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Even voorstellen 

Raymond Hendriks 
 

•  Trained LEGO Serious Play facilitator (stage I & II) 

•  Certified LEGO® Education Academy Teacher Trainer 
STEM & HUSO 

•  Trainer/facilitator bij Yellow Ducks 

•  LEGO® Education Innovation Studio Westerkwartier  
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LEGO Education Innovation Studio 
Westerkwartier  

• Educatief Centrum 

• Eerste  LEIS van Nederland 

• onderdeel Stichting LEIS: 
promotie techniekonderwijs 
(STEM) en 21st Century skills 
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LEGO® Education 

!  Opgericht in 1980 
!  Levert educatieve oplossingen voor 

kinderen van één tot 16+ jaar 
!  220 medewerkers wereldwijd. 
!  Aanwezig in 63 landen. 
!  Globaal distributienetwork van 

ongeveer 200 dealers 
!  Globaal concept—locale toepassing 
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Tijden veranderen 
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Hoe de samenleving verandert 

Eén waarheid 

Locaal 

Productie 

Verlichting 

Meerdere waarheden  

Globaal?     

Innovatie 

Creatief denken 

Informatie-
maatschappij 

Industrieel 
tijdperk 

Creatieve 
samenleving 
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Leerlingen van de 21e eeuw 
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De uitdaging in onderwijs 
 
!  Verhoogde politieke focus op  onderwijs 
  
!  De uitdaging voor de schoolsystemen 

!  De uitdaging voor de leerkrackten 

!  Leerlingen in the 21e eeuw 

!  Bezorgde ouders – om allerlei redenen 
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Leerkrachten van de 21e eeuw 

De Professional 
 

De Facilitator 
 

De rol van de facilitator:  
Set the scene, stel open vragen, stuur het proces, geef feedback.  
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“Open ended learning!”  
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Vakgebieden 

•  Ontwerp & Techniek 
•  Robotica / Sensortechnologie 
•  Geletterdheid 
•  Rekenen / wiskunde 
•  Maatschappijleer 
•  Wetenschap 
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Een leersysteem 
voor in het 
primair 
onderwijs 
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LEGO System of Learning 

• Spelen 

• Leren door te doen 

• Zelf ontdekken 

• Fouten maken mag MOET 
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Framework LEGO Education: 
5 F’s  

•  Faciliteren 

•  Feiten 

•  Fun 

•  Flow 

•  4 C’s 
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The LEGO® Education benadering van leren 
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Waar is de eend? 

Bouwopdracht 

Het is nu jachtseizoen en de 
eenden moeten zich verstoppen en 
camoufleren in hun habitat zodat 
de jagers ze niet kunnen vinden. 

 

Werk samen. Bouw een manier 
waarop je eenden zich kunnen 
verstoppen en camoufleren in hun 
habitat. 

2
0 



21 

De 4C benadering 

Connect Contemplate Construct Continue 



22 

LEGO® Education StoryStarter  
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Soorten activiteiten 
1.  Kennismaking 

 Leer je set kennen middels activiteiten 
met de spinner 

2.  Alledaagse activiteiten 

 Bespreek relevante gebeurtenissen en 
ervaringen, bijv. wat je hebt gedaan in 
het weekend of op vakantie 

3.  Bouw, vertel en bewaar je verhaal  
Schrijf en structureer een verhaal in 3 of 
5 scènes 

4.  Analyseer verhalen 

 Tekstanalyse, genres, karakteranalyse, 
het plot navertellen, etc.          

