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adat Astrid in 2009 met haar onderwijsidee de Pioniers-
prijs (Nederland Kennisland) won, combineerde ze haar 
lesgevende taken met het door ontwikkelen van een 
thematische werkwijze op het gebied van onderzoekend 

en ondernemend leren binnen wereldoriëntatie en taal (Wetenschap 
& Technologie onderwijs). Vanuit haar daaropvolgende rol als kwar-
tiermaker van het Regionale Talentnetwerk (Min OCW & Platform 
Bètatechniek) constateerde ze dat er binnen het basisonderwijs een 
groeiende behoefte is om de brede talentontwikkeling van leerlingen in 

beeld te brengen: “Leerkrachten zijn voort-
durend bezig met het creëren van optimale 
condities voor de gehele ontwikkeling van 
leerlingen. Voor het bevorderen van het 
zelfvertrouwen en de motivatie van kinderen 
is het van belang om ze ruimte te bieden en 
waar nodig te ondersteunen en te begeleiden. 
Door het in beeld brengen van wat wel goed 
gaat inclusief feedback en verbeterpunten, 
blijven leerlingen betrokken en bereid om 
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
leerproces. Want wat voor ons werkt, werkt 
ook voor hen!”

Samenwerken vanuit passie: 1 + 1 = 3 
Schoolteams kunnen zelf keuzes maken bij de invulling, de vormgeving 
en de verdere concretisering van de onderwijsleerlijnen (op basis van 
de SLO-inhoudslijnen). Het samenstellen van een beredeneerd aanbod 

met kind-, streef- en beheersingsdoelen, vraagt om nogal wat tijd en 
expertise van een team. Helemaal als je een koppeling wilt maken 
tussen je aanbod en de daaropvolgende ontwikkeling en/of leerresul-
taten per leerling. “In de gesprekken die ik met schoolteams voerde, 
ervoer ik dat er een discrepantie is tussen wat scholen in beeld willen 
brengen over en voor hun leerlingen en waar scholen op afgerekend 
(menen te) worden. Opvallend was de eenduidige behoefte aan een 
digitaal portfoliosysteem waarin de gehele ontwikkeling van een kind 
in beeld kan worden gebracht, bij voorkeur in relatie met leerdoelen, 
talenten en/of trotsstukken van een kind. Als onderwijspionier ervoer 
ik dat het wenselijke eindresultaat van mijn onderwijsidee uitsluitend 
te behalen was door samenwerking met collega’s en professionals 
uit andere disciplines. Vanuit de kracht van verschillen kun je bergen 
verzetten.” 

Op natuurlijke wijze ontstond er een denktank onder aansturing van 
Tim Smit, die alles weet van projectmanagement binnen ICT en onder-
wijs. Hij is tijdens zijn loopbaan verantwoordelijk geweest voor het 
opzetten en begeleiden van multidisciplinaire ICT-projecten, waaronder 
de realisatie digitale toetsprogramma’s en intranetten voor meerdere 
universiteiten. “Allereerst zijn we met een aantal bestaande leveranciers 
in gesprek gegaan om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk 
was voor een uitbreiding richting een kindgericht en gebruiksvriende-
lijk portfoliosysteem. Aangezien dat niet op gang kwam, zijn we zelf 
aan de slag gegaan met een onderwijskundig en technisch team. Een 
gewaagd avontuur waarbij we werden geleid door lef, zelfopgelegde 
doelstellingen, doorzettingsvermogen en persoonlijke idealen van alle 

Onderwijsechtpaar Smit nam een gewaagde stap voor toekomstgericht basisonderwijs. Beide 

echtlieden werkten lange tijd afzonderlijk in het onderwijs. Astrid onder meer als leerkracht in de boven- 

en middenbouw op een jenaplanschool en Tim als innovatiemanager ICT binnen de academische wereld. 

Hun drive om een gebruiksvriendelijke integrale werkomgeving voor leerkrachten en leerlingen te 

ontwikkelen, ligt een stuk genuanceerder dan aanvankelijk wordt aangenomen, stelt onderwijsechtpaar 

Astrid Timmermans en Tim Smit.  

