het tweede deel is gewijd aan de beschrij-
ving van de methodologie van persoonlijke 
digitale verhaalmapping, met de nadruk op 
de meest relevante kwaliteiten in verband 
met het werk met voortijdige schoolverla-
ters, en biedt een overzicht en verdieping 
van enkele van de belangrijkste werktuigen 
die op de basis van de leerervaring van de 
workshop.

• Het derde deel geeft een overzicht van de 
workshopervaring in termen van de aanpak 
en structuur, vergezeld van de schets van 
de verschillende leerfasen en de belangrijk-
ste richtlijnen voor implementatie.

• Het vierde deel gaat dieper in op de leerdoe-
len van de module, waarbij wordt gekeken 
naar de geïdentificeerde competenties die 
moeten worden ontwikkeld door de didac-
tische ervaring en deze contextualiseren in 
het kader van het werk aan studenten die 
dreigen af te vallen;

• Het vijfde deel is gewijd aan de presentatie 
van de evaluatiestrategie die moet worden 
aangenomen in de module voor zowel do-
centen als studenten;

• Het zesde deel bestaat uit de leermateria-
len voor de face-to-face sessies die zijn ge-
selecteerd om te reageren en de geïdentifi-
ceerde leerdoelen aan te pakken, verdeeld 
volgens de inhoud en het doel van elke 
specifieke leerfase. De leraren zijn vrij om 
de materialen te kiezen, selecteren en sa-
men te stellen volgens de behoeften van 
hun specifieke lesgroep.

Het gebruik van digitale verhalenkaarten ver-
tegenwoordigt een andere manier van leren 
waarbij leerlingen betrokken raken en uit de 
eerste hand handelen met behulp van hun 
ervaring en creativiteit om hun eigen leer-
proces te construeren. Hierbij gebruiken ze 
hun kennis en vaardigheden om producten 
te maken zoals foto’s, video’s, digitale verha-
len, multimediapresentaties die hun leerplan 
zullen verrijken.
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2. OVER HET PROJECT

“My Story Map” is een strategisch partner-
schap voor innovatieproject op het gebied 
van schoolonderwijs.

Het project heeft tot doel een educatieve 
strategie te ontwikkelen en te testen, geba-
seerd op het pedagogisch gebruik van de 
methodologie van het in kaart brengen van 
digitale verhalen, om vroegtijdige schoolver-
laters opnieuw te betrekken bij leeractivitei-
ten en tegelijkertijd de output te gebruiken 
als een preventietool voor andere jongeren 
die het risico lopen af te vallen. De specifieke 
doelstellingen van het project zijn:

• om factoren te onderzoeken voor het voorko-
men van schooluitval door middel van digitale 
verhaalmapping;

• om communicatie en digitale competenties te 
verbeteren, twee fundamentele sleutelcompe-
tenties, zowel voor voortijdige schoolverlaters als 
voor degenen die het risico lopen schooluitval;

• het bewustzijn vergroten van de redenen van 
schooluitval en van de persoonlijke gevolgen 
van deze beslissing voor het eigen leven;

• het bevorderen van een bewuste analyse van 
het eigen educatieve traject om levensdoelen 
opnieuw te definiëren in termen van zowel 
educatieve mogelijkheden als kansen op werk;

• om hulpmiddelen beschikbaar te stellen die 
documenteren en adviseren tegen schooluitval, 
ook bruikbaar voor toekomstige generaties stu-
denten die het risico lopen af te vallen;

• bijdragen aan het verminderen van voortijdig-
schoolverlaten.

Onder de vele projecten en initiatieven die zijn 
uitgevoerd om vroegtijdig schoolverlaten op 
nationaal en Europees niveau te voorkomen, in 
te grijpen en te compenseren, beoogt de aan-
pak van “My Story Map” innovatie in verschil-
lende opzichten te brengen:

• sectoroverschrijdende aanpak: het project ont-
wikkelt strategieën die kunnen worden ontvan-
gen en uitgevoerd door scholen, instellingen 
voor beroepsopleiding, een leven lang leren 
centra, jeugdcentra en de jeugdorganisaties;

• toepassing van op leerlingen gerichte strategie-
en: het project maakt gebruik van het motive-
rende potentieel van nieuwe media en de me-
diavoorkeuren van jongeren;

• focus op leraren, trainers, opvoeders: het pro-
ject ontwikkelt relevante opleidingsmodules 
die specifiek zijn ontworpen om het fenomeen 
te voorkomen en aan te pakken en het combi-
neert op een synergetische manier preventie, 
interventie en compensatie;

• buitenschoolse activiteiten: de informele leer-
benadering van het project is geschikt om te 
voldoen aan de voorwaarden voor succesvol 
educatief werk met de doelgroepen, omdat het 
zelfrespect verhoogt, de motivatie verbetert en 
leerprocessen ondersteunt;

• gepersonaliseerd leren: de digitale verhaalkaar-
ten kunnen sterk worden aangepast en bieden 
dus zeer persoonlijke leertrajecten die zijn ont-
worpen op basis van de specifieke leerbehoef-

ten van elk individu.
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3. PEDAGOGISCH KADER

Tot enkele decennia geleden zouden enkele 
van de belangrijkste elementen die de school-
context onderscheiden voor schooluitval de 
volgende zijn:

• relatie met de leerkrachten, wiens autoriteit 
door ouders werd erkend, zelfs in geval van mo-
gelijke fouten;

• respect voor de programma’s die zijn opgesteld 
door de bevoegde autoriteiten, maar wel be-
kend en gedeeld op nationaal niveau;

• evaluatiecriteria beperkt tot de cognitieve sfeer, 
maar welomschreven en bekend;

• noodzakelijke studentenbetrokkenheid om on-
derwijsnormen te bereiken;

De crisis van waarden zoals autoriteit, cultuur, 
persoonlijke verantwoordelijkheid en meri-
tocratie heeft dit systeem ongeldig gemaakt 
(maar niet volledig vervangen), en een groter 
aantal leraren wijst er nu op dat er een toene-
mend gebrek aan inzet voor studies lijkt, ge-
combineerd met de toenemende moeilijkheid 
die leraren vinden om studenten te motiveren.

Het gebrek aan inzet om te studeren komt 
overeen met een omkering van de cognitieve 
categorieën waaruit jongeren putten om een 
culturele basisachtergrond te verwerven: sys-
tematiek is vervangen door occasionaliteit, ra-
tionaliteit door emotionaliteit, kritisch gevoel 
door groepsconsensus, traditie door mode. Het 
effect is dat de persoonlijkheid van jongeren 
doordrongen is van een emotionele dimensie, 
die moeite heeft om een solide structuur te krij-
gen volgens logische, consequente en ratione-
le categorieën. Tegenwoordig rationaliseren en 
legitimeren jongeren hun weigering om zich 
toe te leggen op onderwerpen waar ze zich niet 
emotioneel betrokken bij voelen of direct in 
geïnteresseerd zijn. Hun studiebenadering zit 
vol met een sterk subjectivisme, waardoor de 
meest gemotiveerde leraren een groot deel van 
hun tijd om hun studenten te motiveren.

De frustratie onder leraren die te maken heb-
ben met ongemotiveerde studenten neemt 
to, omdat het steeds moeilijker wordt om 
studenten te motiveren om niet alleen te stu-
deren wat ze leuk vinden, maar ook wat deel 
zou kunnen uitmaken van een rationeel en 
gestructureerd educatief traject dat voor de 
toekomst een solide en gearticuleerde basis 
vormt. Deze aanpak is deels te wijten aan het 
feit dat de school als instelling, evenals haar 
educatieve aanbod, haar traditionele geloof-
waardigheid verliest. Studenten, die zijn au-
toriteit niet erkennen, zijn geneigd alleen op 
hun eigen instinct te vertrouwen, in plaats 
van hun vertrouwen in een formeel educatief 
traject te plaatsen dat is afgerond om een 
educatieve graad te behalen.

Zo’n desoriënterende culturele omgeving 
kan voor sommige studenten problematisch 
zijn, omdat ze het risico lopen te worden 
overweldigd in een context zonder duidelijke 
hoofdpunten. Er zijn verschillende definities 
van student met een verhoogd risico, elk met 
een eigen perspectief en specifieke criteria, 
die geschikt kunnen zijn voor sommige con-
texten en minder voor andere. Paradoxaal 
genoeg kunnen we zeggen dat elke student 
een risico loopt (behalve misschien die en-
kele en gelukkige uitzonderingen met uit-
stekende vaardigheden en een ondersteu-
nende omgeving) omdat ‘risico’ niet langer 
uitsluitend schoolfalen in termen van cijfers 
en evaluatie inhoudt, maar, in bredere zin, 
falen of beperkte ontwikkeling van de eigen 
vaardigheden en talenten van studenten.

3.1 Studenten op risico van schooluitval: de verschillende profielen
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Van de vele analyses die zijn uitgevoerd met 
betrekking tot schooluitval, is een aanzienlijk 
aantal experts het erover eens dat het feno-
meen een aantal problematische situaties om-
vat die veel breder zijn dan aangegeven in de 
statistische gegevens.

Ferraro en Burba (2017) verklaren hoe “... school-
uitval niet alleen moet worden gezien als een 
ontsnapping aan de verplichting of het verla-
ten van de school door de studenten vóór het 
einde van de ondernomen studiecyclus, maar 
als een realiteit die ook herhalingen omvat, 
vertragingen met betrekking tot schoolleeftijd, 
schoolveranderingen, onregelmatige frequen-
ties, zelfs talloze gevallen van slechte prestaties 
in vergelijking met de mogelijkheden. (...) Er is 
een dispersie van talenten telkens wanneer we 
worden geconfronteerd met een gevoel van 
ernstige malaise die voorkomt dat leerling uit 
een volledig vormende educatieve ervaring. 
Het is een individueel en sociaal probleem, toe 
te schrijven aan een veelvoud van factoren “.

Evenzo wezen Ambrosini en De Simone (2016) 
erop hoe vertragingen, herhalingen, afwezig-
heden, onregelmatige frequenties en slechte 
kwaliteit van onderwijsresultaten kunnen wor-
den beschouwd als indicatoren van schoolfa-
len, academische dispersie kan leiden tot het 
staken van studies. Ze zeggen dat het sympto-
men van sociale onrust vertegenwoordigt die 
verband houden met marginalisering en risico 
in culturele, sociale, economische en familiale 
contexten.

Voor de detectie en diagnose van risicocondi-
ties identificeerde Frymier (1992) de correlatie 
tussen vijf risicoterreinen en ontdekte hoe de 
blootstelling aan zelfs een van die terreinen 
het risico dat de leerling vervolgens ook aan de 
anderen zou worden blootgesteld, ernstig zou 
kunnen vergroten (“Growing up is a risky busi-
ness and schools are not to blame”, 1992). De 
vijf geïdentificeerde terreinen zijn:

• Persoonlijk ongemak: In dit terrein worden 
afwijkend gedrag van zowel de studenten 
als hun familieleden als risicofactoren be-
schouwd:

-isolatie van de groep;

-ontkenning van het idee en de verantwoordelijkheid om 

op te groeien;

-aansluiting bij jeugdbendes;

-anorexia of zelfmoordpogingen;

-persoonlijk gebruik van alcohol of drugs;

-apathie, asthenie, dysthymie;

-verschillende soorten misbruik (sport, seks, geweld);

• Schoolfalen: Op dit terrein worden be-
schouwd als risicofactoren die rechtstreeks 
uit de schoolcontext komen:

 -gebrek aan integratie met klasgenoten;

-lage schoolcijfers of cijfers (volgens het gevolgde schoolpad);

-falen in buitenschoolse activiteiten;

-oudere leeftijd vergeleken met het gemiddelde van de klas;

-overmatig ziekteverzuim;

-een laag zelfbeeld;

• Sociaal-economische gezinssituatie: Op dit 
terrein worden bv. de professionele status 
of het opleidingsniveau van ouders en hun 
houding ten opzichte van onderwijs als ele-
menten van risicofactoren beschouwd:

 -arbeids- en opleidingsstatus van de vader;

-arbeids- en opleidingsstatus van de moeder;

-de houding van ouders ten opzichte van onderwijs;

-educatieve en communicatiestijlen binnen het gezin;
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• Familie tragedies: In dit terrein verwijst de 
term ‘familietragedies’ naar situaties zo-
als ziekte, verlies van een familielid of een 
vriend, verlies van ouderlijk werk of ziekte 
van de studenten zelf:

-ernstige of langdurige ziekte van een ouder;

-overlijden van een ouder of familielid;

-overlijden van een vriend: ziekte, ongeval;

-ziekte van de student: min of meer invaliderend;

-verlies van ouderlijk werk;

• Familie-instabiliteit: Hier worden elemen-
ten zoals gezinsmobiliteit of situaties van 
scheiding of echtscheiding beschouwd als 
risicofactoren:

-desintegratie van gezinnen;

-frequente verplaatsingen;

-frequente schoolwisselingen;

-echtscheiding van ouders;

Kwaliteitsonderwijs wordt dan een cruciale 
factor bij het voorkomen van sociale uitslui-
ting door studenten te kunnen ondersteunen 
bij het behalen van hun educatieve succes, het 
motiveren van studies en het terugwinnen van 
het vertrouwen van de studenten en gezinnen.

3.2 Ondersteunende studenten op risico 
van schooluitval: pedagogie voor succes

Het gebrek aan geruststellende data volgens 
welke studenten nog te vaak de school ver-
laten, versterkt de noodzaak om interventies 
voor te bereiden die in het algemeen kunnen 
helpen het fenomeen te stoppen. Vecht te-
gen schooluitval moet dan vanuit een preven-
tief oogpunt worden gezien. De strategische 
keuze is om stroomopwaarts in te grijpen en 
een imago van de school te bevorderen als 
een gastvrije plek, open voor diversiteit en 
met respect voor individuele kenmerken.

Het basisidee is om de interesse en nieuws-
gierigheid van de studenten aan te moedigen 
door innovatieve en aantrekkelijke inhoud 
voor te stellen met inclusieve, participatieve 
onderwijsmethoden op basis van directe er-
varing, met behulp van educatieve hulpmid-
delen van technologische aard. Met andere 
woorden, het traditionele onderwijs laat meer 
en meer ruimte voor innovatief onderwijs - 
een uitdrukking van de meest recente inzich-
ten van de hedendaagse pedagogiek - om de 
school in staat te stellen haar educatieve actie 
aan te passen aan nieuwe behoeften. Met als 
resultaat de mogelijkheid tot:

-verbetering van de relatie van de school met 
de externe omgeving (open school);
-de naleving van de realiteit vergroten, uitgaan-
de van de interesses / kennisbehoeften van de 
studenten (innovatie en technologie);
-betrokkenheid, interesse en nieuwsgierigheid 
aan te moedigen door aantrekkelijke inhoud voor 
te stellen met participatieve onderwijsmethoden 
die gericht zijn op delen en samenwerken;
-het belang van het creëren van een positieve, in-
clusieve en aangename omgeving niet te onder-
schatten, waar iedereen voldoende ondersteu-
ning kan vinden (vooral in situaties van bijzonder 
moeilijke omstandigheden, voor het beheer en 

het overwinnen van bepaalde moeilijkheden);
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In deze context houdt de school zich niet al-
leen bezig met het overbrengen van kennis 
met betrekking tot de verschillende discipli-
nes, maar opent ze ook een concept van cul-
tuur dat nieuwe en transversale vormen van 
kennis aanneemt. Op deze manier gaat de 
traditionele school verder dan het concept 
van monotonie en wordt het een “plek van 
het leven” waar het mogelijk is om kansen te 
combineren om kennis en vaardigheden te 
verwerven, kennis en vaardigheden te verbe-
teren en tegelijkertijd de cognitieve interes-
ses te bevredigen van de leerlingen die voor 
het motiverende aspect zorgen.

Een pedagogie die erop gericht is open, suc-
cesvol en inclusief te zijn tegenover student-
en die het risico lopen af te vallen, zou moet-
en voorzien in:

1. Een nieuwe houding aannemen ten opzichte 
van kansarme studenten
• Het waarderen van hun intellectuele kwaliteiten;
• Het benadrukken van hun capaciteitsopbouw en 

niet alleen het herstellen van tekorten; 
• Vertrouwd raken met hun type cultuur om mislei-

dende verschillen met een tekort te voorkomen;

 2. Aanpassing van het curriculum
• De aandacht richten op complexe, betekenis-

volle problemen;
• Centreren van lesgeven over basisvaar-

digheden in een context van wereldwijde tak-
en (gericht op het overzicht van de problemen);

• Leerlingen de relaties laten ontdekken tus-
sen schoolbegrippen en vaardigheden en de 
extra-scholastische ervaring (het geven van 
concrete betekenis aan studie bedoeld om 
het leven onder ogen te zien en vice versa);

3. Toepassing van nieuwe onderwijsstrategieën
• Een zinvol model van denkstrategieën bieden;
• Meerdere benaderingen aanmoedigen;
• Bieden van cognitieve ondersteuning zodat 

studenten complexe taken kunnen uitvoeren;
• Dialoog tot het centrale medium maken voor 

onderwijzen en leren.
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Een recent onderzoek uitgevoerd door IN-
DIRE (“One to one in education” - oktober 
2015) heeft aangetoond dat op Italiaanse 
scholen waar het gebruik van technologie 
in het onderwijs wijdverbreid is, de school-
uitval tussen 0% en 8% ligt, ruim onder de 
Italiaanse en Europees gemiddelde. Digitale 
technologieën als een les- en leermiddel zijn 
in feite een extra hulpmiddel voor de leraar. 
Digitale geletterdheid (mediageletterdheid, 
media-educatie) is een van de taken van de 
21e-eeuwse school, maar in welke zin?

Volledig weerstand bieden aan de verande-
ring, ook om autoriteit en cognitieve voor-
rang te behouden, betekent jezelf sluiten 
voor de kansen die de digitale revolutie biedt 
aan scholen en het risico lopen de leraar de-
finitief te distantiëren van het sociale univer-
sum van leerlingen, de effectiviteit van het 
onderwijs ondermijnen en de mogelijkheid 
van communicatie met de studenten zelf.

De inspanning van het lesgeven vandaag 
is om de (digitale) mediatools te verbete-
ren en ze een hoge waardigheid te geven. 
Dit bevordert geen generieke digitale ge-
letterdheid, maar wel eerder voor een me-
thodologische media-educatie die in staat is 
georganiseerde kennis te produceren dank-
zij digitale media.

Vandaag vergrootten Geo-ICT-tools, open 
data, multimedia op het web en Web 2.0 de 
mogelijkheden en het publiek voor het ver-
tellen van verhalen via kaarten. Er zijn nu veel 
verschillende bestaande platforms waarmee 
mensen verhalen kunnen vertellen via kaar-
ten, zoals Odyssey JS,  StoryMaps JS , MapSto-
ry, Cov -On en anderen. Al deze programma’s 
bieden verschillende en unieke manieren 
om tekstuele en visuele informatie te pre-
senteren, zodat gebruikers kunnen kiezen 
welke functies het beste aansluiten op de be-
hoeften van hun presentaties, in termen van 
toegankelijkheid, interactie, complexiteit, rol 
van de verschillende elementen.

Deze nieuwe technologieën en manieren om 
inhoud te presenteren, laten niet toe dat geo-
grafie meer diepgaand wordt onderzocht, 
maar in plaats daarvan worden ze een middel 
om vele andere disciplines te verspreiden. Ze 
bevorderen ook interdisciplinariteit en innova-
tie in de kwesties die op school worden aan-
gepakt, en tegelijk ontwikkelen ze kennis en 
focus op gemakkelijk toegankelijke applicaties 
(smartphones en tablets). Het is een systeem 
dat uiteindelijk ook de verkeerde afstemming 
aanpakt die vaak lijkt te bestaan tussen de 
context van de school en die van de studenten: 
leerlingen worden in contact gebracht met 
een wereld die ze kennen door inhoud over te 
brengen die verre van hen is dankzij tools die 
in plaats daarvan erg dicht bij hen.

Met digitale verhalenkaarten kan men verha-
len vertellen, gebeurtenissen samenvatten 
die in de loop van de tijd hebben plaatsge-
vonden en de verandering laten zien. In te-
genstelling tot fictieve verhalen, zijn histori-
sche en autobiografische verhalen gebouwd 
op een verhaallijn met een chronologische 
afbakening die een begin en een einde in-
houdt, een rode draad, een demonstratief 
en interpretatief doel, evenals verklaarde en 
omstandige feiten.

3.3 Methodologisch kader: digitale didactisch toepassing van  verhaalkartering 
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Het werken met de digitale verhaalkaarten 
kan niet eenvoudigweg worden herleid tot 
het proces van het leren ‘organiseren via me-
dia’ van een chronologie, omdat het niet al-
leen de mogelijkheid inhoudt om logische 
connectoren en ondergeschikten goed te ge-
bruiken om een logische progressie te bou-
wen van het ontwikkelde “discours”, maar 
laat leerlingen ook geleidelijk toe om:

• de hoofdrolspeler(s) en plaats(en) te identifi-
ceren, met nuttige tijdelijke verwijzingen;

• de algemene kennis te mobiliseren die het 
mogelijk maakt het object van het verhaal te 
karakteriseren;

• een chronologische volgorde te respecteren 
bij de behandeling van de feiten;

• op eenvoudige wijze de oorzaken en de gevol-
gen van een gebeurtenis en / of de acties van 
een personage te tonen en, in voorkomend 
geval, de nieuwheid of de eigenaardigheid 
van dit of dat moment met betrekking tot een 
eerdere situatie vermelden.

Het belangrijkste doel van het betrekken van 
leerlingen bij een proces van digitaal in kaart 
brengen van verhalen is om een gebeurte-
nis, een situatie, een tijdsperiode, een onder-
werp te markeren en zo betekenis te geven 
en hen hun denken te laten structureren ter-
wijl ze zoeken naar de oorzaken, de verbin-
dingen en de reikwijdte van de feiten die ze 
in hun verhalen vertellen. Pedagogisch biedt 
story-mapping de mogelijkheid om nieuwe 
kleuren aan een feit te geven, om een situa-
tie op een diepere manier te analyseren en te 
leren kennen.

