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Geruisloos	  sluipen	  ze	  het	  onderwijs	  binnen.	   	  Elkaar	   in	  sneltreinvaart	  opvolgend.	   	  Wie	  
mee	  wil	  op	  die	  trein,	  kijkt	  vooruit.	  	  Staat	  niet	  stil.	  	  De	  technologische	  wereld	  kent	  geen	  
grenzen.	  	  Wanneer	  je	  denkt	  de	  ene	  toepassing	  te	  hebben	  verteerd,	  word	  je	  weer	  over-‐
rompeld	  door	  een	  nieuwe.	  	  Samen	  met	  deze	  technologische	  revolutie	  verandert	  ook	  de	  
onderwijswereld.	   	  We	   bereiden	   onze	   kinderen	   immers	   voor	   op	   de	  wereld	   van	   later.	  	  
Hoe	  die	  wereld	   er	  uit	   zal	   zien,	   is	   nog	  onbekend.	   	  Maar	  het	   staat	   vast	   dat	   technologie	  
hierin	  een	  gigantische	  rol	  zal	  spelen.	  	  Het	  is	  dus	  onze	  taak	  om	  kinderen	  hier	  nu	  al	  mee	  
in	  contact	  te	  brengen.	  	  Ze	  er	  hun	  weg	  in	  te	  laten	  vinden.	  	  We	  zoeken	  én	  vinden	  manieren	  
om	  nieuwe	   toepassingen	   en	   apparaten	   de	   klas	   binnen	   te	   krijgen.	   	  Met	   in	   het	   achter-‐
hoofd	  dat	  al	  deze	  zaken	  eerder	  een	  middel	  zijn	  om	  tot	  leren	  te	  komen.	  	  Ze	  helpen	  ons	  op	  
weg.	   	   Zullen	   en	  mogen	  nooit	   zelf	   bepalen	  hoe	  die	  weg	  er	  uit	   ziet.	   	  De	   technologische	  
vooruitgang	   maakt	   het	   ons	   gemakkelijker	   deze	   weg	   te	   bewandelen.	   	   Van	   een	   druk	  
kruispunt	  wordt	  een	  brug	  gemaakt.	  	  Het	  leren	  en	  leven	  wordt	  er	  ef iciënter	  door.	  	   
 
Nadat	  QR-codes	  oorspronkelijk	  langzaam	  in	  de	  bedrijfswereld	  werden	  geı̈ntroduceerd,	  
pikte	  ook	  de	  reclame–	  en	  marketingsector	  deze	  op.	   	  Omdat	  de	   toepassingen	  ervan	  zo	  
divers	   zijn,	  werden	  de	   zwart-wit	   geblokte	   vierkantjes	   al	   gauw	   algemeen	   bekend.	   	   De	  
nieuwsgierigheid	  wordt	  geprikkeld.	   	  Creatieve	  oplossingen	  van	  en	  met	  QR	  volgden	  el-‐
kaar	  op.	  	   
 
Aan	   creativiteit	   in	  het	  onderwijs	   geen	   gebrek.	   	  De	  mogelijkheden	  om	  QR-codes	   in	  de	  
klas	  te	  kunnen	  gebruiken	  werden	  al	  snel	  na	  de	  publieke	  toepassingen	  gewikt	  en	  gewo-‐
gen.	  	  Met	  het	  juiste	  materiaal,	  een	  beetje	  tijd	  en	  enige	  vindingrijkheid	  kunnen	  QR-codes	  
een	  echte	  meerwaarde	  betekenen	  voor	  het	  onderwijs.	  	  Ze	  geven	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  
analoge	  onderwijs	  te	  koppelen	  aan	  de	  digitale	  wereld.	   	  Met	  QR-codes	  kunnen	  de	  leer-‐
lingen	  zelfstandig	  maar	  doelgericht	  op	  zoek	  gaan	  naar	  informatie.	  	  Het	  geeft	  ze	  de	  mo-‐
gelijkheid	  zelfstandig	  te	  leren	  of	  te	  oefenen.	  	   
 
In	  dit	   boek	   en	  op	   de	  bijbehorende	   verzamelsite	   (qrindeklas.yurls.net)	   vind	   je	   nuttige	  
tips,	  toepassingen	  en	  inspiratie	  om	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  QR	  in	  de	  klas. 
 
In	  mijn	  klas	  werkten	  mijn	  leerlingen	  al	  vaker	  met	  QR-codes.	  	  Voor	  jonge	  kinderen	  zijn	  
ze	  erg	  waardevol.	   Ze	  komen	  zo	  onmiddellijk	  bij	  de	  gewenste	  link	  of	  het	  beoogd	   ilm-‐
pje.	   Niettegenstaande	  geef	  je	  de	  kinderen	  de	  vrijheid	  om	  een	  keuze	  te	  maken.	   Welke	  
ilm	  willen	  ze	  zien?	   In	  welke	  volgorde?	   Dat	  kiezen	  ze	  zelf.	   Misschien	  lijkt	  het	  hen	  nut-‐
tig	  om	  een	   ilmpje	  opnieuw	  te	  bekijken.	   Deze	  vrijheid	  zorgt	  voor	  een	  zekere	  verant-‐
woordelijkheid	  die	  kinderen	  motiveert	  hun	  bronnen	  doelgericht	  te	  raadplegen. 
 
Veel	  plezier	  en	  inspiratie	  gewenst! 
 

Ive	  Hapers 

INLEIDING 
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QR-CODE : [de;	  m;	  meervoud:	  qr-codes]	   
    [´ku·	  er´kodə] UITSPRAAK	   
 
 
 
 
QR	  staat	  voor	  Quick	  Response	  (snelle	  reactie). 
 
 
 
Een	  QR-code	  is	  een	  matrix	  barcode	  waarbij	  een	  hoeveelheid	  gegevens	  in	  een	  vierkant	  
verwerkt	  wordt.	  	  Door	  het	  scannen	  van	  de	  code	  met	  een	  daarvoor	  bedoeld	  toestel	  be-‐
kom	  je	  de	  gegevens	  die	  de	  code	  bevat.	  	  Dit	  scannen	  gebeurt	  tegelijkertijd	  in	  2	  richtin-‐
gen.	  	  Hierdoor	  kan	  op	  korte	  tijd	  heel	  wat	  informatie	  verwerkt	  worden.	  	   
 
In	  tegenstelling	  tot	  de	  welgekende	  barcodes	  op	  
productverpakkingen,	  	  zijn	  QR-codes	  tweedimensi-‐
onaal.	  	  In	  een	  eendimensionale	  streepjescode	  is	  de	  
informatie	  alleen	  opgeslagen	  in	  de	  dikte	  van	  de	  
streepjes	  en	  de	  afstand	  ertussen.	  	  Omdat	  deze	   
codes	  lineair	  gescand	  worden,	  is	  de	  lengte	  van	  de	  
streepjes	  van	  geen	  belang.	  	  In	  een	  tweedimensiona-‐
le	  QR-code	  zijn	  de	  streepjes	  vervangen	  door	  vakjes.	  	  
De	  juiste	  plaats	  van	  deze	  vakjes	  bepaalt	  de	  geco-‐
deerde	  boodschap.	  	  Ze	  kunnen	  zowel	  in	  de	  breedte	  
als	  in	  de	  lengte	  verschillen.	  	  QR-codes	  slaan	  de	   
gegevens	  dus	  in	  twee	  dimensies	  op.	  	  Zo	  kan	  er	  heel	  
wat	  meer	  info	  in	  verwerkt	  worden. 
 
Het	  toestel	  waarmee	  gescand	  wordt,	  decodeert	  de	  code	  en	  geeft	  de	  (eventueel	  digitale)	  
informatie	  weer.	  	  Tijdens	  het	  scannen	  herkent	  het	  scanprogramma	  de	  metadata	  en	  
stuurt	  je	  onmiddellijk	  door	  naar	  de	  juiste	  tool.	  	  Een	  URL	  wordt	  meteen	  als	  website	  
weergegeven,	  terwijl	  een	  mailadres	  onmiddellijk	  geopend	  wordt	  in	  het	  mailprogram-‐
ma.	  	  De	  apparaten	  waarmee	  QR-codes	  gescand	  kunnen	  worden	  zijn	  vooral	  mobiele	  toe-‐
stellen	  als	  smartphones	  of	  tablets.	  	  Met	  een	  daartoe	  bestemde	  app	  brengt	  die	  je	  naar	  de	  
gewenste	  link.	  	  Maar	  ook	  laptops	  of	  desktops	  met	  webcam	  kunnen	  met	  de	  juiste	  soft-‐
ware	  QR-codes	  scannen	  en	  decoderen.	  	   
 

WAT IS QR? 
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De	  barcode	  kent	  zijn	  eerste	  commerciële	  gebruik.	  	  Er	  zijn	  echter	  heel	  wat	  proble-‐
men	  bij	  het	  standaardiseren	  van	  de	  streepjescode. 

 
De	  Universal	  Grocery	  Products	  Identi ication	  Code	  (UGPIC)	  wordt	  opgericht	  om	  
de	  industrie	  te	  standaardiseren.	  	  Deze	  zal	  later	  omgevormd	  worden	  tot	  de	  be-‐
kende	  UPC-code	  op	  productverpakkingen.	  	   

 
Het	  Amerikaanse	  technologische	  toeleveringsbedrijf	  Intermec	  ontwikkelt	  de	  eer-‐
ste	  tweedimensionale	  barcode.	  	  	   