Hoe kan een integraal leer-, 
portfolio- en volgsysteem het 
onderwijs beter ondersteunen? 
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participanten. Doorslaggevend was dat we de juiste mensen aan boord 
hadden, waardoor er een samenwerking ontstond tussen specifieke 
talenten. Meloo (Mijn Eigen Leer- en Ontwikkel Omgeving) is het 
resultaat! Inmiddels is Meloo in gebruik door verschillende scholen en 
besturen.”

Centraal stond de vraag: ‘Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en volg-
systeem het onderwijs en de leerling beter ondersteunen?’ In gesprek 
met leerlingen, leerkrachten, directeuren, onderwijskundigen en innova-
tieve ontwikkelaars ontstond er een wens om een combinatie te maken 
van een trotsmap, groeihoek, kindportfolio-, taak-, planning- en volgsys-
teem, die maatwerk in de klas nog beter ondersteunt. Vooruitlopend op 
de ‘Verplichtstelling Wetenschap & Technologie-onderwijs 2020’, wilden 
we onderzoekend en ontwerpend leren faciliteren, in samenhang met 
de kerndoelen van ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Dit streven heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een themaplanner waarbij leerlingen in een 
doorlopende leerlijn in samenhang kennis opdoen. Met behulp van 
de tool ‘leerlijnen selectie’ worden thema’s cyclisch aangeboden. Het 
bijpassende veelzijdige bronnenmateriaal (thematische kennisbanken) 
verschijnt automatisch in de werkhoek van de leerling. Voor de groepen 
1-2  is een tweejarencyclus beschikbaar met dezelfde thema’s die in de 
middenbouw en bovenbouw herhaald en verdiept worden. 

Nieuwe media vraagt om een toekomstgerichte visie op leren
Meloo is vanuit een toekomstgerichte visie op leren opgezet. Leerlingen 
werken in de digitale en fysieke leeromgeving aan groeps- of indivi-
duele activiteiten. Gemaakte afspraken en de taakverdeling worden in 
een gedeelde projectomgeving vastgelegd, uitgewerkt, ingeleverd en/
of gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem. Leerlingen kunnen hier ook 
informatie, talenten en resultaten delen met anderen. De leerling kan 
altijd terugkijken op zijn of haar werk. “Het werken in Meloo doorbreekt 
de gewoontes van oud mediagebruik. Een eenvoudig voorbeeld is het 
ontbreken van een ‘save-knop’ waarmee leerkrachten ooit geleerd 
hebben bestanden op te slaan op de pc. Nu vindt dat automatisch plaats 
door het aanklikken van een functionaliteit. Een ander voorbeeld is de 
menustructuur waar wij als volwassenen op gericht zijn. Die is taak-
gericht opgebouwd vanuit woorden, terwijl kinderen gericht zijn op 
pictogrammen die de functionaliteiten aangeven. Er is nu eenmaal een 
verschil in de wijze waarop de oudere en de jongere generatie omgaat 
met digitale geletterdheid. De leerling populatie van een school ververst 
ieder jaar weer. Dit betekent dat we in het onderwijs mee moeten gaan 
met onze tijd. Dat hoort bij de taak die wij hebben om kinderen voor te 
bereiden op hun toekomst.”
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In hoeverre sluit het huidige onderwijs aan op de invloed van 
(social) media op leren? 
Deze vraag roept veel reacties op, met name bij professionals die ervan 
overtuigd zijn dat kennis aanleren hoofdzakelijk plaatsvindt door het 
effectieve instructie model. Voor een objectief beeld zal er in de loop 
der jaren meer onderzoek gedaan moeten worden naar de invloed van 
social media en de werking van mediawijsheid. Over het algemeen zijn 
leerkrachten geneigd om het leerproces onder controle te houden. 
Terwijl de digitale mogelijkheden en tools zoals social media meer 
vrijheden geven aan leerlingen. Voor leerkrachten, die verantwoorde-
lijkheden hebben voor het leerproces en de resultaten, kunnen deze 
vrijheden beangstigend zijn. Nieuwe media worden in het onderwijs 
onvoldoende onderkend. Maar we kunnen niet ontkennen dat er 
dankzij mediawijsheid nieuwe manieren van leren ontstaan waarbij 
het eenzijdig opdoen van kennis binnen lessen, wordt uitgebreid met 
aandacht voor executieve functies zoals leren leren, de vaardigheid om 
goede informatie te vergaren en te verwerven. Kort gezegd, met behulp 
van technologische functionaliteiten en gebruikmakend van de (social) 
media, nemen digital natives deel aan de samenleving. Jongeren weten 
de beschikbare media doelgericht in te zetten om te leren en om de 
kwaliteit van hun leven te optimaliseren.  