Leren hoe te communiceren en zichzelf uit 
te drukken door middel van een verhalende 
continuïteit verhoogt het vermogen om te 
structureren en precies te formuleren wat 
men wenst te verklaren. Door deel te nemen 
aan dit proces, leren de leerlingen uiteinde-
lijk niet alleen hoe ze feiten en gebeurtenis-
sen kunnen identificeren en beschrijven, 
maar hoe ze deze ook kunnen begrijpen.

De tool biedt een hoog niveau van actieve 
betrokkenheid omdat het leerlingen in staat 
stelt hun bijdrage te personaliseren met be-
hulp van multimediaproducten en ICT-vaar-
digheden, het biedt mogelijkheden voor cre-
atieve samenwerking, de mogelijkheid om 
percepties te veranderen en mogelijkheden 
voor diep leren door discussie en het delen 
van de verhaalkaarten. Het proces draagt dan 
positief bij aan de ontwikkeling van basis- en 
transversale vaardigheden en sleutelcompe-
tenties zoals communicatie, digitale compe-
tentie, cultureel bewustzijn en expressie, wis-
kundige competentie en basiscompetenties 
in wetenschap en technologie.

Leerlingen hebben de mogelijkheid om op 
een andere manier met de didactiek om te 
gaan, een manier die een gevoel van eigen-
dom over hun leren vergroot en versterkt. 
Het is echter van fundamenteel belang om 
te weten hoeveel eigendom een kenmerk is 
dat tijd kost om aan te moedigen.
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3.4 Versterking van eigendom van leren bij studenten met risico van drop-out

Het productieproces van een digitale verhalen-
kaart is gebaseerd op drie hoofdelementen:

• keuzes bieden:  een succesvol proces voor 
het in kaart brengen van digitale verhalen en 
een kwalitatief hoogstaand digitaal verhaal-
product, komen meestal voort uit belang-
rijke voorbereiding en mogelijkheden voor 
jongeren om ‘keuze binnen de structuur’ te 
ervaren. Met digitale story maps worden de 
gebruikers opgeroepen om te kiezen wat 
het verhaal is dat ze willen vertellen en hoe 
ze het willen vertellen, ondersteund door een 
flexibele structuur die hen meerdere moge-
lijkheden biedt. Het is belangrijk om studen-
ten keuzes te bieden en hen tegelijkertijd 
bewust te maken van hun eigen behoeften, 
interesses, voorkeuren, waarden, doelen en 
ambities. Keuze op zichzelf is niet effectief 
tenzij studenten het ‘vermogen om te kiezen’ 
ontwikkelen wat het beste aansluit bij hun 
persoonlijke leerbehoeften en doelen;

• aanmoedigende stem: het werken met digi-
tale verhalenkaarten stelt mensen in staat om 
een contextueel proces op te zetten en hun 
eigen persoonlijke verhalen over een geko-
zen onderwerp op te bouwen, terwijl ze zich 
ook richten op het productieproces met een 
hands-on benadering van digitale technolo-
gieën. Multimedia is een taal waarmee jonge-
ren zich gemakkelijk kunnen verhouden en 
dient bijgevolg als een methode die jongeren 
effectief tot actieve participatie, creativiteit en 
uitdrukking van hun eigen mening trekt. Met 
deze instelling kunnen gebruikers deelne-
men aan een proces van reverse-engineering, 
waarbij jongeren wordt gevraagd een bepaald 
onderwerp of onderwerp te deconstrueren en 
het vanuit hun eigen perspectief en met hun 
eigen stem te vertellen;

• aanmoedigen van leiderschap:  het proces van 
reverse engineering dat plaatsvindt om de in-
houd en het verhaal opnieuw uit te werken 
en te presenteren, bevordert en stimuleert 
leiderschapsvaardigheden bij de gebruikers 
die het proces moeten sturen en structureren 
volgens hun visie, daarbij ervoor zorgend dat 
allesmoeten overeenkomen met hun plan. 
Dit houdt in dat we het werk effectief kunnen 
organiseren en het nodige vertrouwen en be-
wustzijn kunnen tonen om het uiteindelijke 
werk aan anderen te presenteren. Het beden-
ken en uitvoeren van digitale verhalen stimu-
leert jongeren om over te gaan van de rol van 
‘consument’  in de rol van ‘producent’ van me-
dia. In de kern nodigt digitale storytelling jon-
geren uit om technologie, prestaties en per-
soonlijke perspectieven te combineren om te 
reflecteren op en bij te dragen aan de wereld 
om ons heen, waardoor ze opnieuw worden 
betrokken bij sociale en leerprocessen.

Verwacht wordt dat het gebruik van deze me-
thodologie bij studenten een groter gevoel 
van eigendom, bewustzijn en zelfrespect zal 
bevorderen, mede dankzij de feedback die 
wordt verkregen via de uitwisseling en verge-
lijking onderling. Bovendien is de erkenning 
en evaluatie van deze activiteit, als een for-
mele handeling binnen de schoolomgeving, 
een belangrijk aspect voor de studenten.  In 
feite kan het worden gezien als een sleutel tot 
het lezen van de persoonlijke onderwijsge-
schiedenis van de studenten en heeft het een 
grote invloed op hun gedrag en toekomstige 
keuzes. De gevolgen van de evaluatiegebeur-
tenissen zullen niet alleen van invloed zijn op 
de voortzetting van de studies, maar ook op 
de perceptie van zichzelf, op het vertrouwen 
in de eigen sterke punten en capaciteiten, op 
de achting van leraren en metgezellen.
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Het platform dat is gekozen voor het maken 
van de digitale verhaalkaarten in het kader 
van de module My Story-map is ArcGIS Online. 
ArcGIS Online is een cloud-gebaseerd map-
ping- en GIS- platform, ontwikkeld door het 
internationale bedrijf Esri (Environmental Sys-
tems Research Institute) en dat een uitgebrei-
de set professionele tools biedt voor het ver-
zamelen, visualiseren, analyseren, bewerken, 
beheren en delen van geografische gegevens.

Sinds 2012 behoren Esri Story Maps-tools tot de 
componenten die gerelateerd zijn aan ArcGIS. Ze 
omvatten een reeks webapplicaties, gebruiks-
vriendelijk en ontworpen voor niet-technisch 
publiek, waarmee mensen met verschillende 
digitale vaardigheden verhalen kunnen vertel-
len door hun eigen verhaalkaarten te ontwer-
pen en te maken. Het systeem fungeert als een 
krachtig medium voor het vertellen van ver-
halen en sociale media, en stelt gebruikers in 
staat om geospatiale gegevens te combineren 
met verhalende tekst, foto’s en multimedia, in-
clusief video, om een thema of opeenvolgende 
gebeurtenissen met aantrekkelijke ontwerpen 
te visualiseren. Esri Story Maps markeert de ele-
menten van de kaarten net zo goed als ande-
re media, waardoor het een zeer stimulerend 
hulpmiddel is om mee te werken aan digitale 
storytelling. Dit komt omdat het een niveau van 
flexibiliteit biedt in termen van het werk met de 
kaarten dat vrij breed is.

Om een verhaalkaart te kunnen zien, moeten 
gebruikers verbonden zijn met internet. De 
verhaalkaarten kunnen worden bekeken op 
alle veelgebruikte webbrowsers en compu-
ters, tablets en telefoons, en alle applicatiesja-
blonen hebben responsieve lay-outs die zich 
automatisch aanpassen wanneer ze worden 
weergegeven op kleinere chermen, zoals op 
mobiele apparaten, of als ze zijn ingebed in 
kleinere frames op webpagina’s.

De digitale verhaalkaarten kunnen, naast de 
traditionele “kracht” van kaarten, veel effectie-
ver de boodschap overbrengen die de auteurs 
met hun “verhaal” willen vertellen. Het is moge-
lijk om verschillende vormen van vertelling tot 
leven te brengen, waaronder: het verhaal dat 
stap voor stap wordt verteld of de route van een 
excursie, het territorium dat wordt onthuld via 
zijn bezienswaardigheden of wordt beschreven 
door een catalogus van thematische kaarten, 
de vergelijking tussen twee afbeeldingen van 
dezelfde ruimte in verschillende periodes, enz.

De My Story-map-module gebruikt interactie 
met het Esri Story-maps-platform om jonge 
studenten die het risico lopen te stoppen te be-
trekken bij het contextualiseren en heruitwer-
ken van didactische inhoud in de vorm van 
een digitale verhalenkaart. Het platform onder-
steunt de gebruikers nauw bij het vinden van 
de beste manier om het verhaal dat ze willen 
vertellen uit te drukken, en biedt een verschei-
denheid aan applicatiesjablonen die reageren 
op verschillende behoeften van de vertellers 
en verschillende functies hebben. Elke sjablo-
on heeft een zelfstudiepagina die de gebruiker 
door de aanmaakfase leidt, waarin ook wordt 
aangegeven welke componenten in het verha-
al kunnen worden opgenomen, zodat de au-
teurs kunnen kiezen welk soort gebruikerser-
varing ze voor hun publiek willen ontwerpen.

3.5 Gebruikte tool: Esri Story-Maps3.4 Versterking van eigendom van leren bij studenten met risico van drop-out
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3.6 Esri-verhaalkaarten sjabloon: de verhaalkaarttour SM

Een sjabloon dat is geïdentificeerd als zeer geschikt voor de leerervaring van de My Story 
Map-workshop is de Story Map Tour SM, die een lineair, plaatsgebaseerd verhaal presenteert 
met afbeeldingen of video waarbij elke multimedia-inhoud in het tourverhaal geo- is gelegen. 
Andere sjablonen bieden echter uitstekende alternatieven.

De sjabloon is gekozen in de workshop om twee hoofdredenen:

• lineariteit en eenvoud:  een verhalenkaart is een complex multimediaproduct, de Story Map 
Tour-sjabloon zorgt voor en bewaart de rijke aard van de eindproducten, maar behoudt een 
beheersbaar moeilijkheidsniveau als het gaat om het maakproces. De vertaling van de ver-
halen van jongeren naar een digitale verhalenkaart is een expressieve oefening voor de deel-
nemers, en het platform moet niet te veel tijd opnemen tijdens de ervaring, maar eerder 
organisch opgaan. Het oefenen van het vermogen om slank te zijn, de essentie te spreken en 
de kern van de eigen boodschap te vinden, is een van de belangrijkste doelstellingen die de 
workshop wil bereiken met betrekking tot de ontwikkeling van de communicatievaardighe-
den van de deelnemers. Deze sjabloon combineert perfect de drie belangrijkste methodolo-
gische pijlers van de ervaringen (in kaart brengen, verhalen vertellen en media-expressie) en 
moedigt de auteurs aan om zorgvuldig hun verhaalmateriaal te selecteren;

• de gebruikerservaring: de sjabloon Story Map Tour SM biedt meerdere opties voor gebruiker-
sinteracties. De lezers kunnen ervoor kiezen om achtereenvolgens door de tour te klikken 
of te bladeren door rechtstreeks met de kaart te communiceren of door een optionele mi-
niatuurcarrousel te gebruiken. Het grootste publiek van de digitale verhalenkaarten zullen 
voornamelijk vrienden en andere jonge mensen zijn, het feit dat ze de kans krijgen om een 
actieve gebruikerservaring te hebben, waarin ze kunnen kiezen om de verhalenkaart ook 
vanuit verschillende perspectieven en in verschillende perspectieven te bekijken een niet-op-
eenvolgende volgorde, is wat digitale story mapping opvalt in vergelijking met bijvoorbeeld 
digitale storytelling. Volgens het Spectrum of Participation ontwikkeld door de International 
Association of Public Participation, kan een hoge mate van publieke participatie leiden tot 
een grotere publieke impact: het spectrum beschrijft duidelijk hoe “informeren” en “raadple-
gen” nu meestal als passieve activiteiten worden beschouwd, terwijl “ , collaborate and em-
power ”genereert een hoger niveau van actieve betrokkenheid. Dit soort gebruikerservaring 
bevordert de actieve betrokkenheid van de lezers die niet langer alleen luisteren naar of het 
lezen van een verhaal, maar het ontwikkelen van een eigendom van het verhaal zo goed door 
middel van de interactie ermee.

• 



15PROJECTNUMMER: 2017-1-IT02-KA201-036735

Met de Story Map Tour SM-sjabloon kunnen de auteurs kiezen uit drie verschillende lay-outs 
die kunnen worden aangepast via de knop Instellingen aan de linkerkant van de ontwerper:

In de lay-out met drie panelen wordt het verhaal in de volgorde weergegeven in een carrousel 
met miniaturen onderaan de kaart, zodat het publiek de tijdlijn van het verhaal kan zien en 
vervolgens de verhaalkaart verdeelt in twee delen, even belangrijk: één sectie gewijd naar de 
multimedia-inhoud en de bijbehorende tekst en de andere gewijd aan de kaart. Het publiek 
kan de verhalenkaart bekijken door de interactie met alle panelen, in chronologische volgorde 
of eenvoudig door te klikken en verschillende posities op de kaart of verschillende miniaturen 
in de carrousel te selecteren.
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De geïntegreerde lay-out biedt dezelfde interactiemogelijkheden als de lay-out met drie pa-
nelen, het belangrijkste en enige verschil is dat het gedeelte gewijd aan de kaart meer ruimte 
heeft en uiteindelijk de belangrijkste focus wordt, omdat het gedeelte met multimedia-inhoud 
een paneel wordt dat niet visueel gescheiden maar geïntegreerd in die van de kaart.

De lay-out van het zijpaneel is een nieuwe functie van de Story Map Tour SM. Ook deze heeft 
drie afzonderlijke panelen, maar in dit geval is degene die een meer overheersende positie 
heeft, die welke de multimedia-inhoud bevat en aan de zijkant wordt getoond. De kaart wordt 
een kleiner gedeelte en in plaats van dat de tijdlijn van het verhaal wordt weergegeven, geeft 
deze lay-out meer ruimte aan het element van de tekst dat bij elk hoofdstuk van het verhaal 
hoort. Het feit dat de tijdlijn niet duidelijk is, zorgt ervoor dat het publiek met meer anticipatie 
wacht op de volgende stappen en het biedt een meer sequentiële en klassieke verhaalerva-
ring, hoewel het publiek nog steeds de verhaalkaart kan lezen in een niet- chronologische weg 
door de directe interactie met de elementen op de kaart.

Door een specifieke lay-out te kiezen, kunnen de auteurs meer relevantie geven aan sommige 
elementen van hun verhaalkaart, wat ook weergeeft wat hun persoonlijke proces van het in 
kaart brengen van hun verhalen is geweest, waarop ze zich meer hebben gericht en wat ze 
tijdens hun verkenning hebben ontdekt.
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Sionds juli 2019 heeft Esri een gloednieuw 
platform voor digitaal vertellen via kaarten 
gelanceerd:  ArcGIS StoryMaps. heet  Het is nu 
reeds beschikbaar naast het Esri StoryMaps 
platform (Classic Story Maps). Esri werkt mo-
menteel om alle klassieke sjablonen en func-
ties naar het nieuwe platform te brengen dat 
het vorige in 2024 zal overnemen.

Op dit moment is de nieuwe ArcGIS Story-
Maps gebaseerd op een scrollende verhalen-
de lay-out, die kan worden vergezeld door een 
gecombineerde set panelen waar lezers door-
heen kunnen bladeren en toegang hebben tot 
verschillende media (afbeelding, video, kaart) 
die zijn gekoppeld aan een specifiek verha-
lend blok. Zodra het nieuwe platform volledig 
operationeel is, kunnen auteurs vervolgens 
verschillende sjabloonelementen combineren 
en zo nieuwe creatieve manieren bieden om 
eigen digitale verhaalkaarten te ontwerpen 
en ermee aan de slag te gaan.

3.7 Van Esri StoryMaps tot ArcGIS Story Maps

Daarom blijven we in het project gebruik ma-
ken van het ‘klassieke’ en van het nieuwe plat-
form.
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 SPAIN

De My Story-map module is een ervaring die 
elementen van leren integreert door middel 
van digitale story-mapping binnen de school-
context. Door de integratie van deze elemen-
ten in het didactisch programma, is het doel 
van de actie het stimuleren van de motivatie 
en het zelfbewustzijn van studenten die het ri-
sico van schooluitval lopen.
My Story Map is gebaseerd op het idee dat 
kaarten zijn geëvolueerd van eenvoudige over-
zichten voor ondersteuning tot echte digitale 
inhoudorganisatoren (zoals online bronnen, 
digitale boeken, diepgaande kaarten, audio, 
enz.). De kaarten worden vervolgens multime-
diakaarten die, mits goed georganiseerd, kun-
nen worden herleid tot zelfstandige leereenhe-
den. In dit didactisch model heeft de leraar de 
taak om, via een op samenwerking gebaseerde 
didactische benadering, deze leereenheden te 
creëren die als basis voor individuele studie die-
nen. De leraar neemt de rol van facilitator en or-
ganisator van de activiteiten op zich, waardoor 
de “leeromgevingen” worden gestructureerd 
waarin de studenten, geholpen door een posi-
tieve relationele sfeer, elke leeractiviteit trans-
formeren in een proces van “groepsproblemen 
oplossen”, waarbij doelstellingen worden gere-
aliseerd waarvan de realisatie de persoonlijke 
bijdrage van iedereen vereist.

De My Story-map-module heeft als doel om bij 
de risico-student het gevoel van eigendom en 
het opnieuw toe-eigenen van de educatieve 
inhoud en de leerervaring als een proces te be-
vorderen. Het doet dit door te werken aan het 
concept van zelfgestuurd leren, waarbij de stu-
dent, zodra het onderwerp is geselecteerd, de-
gene is die verantwoordelijk is voor het ontwer-
pen van wat zijn eigen persoonlijke opnieuw 
uitgewerkte versie van het onderwerp kan zijn 
door middel van expressie gerelateerd aan 
de wereld van digitale technologie. Op deze 
manier leert de student een set informatie te 
deconstrueren en vervolgens te reconstrueren 
op basis van zijn eigen logische verbindingen 
en intuïtie, op zoek naar zijn eigen leerstijl.

Dit alles gebeurt in de context van de klas waarin, 
door middel van een proces van werken in klei-
ne groepen, studenten met een risico op drop-
out bezig zijn met de productie van een digitale 
verhalenkaart samen met de andere klasgeno-
ten, leren, in een coöperatieve dimensie, hoe om 
een grotere onafhankelijkheid te ontwikkelen in 
het blootleggen en omgaan met een didactisch 
onderwerp, waardoor het meer controle krijgt 
over het hele leerproces, waardoor creativiteit en 
expressie worden gestimuleerd.

De belangrijskte elementen van de module zijn:

• een aparte of interdisciplinaire leereenheid 
(didactische inhoud);

• principes van storytelling en digitale story-
telling toegepast op het onderwijs;

• introductie tot de tool van digitale sto-
ry-mapping door de ervaring met ArcGIS 
Online en het Esri Story-maps platform;

De geplande implementatiestructuur is ont-
worpen voor een totaal van 15-25 uur voor de 
hele leerervaring, inclusief uren die zijn gewijd 
aan de studie en individueel werken door de 
studenten (thuis of op school).

4,. “MY STORY-MAP” MODULE
4.1 De “My Story-Map” didactische ervaring
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FASE 1: INTRODUCTIE TOT DIGITALE STORY MAPPING

De eerste fase is bedoeld om studenten kennis te laten maken met de methodiek van digita-
le story-mapping, met name via de tool van het Esri Story-maps-platform. In deze fase kan de 
ervaring met ArcGIS worden gebruikt als een tool voor teambuilding om de groepsdynamiek 
te versterken, en als een manier om studenten extra middelen te geven om te leren hoe ze 
een verhaal kunnen structureren via het platform, waarbij deze eerste dynamiek en over zich-
zelf praten wordt gebruikt.

Voorzien aantal uren: 3

De module is georganiseerd in vier fasen:

FASE 2: DIDACTISCHE STORYTELLING

De tweede fase heeft een variabele duur, afhankelijk van de aard van de module - of het een 
multidisciplinair traject is waarbij meer dan één docent betrokken is of een aparte cursus over 
een specifiek onderwerp waarvoor alleen de aanwezigheid van een enkele docent vereist is. 
Het doel van deze fase is om vertelelementen, input en hulpmiddelen toe te passen op het 
didactische programma om studenten extra stimuli te geven over hoe een schoolonderwerp 
in een verhalende sleutel kan worden gereconstrueerd, herzien en herleefd, met elementen 
zoals de verhaalboog, de gezichtspunten, alle elementen waardoor studenten op alternatieve 
manieren vaardigheden kunnen verwerven om zich tot bepaalde inhoud te verhouden.

Voorzien aantal uren: 4 tot 8 

FASE 3: PRODUCTIE VAN DE DIGITALE STORY MAP

De derde fase, ook van variabele duur, is de concrete productie van de digitale verhalenkaart 
in de kleine groepen. De groep, ondersteund door de leraar en dankzij de tools die in de vorige 
fasen van de module zijn verworven, werkte het skelet van de verhaalkaart uit, identificeert de 
fundamentele stappen, de verbindingen tussen de verschillende punten en de meest effec-
tieve en relevante multimedia-inhoud, verdeelt de rollen en verantwoordelijkheden bij de pro-
ductie van die inhoud in de vorm van foto, video of audio. Dit wordt gevolgd door de organisatie 
en het onderzoek van de materiële en feitelijke productie van de verhaalkaart, die buiten de 
schoolcontext plaatsvindt in het autonome en onafhankelijke werkkader van de groep.

Voorzien aantal uren: 5 tot 10

FASE 4: PRESENTATION AND EVALUATION

De vierde fase is gewijd aan de presentatie van de individuele producties, waarbij de groe-
pen worden uitgenodigd om hun verhaalkaarten aan de rest van de klas te presenteren. 
Het delen wordt gevolgd door de evaluatie van de ervaring als een proces, dat plaatsvindt 
zowel door de evaluatie van de leraar als door de zelfevaluatie van de studenten. Dit gebeurt 
in groep en individueel, om te kunnen delen en reflecteren welke competenties tijdens de 
module zijn ontwikkeld.