Het	  Japanse	  bedrijf	  Denso	  Wave,	  een	  dochteronderneming	  van	  Denso,	  ontwik-‐
kelt	  een	  code	  waarmee	  tegelijkertijd	  veel	  gegevens	  bekomen	  kunnen	  worden.	  	  In	  
opdracht	  van	  Toyota,	  waar	  Denso	  een	  toeleverancier	  van	  is,	  onderzoekt	  het	  be-‐
drijf	  een	  systeem	  om	  heel	  wat	  gegevens	  van	  al	  hun	  auto-onderdelen	  onmiddel-‐
lijk	  te	  kunnen	  raadplegen	  en	  het	  productieproces	  van	  de	  voertuigen	  te	  kunnen	  
raadplegen.	  	  Denso	  Wave	  neemt	  een	  patent	  op	  de	   matrixcode,	  wat	  ondertussen	  
hun	  handelsmerk	  is	  geworden.	  	  	  Toch	  kiezen	  ze	  ervoor	  om	  de	  QR-code vrij te	  
mogen aanmaken zodat	  ook	  andere	  bedrijven	  gebruik	  kunnen	  maken	  van	  
de handige	  matrixcode.	   

 
De	  eerste	  (zeer	  beperkte)	  smartphone	  verschijnt	  op	  de	  markt:	  Ericsson	  R380.	  	  
Dit	  toestel	  combineert	  mobiele	  telefonie	  met	  een	  Personal	  Digital	  Assistent	  
(PDA).	  	  Er	  kon	  echter	  geen	  eigen	  software	  op	  geı̈nstalleerd	  worden,	  maar	  deze	  
smartphone	  bevatte	  wel	  al	  een	  touchscreen,	  zij	  het	  zwart-wit. 

De	  mobiele	  telefonie-industrie	  zoekt	  manieren	  om	  hun	  draagbare	  toestellen	  nog	  
multifunctioneler	  te	  maken.	  	  De	  eerste	  mobiele	  telefoons	  met	  geı̈ntegreerde	  ca-‐
mera	  werden	  gefabriceerd	  voor	  het	  grote	  publiek.	  	   

 
De	  eerste	  smartphones	  met	  QR-codelezers	  worden	  aan	  het	  publiek	  voorgesteld.	  	  
Door	  middel	  van	  de	  ingebouwde	  camera	  en	  de	  juiste	  software	  is	  het	  mogelijk	  om	  
matrixcodes	  in	  te	  scannen,	  te	  decoderen	  en	  de	  juiste	  informatie	  te	  bekomen.	  	  De	  
marketingwereld	  speelt	  slim	  in	  op	  de	  opkomst	  van	  de	  nieuwe	  generatie	  
smartphones.	  	  Reclamecampagnes	  met	  geı̈ntegreerde	  QR-codes	  verschijnen	  voor	  
het	  eerst	  in	  Japan	  en	  de	  VS	  in	  het	  straatbeeld.	  	  Wat	  later	  volgt	  Europa.	  	  Stilaan	  
verovert	  de	  QR-code	  ook	  andere	  milieus.	  	  Vervoersmaatschappijen	  gebruiken	  
QR-codes	  om	  de	  wachttijden	  in	  realtime	  op	  de	  smartphone	  te	  bekijken.	  	  Patiën-‐
tenbandjes	  in	  ziekenhuizen	  worden	  voorzien	  van	  QR-codes	  om	  zo	  bij	  het	  volledi-‐
ge	  dossier	  te	  komen. 

GESCHIEDENIS VAN QR 
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Een	  QR-code	  is	  een	  als	  matrix	  opgebouwde	  code	  die	  zowel	  horizontaal	  als	  verticaal	  in-‐
formatie	  bevat	  voor	  de	  codescanner.	  	  QR-codes	  hebben	  een	  vaste	  structuur	  die	  door	  de	  
codescanner	  gedecodeerd	  worden.	  	  Elk	  onderdeel	  van	  de	  structuur	  heeft	  zijn	  eigen	  
functie.	  	  Om	  de	  structuur	  van	  QR-codes	  te	  begrijpen,	  is	  het	  nodig	  te	  weten	  dat	  er	  40	  
verschillende	  versies	  bestaan,	  waarbij	  versie	  1	  de	  eenvoudigste	  versie	  is.	  	  Deze	  bezit	  
slechts	  21	  x	  21	  modules.	  	  Versie	  40	  een	  erg	  geavanceerde	  code,	  die	  in	  afdruk	  wel	  10	  x	  
10	  cm	  moet	  zijn	  om	  degelijk	  gescand	  te	  kunnen	  worden.	  	  Bovendien	  heb	  je	  een	  hele	  
goede	  camera	  nodig	  om	  alle	  puntjes	  te	  kunnen	  onderscheiden.	  	  Deze	  grote	  QR-code	  kan	  
tot	  177	  x	  177	  modules	  bevatten.	  	  Eén	  module	  staat	  voor	  1	  pixel,	  puntje	  of	  	  stipje.	  	  Enkel	  
versie	  1	  verschilt	  in	  structuur	  van	  de	  andere	  QR-codes.	  	   
 
Naast	  de	  vele	  puntjes	  heeft	  een	  QR-code	  drie	  gelijke	  vierkanten	  aan	  drie	  hoeken.	  	  De-‐
ze	  concentrische	  vierkanten	  bepalen	  de	  oriëntatie	  van	  de	  code.	  	  Zo	  kan	  de	  code	  in	  een-‐
der	  welke	  richting	  gescand	  worden.	  	  Het	  vertaalprogramma	  ziet	  in	  welke	  hoek	  er	  geen	  
vierkant	  zit	  en	  zet	  de	  code	  zelf	  juist.	  	  Deze	  eigenschap	  kan	  van	  belang	  zijn	  voor	  het	  on-‐
derwijs.	  	  Aan	  kinderen	  hoeft	  niet	  uitgelegd	  te	  worden	  hoe	  zij	  de	  code	  moeten	  draaien	  
alvorens	  ze	  die	  kunnen	  scannen.	  	  Dat	  maakt	  het	  ook	  voor	  jonge	  kinderen	  (zelfs	  kleuters,	  
die	  nog	  niet	  kunnen	  lezen)	  of	  kinderen	  met	  laterale	  moeilijkheden	  een	  erg	  bruikbaar	  
middel.	  	  Tijdens	  groepswerk,	  hoekenwerk	  of	  andere	  coöperatieve	  werkvormen	  moeten	  
kinderen	  niet	  vanuit	  dezelfde	  richting	  de	  code	  scannen	  om	  die	  te	  kunnen	  lezen.	  	  Ze	  kun-‐
nen	  blijven	  waar	  ze	  zitten	  om	  samen	  aan	  het	  leren	  te	  gaan. 
 
Naarmate	  de	  grootte	  en	  versie	  van	  de	  QR-code	  bevat	  deze	  ook	  één	  of	  meer	  uitlijnings-‐
vakken.	  	  Deze	  zorgt	  er	  voor	  dat	  wanneer	  de	  code	  een	  uitgerekte	  (dus	  rechthoekige)	  
vorm	  heeft,	  hij	  toch	  nog	  gescand	  kan	  worden. 
 
Verder	  bevatten	  QR-codes	  nog	  een	  tijdpatroon,	  die	  helpt	  om	  de	  positie	  van	  elke	  cel	  te	  
detecteren.	  	  Dit	  patroon	  verbindt	  de	  drie	  concentrische	  vierkanten	  met	  elkaar.	  	  	   
 
Bij	  sommige	  QR-generators	  kan	  je	  kiezen	  voor	  de	  foutcorrectie	  (error	  correction).	  	  De-‐
ze	  zorgt	  ervoor	  dat	  gegevens	  kunnen	  worden	  hersteld	  wanneer	  de	  code	  vuil	  of	  bescha-‐
digd	  is.	  	  Een	  hogere	  foutcorrectie	  zorgt	  voor	  een	  meer	  uitgebreide	  code,	  die	  misschien	  
moeilijker	  te	  scannen	  is.	  	  Er	  bestaan	  4	  niveaus	  van	  deze	  foutcorrectie:	   
x� Niveau	  L	  (Laag)	  7%	  van	  de	  codewoorden	  kan	  worden	  hersteld. 
x� Niveau	  M	  (Medium)	  15%	  van	  de	  codewoorden	  kan	  worden	  hersteld. 
x� Niveau	  Q	  (Kwart)	  25%	  van	  de	  codewoorden	  kan	  worden	  hersteld. 
x� Niveau	  H	  (Hoog)	  30%	  van	  de	  codewoorden	  kan	  worden	  hersteld. 
 
Verder	  zijn	  er	  nog	  heel	  veel	  kleine	  stippen	  in	  de	  QR-code.	  	  Deze	  pixels	  bevatten	  de	  da-‐
ta	  die	  nodig	  is	  om	  de	  juiste	  link	  te	  kunnen	  bereiken.	  	  Ze	  worden	  door	  de	  scanner	  omge-‐
zet	  in	  binaire	  getallen	  die	  gedecodeerd	  worden	  en	  zo	  de	  gewenste	  info	  weergeven. 

STRUCTUUR 
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ORIENTATIEVIERKANT 

TIJDPATROON 

UITLIJNINGSVAK 

FOUTCORRECTIE 

Dankzij	  de	  oriëntatievierkan-‐
ten	  kunnen	  QR-codes	  in	  eender	  
welke	  richting	  gescand	  worden. 

Het	  uitlijningsvak	  zorgt	  ervoor	  
dat	  de	  code	  ook	  uitgerekt	  kan	  
zijn	  om	  die	  toch	  correct	  te	  kun-‐
nen	  scannen. 