   

 

Curriculum pakket 
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Kerndoelen Nederlandse Taal 

STORY 
STARTER 

MONDELINGE 
TAAL 

SCHRIFTELIJKE 
TAAL 

TAAL- 
BESCHOUWING 

Strategieën herkennen  
en gebruiken 

Taalkundige 
principes en regels 

Adequate 
woordenschat 

Informatie 
achterhalen 
uit teksten 

Naar inhoud en 
vorm schrijven 

Informatie en 
meningen ordenen 

Informatie en meningen 
vergelijken en beoordelen 

Zinsbouw, spelling, 
handschrift en opmaak 

Plezier in het 
lezen en schrijven 

Informatie 
achterhalen uit 
gesproken taal 

Naar vorm en  
inhoud uitdrukken 

Informatie beoordelen 
in discussies en leren 
argumenteren 
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StoryStarter Curriculum Pakket 
Compleet pakket voor de leerkracht, inclusief: 

•  Curriculum Grid 

•  Rubrics voorbeelden 

•  Beschrijving en handleiding van de StoryVisualizer 
Software 

•  24 gedifferentieerde lesideeën  

•  Activiteiten zijn expliciet gecorreleerd aan de Kerndoelen 

•  Tips & Tricks - Constructopedia 

•  FAQ 
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Verhalen lezen 
 

Verhalen vertellen 
 

Verhalen bouwen 
 

Verhalen analyseren 
 

Verhalen schrijven 
 

Verhalen delen 
 

Verhalen 
documenteren 
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StoryStarter – aan de slag 
 

Bouw een verhaal dat drie delen heeft: begin – midden –eind. 
Gebruik voor elk deel een aparte bouwplaat. 
In het verhaal moet zitten: 

• Iets engs 
• De kat Thomas die bang is voor een spin 
• Een rivier die overgestoken moet worden 
• Een moraal 

Je hebt maar 10 minuten om te bouwen! 

Leerdoelen 
•  Vertel een verhaal met behulp van relevante, beschrijvende details om de hoofdlijnen te ondersteunen 
•  Identificeer en beschrijf personages, settings en belangrijke gebeurtenissen in een verhaal. 
•  Schrijf een verhaal 
•  Demonstreer verbale beheersing 
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Presentaties 
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StoryStarter componenten 

StoryStarter basisset 
3-5 leeringen 
 
 
 

StoryStarter curriculum pakket 
StoryStarter software – desktop & 
tablets 
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Leerdoelen 
•  Vertel een verhaal op een gestructureerde manier met beschrijvende details 

•  Zet gebeurtenissen in volgorde en leg uit hoe scènes in elkaar passen om de 
totale structuur van het verhaal te vormen 

•  Breng individuele ideeën tot uitdrukking terwijl je voortbouwt op anderen door 
samenwerkende discussies 

•  Zet personages, settings en gebeurtenissen neer in groot detail met behulp 
van verwijzingen uit teksten of eerder opgedane literaire kennis 

•  Vorm een conclusie met gebruik van voegwoorden en bloemrijke details om 
gebeurtenissen en ervaringen van personages over te brengen 

 
 



32 

StoryVisualizer leerdoelen 
 

•  Eenvoudig te onthouden grafische representatie van sleutelinformatie 

•  Leerlingen betrekken door denken, creëren en schrijven 

•  Biedt een uitstekend platform voor het succesvol schrijven van dialogen 

•  Stimuleert leerlingen met weinig interesse in schrijven 

•  Zorgt voor visuele beelden om betekenis te geven aan een verhaal of onderwerp 

•  Ontwikkelt creatieve en hogere-orde denkprocessen 

•  Verbetert compositie-techniek door visueel-verbale connecties 

•  Verbetert lees-, schrijf- en denktechnieken 

•  Dient als een assessment- en evaluatietool voor zowel de leerkracht als de 
leerling 

•  Effectieve visuele representatie van kennis 
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21st century  
skills 

Bron: Kennisnet.nl 
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YES! – Het is een schooldag! 
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Wat is een LEGO® Education Innovation Studio ? 
Onze invulling: 

• Aanbieden leergang / losse lessen /
gastlessen op scholen 

• (Educatieve) schoolreisjes 

• Buitenschoolse activiteiten 

• Cursussen 

• Feestjes 
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LEGO Education Academy 

Raymond Hendriks 
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Tot ziens in de LEGO Education 
Innovation Studio ! 