Voorzien aantal uren: 3
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Leerkrachten en facilitators kunnen het leer-
materiaal in dit boekje kiezen, selecteren en 
samenstellen op basis van de behoeften van 
hun specifieke werkgroep. Ze kunnen mo-
gelijks ook nieuwe activiteiten identificeren 
die verband houden met het leervoorstel 
van de module die kunnen worden geïnte-
greerd met de ervaring voortkomend uit de 
persoonlijke achtergronden van de leraren.

De timing van implementatie kan door de 
docent worden aangepast aan de beschik-
bare middelen en, nogmaals, aan de behoef-
ten van de studenten en het didactisch pro-
gramma. De module loopt over een periode 
van een of meerdere weken, hoewel de aan-
beveling is om niet te veel tijd te laten ver-
strijken tussen elke sessie en zoveel moge-
lijk een regelmatige structuur te proberen te 
behouden.

4.2 Timing en structuur van de  implementatie

De module kan worden geïmplementeerd 
over een variabel aantal sessies, opgenomen 
in het reguliere didactische programma. De 
beoogde duur van de module  is ingesteld 
tussen een minimale lengte van 15 tot een 
maximum van 25 uur, verdeeld over de 4 ver-
schillende fasen.

Een redelijk aantal uren wordt sterk aanbevo-
len voor wat betreft zowel de tweede als de 
derde fase, om de studenten de juiste hoe-
veelheid tijd te geven om de leerinhoud echt 
te verwerken en hun eigen digitale verhalen-
kaart dienovereenkomstig te ontwerpen.
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4.3 De groep en het leerproces

Het werken in een kleine groepen stelt de 
voorwaarden om dieper in te gaan op de lan-
getermijnactiva, wat meer reflectie, feedback 
en zelfgestuurd leren aanmoedigt en tegelij-
kertijd meer tijd voor het inclusieproces waar-
borgt, vrije expressie van alle deelnemers en 
het versterken van de groepsrelatie, het ver-
hogen van het niveau van vertrouwen, team-
werk en samenwerking.

Veel sociale en interpersoonlijke vaardigheden 
kunnen worden geleerd binnen een groeps-
proces, zoals het vermogen om samen te wer-
ken met anderen, interpersoonlijke invloed uit 
te oefenen, een verantwoordelijke rol te ver-
vullen, beslissingen te nemen en problemen 
op te lossen, complexe organisatorische taken 
te organiseren en uit te voeren. De ontwikke-
ling van dergelijke vaardigheden versterkt het 
geloof van mensen in hun vermogen en ver-
betert hun zelfvertrouwen, en op deze manier 
wordt het individuele empowerment-proces 
in de groep versterkt, en krijgt het een bete-
kenis van doen voor anderen.

Aan de andere kant is het een feit dat leren 
in een groepskader inherent complexer is dan 
competitief of individualistisch leren, juist om-
dat leerlingen tegelijkertijd taak- en teamwerk 
moeten verrichten. Het plaatsen van mensen 
in dezelfde kamer, ze bij elkaar zetten en ver-
tellen dat ze een groep zijn, betekent niet dat 
ze elkaar zullen ondersteunen en effectief sa-
menwerken. De benadering van coöperatief 
leren heeft als hoofddoel het volledige po-
tentieel van het groepsraamwerk te bereiken. 
Om dit te bereiken, is een van de doelstellin-
gen van coöperatief leren om te werken aan 
de richting van bevordering van promotionele 
interactie, bij voorkeur face-to-face, die op-
treedt wanneer groepsleden middelen delen 
en elkaar helpen, ondersteunen, aanmoedi-
gen en elkaar prijzen om te leren. Het is door 
de bevordering van elkaars leren dat leerlin-
gen persoonlijk betrokken raken bij elkaar en 
bij hun wederzijdse doelen.

Het doel van coöperatief leren is om van elk 
lid een sterker individu op zichzelf te ma-
ken. Mensen leren samen zodat ze vervol-
gens als individu hoger kunnen presteren, 
wat uiteindelijk de ontwikkeling binnen de 
groep vereist van een gevoel van individuele 
en groepsaansprakelijkheid. De groep moet 
verantwoordelijk zijn voor het bereiken van 
zijn doelen en alle leden moeten verantwoor-
delijk zijn voor het bijdragen aan het proces 
met hun aandeel. Individuele verantwoor-
delijkheid bestaat wanneer de bijdrage van 
elke individuele leerling wordt beoordeeld 
en de resultaten worden teruggegeven aan 
de groep en het individu om te begrijpen 
wie mogelijk meer hulp, ondersteuning en 
aanmoediging nodig heeft bij het omgaan 
met het leerproces.



22

4.4 De rol van de leraar

Vertrekkend van de intuïtie dat het meest 
delicate moment van het didactische pro-
ces niet de toegang is tot de inhoud, maar 
hun toepassing en heruitwerking, biedt een 
omgekeerde, bottom-up onderwijsbena-
dering hier een kans om de rol van de lera-
ren opnieuw te definiëren. De leraar neemt 
dan, in plaats van zonder onderscheid no-
ties te introduceren die niet door iedereen 
op dezelfde manier worden geassimileerd, 
een complexere rol op zich die de “extrac-
tie” van het potentieel van elke student on-
dersteunt.

De omschakeling van de meer traditionele 
‘frontaal leren’ lessen naar een meer hori-
zontale leerbenadering moet niet als een 
contrast worden gezien, maar eerder als 
een aanvullende actie. Horizontaliteit en 
verticaliteit zijn twee dimensies van het-
zelfde niveau, net als de diepgaande erva-
ring van veel leraren, die hun uitleg altijd 
hebben begeleid bij dialoog met studenten 
en het gebruik van afbeeldingen, luisteren, 
teksten om te becommentariëren of te ver-
talen, case studies, enz.

Als een voorafgaande voorwaarde om de mo-
dule te implementeren, moeten de leraren in 
staat zijn om:

• studenten met een risico op drop-out te be-
grijpen en; 

• de personalisatie van leerprocessen te onder-
steunen;

• de informele leerervaringen te stimuleren en 
integreren;

• de ontwikkeling van soft skills te bevorderen

Als het op deze module aankomt, is de leraar 
in eerste instantie een facilitator die dankzij 
zijn eigen empathisch vermogen weet hoe 
hij “nuttige” interpersoonlijke relaties kan 
opbouwen en samenwerkingscontexten kan 
creëren die de harmonieuze ontwikkeling 
van de persoon en het serene leren serene 
bevorderen. In de My Story-map-benadering 
is lesgeven dat de motivatie om te leren sti-
muleert een doordacht proces om de keuzes 
van studenten op elkaar af te stemmen, zodat 
studenten de waarde van deze keuzes zien 
als hulpmiddelen om aan hun leerbehoeften 
en doelen te voldoen.
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De leraar, als facilitator van het proces, moet:

• duidelijke leerdoelen stellen:  leer studenten 
begrijpen dat de keuzes die ze kunnen maken 
binnen de context liggen van de leerdoelen 
die zijn bepaald door het didactisch kader van 
de school. Studenten moeten precies weten 
wat er van hen wordt verwacht, hoe ze wor-
den beoordeeld en welke ondersteuning be-
schikbaar zal zijn als ze hulp nodig hebben 
bij het leren van de informatie of vaardighe-
den. Wanneer leraren prestatieverwachtingen 
communiceren, moeten ze rekening houden 
met de verschillende achtergronden en erva-
ringen van elke student, omdat leerresultaten 
die gericht zijn op de capaciteiten en sterke 
punten van elke student leiden tot een posi-
tievere studentontwikkeling en betrokken le-
ren. Het belangrijkste deel van het proces om 
studenten zinvolle keuzes te bieden, is duide-
lijkheid over hoe de keuzes zich verhouden tot 
de leerdoelen of normen. Leraren kunnen stu-
denten keuzes bieden over hoe ze beheersing 
van een concept kunnen aantonen, bepaalde 
opdrachten kunnen benaderen, zelfstandig of 
met collega’s kunnen werken en op hun com-
petentieniveau kunnen presteren. Wanneer 
studenten de kans krijgen om betrokken te 
zijn bij deze keuzes, nemen ze meer verant-
woordelijkheid voor hun eigen leerproces;

• feedback geven: geef studenten precieze infor-
matie over de specifieke vaardigheden die ze 
hebben verworven en / of moeten verbeteren 
om succesvol te zijn in hun leerproces. Studen-
ten leren feedback van hun docent en collega’s 
te gebruiken om hun opvatting over hoe com-
petent ze zijn in verschillende vakken of leer-
activiteiten te veranderen. Feedback helpt stu-
denten ook betere leerkeuzes te maken;

• studenten aanmoedigen om hun eigen leer-
voortgang te beoordelen: door grafieken te 
gebruiken of portfolio’s bij te houden, zodat 
ze de vooruitgang die ze boeken kunnen 
evalueren naarmate ze relevante kennis en 
vaardigheden verwerven. Naarmate studen-
ten leren hun eigen vooruitgang te volgen, 
worden ze meer gemotiveerd door hun suc-
cessen en beginnen ze een gevoel van eigen-
dom en verantwoordelijkheid te verwerven 
voor de rol die ze spelen in deze successen.

In deze context waarbinnen de methoden 
van leren in een zeer snel tempo verande-
ren en de “digital natives” de school zijn 
binnengekomen, zijn we getuige van een 
progressieve evolutie van het lerarenbe-
roep, gericht op het zoeken naar nieuwe 
benaderingen van kennis, nieuw onderwijs-
stijlen, nieuwe manieren om de kennis en 
vaardigheden van studenten op te bouwen. 
De leraar moet daarbij disciplinaire, metho-
dologisch-didactische, relationele, organi-
satorische, pedagogische en onderzoeks-
vaardigheden hebben.Het is relevant om 
te erkennen dat de rol van de leraar in dit 
soort omgevingen nog belangrijker en vaak 
veeleisender is dan in een traditionele om-
geving. 

In de klas observeert de leraar de studen-
ten voortdurend, geeft hen relevante feed-
back en beoordeelt ze hun werk, terwijl ze 
gecontroleerde chaos in de klas kan verdra-
gen. Hoewel leraren een minder zichtbaar 
prominente rol spelen in een dergelijke con-
text, zijn ze inderdaad het belangrijkste es-
sentiële ingrediënt dat het mogelijk maakt 
om te leren.
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4.5 Digitale tools and hulpmiddelen in de klas

Om de actie van deze module uit te voeren, 
kunnen leraren verschillende hulpmiddelen 
gebruiken om het digitale leer- / leerpro-
ces te vergemakkelijken, zoals het gebruik 
van pc, IWB (Interactief Whiteboard), tablet, 
smartphone, audioboeken, enz. Deze midde-
len zijn bijzonder nuttig voor inclusief onder-
wijs, vooral in aanwezigheid van studenten 
met leerstoornissen of speciale onderwijsbe-
hoeften.

Vooral het IWB is een tool met ontelbare mo-
gelijkheden waarmee leraren direct kunnen 
werken aan zelfgemaakt materiaal met de 
mogelijkheid om vragen en bijdragen van 
studenten, van internet en van verschillende 
andere bronnen te accepteren. 

Via het IWB en andere digitale hulpmiddelen 
kunnen leraren:

• de hele klas betrekken en de leerlingen actief 
betrekken in het leerproces door niet alleen 
de overheersende aspecten van het lezen en 
schrijven te benutten, maar al die elementen 
die een beter leren mogelijk maken (visuele 
aspecten, geluid, enz ...);

• multimediamateriaal uitwerken dat nuttig is 
voor het lesgeven en de maximale betrokken-
heid en motivatie van studenten bevordert;

• alle informatie die op het interactieve white-
board wordt weergegeven bewaren en ver-
zendenom ondersteuning te bieden voor be-
oordeling, herwerken en nuttig materiaal voor 

andere lessen.

Studenten kunnen profiteren van het ge-
bruik van een interactief whiteboard en an-
dere technologische hulpmiddelen:
• ze zijn actief betrokken bij het leerproces;
• ze nemen deel aan de co-constructie van de 

les en voelen zich verantwoordelijk voor het 
leerproject;

• ze hebben een verhoogde motivatie door ver-
schillende sensorische kanalen voor het invoe-
ren van informatie (visueel, auditief, tactiel) met 
een positieve impact op aandacht en opslag;

• ze kunnen aantekeningen maken en concep-
ten direct op het oppervlak van het bord mar-
keren en het materiaal opslaan dat thuis moet 
worden beoordeeld;

• verschillende cognitieve en leerstijlen worden 
verbeterd door ondersteuning te bieden aan 
studenten met speciale behoeften tegelijkertijd.

Bovendien krijgt de leraar met de komst van 
de digitalisering van schoolteksten een hulp-
middel voor studenten:

• interactie met het digitale boek dat is verrijkt 
met tekst, afbeeldingen en multimedia-in-
houd;

• verbinding met handige bronnen (links, bij-
lagen van elk formaat, spraaknotities) recht-
streeks op de pagina van het boek;

• automatische en snel samenvattingen in de 
vorm van een kaart;

• schematiseringen door het gebruik van multi-
media-kaarten;

• van de tekst van het boek, tekstnotities of 
webpagina’s rechtstreeks naar de kaart via 
een speciale en efficiënte omgeving;

• snel informatie van elk digitaal medium ver-
zamelen en en omzetten in gestructureerde 

notities of kaarten.
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4.6 Mogelijke alternatieve instellingen voor de implementatie

De module is flexibel en kan eenvoudig wor-
den aangepast. Een mogelijk alternatief van 
deze actie voor didactische doeleinden kan 
zijn dat het een specifiek programma aan-
biedt dat zich uitsluitend richt op studenten 
met een risico op drop-out, waarbij de stu-
denten in kleine groepen werken om peer 
learning en wederzijdse ondersteuning te 
bevorderen, of individueel, maar nog steeds 
in het kader van een groepsproces.

Binnen het project My Story-map is een 
workshop met meerdere sessies ontworpen, 
gericht op jongeren die stoppen met een op-
leiding of training gericht op het motiveren 
van voortijdige schoolverlaters om opnieuw 
deel te nemen aan leerervaringen. In deze 
workshop zijn de jongeren betrokken bij een 
ervaring van zelfontdekking en zelfreflectie 
gericht op de context, de oorzaken en de re-
denen die hebben geleid tot de beslissing om 
af te vallen, en gericht op het verbeteren van 
hun zelfexpressievaardigheden door een fo-
cus over de productie van digitale media-in-
houd. 

De creatie van hun persoonlijke digitale ver-
haalkaart is tegelijkertijd een punt van aan-
komst en een startpunt voor de leerlingen 
omdat het een proces van zelfbekrachtiging 
vertegenwoordigt dat is voltooid om een 
hernieuwd identiteitsgevoel en eigendom 
van te inspireren en te bevorderen het eigen 
verhaal, zodat een nieuwe stap kan worden 
gezet in de richting van een nieuwe richting 
binnen de eigen levenslange leerreis.
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De laatste jaren wordt leren steeds meer gemeten, niet alleen in termen van kennis, maar ook 
in termen van het vermogen van individuen om hun kennis te gebruiken om deze op een prak-
tische manier en in verschillende contexten toe te passen. Als een activiteit een gelegenheid 
is om te leren, dan is digitale storymapping, met zijn hele complex van kennis en knowhow, 
absoluut een concentraat van ontwikkeling van vaardigheden, vooral voor wat betreft vaardig-
heden die nodig zijn in zowel de huidige als de toekomstige wereld.
Veel scholen willen nu ‘soft-skills’ integreren als een sterkere component in hun curriculum, in-
clusief sociaal emotioneel leren. Vaak gedefinieerd als de 21ste-eeuwse vaardigheden, implice-
ren deze competenties niet alleen immateriële kwaliteiten zoals bijvoorbeeld empathie, maar 
ook vaardigheden zoals probleemoplossing, werken in een team en het gebruik van technolo-
gie om problemen creatief op te lossen. De behoefte aan deze vaardigheden is bewezen door 
een groeiend aantal onderzoeken, evenals enquêtes en beleidsplannen van de staat.
Door de combinatie van het potentieel van de methodologie van het in kaart brengen van di-
gitale verhaalkaarten, een holistische pedagogische aanpak en de belangrijkste 10 sleutelcom-
petenties die het World Economic Forum in het “Future of Job’s Report” (2016) heeft geïdenti-
ficeerd als degenen die tegen 2020 moeten worden ontwikkeld, schetst en identificeert de My 
De Story Map-workshop ook 10 hoofdgebieden (verdeeld in 50 specifieke competenties) die 
in de leermaterialen worden behandeld en die door de jongeren kunnen worden ontwikkeld 
door hun deelname aan de leerervaring.

5. LEERDOELEN
5.1 De leerdimensie binnen de My Story Map module

1.COMMUNICEREN OP EEN BETEKENISVOLLE MANIER

1. De eigen gedachten en emoties duidelijk begrijpen en uitdrukken;
2. Empatisch zijn;
3. Effectief luisteren;
4. Ideeën beschrijven en verklaren;
5. Spreken in het openbaar;

De hele workshop My Story Map gaat uiteindelijk over communicatie. Het is een van de belangrijkste 
competenties die in de verschillende fasen van de ervaring wordt ontwikkeld en vanuit verschillende 
perspectieven wordt aangepakt. Wanneer mensen het woord ‘storytelling’ horen, is het heel gebrui-
kelijk om na te denken over de kunst en het proces van het vertellen van een verhaal, omdat het een 
zeer expliciet deel ervan is, zo expliciet dat het ook deel uitmaakt van het woord zelf. Mensen zoeken 
meestal naar kansen die gericht zijn op het leren, verbeteren en aanpassen van iemands eigen ‘ver-
tel’-kennis en -vaardigheden. Wat vaak wordt vergeten, is dat communicatie een competentie is die 
bestaat uit zowel het vertellen als luisteren. Tijdens de workshop leren deelnemers hoe beide aspecten 
zich kunnen ontwikkelen;

Het werk aan het vertellen richt zich meer specifiek op het kunnen organiseren van de eigen gedachten 
in een stroom, het vinden van de essentie van de boodschap, het kunnen overbrengen en vertalen naar 
een toegankelijke vorm van gedachten en emoties, wat uiteindelijk resulteert in het leren omgaan met 
iemands eigen emotionele intelligentie. Dit alles is mogelijk als men ook leert luisteren, waarbij het niet 
alleen gaat om het horen van iemand, maar om een ander bewustzijn, een andere kwaliteit in zijn eigen 
aanwezigheid wanneer iemand spreekt, zodat de handeling van aandachtig luisteren naar de verhalen 
van anderen een diepere en versterkende verbinding met de ander tot stand kunnen brengen. Het ver-
mogen om empathisch te zijn gaat helemaal over het kunnen luisteren en afstemmen op de emoties van 
de ander, en dit geeft ons een extra sleutel tot toegang tot de boodschap van het verhaal. Door dit met 
de anderen te oefenen, kan men leren hoe het op zichzelf te doen, waardoor het eigen vermogen om 
naar zijn eigen emoties te luisteren wordt verbeterd, in verbinding met zichzelf staat en erachter komt 
wat hij/zij voelt, waar in het lichaam hij/zij het voelt, wat het betekent en het dan pas kunnen vertellen. 
Communicatie wordt hier gezien als een geïntegreerde praktijk van zowel zinvol vertellen als luisteren.
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2.DIGITALE COMMUNICATIE

1. Beheer van digitale identiteit;
2. Interactie en delen via digitale technologieën;
3. Gebruik van gangbare computersoftware;
4. Bladeren, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud;
5. Netiquette;

My Story Way workshop, nauw verbonden met de competentie van communicatie in brede zin, gaat 
meer specifiek in op de competentie van digitale communicatie. Dus opnieuw omvat dit het vertellen 
en luisteren, maar met een derde extra element in: de digitale beeldtechnologieën.

Wanneer iemand zijn eigen verhaal persoonlijk moet vertellen en er mensen zijn om te luisteren, kan 
men zich niet verbergen als de stem bijvoorbeeld trilt of het gezicht rood wordt, omdat mensen het 
zullen zien en opmerken. Vooral als het om emoties gaat, groeien de mogelijkheden om emotioneel te 
worden, fouten te maken en jezelf ‘beschamend’ exponentieel te vergroten. Het feit dat je je kunt uit-
drukken door middel van digitale technologieën is aantrekkelijk omdat het het element van anonimiteit 
en aan de andere kant een breed scala aan mogelijke persoonlijkheden met zich meebrengt, zodat je 
niemand of iemand tegelijk kunt zijn, veel vrijheid om te kiezen wie ze precies willen zijn wanneer ze op 
internet verschijnen.

Het concept van digitale identiteit en digitale interacties is een onderwerp dat de workshop diepgaand 
aanpakt, in de richting van het bevorderen van een meer eerlijke en gezonde manier om de persoonlijke 
inhoud te benaderen die jongeren online uploaden, waarbij afstand wordt genomen van het concept 
van manipulatie van identiteit en realiteit om delen van zichzelf te verbergen en een meer zelfbewuste 
interactie aan te moedigen. Door het proces van het maken van hun eigen digitale verhalenkaart, kun-
nen de deelnemers nadenken over hoe ze zichzelf online willen presenteren, een specifiek deel van zich-
zelf inlijsten, en wat de boodschap is die ze willen delen, met welke taal, met welke inhoud.