Een	  hoger	  foutcorrectieniveau	  zorgt	  
voor	  een	  meer	  uitgebreide	  code.	  	  De	  
eerste	  code	  hiernaast	  is	  van	  niveau	  
L,	  de	  volgende	  van	  niveau	  H.	   
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INHOUD 1 

SCAN 4 

PRINT 3 

Voor	  het	  gebruik	  van	  QR-codes	  in	  de	  klas	  heb	  je	  niet	  veel	  extra	  nodig,	   
 
Allereerst	  beschik	  je	  over	  de	  (online)	  inhoud	  waarnaar	  verwezen	  moet	  worden	  (zie	  
ook	  blz.	  13).	  	  Om	  een	  QR-code	  aan	  te	  maken,	  kan	  je	  kiezen	  tussen	  een	  grote	  hoeveelheid	  
QR-generators	  (zie	  blz.	  9	  en	  10).	  	  De	  QR-codes	  dienen	  afgedrukt	  te	  worden	  via	  een	  
printer.	  	  Om	  de	  code	  te	  kunnen	  scannen	  heb	  je	  een	  apparaat	  met	  de	  juiste	  software	  
nodig.	  	   
 
De	  scanapparaten	  kunnen	  zowel	  mobiel	  als	  vast	  zijn.	  	  Via	  een	  mobiel	  apparaat	  als	  een	  
iPad,	  smartphone	  kunnen	  codes	  gescand	  worden	  door	  het	  installeren	  van	  een	  QR-app.	  	  
Met	  een	  vast	  toestel	  wordt	  een	  desktop	  of	  laptop	  bedoeld.	  	  Deze	  dient	  voorzien	  te	  zijn	  
van	  een	  webcam.	  	  De	  meeste	  laptops	  van	  de	  laatste	  generatie	  beschikken	  inmiddels	  
over	  een	  ingebouwde	  webcam	  boven	  het	  scherm.	  	  Met	  de	  software	  van	  QuickMark	  kan	  

PRAKTISCH 

GENERATOR 2 
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Een	  snelle	  zoekronde	  op	  het	  internet	  levert	  een	  gigantisch	  aantal	  online	  QR-generators	  
op.	  	  De	  meeste	  onder	  hen	  zijn	  gratis	  tools	  die	  van	  een	  link	  of	  andere	  data	  een	  QR-code	  
maken	  die	  te	  downloaden	  is	  als	  a beelding. 
 
Het	  gehele	  kleurrijke	  generatorarsenaal	  biedt	  een	  enorme	  waaier	  aan	  mogelijkheden.	  	  
Sommige	  geven	  de	  mogelijkheid	  om	  gekleurde	  codes	  te	  maken.	  	  Bij	  andere	  kan	  je	  een	  
logo	  toevoegen.	  	  Nog	  andere	  genereren	  codes	  met	  pixels	  die	  afwijken	  van	  de	  normale	  
vierkantjes.	  	  Om	  door	  de	  bomen	  het	  bos	  nog	  te	  kunnen	  zien,	  trachtte	  ik	  de	  generators	  in	  
te	  delen	  in	  hun	  gebruiksgemak.	  	  Zo	  ontstonden	  er	  eenvoudige	  QR-generators	  en	  geavan-‐
ceerde	  QR-generators.	  	  Het	  verschil	  tussen	  beide	  categorieën	  zit	  ‘m	  in	  het	  aantal	  muis-‐
klikken	  voordat	  je	  je	  kant-en-klare	  QR-code	  kan	  downloaden.	  	  Hoe	  meer	  drukken	  op	  de	  
knop,	  hoe	  ‘geavanceerder’	  de	  generator.	  	   
 
Alle	  QR-generators	  die	  ik	  testte	  zijn	  te	  vinden	  via	  onderstaande	  codes,	  waarbij	  e	  staat	  
voor	  eenvoudig	  en	  g	  voor	  geavanceerd.	  	  Voor	  elke	  generator	  maakte	  ik	  een	  overzicht	  
van	  de	  verschillende	  datatypes	  waarvan	  QR-codes	  gemaakt	  kunnen	  worden.	  	  Verder	  vind	  
je	  er	  bij	  ’output’	  de	  formaten	  waarin	  de	  code	  kan	  gedownload	  worden	  en	  enkele	  opties	  
die	  je	  zelf	  kan	  bepalen.	   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op	  de	  volgende	  bladzijden	  vind	  je	  een	  schematisch	  overzicht	  van	  de	  data	  types	  die	  de	  
verschillende	  besproken	  QR-generators	  kunnen	  omzetten	  naar	  een	  code.	  	  Het	  kan	  hier-‐
voor	  handig	  zijn	  om	  eerst	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  de	  generator	  die	  net	  die	  inhoud	  het	  best	  
kan	  vertalen	  naar	  een	  code.	  	   
 
De	  meeste	  in	  dit	  boek	  gemaakte	  QR-codes	  zijn	  aangemaakt	  met	  Unitag.	  	  Deze	  online	  tool	  
bood,	  wat	  mij	  betreft,	  de	  meest	  veelzijdige	  opties	  om	  de	  codes	  deftig	  weer	  te	  geven.	  	  Wie	  
echter	  start	  met	  QR-codes	  in	  de	  klas,	  raad	  ik	  vooreerst	  de	  tool	  Kaywa	  QR	  aan.	  	  Erg	  een-‐
voudig,	  onmiddellijk	  duidelijk. 

QR-GENERATORS 
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URL i I   I I   I     I     I I I 
Tekst I I   I I I I I I I     I I I 
Locatie I I I             I         I 
Kalender                   I           
Gebeurtenis                               
Contactgegevens I I               I     I I I 
Telefoonnummer I     I           I     I I I 
SMS I I               I     I I I 
Mail I I   I I         I         I 
Skype                               
Twitter   I                           
Facebook                               
LinkedIn                               
FourSquare                               
YouTube                               
Bookmark I                           I 
Audio                     I         
Wikipedia                       I       
RSS                               
A beelding                 I             
Dropbox                               
Wi i	  Netwerk                   I         I 
PayPal                               
App	  Link                               
Magic	  Jigsaw I                             
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I I I I I I I I   I I i I I URL 

I   I I I I I I I I I i I I Tekst 

        I I I     I I i I   Locatie 

        I         I I   I   Kalender 

          I I               Gebeurtenis 

    I I I I I I   I I i I I Contactgegevens 

I   I I I I I I   I I i I I Telefoonnummer 

I   I I I I I       I i I I SMS 
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QR-codes	  waren	  oorspronkelijk	  bedoeld	  om	  een	  hoeveelheid	  datagegevens	  te	  bewaren.	  	  
Ondertussen	  zijn	  de	  toepassingen	  en	  datatypes	  van	  QR-codes	  zo	  uitgebreid	  dat	  ze	  ook	  
voor	  het	  onderwijs	  interessant	  zijn	  geworden.	  	  Ze	  linken	  niet	  enkel	  naar	  tekst	  of	  vooraf	  
ingegeven	  data.	  	  Je	  kan	  ze	  ook	  inzetten	  als	  snelle	  link	  naar	  eender	  welke	  URL.	  	  Deze	  link	  
kan	  informatie	  bevatten,	  een	  a beelding	  zijn,	  verwijzen	  naar	  multimedia,	  online	  enque-‐
te	  of	  een	  gedeeld	  document.	  	  Verder	  zijn	  de	  online	  tools	  die	  eveneens	  op	  mobiele	  toe-‐
stellen	  te	  raadplegen	  of	  aan	  te	  passen	  zijn	  inmiddels	  zo	  uitgebreid.	  	  Dat	  maakt	  van	  een	  
QR-code	  een	  multifunctionele,	  ruim	  inzetbare	  toepassing.	  	   
 
QR-codes	  zijn	  relatief	  klein	  in	  verhouding	  met	  de	  informatie	  die	  erin	  wordt	  opgeslagen.	  	  
Op	  enkele	  vierkante	  centimeters	  lukt	  het	  je	  zo	  om	  bijvoorbeeld	  een	  hele	  tekst	  kwijt	  te	  
kunnen.	  	   
 
Het	  werken	  met	  QR-codes	  in	  het	  onderwijs	  is	  een	  manier	  van	  het	  zogenaamde	  ‘mobile	  
learning’.	  	  Dit	  stelt	  ons	  in	  staat	  om	  plaats–	  en	  tijdsona hankelijk	  tot	  leren	  te	  komen.	  	  Met	  
plaatsona hankelijk	  leren	  wordt	  bedoeld	  dat	  er	  eender	  waar	  leerstof	  kan	  worden	  ver-‐
worven.	  	  Deze	  is	  niet	  gebonden	  aan	  een	  bepaalde	  ruimte.	  	  Zowel	  binnen	  de	  klasmuren	  
als	  daarbuiten.	  	  Zowel	  binnen	  als	  buiten.	  	  Het	  tijdsona hankelijk	  leren	  impliceert	  dat	  er	  
eveneens	  buiten	  de	  lesuren	  geleerd	  kan	  worden.	  	  Informele	  momenten,	  zoals	  bijvoor-‐
beeld	  de	  middagpauze,	  kunnen	  hierbij	  van	  belang	  zijn.	  	   
 
