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Bij aanvang van het vak Statistiek en ICT gebruik is de eerste vraag welke ervaring en kennis ik als 
student heb. De eerste opdracht is het maken van een website waarop alle opdrachten kunnen 
worden gezet.  

Per opdracht zal ik kijken welke presentatievorm het meest passend is. Voor de nulmeting vind ik een 
pdf makkelijk in gebruik en goed leesbaar.  

Voor mijn lessen wiskunde maak ik graag gebruik van de beschikbare ICT hulpmiddelen. Dit begint al 
met een presentatie van de stof in Powerpoint. Ik zoek daarbij soms mooie afbeeldingen online. Of 
een tool online waarmee ik grafieken makkelijk kan laten zien aan leerlingen en kan laten 
verschuiven. 

De leerlingen hebben overzicht van het huiswerk via Som2Day. Daarin staan de opdrachten en ook 
filmpjes opgenomen door een collega. In deze filmpjes worden belangrijke of moeilijke onderwerpen 
nog eens toegelicht. 

Af en toe toets ik de kennis met een online quiz, zoals Kahoot of LessonUp. Hierin ben ik heel 
nieuwsgierig naar goede programma’s. Het leuke vind ik dat het op deze manier toetsen van de stof 
de leerlingen aanspreekt, omdat het een spelelement heeft en ook gezond competitiegevoel geeft. 
Ook is het leuk als leerlingen hun werk kunnen uploaden en dit later in de klas besproken kan 
worden. Niet alleen geeft dit betrokkenheid, ook is het een kans als docent te laten zien wat juist wel 
of minder de bedoeling is. Tot slot zijn de resultaten fijn om overzicht van het niveau van beheersen 
van de stof te hebben. 

Ik heb nog geen wiskunde filmpje opgenomen, maar ben wel actief met het maken van filmpjes als 
mindfulness trainer. Omdat ik dit beroep uitoefen als zzp’er heb ik hier ook zelf te maken met allerlei 
aspecten van ICT. Het gebruik van excel, het maken van een eigen website en het vullen van social 
media. Dit vraagt dat ik mij moet blijven ontwikkelen op ICT gebied. 