3.DIGITALE INHOUDCREATIE

1. Creatief gebruik van digitale technologieën;
2. Het produceren van geschreven inhoud voor een breed publiek / ontvangers en media;
3. Opnemen, bewerken en delen van digitale foto’s en video;
4. Creëren van webpagina’s en andere webgebaseerde presentaties;
5. Ervaring hebben met auteursrechten en licenties

In de context van de workshop My Story Map is de competentie van het creëren van digitale inhoud 
strikt gekoppeld aan het idee van expressie en meer specifiek van zelfexpressie, wat betekent hoe 
digitale technologieën en media worden gebruikt om iemands eigen gedachten en emoties uit te 
drukken. Ook deze competentie keert terug naar communicatie, hoewel in de workshop de nadruk 
heel erg ligt op technische en praktische vaardigheden met betrekking tot verschillende algemeen 
bekende media zoals: fotografie, video maken, audio-opname, muziek en het gebruik van geluid en 
schrijven via platforms zoals blogs of andere webpagina’s. Deelnemers hebben de mogelijkheid om uit 
te proberen en te zien hoe ze verschillende media rechtstreeks kunnen toepassen om de essentie van 
de eigen boodschap en het verhaal vast te leggen.
De workshop wil ook de dimensie van het auteursrecht onderzoeken waarin het onderwerp identiteit 
opnieuw op een zeer sterke manier naar voren komt. Het is gebaseerd op het idee om zich bewust te 
worden van het feit dat wat hij produceert zijn/haar eigen intellectuele eigendom is, leert de eigen 
productie te waarderen en het te zien als een verlengstuk van zichzelf, van zijn eigen gedachten, waar-
nemingen en emoties, het waarnemen als een sociale bijdrage, als iets dat men heeft gekozen om te 
delen en bijgevolg de productie van anderen te leren waarderen.
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4. PERSOONLIJKE BEWUSTMAKING EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. Anderen vertrouwen en betrouwbaar zijn;
2. Herkennen van eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden;
3. Eigenaar worden van eigen doelen, acties en gedrag;
4. De eigen inspanningen en prestaties vieren;
5. Keuzes maken die het welzijn en de veiligheid ten goede komen;

Een ander belangrijk element van de workshop My Story Map is een dimensie van persoonlijke ont-
wikkeling. Bij de aanpak van jonge voortijdige schoolverlaters is een van de doelen om met hen 
samen te werken aan empowerment en persoonlijke ontwikkeling, hetgeen een diepe focus op de 
competentie van persoonlijk bewustzijn en verantwoordelijkheid impliceert.
Het proces van kijken naar de eigen uitvalervaring wordt consequent beïnvloed door het bewust-
zijn dat men heeft over de eigen situatie, van wat er is gebeurd, welke keuzes men heeft gemaakt, 
welke invloed anderen op hem/haar hadden en door het feit van je klaar en sterk genoeg voelen 
om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen acties. Dit is een zeer cruciaal punt en een van de 
belangrijkste elementen van empowerment, want zolang iemand zichzelf als het slachtoffer van de 
gebeurtenissen ziet, als iemand die altijd iets heeft dat zijn eigen dromen, tevredenheid, ambities en 
plannen verstoort, dan is dat is de tijd waarin er geen ontwikkeling plaatsvindt, geen groei, en je je 
gewoon vast voelt, niet in staat om verder te gaan en het slachtoffer te worden.
De aanpak van de workshop is die van het verschuiven van de rollen: vroegtijdige schoolverlaters 
moeten niet worden gezien en moeten zichzelf niet als passieve, hulpeloze slachtoffers zien, maar 
eerder een actieve rol spelen. Dit kan gebeuren door de erkenning van iemands eigen gedrag, van 
de dingen die iemand goed doet, zijn eigen succes, talenten, wat een zeer krachtige stap vertegen-
woordigt. Door dit bewustzijn te ontwikkelen, kunnen deelnemers gezondere keuzes maken, in ter-
men van het kunnen identificeren en begrijpen wat het beste voor zichzelf is in termen van fysiek, 
mentaal, emotioneel en sociaal welzijn.

5. FLEXIBILITEIT EN AANPASBAARHEID

1. Omgaan met dubbelzinnigheid en onzekerheid;
2. Bereid zijn om zijn eigen ‘comfortzone’ te verlaten om vooruit te komen of zich te ontwikkelen;
3. Snel aanpassen aan nieuwe situaties;
4. Veerkrachtig zijn;
5. Drijvende kracht

Het valt niet te ontkennen hoe tegenwoordig alles in een zeer snel tempo verloopt en hoe verandering 
zeer aanwezig is in het leven van jongeren. De wereld verandert snel, er zullen over vijf jaar banen zijn 
die vandaag nog niet bestaan, dus een van de belangrijkste vragen is hoe mensen zich kunnen voor-
bereiden om deze zeer snelle en plotselinge veranderingen te evenaren?
Heel vaak is het fenomeen van schooluitval gerelateerd aan en beïnvloed door veranderingen die zich 
hebben voorgedaan in het leven van de jongeren en die hen op een of andere manier hebben beïn-
vloed, en niet altijd zijn mensen uitgerust met de juiste hulpmiddelen, middelen of staat van positief 
reageren en de situatie op zijn kop zetten en het beste halen uit het nieuwe scenario waarin ze zich 
bevinden. Om deze redenen wordt de competentie om te reflecteren op het eigen aanpassingsver-
mogen zeer relevant als het gaat om leren hoe om te gaan met dingen die schaduwrijk en onduidelijk 
zijn, zoals de toekomst die onzeker is, kiezen wat te studeren of wat te doen, proberen iets nieuws te 
doen en misschien ontdekken dat het niet dat ‘iets’ was waar men naar zocht , ergens niet in slagen. 
De angst voor verandering is uiteindelijk wat mensen ervan weerhoudt actie te ondernemen. De work-
shop biedt de leerlingen de mogelijkheid om te ontdekken hoeveel ze al in zich hebben, de kracht om 
daadwerkelijk om te gaan met deze constante verandering in het leven, die ook de kern is van een van 
de belangrijkste verhalen over het verhaal van de Hero’s Journey, een verhaal dat laat zien hoe veran-
dering deel uitmaakt van elk verhaal en elk proces, en hoe iedereen er cyclisch mee moet omgaan .
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6. LEREN OM TE LEREN

1. Inzicht in eigen kracht en zwaktes;
2. Het stellen van doelen voor persoonlijke groei, ontwikkeling en prestatie;
3. Zich verbinden tot leren, studeren en/of handelen;
4. Reflecteren op ervaringen om het leren te maximaliseren;
5. Advies, informatie en ondersteuning vragen

Leren leren is een andere uiterst relevante competentie op weg naar empowerment en zelfbewustzijn. 
Het is de stap die volgt nadat men het eigendom van zijn eigen acties en verhaal heeft veroverd, zo-
dra men zich bewust is van zichzelf en van waar te gaan. Het is bekend hoe leren iets constant is, een 
continu proces dat elk moment van de dag plaatsvindt. Het gebeurt op school, op het werk, in andere 
gestructureerde activiteiten, informeel, alleen en met andere mensen, en om te kunnen begrijpen 
hoe iemand leert, evolueert en zich ontwikkelt, om het leren te herkennen en herkennen dat overal 
gebeurt, ook door het vastleggen van de bewijzen van het leren, is wat iemand in staat stelt eindelijk 
vooruit te gaan en zich volledig ergens aan te kunnen binden.

Een parallel proces dat plaatsvindt, is de ontwikkeling van het vermogen om zelfkritisch te zijn en de eigen 
verbeterpunten te analyseren en deze niet als tekortkomingen of als iets te zien dat moet worden ‘opge-
lost’, maar als dingen die verder moeten worden ontwikkeld met verschillende prioriteiten en verschillen-
de timing volgens de eigen behoeften. Dit leidt ertoe dat mensen nadenken over wat het beste voor hen is 
om hun leerproces te maximaliseren en over hoeveel ze de beschikbare middelen om hen heen gebruiken 
in hun leerproces, hoeveel ze hen betrekken, hoeveel ze informatie, advies en ondersteuning zoeken.

Deze dimensie is zeer aanwezig in de workshop en wordt voortdurend aangemoedigd, niet alleen door het 
zelfevaluatieproces, maar tijdens de hele ervaring, omdat een van de belangrijkste doelen van de work-
shop is om aan te tonen dat leren op een leuke manier kan worden benaderd , actieve, positieve en em-
powerende manier en jonge mensen kunnen er weer aan deelnemen omdat ze het eigenlijk nooit hebben 
verlaten, ze zijn gestopt met school, maar ze zijn nooit gestopt met leren en daarom is het vinden van een 
nieuwe persoonlijke manier om te leren een cruciaal keerpunt voor jonge voortijdige schoolverlaters.

7. EFFECTIEF ORGANISEREN

1. Afronding van taken op tijd en volgens de vereiste normen;
2. Geconcentreerd blijven;
3. Multi-tasking: vooruitgang boeken met verschillende taken en verantwoordelijkheden tegelijkertijd;
4. Werken onder druk;
5. Planning en prioritering van taken;

In de instelling van de My Story Map workshop, de bevoegdheid van de effectieve organisatie speelt 
nogal een belangrijke rol, met name voor wat betreft het creatieproces van de digitale verhaal-map. Er 
is uiteindelijk een bijpassende deadline en de fase van het selecteren, sorteren en organiseren van de 
materialen vereist een veelzijdige en multi-gerichte kwaliteit van betrokkenheid en participatie.

Het is een manier om de sfeer van persoonlijke efficiëntie en effectiviteit te verkennen die wordt toe-
gepast op focus en motivatie. Heel vaak, wanneer mensen bezig zijn met iets dat ze als zinvol leren be-
schouwen, hebben ze ineens zeer efficiënte organisatorische vaardigheden, terwijl ze in plaats daarvan 
die missen en ze voelen zich veel meer lusteloos en onverschillig en worstelen met focus wanneer dit 
soort betrokkenheid niet is plaatsvinden. Deelnemers worden uitgenodigd om na te denken en te obser-
veren hoeveel deze verandering in hun gedrag is terwijl ze bezig zijn met een coöperatief en ervarings-
gericht leren, dat zeer verschillende psychologische en cognitieve kanalen kan stimuleren en activeren .
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8. CREATIVITEIT EN GEVOEL VOOR INITIATIEF

1. Zoeken naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en ervaringen;
2. Rekening houden met nieuwe perspectieven;
3. Plannen maken en uitvoeren;
4. Nieuwsgierigheid tonen;
5. Verwerven van middelen (inclusief geld);

De workshop My Story Map behandelt en beschouwt de competentie van creativiteit en zin voor initia-
tief als een proces van ‘subversie’, om dingen op zijn kop te zetten. Op de een of andere manier gaat het 
erom hoeveel iemand in staat en bereid is om nieuwe perspectieven te omarmen. Hierin is er een nauw 
verband met de competentie van flexibiliteit en aanpassingsvermogen, omdat het op de een of andere 
manier bijna aanvoelt als zijn natuurlijke evolutie. De belangrijkste focus ligt hier op het overwinnen van 
de angst voor verandering, van uitgaan uit de eigen comfortzone en vooraf ingestelde paden, evenals de 
angst om fouten te maken, om te kunnen zien wat men op de andere kan vinden kant’. Deze competen-
tie voegt nog een centraal stuk toe aan de grotere puzzel van persoonlijke ontwikkeling.

Het is vrij gebruikelijk dat hoe meer men volwassen wordt, hoe minder creatief hij/zij zich voelt en steeds 
banger wordt voor het idee van falen, fouten maken en ervoor beoordeeld worden. Het feit dat nieuws-
gierig is en actief op zoek gaat naar nieuwe dingen en nieuwe kansen voor verrijking en groei, is wat 
mensen in staat stelt ideeën te beginnen, ergens over te dromen en vervolgens actief plannen te ma-
ken en strategieën en middelen te vinden om het te laten gebeuren. Het idee van het bevorderen van 
iemands eigen vermogen om te ‘dromen’ wordt heel vaak vanuit een kritische invalshoek gezien, om-
dat er deze perceptie is dat dromen is wat mensen gewoonlijk in de weg staat om daadwerkelijk iets 
concreets te doen. Naarmate ze ouder worden, worden jonge mensen minder aangemoedigd om te 
dromen en krijgen ze in plaats daarvan te horen realistisch te zijn en rekening te houden met de vele 
uitdagingen die hen in de weg staan om hun doelen te bereiken. Wat er echter gebeurt, is dat dan de 
obstakels en uitdagingen uiteindelijk de belangrijkste focus worden en de enige dingen die men kan 
zien. Door nieuwsgierig te zijn en het eigen verhaal met andere ogen en vanuit verschillende perspectie-
ven opnieuw te bekijken, kan er een kans zijn om daar iets te vinden dat tot dan toe onopgemerkt was 
gebleven.

In de setting van de workshop is het vermogen van dromen bedoeld als een innerlijke drive die de scha-
kelaar op de motivatie en betrokkenheid van jongeren inschakelt, en het wordt sterk bevorderd en aan-
gemoedigd tijdens alle fasen van de workshop, waarbij ook naar mogelijke follow-ups en deelnemers 
wordt gekeken ‘ toekomstperspectieven.
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9. PROBLEEM OPLOSSEN

1. Aantonen van bewustzijn van situaties, problemen en reacties;
2. Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens;
3. Oorzaken analyseren;
4. Een logische benadering volgen om oplossingen te vinden;
5. Betrekken van anderen bij het vinden van oplossingen;

De competentie van probleemoplossing gaat dieper in op het concept om dingen vanuit verschillen-
de perspectieven te bekijken. Als je door nieuwsgierigheid naar je eigen verhaal kunt kijken met een 
nieuwe leessleutel en iets nieuws kunt ontrafelen, gaat het oplossen van problemen over het kunnen 
hebben van een breder perspectief, het perspectief van een adelaar, om uiteindelijk naar dingen te 
kijken met kritische onthechting. Dit stelt mensen in staat om verbanden te leggen tussen dingen, 
om te zien hoe het ene het andere beïnvloedt en door oorzaken te analyseren en contextualisering 
van het eigen verhaal en proces te maken, kan men zich meer bewust worden van zijn eigen situatie 
en problemen. Om hun digitale verhalenkaart te produceren, moeten deelnemers dit soort proces-
sen absoluut doorlopen en de workshop moedigt hen aan om na te denken over hun levenservarin-
gen precies met het doel alle verschillende elementen te ontvouwen en ze op een logische manier 
met elkaar te verbinden manier.

Het vermogen om oplossingen te vinden is iets dat ook kan worden gedaan door meer actoren bij 
het proces te betrekken. Het feit dat je de verantwoordelijkheid voelt om degene te moeten zijn die 
een oplossing moet bedenken, kan een behoorlijk zware druk op individuen blijken te zijn. Om deze 
reden is een van de doelstellingen die de My Story Map-workshop wil bereiken door middel van co-
operatief leren, dat de deelnemers ontdekken hoezeer de interactie met anderen en het verwelko-
men van hun standpunten en feedback voor hen nuttig kunnen zijn, om probleemoplossing zowel 
in een persoonlijke als in een sociale houding om te zetten. Het bevorderen van kritisch denken gaat 
ook over het klaarstaan om de eigen versie van het verhaal en de situatie uit te dagen en open te 
staan om verschillende gezichtspunten in de eigen analyse te evalueren en te overwegen.

 MAL-



32

10. WERKEN MET ANDEREN

1. Relaties ontwikkelen en goed omgaan met anderen (inclusief luisteren, delen en inleven);
2. Feedback geven en ontvangen;
3. Respecteren van verschillende meningen en perspectieven;
4. Bevorderen en verzekeren van de participatie, motivatie en inzet van anderen;
5. Handelen in samenwerking met anderen om gemeenschappelijke taken te volbrengen;

De competentie om met anderen te werken vereist uiteraard een specifieke vermelding, maar het 
komt ook diep voor in de verschillende processen die de kern vormen van alle andere competenties 
die worden geïdentificeerd door de My Story Map-workshopervaring, die uiteindelijk gaat over indivi-
duele processen die plaatsvinden in de context van een groepsdynamiek.
Een van de resultaten van de investering in de eigen persoonlijke ontwikkeling is dat mensen zich 
meer klaar voelen om de wereld in te gaan en betekenisvolle en effectieve interacties op sociaal niveau 
aan te gaan.Dit gebeurt wanneer men leert hoe in aanwezigheid en ter ondersteuning van elkaar te 
zijn, hoe de meningen en de waarden van anderen te respecteren, zichzelf te trainen om dingen te 
omarmen die anders zijn en niet noodzakelijkerwijs overeenkomen en/of de meningen weerspiegelen 
die men heeft.

De hele ervaring van de My Story Map-workshop gaat over het samen delen van verhalen die op de 
een of andere manier allemaal met elkaar verbonden zijn, omdat de deelnemers allemaal voortijdige 
schoolverlaters zijn en, zelfs als hun verhalen allemaal verschillend zijn, hebben ze allemaal gemeen 
van drop-out verhalen. Dit versterkt de onderlinge verbondenheid van hun sociale banden, want zelfs 
als men zich extreem eenzaam, uitgedaagd, verward of verkeerd begrepen kan voelen, kunnen de 
deelnemers elkaar op de een of andere manier begrijpen, ook al hebben ze zeer verschillende ervarin-
gen van elkaar.

Dit kan echter alleen gebeuren als mensen zichzelf toestaan zich open te stellen en te geven en te 
ontvangen van anderen. Een van de belangrijkste resultaten van coöperatief leren, als iedereen besluit 
zich te committeren en deel te nemen, is dat het altijd rijker kan worden dan men in het begin was en 
veel meer terugkreeg dan wat hij/zij individueel bracht, aangezien iedereen bijdraagt en brengt iets 
voor de anderen om te nemen. De deelnemers leren deze houding van samenwerking aan te gaan en 
zichzelf in dienst van de groep te stellen, is erop gericht te ontdekken dat ze elkaar kunnen ondersteu-
nen in hun leren en in hun groei, en uiteindelijk ook een referentiepunt voor elkaar zijn, zoals in het 
geval van de oprichting van de digitale verhalenkaart waar deelnemers bezig zijn met een buddy-sys-
teempraktijk, monitoring, feedback geven en inchecken met elkaar.
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• Leren- Het evaluatieproces biedt de mogelijkheid om te begrijpen, waarde te geven en 
conclusies te trekken uit een leerervaring. Het geeft toegang tot nieuwe leermogelijk-
heden omdat de betrokken mensen tijdens het evaluatieproces leren niet alleen uit te 
drukken hoeveel hun kennis van een bepaald onderwerp is verbeterd, maar ook om na 
te denken over de impact van de ervaring op hun eigen leven, om hun mening te con-
fronteren met de anderen, debatteren over verschillende interpretaties, betekenissen of 
onderlinge relaties die tijdens het proces kunnen rijzen. Wanneer evaluatie en leren tege-
lijkertijd plaatsvinden, hebben betrokkenen de mogelijkheid om antwoorden te creëren, 
te onderscheiden, te veronderstellen, te analyseren, te contrasteren, uit te werken, vragen 
te formuleren, met twijfels te komen, naar andere bronnen te zoeken.

• Motivatie – Het evaluatieproces moet gericht zijn op het stimuleren van evolutie, verbete-
ring, verandering, allemaal factoren die uiteindelijk de motivatie van mensen bevorderen. 
Om dit resultaat te bereiken moet bijzondere aandacht worden besteed aan de ontwik-
keling van een methode die door de deelnemers als constructief kan worden ervaren, in 
plaats van te “selecteren” of “uit te sluiten” zoals soms het geval is - vooral in het formele 
onderwijs. De houding van de betrokken leerlingen, evenals de sfeer waarin de evaluatie 
plaatsvindt, speelt ook een belangrijke rol bij het bereiken van de doelstelling om mensen 
door het evaluatieproces te motiveren.

• Participatie– Het moment van evaluatie is een gelegenheid voor de deelnemers om zich 
betrokken te voelen, om hun persoonlijke bijdrage te leveren om dingen te verbeteren, of 
gewoon om het belang van participatie zelf als een waarde te promoten en in praktijk te 
brengen.

• Verandering en verbetering – Deze twee aspecten worden hier niet alleen op een “opera-
tioneel niveau” (verandering van methoden, hulpmiddelen enz.) beschouwd, maar ook op 
persoonlijk niveau. Evaluatie kan leiden tot veranderingen in de houding, waarden en ma-
nier van denken van mensen, op voorwaarde dat mensen open staan voor het veranderen 
van hun eigen manier van doen en denken. Deze openheid kan worden vergemakkelijkt 
door een niet-oordelende en constructieve sfeer te creëren.

  

6. EVALUATIE
6.1 Waarom evalueren?

Evaluatie is om verschillende redenen cruciaal. In het kader van de My Story-map module is de 
evaluatie-actie vooral gericht op:
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Evaluatie is een complexe en belangrijke actie die een bron van motivatie kan zijn, maar die mo-
gelijk ook een van de factoren kan zijn die de desinteresse of het schoolverlaten van studenten 
beïnvloeden. Voor de overgrote meerderheid van studenten die het risico lopen van drop-out, is 
het leerproces dat verband houdt met het officiële onderwijssysteem vaak nauw verbonden met 
macht, controle en autoriteit, externe evaluatie, oordeel, cijfers, mogelijks gezien als erg slachtoffer 
makend en vaak gekoppeld aan eerder negatieve gevoelens zoals schaamte, gevoel van ontoerei-
kendheid, schuldgevoel en strijd.

Traditionele beoordelingsmethoden die zich uitsluitend richten op cijfers en certificeringen ma-
ken het voor de jongeren moeilijk om de beoordeling als een eerlijk en transparant proces te zien 
in plaats van een externe oplegging die alleen op een passieve manier moet worden ontvangen, 
zodat ze over het algemeen niet actief op zoek gaan naar kansen om zichzelf te beoordelen of te 
worden beoordeeld.

Er zijn natuurlijk enkele “operationele doelstellingen” of gebruik van evaluaties. Deze doelstellingen 
kunnen verschillen naargelang het soort leerervaring dat wordt geëvalueerd. Om deze reden is de 
vierde fase van de module volledig gewijd aan de presentatie van de verhaalkaarten en de evalua-
tie van het proces vanuit verschillende invalshoeken. Studenten moeten inderdaad in staat zijn om 
hun eigen projecten te evalueren en tools en technieken worden binnen de module aangeboden 
om ervoor te zorgen dat ze de kennis, vaardigheden en competenties verwerven om dat te doen.