Het	  mobiele	  leren	  verwacht	  uiteraard	  zinvolle	  inhouden.	  	  Deze	  moeten	  zo	  opgemaakt	  of	  
gekozen	  zijn	  dat	  de	  kinderen	  er	  zelfstandig	  mee	  aan	  het	  werk	  kunnen.	  	  Hiervoor	  is	  het	  
nodig	  dat	  media	  waarnaar	  verwezen	  wordt	  met	  de	  QR-code	  een	  meerwaarde	  kan	  bete-‐
kenen	  voor	  de	  leerstof.	  	  De	  context	  van	  het	  leren	  kan	  zo	  veranderd	  worden	  naar	  een	  
meer	  natuurlijke	  omgeving,	  waar	  leerlingen	  en	  hun	  leerkrachten	  een	  andere	  rol	  spelen	  
dan	  ze	  eerder	  gewoon	  waren.	  	  ‘Natuurlijk’	  in	  de	  zin	  van	  ondervindend	  leren.	  	  Net	  als	  we	  
als	  baby,	  peuter	  en	  kleuter	  zo	  gewend	  waren.	  	   
 
Gepast	  onderwijs	  met	  QR	  vraagt	  van	  de	  leerkracht	  en	  de	  leerlingen	  misschien	  een	  an-‐
dere	  werkwijze.	  	  De	  organisatie	  van	  de	  lessen	  kan	  onder	  de	  loep	  genomen	  worden	  om	  
nog	  meer	  tegemoet	  te	  komen	  aan	  het	  hedendaagse	  leren.	  	  Van	  kinderen	  verwachten	  we	  
dat	  ze	  de	  toevloed	  aan	  informatie	  voldoende	  verwerkt	  krijgen	  om	  er	  de	  nodige	  (levens)
lessen	  uit	  te	  trekken.	  	  Met	  het	  gebruik	  van	  QR-codes	  kunnen	  we	  hen	  een	  omgeving	  bie-‐
den	  die	  uitdaagt	  om	  aan	  het	  leren	  te	  gaan.	  	  Verschillende	  ICT-middelen	  zijn	  ondertus-‐
sen	  zo	  ingeburgerd	  in	  de	  samenleving	  dat	  de	  kinderen	  er	  niet	  van	  opkijken	  dat	  ze	  in	  de	  
klas	  worden	  gebruikt.	  	  We	  kunnen	  hier	  dankbaar	  gebruik	  van	  maken	  om	  hen	  er	  zelf-‐
standig	  mee	  aan	  de	  slag	  te	  laten	  gaan.	  	  Dit	  zorgt	  voor	  meer	  differentiatiemogelijkheden	  
tijdens	  de	  les.	  	  De	  leerkracht	  verdeelt	  het	  werk	  vooraf	  en	  kan	  tijdens	  de	  verwerking	  van	  
de	  leerstof	  zijn	  aandacht	  volledig	  richten	  op	  zij	  die	  het	  nodig	  hebben. 
 

ONDERWIJS MET QR 
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Om	  zelf	  QR-codes	  in	  de	  klas	  te	  gaan	  gebruiken	  wordt	  van	  de	  leerkracht	  natuurlijk	  wat	  
voorbereiding	  verwacht.	  	  Zo	  zullen	  de	  bronnen	  moeten	  worden	  gezocht,	  de	  URL’s	  wor-‐
den	  verkleind	  en	  de	  QR-codes	  moeten	  aangemaakt.	  	  Hier	  gaat	  uiteraard	  heel	  wat	  denk-‐
werk	  aan	  te	  pas.	  	  Het	  voorbereidingswerk	  moet	  natuurlijk	  renderen.	  	  “Biedt	  het	  gebruik	  
van	  QR	  wel	  meerwaarde	  tijdens	  de	  les?”	  	  Om	  te	  staven	  of	  het	  werken	  met	  QR	  een	  meer-‐
waarde	  biedt	  in	  de	  klas,	  verwijs	  ik	  graag	  naar	  het	  TPACK-model.	  	  Hierbij	  staat	  T	  voor	  
het	  Technische	  aspect,	  P	  voor	  het	  Pedagogisch-didactische	  luik	  en	  C	  voor	  het	  inhoude-‐
lijke	  (Content). 
 
Allereerst	  moet	  de	  techniek	  voorhanden	  zijn	  én	  functioneren.	  	  De	  apparaten	  moeten	  
voorzien	  zijn	  van	  de	  nodige	  software.	  	  Het	  netwerk	  moet	  voldoende	  werken	  om	  de	  juis-‐
te	  link	  of	  info	  te	  bereiken.	  	  Wanneer	  er	  gebruik	  wordt	  gemaakt	  van	  mobiele	  apparaten	  
is	  een	  draadloos	  netwerk	  een	  noodzaak. 
 
Inhoudelijk	  kunnen	  QR-codes	  een	  toevoeging	  zijn	  voor	  allerhande	  leerstof.	  	  Een	  les	  
kan	  worden	  opgeleukt	  met	  een	  YouTube ilmpje,	  maar	  daar	  mag	  het	  uiteraard	  niet	  bij	  
blijven.	  	  Ga	  daarom	  op	  zoek	  naar	  links	  die	  de	  leerstof	  ondersteunen	  of	  extra	  bevestigen.	  	  
Door	  actiever	  met	  deze	  leerstof	  om	  te	  gaan,	  zullen	  de	  leerlingen	  de	  les	  nog	  beter	  kun-‐
nen	  vatten.	  	   
 
Het	  raadplegen	  van	  verschillende	  bronnen	  en	  selecteren	  van	  de	  juiste	  informatie	  zijn	  
belangrijke	  competenties	  die	  kinderen	  in	  hun	  latere	  leven	  nog	  vaak	  zullen	  nodig	  heb-‐
ben.	  	  Deze	  vaardigheden	  kunnen	  door	  alle	  met	  QR-codes	  toegevoegde	  informatie	  uitge-‐
breider	  geoefend	  worden. 
 
Hoe	  precies	  je	  gaat	  werken	  met	  QR-codes	  in	  de	  klas,	  hangt	  natuurlijk	  van	  je	  eigen	  on-‐
derwijsstijl	  af.	  	  Sommige	  leerkrachten	  houden	  van	  een	  besliste	  structuur	  in	  hun	  klas.	  	  
Zij	  zullen	  de	  ICT-middelen	  uiteraard	  anders	  inzetten	  als	  hun	  collega’s	  waarbij	  het	  al	  iets	  
losser	  mag.	  	  De	  organisatie	  van	  de	  les	  is	  van	  groot	  didactisch	  belang.	  	  Hoe	  ga	  je	  ervoor	  
zorgen	  dat	  alle	  leerlingen	  hun	  bronnen,	  info,	  data	  kunnen	  raadplegen?	  	  Dit	  terwijl	  er	  
naar	  alle	  waarschijnlijkheid	  niet	  voldoende	  apparaten	  zijn	  om	  iedereen	  tegelijkertijd	  
mee	  te	  laten	  werken.	  	  Welke	  werkvormen	  ga	  je	  gebruiken	  om	  de	  leerlingen	  zo	  ef iciënt	  
mogelijk	  de	  ICT-middelen	  te	  laten	  gebruiken	  tijdens	  hun	  leerproces?	  	  Bij	  het	  hoofdstuk	  
QR-inspiratie	  (vanaf	  blz.	  21)	  beschrijf	  ik	  enkele	  mogelijke	  werkvormen	  en	  activiteiten	  
waarbij	  QR-codes	  een	  meerwaarde	  kunnen	  betekenen	  voor	  je	  les.	  	   

AAN DE SLAG MET QR 
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QR TIPS 

URL-VERKORTER 
Om	  eenvoudige	  QR-codes	  te	  maken,	  kan	  je	  gebruik	  maken	  van	  een	  URL-verkorter.	  	  Hoe	  
meer	  karakters	  de	  link	  bevat,	  hoe	  ingewikkelder	  de	  QR-code	  zal	  zijn.	  	  Dit	  zorgt	  voor	  een	  
grotere	  kans	  op	  foutief	  inscannen	  waardoor	  de	  link	  niet	  bereikt	  kan	  worden.	  	  Hoe	  een-‐
voudiger	  de	  code,	  hoe	  sneller	  de	  link	  bereikt	  kan	  worden.	  	  Extra	  pluspunt	  door	  gebruik	  
te	  maken	  van	  een	  URL-verkorter	  is	  dat	  sommige	  van	  hen	  (b.v.	  goo.gl)	  statistieken	  bij-‐
houden.	   Zo	  kan	  je	  steeds	  zien	  hoeveel	  keer	  de	  QR-code	  is	  ingescand. 
 
> onverkorte	  URL:  	  	  	  > verkort	  met	  tinyurl: 	  	  	  	  	  	  	  >	  	  verkort	  met	  goo.gl: 

Enkele	  URL-verkorters: 
  > bit.ly    > goo.gl    > tinyurl 
  > is.gd    > po.st    > v.gd   
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CONTRAST WERKT 
De	  opmaak	  van	  QR-codes	  kan	  je	  tegenwoordig	  al	  met	  heel	  wat	  tools	  zelf	  bepalen.	   Zorg	  er	  
echter	  altijd	  voor	  dat	  het	  contrast	  tussen	  voor-	  en	  achtergrond	  groot	  genoeg	  is.	   Zwart	  op	  wit	  
werkt	  natuurlijk	  nog	  steeds	  het	  best. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenk	  ook	  dat	  wanneer	  je	  een	  gekleurde	  code	  hebt	  aangemaakt,	  deze	  na	  kopiëren	  ervan	  
niet	  steeds	  leesbaar	  blijft.	  	   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor	  differentiatie	  kan	  het	  handig	  zijn	  om	  QR-codes	  in	  de	  klas	  op	  verschillende	  kleuren	  pa-‐
pier	  af	  te	  drukken.	  	  Druk	  QR-codes	  echter	  niet	  af	  op	  donker	  papier.	   Hierdoor	  zal	  zelfs	  het	  
contrast	  met	  een	  zwarte	  code	  te	  beperkt	  zijn.  

