
i

Sharkworld
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Lifeline, the game
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Houthoff The Game
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           
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i

Global Conflicts | Sweatshop
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Monteur van morgen | Defensie _ AR
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Infanterie met Apache training
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Speechwriter, helaas alleen voor iPad
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Pinterest
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Pinterest | Onderwijs kijken
 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           
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i

The Fashion Factor
 Grijp een Leenpad (dat is een tablet die wij ter beschikking stellen) en probeer de 

toepassing uit. De app kun je openen door op het icoontje te klikken.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Taalvoutjes
 Grijp een Leenpad (dat is een tablet die wij ter beschikking stellen) en probeer de 

toepassing uit. De app kun je openen door op het icoontje te klikken.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Vyclone
 Grijp een Leenpad (dat is een tablet die wij ter beschikking stellen) en probeer de 

toepassing uit. De app kun je openen door op het icoontje te klikken.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen. 

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Layar | Augmented Reality/Enhanced Content

 Grijp één van de tijdschriften en een Leenpad (dat is een tablet die wij ter  

beschikking stellen) en probeer de toepassing uit. De app kun je openen door op het 

icoontje te klikken.

 Bekijk de toepassing.

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen.

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Worst maken (leerlingfilmpje)
 Bekijk het filmpje, het is gemaakt door een leerling in zijn privé omgeving.  

Vertaal naar je eigen onderwijs conform de centrale opdracht.

 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing. Het filmpje is gemaakt door een leerling in zijn privé omgeving. 

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen.

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Quirine, de koe met mogelijkheden
 Wie is Quirine? Een koe? Jazeker. Quirine is een kunstobject met een didactische functie. 

 Vind Quirine; ze is vandaag onder ons. 

 Bekijk de toepassingen door de QR codes de scannen. Dit kun je doen met je mobieltje, 

je tablet of met de Leenpad. 

 Leg de relatie met Quirine. 

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen.

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 
 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           



i

Security awareness
 Bekijk het filmpje, het is gemaakt door een leerling in zijn privé omgeving.  

Vertaal naar je eigen onderwijs conform de centrale opdracht.

 Scan de QR code. Dit kun je doen met je mobieltje, je tablet of met de Leenpad.

 Bekijk de toepassing. Het filmpje is gemaakt door een leerling in zijn privé omgeving. 

 Beschrijf hieronder hoe je deze toepassing in een onderwijsgerelateerde situatie kunt 

inzetten. Doe een appèl op de romantiek van het vak of de extreemheid der dingen.

 Gelukt? Plaats dan deze kaart op het wensbord en… Op naar de volgende!

Ik vind deze toepassing geschikt voor de volgende situatie:

 

 Ik wil deze toepassing in mijn onderwijs inzetten

 Ik wil heel graag een ervaring delen die met deze toepassing te maken heeft

Je naam (niet verplicht)           