6.2 Hoe evalueren?

• Evaluatiemiddel voor leerlingen

Eén evaluatievragenlijst is ontwikkeld in de vorm van een zelfevaluatie, specifiek voor de 
studenten die deelnemen aan de My Story-map-module om de inhoud, impact, effectiviteit, 
resultaten van de ervaring enz. te evalueren. Heel vaak, terwijl ze bezig zijn met hoger onder-
wijs, hebben studenten meestal de neiging om zich meer te concentreren op de ‘acquisitie 
van’ in plaats van ‘participatie in’ leren, maar idealiter is het idee van beoordeling zowel voor 
leren als voor het meten van leerprestaties. Zelfevaluatie, samen met de groepsverwerking 
die plaatsvindt door middel van coöperatief leren, kan een hulpmiddel zijn dat kan bijdra-
gen aan deze perceptieverschuiving over de eerlijkheid van beoordeling.Voor de meeste as-
pecten is een numerieke schaal gebruikt om het gemakkelijker te maken om resultaten uit 

verschillende talen en culturen te vergelijken.
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• Evaluatiemiddel voor leraars

Aan leraren die de module faciliteren, wordt ook gevraagd om aan het einde van de imple-
mentatie hun eigen evaluatie van de ervaring uit te voeren. Ook in dit geval is het evaluatie-
formulier ontworpen voor gebruik in verschillende landen, dus het gebruikt een numerieke 
schaal om het gemakkelijker te maken om resultaten uit verschillende talen en culturen te 
vergelijken. Er is ook ruimte voor het toevoegen van iets anders dat de docenten belangrijk 
vinden om te delen of te benadrukken over hun ervaringen als facilitators van My Story. 
Het gebruik van hetzelfde evaluatie-instrument maakt het vergelijken van resultaten van 
verschillende modules en uit verschillende landen mogelijk en vergemakkelijkt de moge-
lijkheid om sterke en zwakke punten van het leerprogramma te identificeren en mogelijke 

manieren om het te verbeteren.

• Didactische diagnostische evaluatie

Aangezien de module moet worden beschouwd als een geïntegreerd onderdeel van het didac-
tisch programma, moet de evaluatiestrategie van de leerervaring een onderdeel bevatten dat 
betrekking heeft op de beoordeling van leraren op het leerproces van de studenten. Voor dit 
doel wordt ook een evaluatierubrieksjabloon verstrekt onder de leermaterialen van fase 4. De 
evaluatie van het toegepaste gebruik van digitale verhaalkaarten in de didactiek heeft enkele 
complexiteiten, omdat men eerst moet proberen het niveau bereikt door de studenten in relatie 
tot dat gegeven onderwerp te begrijpen door antwoorden die eerder zijn verwerkt dan onthou-
den. Een dergelijke innovatieve actie kan op diagnostisch niveau worden geëvalueerd, rekening 

houdend met de volgende indicatoren: 

• Evaluatie van hoe een discipline is aangepakt;

• Evaluatie van de interesse en motivatie van de studenten;

• Evaluatie van de verantwoordelijkheid van de studenten in het leerproces;

• Evaluatie van persoonlijke bijdragen;

• Mogelijke verwerving van hogere competentieniveaus;

• Capaciteit voor interactie tussen collega’s.

Op deze manier is de evaluatie gericht op het begrijpen en markeren van de prestaties van stu-

denten in plaats van hun tekortkomingen en lijkt het daarom een bijzonder effectief hulpmid-

del te zijn om studenten te motiveren die het risico lopen voortijdig schoolverlaten te krijgen.
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De eerste fase van de module is een voorbereidende fase die gericht is op het creëren van 
de voorwaarden voor het creëren van een duidelijke leeromgeving voor de studenten.

Enkele van de belangrijkste specifieke doelstellingen die in deze fase worden beoogd, 
zijn:

• om een eerste contact tussen studenten tot stand te brengen, zodat ze het ijs kunnen breken 
en aan groepsopbouw kunnen werken;

• processen activeren die verband houden met digitaal vertellen en in kaart brengen om stu-
denten te helpen vertrouwd te raken met die concepten;

• studenten de mogelijkheid bieden om hun eigen persoonlijke account aan te maken op het 
Esri Story Maps platform, waarbij ze het proces van aanmelden, inloggen en voor het eerst 
een digitale verhalenkaart ervaren;

Fase 1 heeft een totale duur van 3 uur.

FASE 1FASE 1
INTRODUCTIE TOT DIGITALE STORY MAPPINGINTRODUCTIE TOT DIGITALE STORY MAPPING

11
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HET VERHAAL ACHTER MIJN LAATSTE FOTO                            

FASE 1: INTRODUCTE TOT DIGITALE STORY MAPPING

DUUR:  
15 minuten

DOEL
Een korte storytelling activiteit om de deelnemers aan te moedigen om interessante verhalen te vinden 

in ogenschijnlijk saaie situaties, deze kunnen worden gebruikt als oefening om elkaar te leren kennen.

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Vraag de deelnemers om de laatste foto die ze namen met hun telefoon te openen en na te den-
ken over het verhaal erachter: Waar werd genomen? Waarom heb ik deze foto genomen? Hoe 
voelde ik me? Was het iets belangrijks?

• Ze moeten de laatste foto nemen, zelfs al lijkt deze misschien saai of irrelevant (zoals een foto van 
de toelichting die gebruikt werd om te studeren voor een examen of een telefoonnummer dat 
ze wilden onthouden)

• Na het nadenken over het verhaal delen de deelnemers zich op per twee en vragen elkaar vragen 
om meer details verbonden met het verhaal achter de foto te ontdekken..

MATERIAAL
• Mobiele toestellen

LEERDOELEN
1.3 Effectief luisteren 

1.4 Beschrijven en verklaren van ideeën

4.1 Anderen vertrouwen en betrouwbaar zijn

10.1 Het ontwikkelen van relaties en goede omgang met anderen (luisteren, te delen en in te leven)
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 FRANCE

ONSZELF IN KAART BRENGEN: PERSOONLIJKE ARCHIPELAGO       

FASE 1: INTRODUCTE TOT DIGITALE STORY MAPPING

DUUR:  
45 minuten

DOEL
Een artistieke activiteit gericht op het ondersteunen van deelnemers bij het leren kennen van elkaar, 
het opbouwen van vertrouwen en het experimenteren met het mechanisme van het geven van feed-

back. Het begint ook een eerste reflectie over identiteit vanuit verschillende gezichtspunten.

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Nodig de deelnemers om zich voor te stellen als een archipel, de som van de verschillende ele-
menten, die hier worden vertegenwoordigd door een reeks van verschillende eilanden;

• Elk eiland in de archipel heeft een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld: mijn familie, mijn 
hobby’s, dingen die ik ben goed in, dingen die ik een hekel, etc.

• Vraag de deelnemers om hun archipel te tekenen/creëren met behulp van de beschikbare ma-
terialen en  op elk eiland drie dingen over zichzelf te schrijven die gerelateerd zijn aan het hoof-
donderwerp (vb/ op eiland ‘familie’ 3 dingen over de familie. Van de drie dingen hoewel, moeten 
er twee waar zijn en een moet vals zijn.

• Wanneer de archipel van iedereen klaar is, nodig deelnemers uit om een positie te vinden in de 
kamer en stuur iedereen dan naar de verkenning van de andere eilanden!

• Tijdens het bezoeken van de archipel van iemand anders kunnen deelnemers een post-it op de 
locatie achterlaten met hun vermoedens over wat zij denken dat de onjuiste feiten over de eige-
naar van de archipel kunnen zijn.

• Sluit het proces in de plenaire vergadering af met de hele groep, waarbij elke deelnemer wordt 
gevraagd te vertellen welke de ware/onjuiste elementen van zijn archipel zijn. Laat tijd over voor 
mensen om extra gedachten toe te voegen als ze dat willen.

MATERIAAL
• Diverse soorten papier (hard, zacht, blank, gekleurd)

• Pennen, potloden en/of dunne stiften

• Markers, kleurpotloden

• Schaar, lijm

LEERDOELEN
4.1 Vertrouwen anderen en betrouwbaar te zijn

6.2 Inzicht in de eigen sterke en zwakke punten

9.1 Het aantonen van het bewustzijn van situaties, problemen en reacties

8.2 Rekening houdend met nieuwe perspectieven

10.1 Het ontwikkelen van relaties en goede omgang met anderen (inclusief luisteren, delen en inleven)

10.2 Feedback geven en ontvangen
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AANMELDEN BIJ STORY MAPS 

FASE 1: INTRODUCTE TOT DIGITALE STORY MAPPING

DUUR:  
10 minuten

DOEL
Een eerste en richtingsinteractie van de deelnemers met het Esri Story Maps-platform

De startpagina van het platform Esri Story Maps (classic) is te vinden op het volgende adres: 

https://storymaps-classic.arcgis.com. De startpagina van het nieuwe platform is https://storymaps.arcgis.com

Het platform is toegankelijk voor iedereen die al een ArcGis-account heeft en het stelt gebruikers in 
staat om zich ook aan te melden voor gratis niet-commerciële openbare accounts of via Facebook- of 
Google-inloggegevens. De openbare accounts bieden een beperkte set functionaliteit met de mogeli-
jkheid om kaarten voor iedereen openbaar en alleen voor niet-commercieel gebruik te gebruiken, te 
maken en te delen.

MATERIAAL
• Een verbonden apparaat (pc - laptop - tablet - smartphone) (minimaal 1 per deelnemer)

AANVULLENDE OPMERKINGEN / TIPS VOOR DE UITVOERING

De introductie en contextualisering van de module kan al worden gedaan met behulp van deze tool.  
De kaart kan vooraf door de docent worden opgesteld en kan de studenten het hoofdframe van de 
module bieden, waardoor de ervaring, het onderwerp, het Esri Story Maps platform worden geïntrodu-
ceerd en meteen een concreet voorbeeld van wordt gegeven van zowel story telling als digitale story 
mapping. Dit kan ook een nuttige manier zijn voor de leerkrachten om zelf het werk op het platform 
te ervaren en vertrouwd te raken met het systeem.
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           ONSZELF IN KAART BRENGEN: PLAATSEN DIE BELANGRIJK ZIJN               

FASE 1: INTRODUCTE TOT DIGITALE STORY MAPPING

DUUR:  
180 minuten

DOEL
Een teambuildingactiviteit om de studenten vertrouwd te maken met de methodologie van digi-
tale story-mapping en gerelateerde tools en de belangrijkste stappen te identificeren die moeten 

worden gevolgd in het creatieproces .

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Vraag de deelnemers om elk afzonderlijk een eenvoudige kaart te tekenen van het gebied / de buurt 
waarin ze wonen, waarbij ze oriëntatiepunten en locaties markeren die voor hen belangrijk zijn. Het 
doel is om het visuele geheugen en het denken in symbolen te activeren, niet om een perfecte kaart 
te maken.

• Deel de studenten op in groepen, binnen de groep delen ze de locaties die ze hebben gekozen en 
kijken of ze ze een specifieke plaats of locatie gemeen hebben.

• Elke groep maakt nu een korte digitale verhaalkaart maken om hun eigen groep aan de rest van de 
klas te presenteren, met behulp van hun favoriete plaatsen als startpunt.

• Laat de groepen hun digitale verhaalkaarten presenteren in de plenaire vergadering.

• Nodig deelnemers uit om in hun groepen te discussiëren en op een poster te schrijven wat werkte en 
welke uitdagingen ze tegenkwamen tijdens het proces van het samenstellen van hun verhalenkaart.

MATERIALS
• Post-it
• Pennen, potloden en/of markeerstiften
• A3 papieren
• Internet connectie
• Een verbonden apparaat (pc - laptop - tablet - smartphone) (minimaal 1 per deelnemer)
• Een laptop (minstens 1 per groep)

LEERDOELEN

1.4  Ideeën beschrijven en verklaren;
1.5  Spreken in het openbaar;
2.2  Interactie en delen via digitale technologieën
2.3  Gebruik van gangbare computersoftware
2.4  Bladeren, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud 
3.1 Creatief gebruik van digitale technologieën

3.2 Het produceren van geschreven inhoud voor een breed publiek / ontvangers en media
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3.3 Opnemen, bewerken en delen van digitale foto’s en video
3.4 Creëren van webpagina’s en andere webgebaseerde presentaties
3.5 Ervaring hebben met auteursrechten en licenties
4.1 Anderen vertrouwen en betrouwbaar zijn
4.2 Herkennen van eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden
6.1 Inzicht in eigen kracht en zwaktes
6.3 Zich verbinden tot leren, studeren en/of handelen
6.4 Reflecteren op ervaringen om het leren te maximaliseren
6.5 Op zoek naar advies, informatie en ondersteuning
7.1 Afronding van taken op tijd en volgens de vereiste normen
7.2 Geconcentreerd blijven
7.3 Multi-tasking: vooruitgang boeken met verschillende taken en verantwoordelijkheden tegelijkertijd
7.4 Werken onder druk
7.5 Planning en prioritering van taken
8.2 Rekening houden met nieuwe perspectieven
8.3 Plannen maken en uitvoeren
8.4 Nieuwsgierigheid tonen
8.5 Verwerven van middelen (inclusief geld)
9.1 Aantonen van bewustzijn van situaties, problemen en reacties
9.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens
9.3 Analyse van oorzaken
9.4 Een logische benadering volgen om oplossingen te vinden
9.5 Betrekken van anderen bij het vinden van oplossingen
10.1 Relaties ontwikkelen en goed omgaan met anderen (inclusief luisteren, delen en inleven )
10.2 Feedback geven en ontvangen
10.3 Respecteren van verschillende meningen en perspectieven
10.4 Bevorderen en verzekeren van de participatie, motivatie en inzet van anderen
10.5 Handelen in samenwerking met anderen om gemeenschappelijke taken te volbrengen

AANVULLENDE OPMERKINGEN / TIPS VOOR DE UITVOERING

Elementaire handleidingen over het maken van een digitale verhaalkaart zijn te vinden in de leerma-
terialen van Fase 3 “Productie van de digitale story map”.
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Deze fase is erop gericht om deelnemers geleidelijk hun zelfbewustzijn te laten toenemen, 
verschillende elementen van het didactische programma in kaart te brengen en met elkaar 
te verbinden, uit te werken en te reorganiseren in een verhalende stroom. 

Enkele van de belangrijkste specifieke doelstellingen die in deze fase worden beoogd, zijn:

• hulpmiddelen voor het vertellen van verhalen gebruiken en input voor het didactische pro-
gramma;

• studenten alternatieve oplossingen bieden voor hoe ze zich tot een inhoud kunnen verhouden;
• vanuit verschillende perspectieven elementen van het didactisch programma benaderen en 

een proces van contextualisering en heruitwerking starten;

Fase 3 heeft een variabele duur van 4 tot 8 uur.

FASE 2FASE 2
DIDACTISCHE STORYTELLINGDIDACTISCHE STORYTELLING

22
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TERRA INGOOGLITA
FASE 2: DIDACTISCHE STORYTELLING

DUUR:  
90 minuten

DOEL
Een vertelactiviteit die de rol van ruimte in een verhaal onderzoekt, waarbij deelnemers een ver-

band leggen tussen hoeveel plaatsen iemands verhaal kunnen vormen en beïnvloeden.

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Zoek vóór de activiteit naar willekeurige stukjes land op Google Earth, druk ze af en knip stukjes uit, plak 
ze op een ingelijst A4-papier. Er moet één vel papier zijn voor elke deelnemer.

• Verdeel de bladen onder de deelnemers;

• Laat de deelnemers de lege ruimtes op het papier invullen tussen de stukken land die ze op hun vel heb-
ben, met behulp van pennen, stiften, kleur of een ander soort materiaal;

• Als de kaart eenmaal is gemaakt, vraag hen dan om een kort verhaal te schrijven dat zich in dat land zou 
kunnen afspelen, zich voorstellend wie daar zou kunnen wonen, hoe en waar ter wereld dat zou zijn;

• Zodra iedereen klaar is, geef je elke deelnemer een foto die laat zien hoe de echte ‘lege ruimte’ eruit ziet 
en waar het stuk land dat ze hebben ontvangen zich bevindt;

• Laat de deelnemers hun creaties aan de muur ophangen als in een tentoonstelling en laat ze rondgaan 
om naar elkaars werk te kijken;

• Open een discussie over hoe het proces was om je voor te stellen hoe een plek eruitziet of eruitziet door 
te beginnen met een klein deel ervan en hoeveel het idee van die plek de verhalen die ze schreven beïn-
vloedde. Van daaruit kan het een debriefing beginnen die focust op wat een script is gemaakt en welke 
de ingrediënten zijn om een verhaal te vertellen.

• Sluit af met een laatste ronde van feedbacks, reflecties en gedachten van de deelnemers.

MATERIAAL

• Blanco A4-papier met stukjes uitgesneden kaarten;
• Flip-over, markeringen;
• Pen, potloden, gummetjes, puntenslijpers;
• Schaar, lijm;
• Gekleurde potloden en gekleurde stiften;
• Gekleurd papier;
• Afbeeldingen uit kranten en tijdschriften;

LEERDOELEN

3.2 Het produceren van geschreven inhoud voor een breed publiek / ontvangers en media
8.2 Rekening houden met nieuwe perspectieven
9.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens

AANVULLENDE OPMERKINGEN / TIPS VOOR DE UITVOERING

De debriefingfase van de activiteit kan worden gedaan met behulp van / het voorbereiden van een 
digitale verhaalkaart 
(Terra ingooglita is geïnspireerd op het concept ‘terra incognita’ of ‘terra ignota’, een term die in car-
tografie wordt gebruikt om landen aan te geven die nog niet in kaart zijn gebracht. De tool is gepre-
senteerd door Paula Kaniewska en staat in de Subjective Mapping – Booklet” geproduceerd tijdens 
de internationale training’ Subjective Mapping ‘ georganiseerd door  Nomadways)
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COMICS EN OORSPRONGVERHALEN

FASE 2: DIDACTISCHE STORYTELLING

DUUR:  
120 minuten

DOEL

Een artistieke activiteit die strips en tekeningen gebruikt als een medium voor het vertellen van ver-
halen voor deelnemers om te leren over de belangrijkste basiselementen van de verhaalstructuur en 

een storyboard te tekenen, meer specifiek kijkend naar het concept van oorzaak / gevolg.

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Start de activiteit door deelnemers in de plenaire vergadering te laten brainstormen over superhel-
den: Welke weten ze? Welke vinden ze het leukst? Welke superkrachten hebben ze? Verzamel de 
antwoorden op een groot flip-overpapier.

• Uitgaande van de namen van superhelden op het papier, kies er twee of drie die de groep het 
leukst vindt. Wat is de achtergrond van die superhelden? hoe zijn ze superhelden geworden? Waar 
zijn ze zo geboren? Is er iets met hen gebeurd? Introduceer het concept van ‘oorsprongverhalen’, 
wat in strips de kern is van de transformatie van superhelden, waardoor het mogelijk werd om te 
worden wat ze zijn, en vraag de deelnemers om de oorsprongverhalen van de superhelden samen 
te schetsen door het verhaal model van de Story Spine:

Er was eens…
Elke dag, …
Maar op zekere dag… 
Daarom, …
Daarom, …
Tot uiteindelijk …

• Vraag deelnemers nu om na te denken over iets waar ze goed in zijn of een talent dat ze hebben 
(als de groep eerder de activiteit ‘Persoonlijke archipel’ heeft gedaan, kan het interessant zijn om te 
beginnen met wat de deelnemers al schreven) en ze te laten delen in paren voor een paar minuten.

• Nodig hen uit om na te denken over wat hun herkomstverhaal is: hoe zijn ze goed geworden in wat 
hebben ze geïdentificeerd? Hoe hebben ze hun talent ontwikkeld? Wanneer is het gebeurd? Met 
wie? Waar? Wat is er gebeurd?

• Geef een korte inleiding over tekeningen en storyboard-principes, onderstrepend hoe eenvoudig 
en basiselementen echt goed zijn en eigenlijk de kern vormen van elke tekening (lijnen, stippen, 
geometrische basisvormen, enz.) En hoe de duidelijkheid van het verhaal de hoofdfocus (het ver-
haal in kleine secties breken, de onnodige delen verwijderen, enz.);

• Nodig hen uit om een visueel storyboard in de stijl van strips te produceren dat de belangrijkste 
stappen van hun oorsprongsverhaal illustreert en de stappen van het Story Spine-model volgt.

• Zodra de deelnemers hun strips hebben beëindigd, laat ze aan de muur zien als een tentoon-
stelling en breng de deelnemer rond in de kamer om ze te zien als in een rondleiding waarbij ie-
dereen wordt uitgenodigd om een korte inleiding over zijn/haar werk te geven.

• Sluit af met een laatste ronde van feedback, reflecties en gedachten van de deelnemers
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MATERIALEN  
• Flipchart and markeerstiften
• A3 blad (minstens 1/person)
• Papier en potlood
• Zwarte markeerstiften;
• Kleurpotloden en markeerders

LEERDOELEN

1.1 De eigen gedachten en emoties duidelijk begrijpen en uitdrukken
4.4 Eigen inspanningen en prestaties vieren
6.4 Reflecteren op ervaringen om het leren te maximaliseren
9.1 Aantonen van bewustzijn van situaties, problemen en reacties
9.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens
9.3 Oorzaken analyseren
10.2 Feedback geven en ontvangen

AANVULLENDE OPMERKINGEN / TIPS VOOR DE UITVOERING

Een goede bron om te gebruiken voor het structureren van een korte presentatie over de basisele-
menten van tekenen is de publicatie “Graphic Express” (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-
learning/introducing-graphic-express) die beschikbaar is voor gratis download.
Het kan handig zijn om als bronnen ook verschillende soorten stripboeken met verschillende stijlen 
weer te geven en beschikbaar te hebben.
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 FRANCE

#BRIAN DE UI                                                  

FASE 2: DIDACTISCHE STORYTELLING

DUUR:  
90 minuten (afhankelijk van de lengte van de debriefing)

DOEL

Een digitale vertelactiviteit die het gebruik van Instagram-foto’s en/of -video’s combineert met hashtags. 
Het kan worden gebruikt om discussies te openen en het bewustzijn te vergroten over hoe online foto’s 
en video’s impact kunnen hebben en sporen, verschillen met de werkelijkheid enz. kunnen achterlaten.