> Kleurencirkel	  Johnannes	  Itten > in	  grijswaarden 

> mogelijk: 
x�  zwart	  op	  wit 
x�  wit	  op	  zwart 

> onmogelijk: 
x� zwart	  op	  grijs 
x�  grijs	  op	  grijs 



QR in de klas [16] 

 

HET JUISTE FORMAAT 
Het	  lijkt	  handig	  om	  bestaande	  werkbladen	  te	  voorzien	  van	  QR-codes.	  De	  weinig	  vrije	  
witruimte	  nog	  gauw	  te	  voorzien	  van	  een	  code	  met	  link	  naar	  de	  oplossingen	  of	  een	  edu-‐
catief	   ilmpje.	  	  Alles	  om	  kinderen	  nog	  meer	  aan	  het	  leren	  te	  brengen.	  	   

Toch	  is	  het	  verstandig	  om	  de	  QR-code	  groot	  genoeg	  af	  te	  drukken.	  Dit	  om	  een	  vlotte	  
scan	  te	  kunnen	  maken.	  Ervaring	  leerde	  me	  dat	  QR-codes	  kleiner	  dan	  ongeveer	  3x3	  cm	  
bijna	  niet	  te	  decoderen	  vallen.	  	  Bij	  te	  weinig	  witruimte	  zorg	  je	  dus	  best	  voor	  een	  code	  
op	  een	  post-itje	  of	  een	  extra	  QR-kaartje.	  	  Kijk	  er	  ook	  voor	  uit	  dat	  de	  afgedrukte	  QR-code	  
niet	  te	  groot	  is.	  	  Dit	  om	  moeilijkheden	  tijdens	  het	  scannen	  te	  vermijden.	  	  Bij	  te	  grote	  co-‐
des	  wordt	  de	  afstand	  tussen	  de	  scanner	  en	  het	  blad	  te	  groot,	  waardoor	  de	  kinderen	  van	  
hun	  plaats	  moeten	  om	  die	  juist	  te	  kunnen	  scannen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het	  is	  ook	  verstandig	  om	  rond	  de	  QR-code	  een	  witruimte	  te	  voorzien.	  	  De	  zogenaamde	  
stiltezone	  rond	  de	  code	  wordt	  standaard	  meegeleverd	  na	  het	  aanmaken	  van	  een	  QR-
code.	  	  Er	  wordt	  voorgeschreven	  om	  de	  stiltezone	  4	  modules	  groot	  te	  houden.	  	  Hoewel	  
ondervinding	  me	  leert	  dat	  iets	  kleiner	  ook	  lukt.	  	  Wanneer	  je	  deze	  echter	  volledig	  ver-‐
wijderd	  (door	  je	  a beelding	  bij	  te	  snijden)	  of	  vol	  met	  tekst	  plaatst,	  loop	  je	  het	  risico	  dat	  
de	  QR-code	  niet	  meer	  te	  scannen	  valt.	  	   

 

 

 

1	  cm 2	  cm 3	  cm 4	  cm 5	  cm 

stiltezone 
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TEST UIT 
Niet	  alle	  gemaakte	  QR-codes	  brengen	  je	  rechtstreeks	  naar	  het	  gewenste	  doel.	   Zeker	  
wanneer	  je	  de	  opmaak	  aanpast	  is	  het	  aangewezen	  de	  QR-code	  eerst	  zelf	  te	  scannen	  om	  
te	  zien	  of	  die	  wel	  aangenomen	  wordt	  door	  het	  apparaat.	   Sommige	  QR-generators	  bie-‐
den	  de	  optie	  om	  de	  foutcorrectie	  aan	  te	  passen.	   Door	  deze	  op	  hoog	  (level	  H	  -	  30%)	  te	  
zetten	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  de	  code	  beter	  te	  scannen	  valt. 
 
Het	  klinkt	  natuurlijk	  evident	  dat	  deze	  test	  het	  best	  wordt	  uitgevoerd	  met	  het	  apparaat	  
dat	  ook	  in	  de	  klas	  gebruikt	  wordt.	  	  Zorg	  er	  dus	  ook	  voor	  dat	  de	  link	  waar	  je	  naar	  ver-‐
wijst	  te	  bereiken	  is	  met	  de	  beoogde	  hardware.	   Wanneer	  gebruik	  maakt	  van	  een	  iPad,	  
maak	  je	  dus	  best	  geen	  link	  naar	  een	  op	  Flash	  gebaseerde	  oefening.	   Ook	  de	  voor	  he	  ton-‐
derwijs	  erg	  nuttige	   ilmpjes	  van	  SchoolTV	  Beeldbank	  werken	  niet	  op	  alle	  toestellen.	   

>	  	  nog	  net	  te	  scannen	  code: >	  	  niet	  te	  scannen	  code: 

>	  	  niet	  alle	  links	  zijn	  te	  zien	  op	  mobiele	  apparaten: 
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GEBRUIK DE MEERWAARDE 
Het	  gebruik	  van	  ICT	  in	  het	  onderwijs	  is	  een	  middel	  om	  tot	  leren	  te	  komen.	  	  ICT-gebruik	  
mag	  en	  kan	  niet	  het	  doel	  op	  zich	  zijn.	  	  Onze	  ICT-eindtermen	  zijn	  zo	  opgesteld	  dat	  ze	  in	  
elk	  vakgebied	  aan	  bod	  kunnen	  komen	  als	  vakoverschrijdende	  doelen.	  	  Dat	  maakt	  ICT	  
tot	  een	  hulpmiddel	  om	  van	  en	  mee	  te	  leren. 

QR-codes	  kunnen	  aantrekkelijk	  zijn	  in	  de	  klas	  of	  prikkelen	  de	  nieuwsgierigheid	  van	  de	  
kinderen.	  	  Daarvoor	  hoeven	  we	  echter	  nog	  geen	  QR-codes	  te	  gebruiken.	  	  Ze	  kunnen	  ook	  
een	  meerwaarde	  betekenen	  voor	  de	  doelstellingen	  en	  de	  leerstof.	  	  In	  het	  gebruik	  van	  
QR-codes	  in	  de	  klas	  is	  het	  net	  die	  meerwaarde	  die	  ze	  zo	  waardevol	  kan	  maken.	  	   

QR-codes	  geven	  ons	  kansen	  om	  de	  analoge	  wereld	  aan	  de	  digitale	  te	  koppelen.	  	  Alle	  
leerstof	  kan	  gelinkt	  worden	  naar	  zaken	  die	  op	  het	  internet	  gevonden	  kunnen	  worden.	  	  
Een	  a beelding	  als	  QR-link	  gebruiken	  is	  daarentegen	  behoorlijk	  zinloos	  wanneer	  je	  be-‐
denkt	  dat	  die	  a beelding	  ook	  gewoon	  afgedrukt	  kan	  worden.	  	  Je	  kan	  m.i.	  maar	  van	  een	  
meerwaarde	  spreken	  wanneer	  de	  tijd	  of	  de	  ruimte	  aan	  ef iciëntie	  wint.	  	   

Wanneer	  kinderen	  een	  hopeloos	  lange	  URL	  moeten	  intypen	  of	  op	  zoek	  
moeten	  gaan	  naar	  net	  dı́e	  bepaalde	  informatie,	  is	  de	  factor	  tijd	  een	  ob-‐
stakel	  voor	  het	  leren.	  	  Door	  de	  opdracht	  van	  een	  QR-code	  te	  voorzien,	  
wordt	  de	  link	  of	  media	  onmiddellijk	  weergegeven.	  	  Dat	  maakt	  een	  grote	  
tijdwinst.	  	  De	  focus	  blijft	  hier	  nog	  steeds	  op	  het	  leren	  te	  liggen	  en	  niet	  
op	  het	  zoeken.	  	  Natuurlijk	  is	  de	  rol	  van	  de	  leerkracht	  hierbij	  richtingbe-‐
palend.	  	  Door	  doelgericht	  QR-codes	  te	  gebruiken,	  geef	  je	  de	  kinderen	  de	  
leertijd	  die	  ze	  nodig	  hebben. 
De	  digitale	  wereld	  staat	  ons	  bovendien	  toe	  om	  gescande	  documenten	  bewaard	  kunnen	  
worden.	  	  Geen	  wanhopig	  gedoe	  meer	  met	  opnieuw	  te	  zoeken	  naar	  de	  juiste	  documen-‐
ten.	  	  Ook	  hierbij	  is	  het	  de	  factor	  tijd	  die	  het	  verschil	  maakt. 

Het	  is	  ook	  mogelijk	  dat	  aan	  een	  relatief	  kleine	  plaats	  een	  behoorlijke	  
hoeveelheid	  informatie	  moet	  worden	  toegewezen.	  	  Een	  werkblad	  met	  
een	  kleine	  vrije	  ruimte	  kan	  voorzien	  worden	  van	  een	  QR-code	  die	  ver-‐
wijst	  naar	  de	  nodige	  extra	  info.	  	  Misschien	  bevat	  hetgeen	  je	  wil	  duidelijk	  
maken	  net	  te	  veel	  informatie	  om	  kwijt	  te	  kunnen.	  	  Ook	  hierbij	  speelt	  de	  
factor	  ruimte	  van	  belang. 