“Meloo brengt kind en talent tot bloei” middels zes functionaliteiten:

Projectmatig werken 
Met behulp van een thematische driejarencyclus selecteert 
de leerkracht wereldoriënterende doelen in combinatie met 
leerdoelen uit de overige leergebieden en toekomstgerichte 
vaardigheden. Bijpassende groeps- of individuele activiteiten, 
inclusief de taakverdeling, worden in een gedeelde projec-
tomgeving uitgewerkt, ingeleverd en/of gekoppeld aan het 
leerlingvolgsysteem.   

Portfolio
Werkstukken en prestaties van leerlingen worden ingevuld, 
getoond en opgeslagen in een portfolio. Met trots kunnen leerlin-
gen bijzonderheden, talenten en resultaten delen met anderen. 
De leerling kan altijd terugkijken op zijn of haar werk. De bijbe-
horende waarderingen kunnen eenvoudig worden teruggeleid 
naar het oorspronkelijke werkstuk. Zo ontstaat een chronologisch 
beeld van de brede ontwikkeling van de leerling. 

Leerlingvolgsysteem 
Lesactiviteiten, taken, opdrachten en prestaties van leerlingen 
zijn eenvoudig te koppelen aan tussenleerdoelen (TULE/SLO). 
Meloo waardeert en synchroniseert de bijbehorende presta-
ties en vorderingen van leerlingen binnen een groeps- en een 
kindoverzicht. Op basis van de voortgangsstatistieken kunnen 
individuele leerplannen worden ontwikkeld.

Leerling registratiesysteem 
Binnen het integrale LeerlingRegistratieSysteem worden dossiers 
(inclusief absentie, prevalentie en coachverslagen) veilig opge-
borgen. Dankzij de koppeling van het LeerlingRegistratieSysteem 
met BRON wordt de leerling informatie gesynchroniseerd met 
DUO. Hiermee zijn de leerlinggegevens altijd op orde en wordt 
voldaan aan de AVG-regelgeving. 

Informatiebronnen
Projecten, lesactiviteiten en opdrachten worden binnen Meloo 
gekoppeld aan gewenste leerdoelen en leerlijnen van het cur-
riculum. Tegelijkertijd worden de geselecteerde leerdoelen 
gekoppeld aan veelzijdige informatiebronnen die leerlingen, op 
niveau, kunnen raadplegen. De thematische kennisbanken onder-
steunen de leerling bij het zelfstandig opzoeken van informatie 
op internet.

Taakregistratie
Binnen Meloo faciliteert de leerkracht klassikale en zelfstandige 
opdrachten voor (specifieke) leerlingen. Bij het selecteren van 
de gewenste leerdoelen verschijnt er een beschrijving van de 
bijbehorende tussenleerdoelen van de verschillende niveaus. De 
resultaten van de prestaties worden automatisch geregistreerd 
op groeps- of kindniveau.

Voor geïnteresseerden organiseren we door het hele land gratis 
inspiratiebijeenkomsten. Deelnemers van de gratis bijeenkomsten 
kunnen een demo-account krijgen met een instructievideo. 
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