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Deel de deelnemers op in groepen van 3 of 4 personen.

• Zorg ervoor dat elke groep iemand met een mobiel apparaat heeft waarop de Instagram-app is 
geïnstalleerd, die een openbaar profiel gebruikt - of geef ze een vooraf gemaakt profiel als ze zich 
op privé-profielen bevinden en (terecht!) niet willen hun profiel zomaar delen.

• Laat elke groep 1 of 2 hashtags kiezen die je eerder op verschillende kaarten hebt geschreven.

• De hashtag definiëert de onderwerpen van de scènes die moeten worden afgebeeld: bijvoorbeeld 
#lunchtime, #partyallnight , # Familytime, enz.

• Leg alle materialen (uien, kostuumonderdelen, enz.) op een tafel en geef de groepen ongeveer 
15 tot 20 minuten om na te denken over de 1-2 scènes die ze moeten maken volgens de gekozen 
hashtags, welke  instellingen, stijl kostuums van de uien, enz.

• Vraag hen om een foto van de scènes op Instagram te delen met behulp van de hashtag #brian-
theonion plus de hashtag die ze hebben gekozen.

• Projecteer met de beamer de website websta.me/search of instagram.com, log in met jouw per-
soonlijke instagram-account en zoek naar #briantheonion.

• Vernieuw de pagina om de paar seconden en er verschijnen foto’s uit de verschillende groepen !

• Wanneer alle foto’s zijn verschenen, vraag je elke groep om 4-5 ideeën op te schrijven over het 
personage Brian The Onion, de manier van handelen, wat hij wel of niet leuk vindt, zijn persoonli-
jkheid, enz.

• Deel de resultaten in de plenaire vergadering en schrijf de resultaten op een flipchart. Is dit de 
echte Brian? Is het niet? Hoe kunnen we dot weten, vertellen?

• Open en faciliteer een discussie over hoe gemakkelijk labels kunnen worden bevestigd uit online 
afbeeldingen, generalisaties kunnen worden gedaan vanaf een enkel stuk, enz.
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MATERIAAL

• Enkele uien (1 - 2 voor elke groep)
• Markers, gekleurd papier, tapes, scharen, lijm en alles kan worden gebruikt om een kostuum voor 

de uien te maken.
• Elk soort materiaal dat de ui in een karakter zou kunnen veranderen: veren, kleine ogen, kleine 

hoeden, enz.
• Enkele mobiele apparaten met instagram-app geïnstalleerd (1 voor elke groep deelnemers)
• Een OPENBAAR werkend Instagram-account dat aan elke app is gekoppeld (je kunt deelnemers 

vragen hun profielen een tijdje openbaar te maken of ze een aantal vooraf gemaakte profielen 
geven. In dit geval moet je ze een voor een op een mobiel maken met instagram-app erop. Gebruik 
verschillende e-mails - bijv. briantheonion1, briantheonion2 enz. – voor de verschillende profielen)

• internet-verbinding
• Een apparaat (pc - laptop - tablet - smartphone) verbonden met een beamer / groot scherm 
• Jouw eigen Instagram-account (of een account dat u voor deze activiteit hebt gemaakt) om naar 

de Instagram-website https://www.instagram.com/ te gaan of om je aan te melden op de website 

van de zoekmachine websta.me/search om de foto’s op te halen .

LEERDOELEN

2.1 Beheer van digitale identiteit 
2.2 Interactie en delen via digitale technologieën  
3.1 Creatief gebruik van digitale technologieën
3.3 Opnemen, bewerken en delen van digitale foto’s en video
10.5 Handelen in samenwerking met anderen om gemeenschappelijke taken uit te voeren

AANVULLENDE OPMERKINGEN / TIPS VOOR DE UITVOERING

Gebruik altijd de hashtag #briantheonion wanneer u deze tool gebruikt, ook om de foto van alle vorige 
versies van Brian te zien en aan de verzameling toe te voegen
 
Het is duidelijk dat de ui in plaats daarvan iets anders kan zijn en het is mogelijk om de keuze van mo-
gelijke momenten om in de afbeeldingen weer te geven te beperken, met behulp van meer specifieke 
hashtags. Dit kan ook leiden tot meer specifieke onderwerpen.
 
Zoals reeds gezegd, omdat de tool alleen werkt met *openbare* Instagram-accounts en je misschien 
niet wilt dat jouw deelnemers hun profiel openen, kun je een aantal vooraf geregistreerde accounts 
aan de deelnemers verstrekken om privacykwesties te voorkomen.
 
(De tool is ontwikkeld door Raphaela Blassnig samen met Michele Di Paola en Joanna Wronska, voor de 

training Dig-It Up! Een uitgebreidere beschrijving ervan is te vinden op de portal met educatieve tools: 

 http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/briantheonion)
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VERHALEN EN PERSPECTIEVEN                                    

FASE 2: DIDACTISCHE STORYTELLING

DUUR:  
120 minuten

DOEL
Een activiteit van digitale verhalen vertellen gericht op het concept van perspectief, kijken naar hoe 
hetzelfde verhaal kan veranderen als we ernaar kijken vanuit een ander perspectief of door de ogen 

van een ander personage. Het wil benadrukken hoe een verhaal uit veel elementen bestaat en er 
bestaat niet zoiets als een enkel verhaal. 

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Start de activiteit door studenten een specifiek deel van het didactische programma te laten 
bekijken / collectief laten draaien rond een historisch feit of de daden van een specifieke persoon 
(als alternatief kan de activiteit worden gebruikt als achtergrondverhaal van een bekende tradi-
tioneel sprookjesverhaal).

• Verdeel de deelnemers in groepen en laat ze willekeurig een paper kiezen met de naam van een 
ander personage uit hetzelfde feit.

• Vraag de groepen om zich voor te stellen hoe het originele verhaal kan worden gezien door de 
ogen van hun personage en laat ze wat tijd over om in de gewenste vorm (afbeeldingen, tekst, 
stem, korte video’s) een alternatieve versie van hetzelfde verhaal te produceren.

• Laat de groepen hun versie van het verhaal in de plenaire vergadering presenteren.

• Voer een debriefing met de hele groep over het totale proces en vraag de deelnemers om hun 
observaties en hun reflecties over het verhaal te delen. Lijkt het op hetzelfde verhaal dat ze eerder 
lazen? Welke elementen zijn nieuw? Is er iets gebeurd dat hun visie en begrip van het verhaal 
heeft veranderd sinds de eerste keer dat ze het zagen? Is er iets dat ze hebben geleerd? Kunnen 
ze betrekking hebben op de situatie van de hoofdpersoon ?

MATERIAAL

• internet-verbinding
• Een hoofdtoestel (pc - laptop - tablet - smartphone) aangesloten op een beamer / groot scherm
• Mobiele apparaten (minimaal één per groep)
• A4 blanco en gekleurd papier
• Pen, potloden

LEERDOELEN
1.2 Empathisch zij 
1.3 Effectief luisteren  
3.1 Creatief gebruik van digitale technologieën  
3.2 Productie van geschreven inhoud voor een breed publiek / ontvangers en media  
3.3 Opnemen, bewerken en delen van digitale foto’s en video 
7.3 Multi-tasking: vooruitgang boeken met verschillende taken en verantwoordelijkheden tegelijkertijd
7.5 Planning en prioritering van taken
8.2Rekein g houden met nieuwe perspectieven
9.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens
10.3 Respecteren van verschillende meningen en perspectieven
10.5 Handelen in samenwerking met anderen om gemeenschappelijke taken volbrengen
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DE REIS VAN DE HELD                                          

FASE 2: DIDACTISCHE STORYTELLING

DUUR:  
60 minuten

DOEL
Een activiteit die tot doel heeft de belangrijkste elementen van het Hero’s Journey-model toe te pas-

sen als een belangrijke bron voor de studenten, zowel als  verhaalstructuur als om hun verhaal- en 
communicatie-vaardigheden op te bouwen en te verdiepen.

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Deel de deelnemers in in groepen.

• Gebruik een vereenvoudigde versie van het Hero’s Journey-model in 7 stappen en leid de deelne-
mers door een proces om te onderzoeken hoe verhalen gestructureerd zijn:

1. Gewone wereld
2. De roep om avontuur
3. De mentor
4. Overschrijding van de drempel
5. De weg van beproevingen (bondgenoten en vijanden)
6. De donkere grot
7. De terugkeer

• Selecteer vooraf al een bekend onderwerp, deel ze op in hoofdsecties (elk op een stuk papier) en 
wijs een onderwerp toe aan elke groep met alle stukken door elkaar.

• Vraag de studenten om de verhaalstroom van hun onderwerp in hun groep opnieuw te constru-
eren en de belangrijkste stappen van het Hero’s Journey-model erin te identificeren.

• Presenteer nu het volledige Hero’s Journey-model met zijn 12 stappen met behulp van enkele vid-
eo’s en vat het belangrijkste element van een solide verhaalstructuur samen. Benadruk hoe, hoew-
el de elementen hetzelfde kunnen zijn, de verhalen altijd heel verschillend en uniek zijn en dat het 
model slechts een richtlijn is.

• Sluit de activiteit af met een groepsdiscussie en vraag aan de deelnemers of ze het gevoel hebben 
dat ze het Hero’s Journey-model ook in hun leven kunnen zien.

MATERIAAL

• internetverbinding
• Een hoofdinrichting (PC - laptop - tablet - smartphone) verbonden met een beamer / groot scherm
• Pennen en potloden
• A4 blanco vellen papier
• Flip-over en stiften

LEERDOELEN

8.2 Nieuwe perspectieven overwegen
8.4 Nieuwsgierigheid tonen
9.3 Analyseren van oorzaken
9.5 Anderen betrekken bij het vinden van oplossingen
10.4 Bevordering en verzekering van de deelname, motivatie en toewijding van anderen
10.5 Handelen in samenwerking met anderen om gemeenschappelijke taken uit te voeren
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AANVULLENDE OPMERKINGEN / TIPS VOOR DE UITVOERING

Handige video’s om te laten zien voor de Hero’s Journey, zijn:
-What Makes a Hero by Matthew Wrinkler https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA
-Hero’s Journey deIskander Krayenbosch https://vimeo.com/140767141
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VERHALEN EN AUTEURSRECHT                        

FASE 2: DIDACTISCHE STORYTELLING

DUUR:  
60 minuten

DOEL
Een activiteit die tot doel heeft de deelnemers het idee van intellectueel eigendom, licenties en ethiek 

te introduceren ter voorbereiding op het proces van het maken van hun eigen digitale verhaalkaart. 

BESCHRIJVING STAP VOOR STAP

• Maak vooraf een set willekeurige woorden (liefde, natuur, vriendschap, basketbal, enz.) En schrijf elk 
van hen op een klein stukje papier.

• Deel de deelnemers op in kleine groepen en laat ze een naam voor hun groep kiezen.  chrijf de na-
men op een flipover in een scorebord. Leg de groepen uit dat ze 10 minuten de tijd hebben om online 
naar media te zoeken (meer specifiek: foto, video, muziek, quotes) die gerelateerd moeten zijn aan de 
woorden die ze gaan kiezen. Elke groep werkt zelfstandig, het uiteindelijke doel is om een volledige 
set media (dus een foto, een video, een muziekstuk en een citaat) te verzamelen voor zoveel mogelijk 
woorden in de gegeven tijd.

• Zodra de tijd voorbij is, controleert u de resultaten van de groepen en meldt u deze op het scorebord 
om te zien wie de grootste hoeveelheid online media heeft gevonden. Vraag de groepen om een deel 
van de media die ze hebben gevonden in de plenaire vergadering te delen, en ook te delen waar ze ze 
hebben gevonden.

• Open en begin een discussie over auteursrechten te faciliteren: kunnen we deze media onbeperkt 
downloaden? Zijn er consequenties aan verbonden? Kunnen we gratis downloaden? Benadruk dat 
alles wat op internet te vinden is (video’s, foto’s, tekeningen, citaten, verhalen, geluiden enz.) Oorspron-
kelijk eigendom van iemand anders is. Een veel voorkomende mythe over internet is dat alles wat 
online wordt geplaatst, kan worden gekopieerd of gedownload, in werkelijkheid heeft alles wat op in-
ternet verschijnt dezelfde potentie om door het auteursrecht te worden beschermd als alles dat in de 
bibliotheek of in een boekhandel kan worden gevonden. Het is ook belangrijk om het andere aspect 
te benadrukken: deelnemers zullen binnenkort hun persoonlijke verhalenkaarten produceren, die hun 
intellectuele eigendom zullen zijn. Elk van hen heeft de rechten die zijn toegekend aan hun product.

• Ontdek met deelnemers welke websites gratis downloads aanbieden, zoals :

-Afbeeldingen: Pixabay, Pexels, Unsplash, Istockphoto, Stocksnap , ... 
-Video’s: Pexels-video’s, Pixabay, Makerbook, Videvo, Videezy, ... 
-Muziek: geluidswolk, Jamendo-muziek, Noisetrade, gratis muziekarchief, puur volume, internetar-
chief, geluidsklik, artiest direct, ... 
-Geluiden: Freesound, Audio jungle, Sounddogs, Audioblocks, ... 

MATERIALS
• internetverbinding
• Een hoofdapparaat (pc - laptop - tablet - smartphone) aangesloten op een beamer / groot scherm
• Mobiele apparaten (minimaal één per persoon)

LEARNING OBJECTIVES

2.3 Het gebruik van gemeenschappelijke computer software  
2.4 Bladeren, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud  
3.5 Ervaring hebben met auteursrechten en licenties
5.1 Omgaan met dubbelzinnigheid en onzekerheid
7.3 Multi-tasking: vooruitgang boeken met verschillende taken en verantwoordelijkheden tegelijkertijd  
7.4 Werken onder druk 
10.5 Handelen in samenwerking met anderen om gemeenschappelijke taken uit te voeren 
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De derde fase is gericht op de concrete productie van de digitale verhaalkaart. De groep, 
ondersteund door de leraar en dankzij de tools die in de vorige fasen van de module zijn 
verworven, identificeert het deel van het didactische programma dat het onderwerp van 
hun verhalenkaart zal zijn.

De groepen werken in de klas het skelet van hun verhaalkaart uit, identificeren de fun-
damentele stappen, de verbindingen tussen de verschillende punten en de meest effec-
tieve en relevante multimedia-inhoud om te associëren en op te nemen, verdelen rollen 
en verantwoordelijkheden en plannen de productie van die inhoud - in de vorm van foto, 
video of audio. Dit wordt gevolgd door de organisatie en het onderzoek van de materiële 
en feitelijke productie van de verhalenkaart, die zich buiten de schoolcontext afspeelt in 
het autonome en onafhankelijke werkkader van de groep.

Fase 3 heeft een variabele duur tussen 5 en 10 uur. 

FASE  3FASE  3
PRODUCTIE VAN DE DIGITALE STORY MAPPRODUCTIE VAN DE DIGITALE STORY MAP

33
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DIGITALE VERHAAL-KAART CREATIE (Classic Story Maps)

PRODUCTIE VAN DE DIGITALE STORY MAP

Selecteer de optie Verhaalkaartrondleiding SM uit alle toepassingssjablonen:

Om het proces te starten, is het nodig om de locatie van de geselecteerde media-inhoud van de ver-
haalkaart (afbeeldingen en/of video’s) aan te geven, waarbij een van de beschikbare opties wordt gekozen.

Afhankelijk van de keuze die je in de vorige stap hebt gemaakt, volg je de specifieke instructies. Als 
Flickr bijvoorbeeld de geselecteerde optie is om de afbeeldingen op te slaan, vraagt het platform om 
een Flickr- gebruikersnaam en de geselecteerde reeks afbeeldingen door een album of tag te kiezen.
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Als de geselecteerde media zijn opgeslagen op Flickr, Google+ of YouTube, is het nu tijd om de 
afzonderlijke afbeeldingen / video’s aan hun geografische locatie te koppelen . Geotagged media 
worden automatisch op de kaart geplaatst, degenen die dat niet zijn, kunnen handmatig op de 
kaart worden geplaatst. Het volstaat om op de afbeelding of video te klikken om deze te selec-
teren en vervolgens op de bijbehorende positie op de kaart te klikken om de media te plaatsen. 
Wijzigingen kunnen ook later worden aangebracht door de markeringen op de kaart te slepen en 
neer te zetten. Nadat alle media zijn geselecteerd, klikt u op Importeren.

Nu is het tijd om voor elk punt de uitleg op te schrijven en aanvullende wijzigingen aan te brengen:
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Je kunt een andere basiskaart voor de achtergrond te kiezen via het besturingselement in de rech-
terbovenhoek van de kaart:

Als de punten opnieuw moeten worden georganiseerd, kun je dit doen door op de knop Organ-
iseren aan de linkerkant van de builder te klikken. Door de dezelfde knop is het ook mogelijk om het 
opzetten van het eerste punt van de tour als het voorblad voor de kaart verhaal in het geval van het 
zijpaneel lay-out. In dat geval wordt het punt niet langer op de kaart weergegeven. De omslag is al-
leen zichtbaar via de knop Verhaal bekijken, die laat zien hoe het verhaal er voor de lezers uit zal zien.
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In de lay-out met drie panelen wordt het verhaal in de volgorde weergegeven in een carrousel met 
miniaturen onderaan de kaart, zodat het publiek de tijdlijn van het verhaal kan zien en vervolgens 
de verhaalkaart verdeelt in twee delen, even belangrijk: één sectie gewijd naar de multimedia-in-
houd en de bijbehorende tekst en de andere gewijd aan de kaart. Het publiek kan de verhaalkaart 
bekijken door de interactie met alle panelen, in chronologische volgorde of eenvoudig door te klik-
ken en verschillende posities op de kaart of verschillende miniaturen in de carrousel te selecteren.

De geïntegreerde lay-out biedt dezelfde interactiemogelijkheden als de lay-out met drie panelen, 
het belangrijkste en enige verschil is dat het gedeelte gewijd aan de kaart meer ruimte heeft en 
uiteindelijk de belangrijkste focus wordt, omdat het gedeelte met multimedia-inhoud een paneel 
wordt dat niet visueel gescheiden maar geïntegreerd in die van de kaart.
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De lay-out van het zijpaneel is een nieuwe functie van de Story Map Tour℠. Ook deze heeft drie 
gescheiden panelen, maar in dit geval is degene die een meer overheersende positie heeft dege-
ne die de multimedia-inhoud bevat en aan de zijkant wordt getoond. De kaart wordt een kleiner 
gedeelte en in plaats van dat de tijdlijn van het verhaal wordt weergegeven, geeft deze lay-out 
meer ruimte aan het element van de tekst dat bij elk hoofdstuk van het verhaal hoort. Het feit 
dat de tijdlijn niet duidelijk is, zorgt ervoor dat het publiek met meer anticipatie wacht op de 
volgende stappen en het biedt een meer sequentiële en klassieke verhaalervaring, hoewel het 
publiek nog steeds de verhaalkaart kan lezen in een niet- chronologische weg door de directe 
interactie met de elementen op de kaart.
Nadat je uw lay-out hebt gekozen, kijkend naar wat voor soort inhoud jouw verhaalkaart bevat, 
kunt je naar de bovenkant van de builder gaan waar de knop Opslaan staat om al jouw wijzigin-
gen op te slaan:

De geïntegreerde lay-out biedt dezelfde interactiemogelijkheden als de lay-out met drie panelen, 
het belangrijkste en enige verschil is dat het gedeelte gewijd aan de kaart meer ruimte heeft en 
uiteindelijk de belangrijkste focus wordt, omdat het gedeelte met multimedia-inhoud een paneel 
wordt dat niet visueel gescheiden maar geïntegreerd in die van de kaart.
Zodra je alle stappen hebt voltooid, is de story map is klaar om te worden gedeeld!

Klik op de knop Delen in de linkerbalk van de bouwer en kopieer de verkorte URL die in het dia-
loogvenster wordt weergegeven, zodat u deze in e-mail, sociale media, als een link in een website 
of blog kunt plakken, of kies de optie om deze direct in te bedden.

 De digitale verhaalkaart is nu volledig operationeel en kan door de lezers worden bekeken!
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MATERIAAL

• internetverbinding

• Een laptop (minimaal één per deelnemer)

LEERDOELEN

1.1 De eigen gedachten en emoties duidelijk begrijpen en uitdrukken
2.1 Beheer van digitale identiteit 
2.2 Interactie en delen via digitale technologieën  
2.3 Het gebruik van gangbare computersoftware  
2.4 Bladeren, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud  
3.1 Creatief gebruik van digitale technologieën  
3.2 Het produceren van geschreven inhoud voor een breed publiek / ontvangers en media  
3.3 Opnemen, bewerken en delen van digitale foto’s en video 
3.4 Creëeren van webpagina’s en andere webgebaseerde presentaties  
3.5 Ervaring hebben met auteursrechten en licenties  
4.2 Herkennen van eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden 
4.3 Eigenaar worden van eigen doelen, acties en gedrag  
5.2 Bereid zijn om zijn eigen ‘comfortzone’ te verlaten om vooruit te komen of zich te ontwikkelen
5.4 Veerkrachtig zijn
5.5 Drijvende kracht
6.1 Inzicht in eigen kracht en zwaktes
6.3 Zich verbinden tot leren, studeren en/of handelen  
6.4 Reflecteren op ervaringen om het leren te maximaliseren  
6.5 Advies, informatie en ondersteuning vragen  
7.1 Afronding van taken op tijd en volgens de vereiste normen  
7.2 Geconcentreerd blijven 
7.3 Multi-tasking: vooruitgang boeken met verschillende taken en verantwoordelijkheden tegelijkertijd  
7.4 Werken onder druk 
7.5 Planning en prioritering van taken 
8.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens  
8.3 Plannen maken en uitvoeren  
8.5 Verwerven van middelen (inclusief geld)
9.1 Aantonen van bewustzijn van situaties, problemen en reacties
9.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens 
9.3 Analyseren van oorzaken
10.2 Feedback geven en ontvangen
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DIGITALE VERHAAL-KAART CREATIE (Nieuw Story Maps platform)

PRODUCTIE VAN DE DIGITALE STORY MAP

VOORBEREIDING VAN HET MATERIAAL VOOR DE VERHAALKAART

Het eerste wat je moet doen om een verhaal Map Tour SM te maken, is het organiseren en het verzame-
len van alle media die zal worden voorzien in de map:

• Afbeeldingen: Google+ en Flickr zijn de twee mogelijke opslagopties voor de integratie van af-
beeldingen in de verhaalkaart. De sjabloon leest automatisch geotaginformatie uit de afbeeldin-
gen om ze op de kaart te vinden en gebruikt elke titel en bijschrifttekst die bij de afbeeldingen is 
opgeslagen. Als de geüploade afbeeldingen geen locatie-informatie hebben, kan de kaartlocatie 
rechtstreeks worden opgegeven in de sjabloon. Het is mogelijk om afbeeldingen van elke grootte 
en vorm in een Story Map Tour te gebruiken, maar de landscape oriëntatie (horizontaal) wordt aan-
bevolen in plaats van de portretoriëntatie (verticaal);

• Videos: de template biedt de mogelijkheid om video’s in het verhaal kaart te integreren, hetzij door 
directe toegang tot video’s opgeslagen in een YouTube-account of door het opgeven van de URL’s 
van individuele video’s op YouTube, Vimeo, etc.