Wanneer	  de	  juiste	  kleuren	  belangrijk	  zijn	  tijdens	  een	  les,	  kunnen	  QR-codes	  ook	  een	  
meerwaarde	  betekenen.	  	  Kopieerbladen	  maken	  dat	  we	  in	  het	  onderwijs	  
vaak	  in	  zwart-wit	  denken.	  	  Met	  het	  eenvoudig	  inscannen	  van	  een	  code	  
hebben	  de	  leerlingen	  de	  mogelijkheid	  om	  a beeldingen	  in	  kleur	  te	  zien.	  	  
We	  hebben	  ook	  de	  kans	  om	  multimediamateriaal	  toe	  te	  voegen	  aan	  het	  
individuele	  leren.	  	  Hierbij	  moeten	  we	  steeds	  in	  het	  achterhoofd	  houden	  
dat	  hetgeen	  we	  bijvoegen	  een	  toegevoegde	  waarde	  heeft,	  extra	  info	  biedt.	  	   

TIJD 

RUIMTE 

KANSEN 
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VERDUIDELIJK 
Net	  als	  in	  de	  vorige	  tip	  omschreven,	  is	  het	  belangrijk	  vooraf	  te	  bedenken	  waarvoor	  je	  
een	  QR-code	  gaat	  inzetten.	  	  Welke	  informatie,	  multimedia,	  …	  wil	  je	  via	  de	  code	  bereikt	  
zien?	  	  Het	  is	  natuurlijk	  duidelijk	  dat	  de	  verwezen	  data	  van	  waarde	  zal	  zijn	  voor	  de	  leer-‐
stof	  of	  activiteit	  die	  aangereikt	  wordt.	  	  Bepaal	  dus	  vooraf	  welke	  extra’s	  je	  wil	  voorzien	  
door	  een	  QR-code	  toe	  te	  voegen. 

Sinds	  de	  digitalisering	  van	  de	  samenleving	  komen	  er	  volop	  impulsen	  op	  onze	  kinderen	  
af.	  	  Van	  hen	  wordt	  verwacht	  dat	  ze	  selectief	  kunnen	  omgaan	  met	  alle	  informatie	  die	  hen	  
bereikt.	  	  Deze	  selectie	  kunnen	  ze	  maar	  maken	  wanneer	  het	  voor	  hen	  duidelijk	  is	  over	  
welke	  informatie	  ze	  kunnen	  beschikken.	  	   

Wanneer	  we	  onze	  leerlingen	  een	  blad	  vol	  met	  QR-codes	  aanreiken,	  is	  het	  voor	  hen	  niet	  
vanzelfsprekend	  om	  tot	  leren	  te	  komen.	  	  Plaats	  je	  er	  echter	  tekst	  bij	  over	  de	  inhoud	  en	  
eventueel	  vorm	  van	  de	  gelinkte	  info,	  dan	  zullen	  ze	  deze	  leerstof	  beter	  kunnen	  plaatsen	  
in	  het	  geheel.	  	   

Laat	  een	  QR-code	  dus	  nooit	  op	  zich	  staan.	  	  Zet	  er	  tekst	  bij,	  zodat	  het	  duidelijk	  is	  wat	  er	  
gescand	  wordt. 

 
 Met	  een	  QR-generator	  als	  UniTag	  kan	  je	  een	  

logo	  toevoegen	  aan	  je	  QR-code.	  	  Zo	  is	  het	  
meteen	  duidelijk	  welke	  soort	  informatie	  er	  
wordt	  gedeeld. 

Wat zijn QR-codes en hoe 
gebruik je ze in de klas? 

Een	  titel	  zorgt	  meteen	  voor	  een	  duidelijke	  
inhoud.	  	  Zo	  wordt	  de	  relevantie	  van	  de	  QR-
code	  ineens	  duidelijk. 

Voor	  jonge	  kinderen	  kan	  een	  verwijzing	  naar	  
een	  a beelding	  ook	  duidelijkheid	  bieden.	  	  
Eventueel	  voeg	  je	  een	  kleine	  schermafdruk	  toe	  
naast	  de	  QR-code 
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SCANTIPS 
 
Om	  QR-codes	  te	  scannen	  is	  licht	  belangrijk.	  	  Wanneer	  er	  schaduw	  op	  de	  
code	  valt,	  is	  het	  contrast	  misschien	  niet	  groot	  genoeg.	  	  Houd	  daarom	  de	  
code	  in	  het	  licht	  tijdens	  het	  scannen. 
 

 
QR-codes	  kunnen	  enkel	  gescand	  worden	  wanneer	  de	  
scanlens	  een	  duidelijk,	  scherp	  beeld	  heeft	  van	  de	  co-‐
de.	  	  Zorg	  er	  daarbij	  voor	  dat	  de	  scanner	  een	  korte	  tijd	  
stil	  wordt	  gehouden	  voor	  de	  QR-code.	  	  Wanneer	  je	  
beweegt	  tijdens	  het	  scannen,	  zal	  de	  link	  niet	  bereikt	  worden. 
 
 

De	  meeste	  scansoftware	  beschikt	  tegenwoordig	  over	  handige	  
hoekjes	  waartussen	  de	  QR-code	  moet	  vallen	  vooraleer	  die	  ge-‐
scand	  kan	  worden.	  	  Voor	  veel	  leerlingen	  is	  het	  moeilijk	  om	  de	  
juiste	  afstand	  in	  te	  schatten.	  	  Maak	  gebruik	  van	  de	  hoekjes	  op	  het	  
scherm	  om	  de	  code	  goed	  te	  kunnen	  scannen. 
 

 
Een	  QR-code	  op	  een	  verkreukeld	  blad	  zal	  niet	  worden	  gescand.	  	  
Plooien	  in	  het	  blad	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  pixel	  van	  de	  code	  niet	  
allemaal	  even	  groot	  opgenomen	  worden	  door	  de	  scanner.	  	  
Hierdoor	  zal	  hij	  foutieve	  data	  verwerken	  of	  helemaal	  niet	  scan-‐
nen. 

 
Een	  van	  de	  moeilijkste	  gebruiken	  voor	  jonge	  kinderen	  tij-‐
dens	  het	  scannen	  van	  QR-codes	  is	  het	  (ongeveer)	  loodrecht	  
houden	  van	  het	  apparaat	  op	  de	  code.	  	  Wanneer	  de	  scanhoek	  
te	  groot	  is,	  krijgt	  de	  scanner	  ook	  nu	  weer	  foutieve	  data	  of	  
scant	  hij	  helemaal	  niet.	  	   

 
 
Kinderen	  die	  voor	  de	  eerste	  keer	  een	  QR-code	  dienen	  te	  
scannen,	  kunnen	  hierbij	  hulp	  gebruiken.	  	  Demonstreer	  
daarom	  vooraf	  hoe	  je	  omgaat	  met	  het	  apparaat,	  de	  soft-‐
ware	  en	  de	  code.	  	  Doe	  ook	  even	  voor	  wat	  ze	  moeten	  doen	  
om	  terug	  te	  keren	  naar	  de	  scanfunctie	  nadat	  de	  link	  beke-‐
ken	  is. 

LICHT 

NIET BEWEGEN 

AFSTAND 

GLAD BLAD 

LOODRECHT 

DEMONSTREER 
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Op	  de	  volgende	  bladzijden	  vind	  je	  een	  aanbod	  aan	  les iches	  die	  je	  kunnen	  inspireren	  
om	  met	  QR	  aan	  de	  slag	  te	  gaan.	  	  Ik	  probeerde	  voor	  zowel	  alle	  vakken	  als	  voor	  alle	  ICT-
eindtermen	  een	  activiteit	  te	  voorzien.	  	  Sommige	  les iches	  kunnen	  na	  enige	  voorberei-‐
ding	  van	  de	  leerkracht	  meteen	  in	  de	  klas	  gebruikt	  worden.	  	  Andere	  zullen	  je	  misschien	  
helemaal	  niet	  liggen.	  	   
 
De	  inspiratie iches	  zijn	  bedoeld	  om	  verschillende	  invalshoeken	  aan	  het	  licht	  te	  brengen.	  	  	  	  
Ook	  daarvoor	  zijn	  ze	  voorzien	  van	  andere	  mogelijkheden.	  	  Deze	  kunnen	  je	  aan	  het	  den-‐
ken	  zetten	  om	  een	  variant	  hiervan	  in	  de	  klaspraktijk	  te	  introduceren.	  	  Helemaal	  onder-‐
aan	  vind	  je	  links	  naar	  eventueel	  bruikbare	  tools.	  	  De	  grote	  meerderheid	  hiervan	  zijn	  
gratis	  en	  eenvoudig	  in	  gebruik.	  	  Voor	  sommige	  is	  registreren	  nodig,	  andere	  kunnen	  zon-‐
der	  account	  worden	  gebruikt.	  	  Voor	  elke	  toepassing	  bestaan	  er	  nog	  tal	  van	  alternatie-‐
ven	  die	  niet	  in	  dit	  boek	  zijn	  opgenomen.	  	  Feel	  free	  to	  use	  them.	  	  De	  QR-codes	  onder	  de	  
titel	  ‘bruikbare	  tools’	  bevatten	  elk	  een	  nummer	  dat	  verwijst	  naar	  het	  nummer	  daarbo-‐
ven. 
 
Op	  de	  rechterbladzijde	  vind	  je	  steeds	  een	  voorbeeld	  van	  een	  uitgewerkte	  activiteit.	  	  Ook	  
hierbij	  wordt	  niet	  verwacht	  deze	  blindelings	  over	  te	  nemen.	  	  Leerkrachten	  zijn	  een	  cre-‐
atief	  volkje	  die	  zichzelf	  en	  hun	  stijl	  nog	  maar	  het	  best	  zelf	  kunnen	  inschatten.	  	  De	  codes	  
bij	  de	  voorbeelden	  verwijzen	  steeds	  naar	  de	  nodige	  inhoud.	  	  De	  extra	  QR-codes	  zijn	  toe-‐
gevoegd	  om	  data	  of	  documenten	  te	  delen	  met	  de	  gebruikers	  van	  dit	  boek.	  	  Je	  mag	  ze	  vrij	  
gebruiken,	  delen	  of	  aanpassen. 
 