• Audio: Het is enkel mogelijk om audio in het verhaal kaart op te nemen door middel van een video. 
Een zeer krachtige manier om een verhaal te delen en meer persoonlijk de ervaring van het lezen, 
is het één van het hebben van de auteur lezen van delen van het verhaal script. Deelnemers kun-
nen audio met betrekking tot specifieke sessies (of alle) van het verhaal opnemen en deze upload-
en in een video-formaat, daarbij een stilstaand beeld te houden als achtergrond. In dat geval dient 
de audio worden opgeslagen en met behulp van dezelfde grondslagen voor de video’s.

Elke multimedia-inhoud in het tourverhaal is gegeolocaliseerd. Het is daarom aan te raden de vol-
gorde van afbeeldingen en video’s in een reeks te organiseren, en zorg ervoor dat een geografische 
locatie is gekoppeld aan elk item in de lijst.

Een digitale VERHAAL MAP
De volgende stap is om in te loggen op de Esri Maps Story platform.
Ga naar:  https://storymaps.arcgis.com/  
Klik op ‘Sign In’, Log in met Facebook of Google of met je eigen account
Klik vervolgens op ‘Create story’
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De eerste ‘pagina’ van jouw verhaal wordt voorgesteld.

Pas de titel aan, eventueel ondertitel. Voeg een foto of video toe voor het beginscherm 

Klik op         onder het beginscherm (komt tevoorschijn als je naar beneden scrolt). Nu verschijnt 
een venster met mogelijke toevoegingen. 
Twee opties zijn hier ideaal: ‘Map’ en ‘Sidecar’. 

Bij ‘Map’ komen kaarten die je al gemaakt hebt met ArcGIS Online (binnen  jouw account) te 
staan. Als je nog geen kaart gemaakt hebt: klik op ‘Create an express map’. Hiermee jun je zeer 
makkelijk bv. jouw verplaatsingen weergeven en met pijlen verbinden.
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Bovenaan (1) kies je om een pijl  te tekenen of om een punt       toe te voegen op de kaart. Als je 
een punt hebt toegevoegd kun je in het zijvenster (2) bij dat punt een foto toevoegen met titel en 
korte beschrijving. Als alle plaatsen zijn toegevoegd klik je op ‘Place map’ (3). 

De kaart is toegevoegd, via de knoppen bovenaan bepaal je hoe groot deze moet worden 
weergegeven.
Scroll de kaart naar boven om onderaan nog een sectie toe te voegen       . Je kunt dit ook altijd 
tussen 2 bestaande secties doen.

Je kunt ook op een andere manier een kaart toevoegen. Kies bij ’Add a map’ voor ‘Living Atlas’. 

Hier staan kaarten die je mag gebruiken. Kies bv. voor ‘Colored Pencil Map’.
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Om op deze kaart gegevens toe te voegen klik je op ‘Edit in ArcGIS’. De kaart opent nu in ArcGIS 
(bemerk: nieuw tabblad)

Klik op ‘Toevoegen’ > ‘Kaartnotities toevoegen’.

Klik op ’Maken’ (de rest hoeft niet aangepast’ 

Nu kun je punten en lijnen en vlakken toevoegen aan de kaart. 
Als je klaar bent klik je op ‘Opslaan’ en geef je de kaart een naam.

Je kunt de gemaakte kaart nu invoegen.

Opgelet: je moet terug gaan naar de knop invoegen en kiezen voor ‘Map’, in de lijst zul je de kaart 

terugvinden.
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Met Sidecar creëer je een layout met in de linkerkolom tekst (met ev. ook video, foto en kaart), 
terwijl je in het grote venster rechts foto’s, video of kaart in het groot weergeeft. 

Bij Sidecar kun je verschillende slides toevoegen die het makkelijk maken om stapsgewijs een 
verhaalkaart te maken. Extra slides voeg je toe door op de knop ‘New slide’ te klikken. Je kun nu 
opnieuw in het linker venster tekst en meer plaatsen, en in het hoofdvenster rechts in het groot 
de kaart of foto’s. Je kunt ook eigen video toevoegen (die op jouw computer staat), embedden 
van media kan enkel met een organisatie-account.

Wanneer je het verhaal hebt beëindigd klik je rechtsboven op de knop ‘Publish’, als je deel uit-
maakt van een organisatie kun je deze delen met leden van de groep / organisatie, of deze voor 
iedereen zichtbaar maken. Indien je een publiek (gratis) account gebruikt heb je die keuze niet.

Als een item nog niet gedeeld is (vb. de kaart die je in ArcGIS maakte) krijg je de vraag dat te 
doen. Klik dan zeker op ‘Yes’.

De digitale verhaalkaart is nu volledig operationeel en kan door de lezers worden bekeken!



64

MATERIAAL
• internetverbinding

• Een laptop (minimaal één per deelnemer)

LEERDOELEN

1.1 De eigen gedachten en emoties duidelijk begrijpen en uitdrukken
2.1 Beheer van digitale identiteit 
2.2 Interactie en delen via digitale technologieën  
2.3 Het gebruik van gangbare computersoftware  
2.4 Bladeren, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud  
3.1 Creatief gebruik van digitale technologieën  
3.2 Het produceren van geschreven inhoud voor een breed publiek / ontvangers en media  
3.3 Opnemen, bewerken en delen van digitale foto’s en video 
3.4 Creëeren van webpagina’s en andere webgebaseerde presentaties  
3.5 Ervaring hebben met auteursrechten en licenties  
4.2 Herkennen van eigen verplichtingen en verantwoordelijkheden 
4.3 Eigenaar worden van eigen doelen, acties en gedrag  
5.2 Bereid zijn om zijn eigen ‘comfortzone’ te verlaten om vooruit te komen of zich te ontwikkelen
5.4 Veerkrachtig zijn
5.5 Drijvende kracht
6.1 Inzicht in eigen kracht en zwaktes
6.3 Zich verbinden tot leren, studeren en/of handelen  
6.4 Reflecteren op ervaringen om het leren te maximaliseren  
6.5 Advies, informatie en ondersteuning vragen  
7.1 Afronding van taken op tijd en volgens de vereiste normen  
7.2 Geconcentreerd blijven 
7.3 Multi-tasking: vooruitgang boeken met verschillende taken en verantwoordelijkheden tegeli-
jkertijd  
7.4 Werken onder druk 
7.5 Planning en prioritering van taken 
8.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens  
8.3 Plannen maken en uitvoeren  
8.5 Verwerven van middelen (inclusief geld)
9.1 Aantonen van bewustzijn van situaties, problemen en reacties
9.2 Reflecteren op ervaringen, feedback en gegevens 
9.3 Analyseren van oorzaken
10.2 Feedback geven en ontvangen
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Deze fase is gewijd aan de presentatie van de individuele producties, waarbij de werk-
groepen worden uitgenodigd om hun resultaten en verhaalkaarten aan de rest van de 
klas te presenteren.

Deze fase sluit de ervaring van de module af en moet daarom gericht zijn op het afsluiten 
van alle processen die tijdens de vorige fasen zijn geopend. Om deze reden wordt de pre-
sentatie gevolgd door de evaluatie van de ervaring als een proces, dat plaatsvindt zowel 
door de evaluatie van de docent als door de zelfevaluatie van de studenten om te kunnen 
delen en reflecteren over welke competenties zijn ontwikkeld tijdens de module.

Fase 4 heeft een totale duur van 3 uur.

FASE 4FASE 4
PRESENTATIE EN EVALUATIEPRESENTATIE EN EVALUATIE

44
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EVALUATIEVRAGENLIJST VOOR STUDENTEN
MY STORY-MAP MODULE

Naam Familienaam

Leeftijd Klas

1. ALGEMEEN OVERZICHT - tijdens de module:
(Vink voor elk item het scorevak aan dat het beste weergeeft hoe je denkt over de aspecten die je eval-
ueert. Je kunt kort commentaar geven op elk item over jouw redenen voor het geven van deze score, 
vooral als jouw beoordelingen 2 of 1 zijn)

De relatie met de facilitator van 
de module was:

Je bevond je in een omgeving 
waar de relaties waren:

1. onbestaand

2. eerder beperkt 

3. doorlopend & niet stimulerend

4. doorlopend & stimulerend

Heeft de context van de activiteit je ruimte ge-
geven voor autonomie en persoonlijk initiatief?

1. twistend en met conflicten

2. gespannen 

3. niet erg stimulerend

4. positief & stimulerend

1. nooit

2. soms

3. vaak

4. altijd

Tijdens deze activiteit heb je 
volgende  taken uitgevoerd:

Leken de uitgevoerde activiteiten in 
overeenstemming met het
 programma van de school?

1. complexe niet-geleide taken

2. complexe geleide taken

3. eenvoudige niet-geleide taken

4. eenvouduige geleide taken

De kennis en vaardigheden die je bezit, 
vergeleken met jouw ervaring, zijn:

1. nooit

2. soms

3. vaak

4. altijd

1. niet relevant

2. beperkt 

3. gepast

4. hoger

De tijd die nodig was voor deze 

activiteit en taken was:

Heeft de ervaring met het in kaart 
brengen van verhalen nieuwe 

interesses in jou gewekt?

1. onvoldoende

2. nipt voldoende 

3. gepast

4. te veel

Heb je door de ervaring de educatieve in-
houd van het programma beter begrepen??

1. nee, het was onverschillig voor mij

2. weinig interesses die geen 
aandacht verdienen

3. weinig significante interesses

4. erg significante interesses

1. helemaal niet

2. een beetje

3. veel

4. heel veel

Commentaren:
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2. LEREN – hoe evalueer je jouw:

Vaardigheid om ideeën te 
beschrijven en uit te leggen

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vaardigheid om inhet openbaar 
te spreken

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vaardigheid van het browsen, 
zoeken en filteren van gegevens, 

informatie en digitale inhoud

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vermogen om verantwoordelijk 
en betrouwbaar te zijn

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vaardigheid om te gaan met 
dubbelzinnigheid en 

uitdagingen

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vermogen om taken op tijd en 
volgens de vereiste normen te 

voltooien

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vaardigheid om digitale 
technologieën creatief te 

gebruiken

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vermogen om zich aan te passen 
aan nieuwe leeromgevingen

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vaardigheid om middelen te 
verwerven en advies, informatie 

en ondersteuning te vragen

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vermogen om geconcentreerd 
te blijven en onder 

druk te werken

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module
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Verdere bedenkingen/commentaar

Bedankt voor jouw medewerking!

Vermogen om taken effectief te 
plannen en te prioriteren

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vermogen om nieuwe 
perspectieven te 

overwegen en creatief te zijn

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vaardigheid om te reflecteren op 
ervaringen, feedback en 

gegevens

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vermogen om verschillende 
meningen en perspectieven te 

respecteren

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vaardigheid om oorzaken te 
analyseren en logische 
oplossingen te vinden

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module

Vermogen om in teamverband 
met anderen te werken om 

gemeenschappelijke taken uit te 
voeren

1 2 3 4

VOOR de module

NA de module
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Voornaam Familienaam

Geslacht Leeftijd

Beroep

1. UITVOERINGSGEGEVENS VOOR DE MODULE

1.1 Het werk dat is uitgevoerd verwijst naar: 1.2 De implementatie van de leermodule heeft 
plaatsgevonden:

ONDERWIJS PROFESSIONEEL TERREIN

DIDACTTISCH EDUCATIONAL TERREIN

BINNEN DE GEWONE LESUREN

BINNEN EXTRA-CURRICULAIRE UREN

1.3 Indicate the starting and ending date of the module activities:

STARTDATUM EINDDATUM

1.4 Geef de betrokken klassen aan en, voor elk van hen, het totale aantal studenten dat is inges-
chreven in die klas en het aantal studenten dat zich heeft beziggehouden met de module-ervaring:

KLAS

  INGESCHREVEN
 LEERLINGEN

LEERLINGEN DAT 
DEELNAM

1.5 Vermeld het totale aantal uren activiteit voorzien door de module en het totale aantal uren dat 
daadwerkelijk is geïmplementeerd voor elke werkfase:

FASE 1: I
NTRODUCTIE TOT 

DIGITALE 
STORY-MAPPING

FASE 2: 
DIDACTIEK VAN 
STORYTELLING

FASE 3: 
PRODUCTIE VAN 

DE DIGITALE 
STORY MAPS

FASE 4: 
PRESENTATIE EN 

EVALUATIE

Aantal uren 
 VOORZIEN

Aantal uren 
UITGEVOERD

EVALUATIEVRAGENLIJST VOOR STUDENTEN
MY STORY-MAP MODULE
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2. ALGEMEEN OVERZICHT – de module voorzag in: 

(vink voor elk item het scorevak aan dat het beste weergeeft hoe u denkt over de aspecten die u evalueert. 
U kunt kort commentaar geven op elk item over uw redenen voor het geven van deze score, vooral als uw 
beoordelingen 2 of 1 zijn)

Beperkte inhoud Uitgebreid inhoud1 2 43

Beperkt scala 
aan activiteiten

Uitgebreid scala 
aan activiteiten

1 2 43

Onvoldoende 
interactie

 tussen  studenten
 en leraars

Voldoende 
interactie tussen 

studenten 
en leraars

1 2 43

Slecht evenwicht 
tussen theorie en 

praktijk

Goed evenwicht 
tussen theorie en 

praktijk

1 2 43

Onvolledige 
materialen

Volledige 
materialen

1 2 43

Te beknopt
 (in tijd) schema

Goed gespreid 
schema

1 2 43

Commentaren: :

3. INHOUD: hoe evalueert u volgende aspecten:

(vink voor elk item het scorevak aan dat het beste weergeeft hoe u denkt over de aspecten die u evalueert. 
U kunt kort commentaar geven op elk item over uw redenen voor het geven van deze score, vooral als uw 
beoordelingen 2 of 1 zijn)

De toegankelijkheid van 
IO6-richtlijnen: Voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten met 

verhalenkaarten

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

De module biedt een realistische 
benadering om digitale 

story-mapping te integreren in 
het didactische programma

De diepgan en nauwkeurigheid 
van de ondersteunende inhoud

De module biedt materiaal voor 
verschillende leerstijlen

Commentaren:
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4. MOTIVATIE-  In welke mate denk je dat de volgende factoren de motivatie 
van studenten hebben beïnvloed om deel te nemen aan de activiteiten? 

(vink voor elk item het scorevak aan dat het beste weergeeft hoe u denkt over de aspecten die u evalueert. 
U kunt kort commentaar geven op elk item over uw redenen voor het geven van deze score, vooral als uw 
beoordelingen 2 of 1 zijn)

Ondersteuning krijgen met 
betrekking tot het studieproces

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Plezier hebben

De diepgang en nauwkeurigheid 
van de ondersteunende inhoud

Verlangen on nieuwe kennis te 
verwerven

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Verbinding maken met 
ondersteunende volwassenen

1 2 43

(-) (+)

Verplicht onderwijs

1 2 43

(-) (+)

De eigen klasgenoten 
beter leren kennen

1 2 43

(-) (+)

Verlangen om de eigen 
schoolprestaties te verbeteren

Commentaren:
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5. UITDAGINGEN -  denk je dat de volgende factoren van invloed zijn geweest op 
het gebrek aan motivatie van studenten om deel te nemen aan de activiteiten?

(vink voor elk item het scorevak aan dat het beste weergeeft hoe u denkt over de aspecten die u evalueert. U kunt kort 
commentaar geven op elk item over uw redenen voor het geven van deze score, vooral als uw beoordelingen 2 of 1 zijn)

Algemeen disinteresse
 en demotivtatie

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Moeilijke relatie met de leraar(s) / 
tutor(s) die de module leidt

Neiging om zich snel te vervelen 
en / of moe te worden

Verschillende interesses hebben 1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Hoge moeilijkheidsgraad in de 
aangehaalde inhoud

1 2 43

(-) (+)

Gebrek aan steun van de familie

1 2 43

(-) (+)

Verlangen om  geen tijd weg te 
nemen van het studieproces

1 2 43

(-) (+)

Slechte indeling van de groepen

Wat waren de belangrijkste uitdagingen waarmee u geconfronteerd werd tijdens de implementatie van de 
module? Omschrijf a.u.b.
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6. IMPACT-  wat is volgens jou de impact van de leermodule op de 
studenten? Overweeg de volgende aspecten:

Een alternatief 
studiemethodemodel aanbieden 

aan studenten

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Verbetering van de relationele en 
communicatieve vaardigheden 

van studenten

De houding van studenten ten 
opzichte van hun gedrag in de 

klas veranderen

Nieuwe handmatige en / of 
operationele vaardigheden 

verwerven

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Bevorderen van het vermogen 
van studenten om in een 

team te werken

1 2 43

(-) (+)

Bevordering van het 
gebruik van  ICT

Denkt u dat studenten sommige van de tijdens de module ontwikkelde competenties in hun educatieve traject 

kunnen gebruiken? Wat waren volgens u de belangrijkste leerresultaten na de implementatie van de module?

Voeg ten slotte uw agenda voor het lesplan - zoals geïmplementeerd, niet zoals gepland of aangekondigd - toe 
aan deze evaluatievragenlijst. Beschrijf in het geval van aanpassing van activiteiten, hoe u deze hebt aangepast, 

in geval van andere activiteiten dan de voorgestelde, beschrijf ze gedetailleerd)

Bedankt voor uw medewerking! 
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UITSTEKEND
(9-10)

GOOD
(7-8)

VOLDOENDE
(5-6)

ONVOLDONDE
(2-4)

Selectie van het 
onderwerp 

Het onderwerp is 
coherent en

 interdisciplinair

Het onderwerp is 
coherent en

 propedeutisch voor 
andere 

leereenheden

Het onderwerp is 
coherent met het 

didactisch 
programma

Het onderwerp 
maakt geen deel uit 

van het leerplan

Onderzoek 

De groep toont 
volledig zijn vermo-
gen om informatie 
met betrekking tot 
het onderwerp te 

onderzoeken en te 
selecteren

Het onderzoek en de 
selectie van infor-
matie is goed en 

consistent met het 
doel.

Het onderzoek naar 
en de selectie van 
informatie is nau-
welijks toereikend 
en niet volledig in 
overeenstemming 

met het doel.

Het onderzoek en de 
selectie van infor-

matie is niet consis-
tent met het doel.

Samenhang 

Het werk is
 origineel en het

 resultaat van een 
grondig onderzoek.

Het werk is 
gedeeltelijk origineel 

en maakt gebruik 
van reeds uitgevoerd 

onderzoek.

Het werk is een 
gedeeltelijke 

heruitwerking van 
reeds behandelde 

onderwerpen

Het werk mist
 volledig een 

experimentele 
aanpak.

Gebruikte tools 

Het werk heeft 
samenhang tussen 

afbeeldingen en 
inhoud en een 

goede balans tussen 
de verschillende 
componenten

Het werk is 
consistent met wat 

werd gebruikt, 
maar met een 

gedeeltelijke balans 
tussen de verschil-

lende componenten.

Het werk is 
consistent maar 
niet evenwichtig 

in het gebruik van 
afbeeldingen, video’s 

en inhoud.

Het werk zorgt niet 
voor voldoende 

gebruik van 
afbeeldingen en 

video’s, en er is een 
gebrek aan 
coherente 

volgordebepaling.

Productie-
proces 

De groep werkte op 
een coöperatieve 

manier met 
behulp van de juiste 
toepassing van de 
applicatie voor de 

constructie van een 
aantrekkelijke
 en originele

 verhaalkaart.

De groep werkte 
goed samen met 

behulp van de juiste 
toepassing van de 

verhalenkaart en het 
product is 

interessant.

De groep heeft de 
verhaalkaarttoepassing 
goed gebruikt, maar 
het werk is niet altijd 

in balans

De groep heeft de 
verhaalkaart-

toepassing niet 
correct gebruikt

Voorstelling 

Presentatie is correct 
en aantrekkelijk. 

Het werk is correct 
gepubliceerd op het 

ARCGIS-platform.

et werk is gepre-
senteerd in een 

logische volgorde en 
begrijpelijk voor het 
publiek. Het werk is 

correct gepubliceerd 
op het ARCGIS-

platform.

Het werk is 
voldoende logisch 
gepresenteerd en 

mist soms de 
volgtijdelijkheid. 

Het werk is correct 
gepubliceerd op het 

ARCGIS-platform.

Het werk wordt op 
een geïmproviseerde 

manier 
gepresenteerd 

zonder volgorde. 
Het werk is niet

 gepubliceerd op het 
ARCGIS-platform.

SUMMATIEF EVALUATIESJABLOON

1

2

3

4

5

6

1-Le sujet choisi doit être en lien avec l’unité d’apprentissage visée par le programme didactique

2-Fiabilité, variété et cohérence des informations trouvées

3-L’approche au sujet choisi doit être de préférence expérimentale: examen, recherches, statistiques, etc.

4-Audio, vidéo, photo etc.

5-Le travaille coopératif et la production d’un travail original et transférable pourraient être utilisé comme un moyen de réflexion et de discus-

sion pour le reste de la classe.

6-Présentation et partage sur des plateformes éducatifs et/ou sociale
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TITEL VAN DE  STORY MAP: 

FAMILIENAAM NAAM KLAS

De algehele beoordeling wordt berekend op basis van de gemiddelde score van de 6 indicatoren.

ALGEMENE BEOORDELING:  ___ /10

Plaats en datum _____________________

Handtekening

________________________________
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8. LESSEN GELEERD

Een implementatiefase in de 5 landen ging 
gepaard met de totstandkoming van deze 
publicatie. De veldproef was gericht op 78 
leerlingen die het risico liepen voortijdig 
schoolverlaten te lopen, en zag 9 leerkrachten 
toepassen en aanpassen wat in deze module 
wordt aanbevolen op de manier die door de 
lokale omstandigheden wordt toegestaan. 
Vermits de hier beschreven impact een ana-
lyse is van wat er op een kleine steekproef van 
zowel studenten als docenten naar voren is 
gekomen, zijn deze conclusies alleen bedoeld 
als een verdere bijdrage voor degenen die ge-
interesseerd zijn in het integreren van digitale 
verhaalkaarten in het onderwijs, met als doel 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen. We 
zullen dus proberen de cijfers niet zo veel te 
melden als de trends die in de vijf landen naar 
voren zijn gekomen, evenals de ondervonden 
moeilijkheden en de aandachtspunten die 
zijn vastgesteld met betrekking tot het voor-
gestelde interventiemodel.

De referentieleeftijd van de betrokken stu-
denten ligt grotendeels tussen de 14 en 15 
jaar oud, of degenen die in de meeste lan-
den het grootste risico lopen het systeem te 
verlaten als gevolg van het einde van de leer-
plicht. Zelfs wanneer de schoolplicht na 16 
jaar doorloopt, wordt vaak de mogelijkheid 
geboden tot deeltijds leren: een combinatie 
van deeltijdcursussen met werkplekleren. 
Oostenrijk en België hebben my story map 
geïmplementeerd binnen deze speciale di-
dactiek, waardoor het consortium de voor-
gestelde methodologie kan testen met iets 
oudere studenten, maar nog steeds is opge-
nomen in de 18-jarige.

De introductie van digitaal verhaal-kaarten 
werd positief verwelkomd door studenten 
die deze keuze van hun docenten waardeer-
den. Niet alleen waren zij van mening dat de 
gecreëerde werkomgeving positief was, zij 
waardeerden ook de duidelijke inspanning 
van de leraar bij het kiezen van een deel van 
het onderwijs dat uitdagingen opleverde die 
niet onmogelijk waren te bereiken en te sti-
muleren, misschien ook voor de geboden be-
geleiding. Een omgeving die hen daardoor op 
hun gemak liet voelen, ongeacht hun situatie 
met betrekking tot het materiaal zelf om aan 
te werken. Een stipte en oprechte begelei-
ding van de leerkrachten die deelnamen aan 
de experimenten, die in de meeste gevallen 
de autonomie en de vrijheid van de studen-
ten om te innoveren en zichzelf te zijn.

De waarde van het werk aan een deel van een 
studieonderwerp om in een digitale story-
map om te zetten en het onderwijsprogram-
ma van de school was bijna altijd duidelijk 
voor iedereen. Zeer weinig studenten waren 
van mening dat de door de leraar gegeven 
“uitdaging” hun capaciteiten te boven ging.

Een van de elementen die bijna de helft van 
de studenten als kritiek benadrukte, was de 
tijdsfactor die beschikbaar was voor de cur-
sus als geheel. De uitvoeringsvoorwaarden 
in de verschillende landen, vaak als gevolg 
van de structurele beperkingen opgelegd 
door de scholen, hebben geleid tot een ge-
middelde duur van slechts 12 uur, in vergelij-
king met de aanbevolen 15-25 uur. Deze aan-
wijzing moet derhalve worden overwogen 
om het idee te versterken dat het in de vorm 
voorgestelde gemeenschappelijk-actiepro-
tocol juist is en dat het moet worden toege-
past met een nog grotere rigor, ten minste in 
de minimumduurlimiet.   



77PROJECTNUMMER: 2017-1-IT02-KA201-036735

Twee van de opmerkingen die door studen-
ten worden gerapporteerd, kunnen helpen 
om nog gemakkelijker te lezen welke impact 
de voorgestelde ervaring heeft gehad op de 
vaardigheden van studenten die het risico 
lopen af te haken:

“Het werk in groepen is echt leuk geweest, 
en ik ontdekte dat werken in een groep zo 

veel beter en leuk is”

“Ik had plezier, we deden allemaal iets en 
gaven advies aan elkaar. Ik vond het leuk 
om met hen samen te werken en met dit 

werk te doen heb ik veel geleerd, ik hou ook 
echt van het onderwerp”

“Plezierig”, “beter”, leuk”, “genieten van het 
werken” en “echt als het onderwerp” moet 
worden ingevoegd in de context van het 
object dat deze twee studenten die het risi-
co lopen te stoppen met school te verlaten 
beschrijven: een digitaal verhaal-kaart op 
de wiskunde stelling van Ruffini over de af-
braak van polynomen van polynomen. Iets 
dat de meesten van ons meestal niet grap-
pig zouden vinden. De manier waarop het 
is aangepakt, is een reden geworden voor 
plezierig leren en niet alleen een plezier op 
basis van persoonlijk werk, maar ook op 
groepswerk, waarbij de kans dat dit resul-
taat verband houdt met de eigen en indivi-
duele neiging tot wiskunde.

Het evaluatie-instrument voor leerlingen be-
vat een deel van de zelfbeoordeling, die voor 
sommige referentiepunten zeer interessante 
resultaten opleverde, vooral wanneer wordt 
gekeken naar de veranderingen op de schaal 
van 1 (laag) tot 4 (hoog) tussen de tijd vóór 
de interventie en na de interventie. De meer-
derheid van de studenten vond dat ze goede 
vaardigheden hadden in termen van  “spre-
ken in het openbaar” en dat is niet significant 
is veranderd met de modules, maar ander-
zijds vonden velen dat hun vermogen om te 
beschrijven en ideeën uit te leggen zeker  is 
toegenomen.  Hetzelfde geldt voor de moge-
lijkheid om te navigeren en digitale inhoud 
te vinden die, misschien verrassend voor hen 
als “digital natives” alleen als middelhoog 
worden beschouwd. Volgens de studenten 
kan een verbetering van de zelf-beoordeelde 
competenties worden waargenomen, vooral 
als ze onderzoeksresultaten niet alleen op tijd 
en nauwkeurig, maar ook creatief met behulp 
van digitale tools willen presenteren. Volgens 
de zelfbeoordeling konden de studenten hun 
vaardigheden op het gebied van persoonlij-
ke verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid 
verbeteren, maar niet extreem (d.w.z. van 1 of 
2 tot 4).  Er is ook een verbetering in het idee 
dat ze hebben over hun vermogen om uitda-
gingen of onbekenden gezicht op hun eigen, 
vertrouwen op middelen, met inbegrip van 
het vragen om hulp om op tijd, en bepaalde 
kwaliteitsnormen voor wat ze produceren en 
bereiken.
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De eis om kaarten te  gebruiken om oorza-
ken te analyseren en logische conclusies te 
trekken, om de eigen ervaring op andere 
gebieden te gebruiken en de meningen van 
anderen te integreren, voegt waarde toe aan 
het werken met anderen (collega’s) door   in-
dividuen niet in een competitief of vergelij-
king te laten zien, maar om bij te dragen als 
actief en essentieel teamlid. 

De meeste leraren die de onderwijs- en leer-
module hebben getest om schooluitval te 
voorkomen, zijn van mening dat de gecre-
eerde tool begrijpelijk is en goede ondersteu-
ning biedt. De onderliggende aannames en 
het verstrekte materiaal lijken redelijk, vooral 
omdat ze zeer flexibel zijn gebleken.

Ondanks de moeilijkheden bij het organise-
ren van voldoende tijd voor de interventie, 
gaven de docenten positieve feedback over 
de voorgestelde structuur van de module en 
de kwaliteit van de materialen, die een goe-
de balans hadden tussen theoretisch leren 
(verdieping) en leren door te doen. Ze raden 
u echter aan om ook voorbeelden te geven 
van kaarten die al zijn gemaakt, die kunnen 
worden gebruikt als illustratie en als gids.

De ervaring leert dat de houding van de do-
centen, naast hun specialistische kennis in 
de vakken waarin My Story Map wordt ge-
bruikt, cruciaal is voor het slagen van de in-
terventie. Hoe meer de leraar een houding 
aanneemt die vergelijkbaar is met die van 
een moderator of coach en hoe meer ruimte 
de leerlingen hebben voor zelfbeschikking, 
hoe meer voldoening, omdat het een goede 
interactie mogelijk maakt die wederzijdse 
verrijking mogelijk maakt.

De neiging om zich te verbergen achter ver-
veling of vermoeidheid en het op deze basis 
“uit het spel” te halen, werd geïdentificeerd 
als het belangrijkste obstakel voor het risico 
dat voortijdige schoolverlaters deelnemen 
aan leeractiviteiten. De docenten die aan de 
pilot hebben deelgenomen, zijn van mening 
dat My Story Map een alternatief onderwijs- 
en leermodel biedt dat niet alleen het po-
tentieel heeft van houding, maar ook van de 
rol van studenten in het onderwijs- en leer-
proces om positief te beïnvloeden. Door de 
mogelijkheden om alleen en in groepen te 
werken te versterken, worden tegelijkertijd 
relatie- en communicatieve vaardigheden 
getraind. De stapsgewijze digitale imple-
mentatie van de story maps bevordert ook 
de persoonlijke beleving van het behaalde 
succes en daarmee ook de motivatie van de 
studenten. Zelfs als het lang duurt om met 
de inhoud van het onderwerp om te gaan, 
kan voortgang in operationele vaardighe-
den direct zichtbaar worden gemaakt. 
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Ook leraren rapporteren een opmerking die 
aangeeft dat het gebruik van My Story Map 
met leerlingen die dreigen af te haken sterk 
aanbevolen zou moeten worden door de be-
trokken onderwijsbeslissers.

““De studenten zijn meer gemotiveerd om 
opnieuw de kaarten te gebruiken”

Maar dan moet ook een ander element dat 
aanwezig was in het My Story Map-project 
bekeken worden, namelijk de lerarenoplei-
ding van het “onderwijzen” van het lesgeven 
en het functioneren van de ICT-tools ter on-
dersteuning van de story maps, in feite een 
niet te onderschatten element, om hen in 
staat te stellen studenten te ondersteunen, 
zoals een van de bij het experiment betrok-
ken docenten onderstreept: 

“Het zou veel meer tijd kosten om het plat-
form en de verschillende toepassingen in de-
tail te leren kennen.  Het strikte schoolsche-
ma laat je niet toe om teveel tijd te besteden 

aan het bestuderen van het platform.”

Samenvattend kan gesteld worden dat de 
implementatie van de module heel goed 
mogelijk is en dat om de belangrijkste zorg 
- motivatie van de studenten om hun op-
leiding voort te zetten - nastreeft, het prak-
tische tijdprobleem kan worden opgelost 
met een interdisciplinaire aanpak in het 
lesgeven, bijvoorbeeld door de methode 
in projectweken te gebruiken of interdisci-
plinaire lessen. De voorbeeldleereenheden 
(zie bijlage II en III) kunnen hiervoor als lei-
draad dienen.

Het kan ook nuttig zijn om de toepassing 
van de verhaalkaartbenadering te zien als 
onderdeel van een leervoortgangsproces 
waarbij studenten vooraf gebouwde ver-
haalkaarten gaan gebruiken als lesmateri-
aal en later leren hun eigen verhaalkaarten 
te maken.
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Overleg met leerkrachten resulteerde ook in praktische aanbevelingen voor het gebruik van 
de tool door scholen:

1. Hoewel iedereen kan werken met het gratis openbare gebruikersaccount van Story Maps, 
wordt het aanbevolen om een organisatieaccount te gebruiken. Scholen kunnen dit gra-
tis aanvragen via https://www.esri.com/en-us/school-program-europe/.  Met het schoolac-
count kunnen leraren een voorselectie maken, zodat de verhaalkaarten van hun leerlingen 
alleen zichtbaar zijn voor de school of zelfs voor een specifieke klas binnen de school. Dit is 
belangrijk om privacy redenen - verplicht in sommige landen - maar kan ook meer flexibi-
liteit bieden voor leraren.

2. Om problemen met verloren wachtwoorden te voorkomen, is het mogelijk om met een 
schoolgebruikersaccount dezelfde gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken die 
de leerlingen ook gebruiken voor andere ICT-toepassingen in de school (zoals inloggen op 
het schoolsysteem).

3. Het Story Maps-account is verbonden met ArcGIS Online (www.arcgis.com). Deze tool 
biedt toegang tot de wereld van digitale kaarten met behulp van bestaande of zelfge-
maakte kaartlagen. Voor veel onderwerpen is dit een erg handig hulpmiddel. Je kunt ook 
je eigen kaarten gebruiken binnen het verhaalkaartplatform
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ANNEX I:  HULPMIDDELEN – SJABLOON LESMODULE

NAAM

TAAK / EINDPRODUCT

BEOOGDE 
COMPETENTIES 

(zie 4: leerdoelen)

VAARDIGHEDEN KENNIS

DOELGROEP (klassen 

en aantal studenten)

TIJDSCHEMA VOOR DE 
UITVOERING

BETROKKEN VAKKEN

UITVOERINGSSTAPPEN

METHODOLOGIE

MENSELIJKE 

HULPBRONNEN 

(intern / extern)

TOOLS

EVALUATIE
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ANNEX II:  HULPMIDDELEN – VOORBEELD LESMODULE 

NAAM Wetenschapper: MARIE CURIE

TAAK / EINDPRODUCT De ervaring zal studenten ertoe brengen een digitale verhaalkaart te maken 
door het gebruik van een digitaal platform.

BEOOGDE 

COMPETENTIES

(zie 4: leerdoelen)

Communiceren op een betekenisvolle manier: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Digitale communicatie:  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Digitale inhoudscreatie: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (3.3 optioneel)
Persoonlijke bewustmaking en verantwoordelijkheid: 4.1, 4.2, 4.3
Flexibiliteit en aanpasbaarheid: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Leren om te leren: 6.3, 6.5 (6.4 optioneell)
Effectief organiseren:  7.1, 7.2, 7.5 (7.3, 7.4 optioneell)
Probleem oplossen: 9.1, 9.2
Werken met anderen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

VAARDIGHEDEN KENNIS

• Gebruik van de geschreven taal om teksten te 
produceren met communicatieve effectiviteit, re-
kening houdend met het doel en het onderwerp.

• Verkrijgen van nuttige informatie uit verschil-
lende bronnen (geschreven, internet ...) 

• Deelnemen aan groepsactiviteiten door te 
vergelijken met anderen, de verschillende 
voorgestelde oplossingen evalueren, rollen en 
taken op zich te nemen en te voltooien; hulp 
bieden aan kameraden in moeilijkheden.

• Plannen van acties in de persoonlijke en wer-
komgeving, het rechtvaardigen van de keuzes 
en het evalueren van de resultaten.

• Creëren in wetenschappelijke onderwerpen.

• Het basisprincipe van straling kennen
• Het gevaar maar ook de voordelen van straling 

kennen
• Het leven van Marie Curie kennen
• Kennis van de methoden en hulpmiddelen voor 

informatieonderzoek: bibliografieën, zoekma-
chines, wetenschappelijke tijdschriften,

• De betekenis van groep en gemeenschap kennen;
• Kennis van de algemene elementen van verbale 

en non-verbale interpersoonlijke communicatie
• Weten over het vertellen van verhalen
• Kennis van de digitale hulpmiddelen van de 

verhaalkaart

DOELGROEP 
(klassen en aantal 

studenten)

Klasgroep

TIJDSCHEMA VOOR 
DE UITVOERING

16 uur

BETROKKEN 

VAKKEN

Fysica, biologie, chemie , geografie, taal, ICT

UITVOERINGSSTAPPEN

• Klassikale training met de projectbegeleider en individuele docenten 
over het gebruik van het ESRI Story-maps platform (2 uur)

• Presentatie door de leraren van de onderdelen van het didactisch pro-
gramma met behulp van input voor vertellen van verhalen (3 uur)

• Materiaal verzamelen en tekstverwerking (5 uur)
• Uitwerking en productie van de digitale verhaalkaart (4 uur)
• Presentatie van het werk (1 uur)
• Evaluatie en feedback (1 uur)

METHODOLOGIE Frontale lessen en coöperatief leren, groepswerk, individueel werk, laborato-
riumactiviteiten, internetonderzoek.
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MENSELIJKE 

HULPBRONNEN 

(intern / extern)

• Interne middelen: klasleraren, projectleraar;
• Externe middelen: IT-expert (voor expertise op het ARCGis-platform)

TOOLS

Tekstboeken, handleidingen, materiaal verstrekt door de leraar, woorden-
boeken, gebruikershandleiding van het ArcGis-platform, internet, verbonden 
apparaten (pc - laptop - tablet - smartphone), interactief witbord.

EVALUATIE

• My Story-map – summatief evaluatiesjabloon;
• My Story-map – Evaluatielijst voor de leraars;
• My Story-map – Evaluatielijst voor de leerlingen;

Individuele evaluatie voor elke discipline: de verwerving van specifieke leer-
doelen en trainingsdoelen, instrumenteel om de verwachte competenties 
te leren, zal worden geverifieerd door de voortdurende ontwikkeling van 
gediversifieerde tests: waar / onwaar, open vragen, na voltooiing, korte rap-
porten, enz. .
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ANNEX III:  RESOURCES – LEARNING UNIT EXAMPLE

NAAM De wet

TAAK / EINDPRODUCT De ervaring zal studenten ertoe brengen een digitale verhaalkaart te maken 
door het gebruik van een digitaal platform.

BEOOGDE 
COMPETENTIES

(zie 4: leerdoelen)

Communiceren op een betekenisvolle manier: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Digitale communicatie:  2.2, 2.3, 2.4
Digitale inhoudscreatie: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
Persoonlijke bewustmaking en verantwoordelijkheid: 4.1
Flexibiliteit en aanpasbaarheid: 5.3
Leren om te leren: 6.3, 6.4, 6.5 
Effectief organiseren:  7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
Creativiteit en gevoel voor initiatief: 8.3, 8.4
Probleem oplossen: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5
Werken met anderen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

VAARDIGHEDEN KENNIS

• Gebruik van de geschreven taal om teksten 
te produceren met communicatieve effecti-
viteit, rekening houdend met het doel en het 
onderwerp.

• Deelnemen aan groepsactiviteiten door te 
vergelijken met anderen, door de verschil-
lende voorgestelde oplossingen te evalu-
eren, rollen en taken op zich te nemen en te 
voltooien; hulp te bieden aan kameraden in 
moeilijkheden.

• Plannen van acties in de persoonlijke en 
werkomgeving, het rechtvaardigen van de 
keuzes en het evalueren van de resultaten.

• Probleemoplossend werken.

• Kennis van de methodologieën en hulpmid-
delen voor informatieonderzoek: bibliogra-
fieën, zoekmachines

• De betekenis van groep en gemeenschap 
kennen;

• Kennis van de algemene elementen van ver-
bale en non-verbale interpersoonlijke com-
municatie

• Weten over verhalen vertellen
• Kennis van de digitale hulpmiddelen voor 

het vertellen van verhalen
• Weten hoe je een verhaalkaart moet bouwen
• Weten hoe juridische teksten moeten 

worden gelezen en geïnterpreteerd
• Coöperatief leren
• Logisch-wiskundige vaardigheden

DOELGROEP 
(klassen en aantal 

studenten)

Klasgroep

TIJDSCHEMA VOOR 
DE UITVOERING

18 uur

BETROKKEN 
VAKKEN

Wet (de grondwet), Wiskunde (euclidische postulaten), Religie (de 10 geb-
oden), Geschiedenis (de rassenwetten), Vreemde taal (Middeleeuwen in 
Europa), Geografie (de Europese Unie)

UITVOERINGSSTAPPEN

• Klassikale training met de projectbegeleider en individuele docenten over 
het gebruik van het ESRI Story-maps platform (4 uur)

• Presentatie van het hoofdonderwerp en de betrokken onderwerpen (2 uur)
• Toewijzing van taken - verwerking van de verhaallijnoverzicht van elke groep (2 uur)
• Presentatie door de leraren van de onderdelen van het didactisch pro-

gramma met behulp van input voor het vertellen van verhalen (2 uur)
• Materiaal ophalen en tekstverwerking (3 uur)
• Uitwerking en productie van de digitale verhaalkaart (3 uur)
• Presentatie van het werk (1 uur)
• Evaluatie en feedback (1 uur)
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METHODOLOGIE Frontale lessen en coöperatief leren, groepswerk, individueel werk, laborato-
riumactiviteiten, internetonderzoek.

MENSELIJKE
 HULPBRONNEN 
(intern / extern)

• Interne middelen: klasleraren, projectleraar;
• Externe middelen: IT-expert (voor expertise op het ARCGis-platform)

TOOLS

Tekstboeken, handleidingen, materiaal verstrekt door de leraar, woorden-
boeken, gebruikershandleiding van het ArcGis-platform, internet, verbonden 
apparaten (pc - laptop - tablet - smartphone), interactief witbord.

EVALUATIE

• My Story-map – summatief evaluatiesjabloon;
• My Story-map – Evaluatielijst voor de leraars;
• My Story-map – Evaluatielijst voor de leerlingen;

Individuele evaluatie voor elke discipline: de verwerving van specifieke leer-
doelen en trainingsdoelen, instrumenteel om de verwachte competenties 
te leren, zal worden geverifieerd door de voortdurende ontwikkeling van 
gediversifieerde tests: waar / onwaar, open vragen, na voltooiing, korte rap-
porten, enz. .
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