Alle	  lesactiviteiten	  zijn	  gemaakt	  voor	  de	  lagere	  school.	  	  Mits	  aanpassing	  in	  gebruik	  kun-‐
nen	  enkele	  van	  hen	  ook	  gebruikt	  worden	  in	  het	  secundair	  onderwijs.	  	   
 
 
 

QR INSPIRATIE 
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  Algemeen 
 

   Samenwerken	  aan	  een	  opdracht 
    Communiceren	  met	  anderen 
 

  2de	  en	  3de	  graad 
 

Op	  een	  centrale	  plek	  in	  de	  klas	  hangt	  een	  QR-poster.	  	  De	  QR-code	  hierop	  verwijst	  naar	  een	  
online	  prikbord.	  	  In	  het	  voorbeeld	  hiernaast	  werd	  Wallwisher	  gebruikt.	  	  Zo’n	  prikbordtool	  
heeft	  als	  eigenschap	  dat	  iedereen	  met	  de	  juiste	  link	  zijn	  toevoegingen	  kan	  doen.	  	  Dit	  zorgt	  
voor	  een	  groot	  publiek	  canvas.	  	  De	  leerlingen	  krijgen	  een	  medium	  om	  hun	  zegje	  kwijt	  te	  kun-‐
nen.	  	  Ze	  kunnen	  op	  elkaars	  meningen	  en	  uitroepen	  reageren	  met	  een	  eigen	  berichtje.	  	  Op	  de-‐
ze	  manier	  verlaag	  je	  voor	  sommige	  kinderen	  de	  drempel	  om	  hun	  mening	  kwijt	  te	  kunnen.	  	  
Wat	  ze	  niet	  durven	  zeggen,	  kunnen	  ze	  misschien	  wel	  kwijt	  op	  het	  canvas. 
 

x� Je	  kan	  dit	  prikbord	  erg	  algemeen	  houden,	  zoals	  in	  de	  toelichting	  omschreven.	  	   
x� Een	  gedichtenmuur	  voor	  tijdens	  de	  schrij lessen. 
x� Een	  online	  dagboek	  waar	  elke	  dag	  een	  andere	  leerling	  de	  belangrijke	  gebeurtenissen	  

opschrijft. 
 

1  Wallwisher  2 Corkboard   3 Lino   4  Stixy  
5 Scrumblr   6 Spaaze   7 PrimaryWall 
 

 

INSPRAAK IN DE KLAS 
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QR in de klas [24] 

 Taal	  >	  lezen/luisteren	   
    >	  leesbevordering 
 

   Zelfstandig	  leren 
    Informatie	  opzoeken 
    

 kleuterschool	  +	  1ste	  graad 
 

Kinderen	  genieten	  ervan	  om	  naar	  een	  voorgelezen	  verhaal	  te	  
luisteren.	  	  Het	  vergroot	  hun	  woordenschat,	  stimuleert	  de	  fantasie	  en	  ontwikkelt	  het	  taalge-‐
voel.	  	  De	  boekenhoek	  kan	  verrijkt	  worden	  met	  QR-codes	  die	  verwijzen	  naar	  online	  prenten-‐
boeken.	  	  Op	  YouTube	  zijn	  al	  heel	  wat	  collega’s	  creatief	  aan	  de	  slag	  gegaan	  met	  prentenboe-‐
ken	  en	  maakten	  hun	  eigen	  versie.	  	  Scan	  de	  link	  hierboven	  voor	  een	  pdf	  met	  QR-codes	  verwij-‐
zend	  naar	  diverse	  online	  prentenboeken. 
 

x� Maak	  je	  eigen	  online	  prentenboeken	  m.b.v.	  Powerpoint	  en	  YouTube. 
x� Vraag	  aan	  de	  leerlingen	  van	  de	  3de	  graad	  om	  een	  prentenboek	  voor	  te	  lezen	  en	  deze	  te	  

ilmen.	  	  Zowel	  voor	  de	  grote	  leerlingen	  als	  voor	  kleuters	  een	  verrijkende	  activiteit. 
x� Je	  kan	  jezelf	  ook	  opnemen	  terwijl	  je	  het	  boek	  aan	  de	  kinderen	  aan	  het	  voorlezen	  bent.	  	  

Laad	  deze	  video	  op	  naar	  YouTube,	  zodat	  de	  kinderen	  het	  verhaal	  nogmaals	  kunnen	  ho-‐
ren,	  voorgelezen	  door	  hun	  leerkracht. 

 

1  YouTube   2 SlideShare   3 My	  Brainshark    
4  Vcasmo   5 Empressr   6 Authorstream 
 
 

VOORLEZEN 
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QR in de klas [26] 

 Algemeen 
 

   Zelfstandig	  leren 
    Samenwerken 
    

 kleuterschool	  +	  lagere	  school 
 

Kinderen	  zelfstandig	  laten	  samen	  spelen	  kan	  eenvoudig	  door	  de	  speluitleg	  als	  QR-code	  te	  
voorzien	  op	  de	  speldoos.	  	  Op	  YouTube,	  Vimeo	  of	  andere	  videosites	  vind	  je	  zeker	  heel	  wat	  
werkwijzen	  van	  gezelschapsspelen	  die	  je	  in	  de	  klas	  hebt.	  	   
 

x� Je	  kan	  natuurlijk	  ook	  zelf	  een	   ilm	  maken	  met	  de	  nodige	  uitleg	  en	  deze	  opladen	  naar	  
een	  videosite	  of	  delen	  via	  Dropbox. 

x� Het	  kan	  verrijkend	  zijn	  om	  de	  leerlingen	  zelf	  de	  speluitleg	  te	  laten	  doen,	  terwijl	  er	  ge-‐
ilmd	  wordt.	  	  Kinderen	  verstaan	  elkaars	  taal	  erg	  goed.	  	  Een	  spel	  laten	  uitleggen	  kan	  een	  
prima	  spreektaak	  zijn. 

x� Indien	  je	  geen	  camera	  bij	  de	  hand	  hebt,	  kan	  je	  ook	  een	  speluitleg	  maken	  m.b.v.	  Power-‐
point.	  	  Sla	  deze	  op	  als	  .wmv	  die	  je	  kan	  opladen	  naar	  een	  videosite. 

 

1  YouTube   2 Vimeo   3 Flickr    
4  DailyMotion  5 Animoto   6 Dropbox 

 

SPELUITLEG 
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 Muzische	  vorming	  >	  beeld	  >	  kunstbeschouwing 
 

   Zelfstandig	  leren 
    Informatie	  opzoeken 
    

 lagere	  school 
 

Lees	  de	  volledige	  toelichting	  op	  overonderwijs.blogspot.com	  (“Starry	  Starry	  Night”): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x� Met	  QR-codes	  kan	  je	  verwijzen	  naar	  verschillende	  schilder-,	  teken-,	  of	  kleurtechnieken.	  	  
De	  leerlingen	  krijgen	  een	  werk	  opgelegd	  met	  een	  bepaalde	  techniek	  die	  ze	  kunnen	  
raadplegen	  door	  de	  QR-code	  in	  te	  scannen. 

x� Maak	  van	  de	  gemaakte	  werkjes	  een	  QR-museum.	  	  Alle	  werken	  worden	  gefotografeerd	  
en	  online	  geplaatst	  (b.v.	  Flickr).	  	  Van	  elke	  Flickrlink	  wordt	  een	  QR-code	  gemaakt	  die	  
wordt	  tentoongesteld	  in	  een	  mooie	  kader.	  	  Alle	  passanten	  kunnen	  het	  werk	  bekijken	  
door	  de	  codes	  in	  te	  scannen. 

 

1  Google	  Art	  Project 2 Virtual	  Museums 3 Flickr    
  

 
 

KUNST MET QR 
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QR in de klas [30] 

 Verschillende	  vakgebieden 
 

   Zelfstandig	  oefenen 
    

  lagere	  school 
 

Gemaakte	  presentaties	  in	  PowerPoint	  kan	  je	  ook	  opslaan	  als	  wmv.	  	  Geef	  hiervoor	  de	  
juiste	  overgangstijd	  in	  en	  zorg	  voor	  een	  animatie	  in	  elke	  dia.	  	  Door	  deze	  te	  delen	  via	  een	  
videotool	  maak	  je	  hiervan	  interessante	   litsoefeningen.	  	  Deel	  de	  links	  naar	  de	  zelfge-‐
maakte	  video’s	  via	  een	  QR-code,	  voorzien	  met	  een	  woordje	  uitleg	  of	  a beelding	  over	  de	  
inhoud.	  	  Iemand	  klaar?	  	  Oefenen	  maar! 
 

x� Met	  een	  tool	  als	  Quizlet	  kan	  je	  de	   litsdia’s	  in	  willekeurige	  volgorde	  laten	  afspelen.	  	  
De	  kinderen	  krijgen	  hierbij	  de	  tijd	  om	  na	  te	  denken.	  	  Wanneer	  ze	  denken	  het	  juis-‐
te	  antwoord	  te	  hebben,	  drukken	  ze	  op	  de	  dia	  voor	  het	  correcte	  antwoord. 

x� Maak	  een	  takenbord	  met	  QR-codes	  die	  verwijzen	  naar	   litsoefeningen.	  	  Zo	  kan	  je	  
kinderen	  gericht	  laten	  oefenen	  op	  de	  opdrachten	  die	  zij	  nog	  moeilijk	  vinden.	  	  Door	  
met	  kleurtjes	  te	  werken,	  kan	  je	  aan	  kinderen	  eenvoudig	  duidelijk	  maken	  welke	  
oefeningen	  voor	  hen	  bestemd	  zijn.	  	  Differentiatie	  tijdens	  het	   litsen. 

 

1  YouTube   2 Quizlet   3 Vimeo    

FLITSEN 
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QR in de klas [32] 

 Wereldoriëntatie	  >	  actualiteit 
 

   Informatie	  opzoeken 
    Samenwerken 
    

 2de	  en	  3de	  graad 
 

Op	  ThinLink	  kan	  je	  a beeldingen	  opladen	  die	  je	  kan	  voorzien	  van	  tekst	  en	  links.	  	  Door	  een	  
collage	  te	  maken	  met	  QR-codes	  en	  deze	  via	  ThingLink	  te	  delen,	  maak	  je	  voor	  de	  leerlingen	  
een	  interactieve	  quiz.	  	  Elke	  QR-code	  bevat	  op	  ThingLink	  een	  opdracht	  of	  vraag	  die	  beant-‐
woord	  kan	  worden	  door	  het	  scannen	  ervan.	  	   
 
Maak	  groepjes	  kinderen	  met	  elk	  hun	  QR-scanner.	  	  Wie	  kan	  als	  eerst	  het	  antwoord	  geven	  op	  
de	  vraag?	  	  Samenwerken	  is	  de	  boodschap.	  	   
 

x� Alle	  QR-links	  op	  het	  voorbeeld	  hiernaast	  verwijzen	  naar	  informatie	  op	  Wikipedia.	  	  Het	  
is	  ook	  mogelijk	  om	  een	  link	  naar	  YouTube ilmpjes	  te	  maken	  waaruit	  de	  antwoorden	  
kunnen	  worden	  gevonden 

x� De	  links	  in	  Thinglink	  kunnen	  ook	  verwijzen	  naar	  YouTube ilmpjes.	  	  Zo	  maak	  je	  de	  op-‐
dracht	  nog	  interactiever.	  	   

 

1  Thinglink   2  Luminate   

QR-QUIZ 
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QR in de klas [34] 

 Algemeen 
 

   Zelfstandig	  plannen 
    Samenwerken 
    Informatie	  opzoeken 
    

 2de	  en	  3de	  graad 
 

Een	  QR-code	  op	  het	  klasagenda	  brengt	  de	  leerlingen	  naar	  een	  gedeelde	  agenda	  waar	  de	  be-‐
langrijke	  zaken	  voor	  de	  klas	  centraal	  staan.	  	  Een	  online	  agenda	  of	  takenlijst	  geeft	  je	  als	  leer-‐
kracht	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  planning	  steeds	  bij	  te	  sturen	  of	  aan	  te	  passen,	  terwijl	  de	  leer-‐
lingen	  slechts	  1	  link	  nodig	  hebben.	  	  Door	  deze	  steeds	  in	  de	  buurt	  van	  hun	  klasagenda	  te	  heb-‐
ben,	  kan	  je	  van	  hen	  nog	  betere	  planners	  maken. 
 

x� Je	  kan	  de	  planning	  of	  takenlijst	  regelmatig	  voorzien	  van	  tips	  om	  het	  werk	  te	  plannen.	  	  
In	  het	  kader	  van	  leren	  leren	  begeleid	  je	  de	  kinderen	  zo	  tijdens	  hun	  leerproces. 

x� Google	  Calendar	  geeft	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  kalender	  te	  delen	  met	  andere	  gebruikers.	  	  
Zij	  zien	  de	  gedeelde	  kalender	  dan	  geı̈ntegreerd	  in	  hun	  kalender.	  	  Hierdoor	  kan	  je	  ou-‐
ders	  betrekken	  in	  de	  planning	  van	  het	  schoolwerk	  van	  hun	  kind. 

 

1  Google	  Calendar  2 Live	  Calendar  3 Coolendar    
4  Zoho	  Planner  5 Todoist   6 Wunderlist 

 

KLASPLANNING 
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ONZE klasPLANNING: 

De	  klasagenda	  is	  een	  heel	  nuttig	  en	  belangrijk	  
instrument	  om	  je	  week	  te	  plannen.	  Het	  helpt	  je	  
te	  denken	  aan	  de	  dingen	  die	  je	  later	  in	  de	  week	  
nog	  moet	   doen.	   Bij	   een	   groot	  werk	   noteer	   je	  
elke	  dag	  een	  deel.	   	  Een	  verzorgde	  agenda	  laat	  
je	  meteen	  zien	  wat	  je	  nog	  te	  doen	  staat.	   



QR in de klas [36] 

 Taal	  >	  schrijven 
 

   Zelfstandig	  leren 
    Informatie	  opzoeken 
    

 2de	  en	  3de	  graad 
 

Samen	  een	  verhaal	  schrijven	  kan	  enorm	  spannende,	  leuke	  wendingen	  opleveren.	  	  Met	  Just-‐
Paste.it	  maak	  je	  de	  start	  van	  een	  verhaal.	  	  Kinderen	  die	  klaar	  zijn	  met	  hun	  werk	  scannen	  de	  
code	  naar	  het	  verhaal	  in	  en	  mogen	  hun	  toevoegingen	  doen.	  	  Iemand	  anders	  kan	  daar	  weer	  
zijn	  bijdrage	  aan	  leveren.	  	   
 

x� Verschillende	  QR-codes	  in	  de	  klas	  kunnen	  verwijzen	  naar	  verschillende	  tekststijlen.	  	  Zo	  
kan	  je	  samen	  een	  sprookje	  maken,	  gedichten	  schrijven,	  een	  informatietekst	  opmaken,	  
een	  wervende	  tekst	  en	  een	  spannend	  verhaal. 

x� Kinderen	  kunnen	  ook	  zelf	  hun	  verhaal	  beginnen	  en	  maken	  hiervan	  een	  nieuwe	  QR-code	  
die	  in	  de	  klas	  gedeeld	  wordt. 

 

1  JustPasteIt   2 PiratePad   3 MeetingWords    
4  MixedInk   5 Sinc.In   6 Google	  Drive 
 

 

SAMEN SCHRIJVEN 
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Er  was  ee
ns  een  meisje  dat…

 

… 

En ze leefde
n nog lan

g en geluk
kig! 



QR in de klas [38] 

 Algemeen 
 

   Informatie	  presenteren 
    Samenwerken 
    

 kleuters	  +	  lagere	  school 
 

Met	  de	  URL-verkortertool	  van	  Google	  ‘goo.gl’	  kan	  je	  traceren	  hoe	  vaak	  een	  bepaalde	  verkorte	  
link	  is	  bekeken,	  met	  welke	  browser	  en	  vanuit	  welke	  plaats.	  	  Dat	  maakt	  het	  mogelijk	  om	  van	  
a beeldingen,	  informatie,	  documenten	  statistieken	  bij	  te	  houden.	  	  In	  de	  klas	  kan	  dit	  bruikbaar	  
zijn	  om	  kinderen	  anoniem	  hun	  stem	  te	  laten	  uitbrengen.	  	  Elke	  week	  krijgen	  zij	  bijvoorbeeld	  
een	  open	  vraag	  voorgeschoteld	  waarop	  ze	  met	  ‘ja’	  of	  ‘nee’	  kunnen	  antwoorden	  door	  eenvou-‐
dig	  de	  code	  in	  te	  scannen.	  	  Deze	  code	  verwijst	  naar	  een	  zelfgemaakte	  a beelding	  in	  b.v.	  Photo-‐
bucket.	  	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  week	  kunnen	  zo	  de	  resultaten	  bekeken	  worden.	  	  Hiervoor	  is	  
een	  Googleaccount	  noodzakelijk. 
 

x� Met	  een	  grote	  hoeveelheid	  links	  en	  QR-codes	  kan	  je	  zo	  ook	  een	  enquête	  of	  klaspoll	   
 opmaken. 
x� Met	  ‘De	  vraag	  van	  vandaag’	  kan	  je	  inspelen	  op	  de	  actualiteit	  in	  de	  klas	  of	  de	  wereld	  om	  

zo	  bijvoorbeeld	  een	  klasgesprek	  in	  te	  leiden. 
 

1  Goo.gl   2 Photobucket  3 Flickr    
4  TinyPic   5 Photovisi   6 Imgur 

 
 

DE VRAAG VAN VANDAAG 



[39] QR in de klas 

 
Vind je jezelf soms laf? 

Vind jij sneeuw leuk? 

Voel jij je wel eens eenzaam? 

Durf jij parachutespringen? 

Zeur je wel eens? 

Kan jij goed lezen? 



QR in de klas [40] 

  Rekenen 
 

   Zelfstandig	  oefenen 
    

  lagere	  school 
 

Sommige	  kinderen	  hebben	  net	  wat	  meer	  uitdaging	  nodig	  tijdens	  de	  rekenlessen.	  	  Door	  hen	  zelf-‐
standige	  plusopdrachten	  aan	  te	  bieden	  blijven	  zij	  niet	  op	  hun	  honger	  zitten.	  	  Door	  deze	  op-‐
drachten	  vooraf	  in	  te	  spreken	  of	  op	  te	  nemen,	  ontneem	  je	  jezelf	  geen	  kostbare	  tijd.	  	  Jouw	  aan-‐
dacht	  kan	  zo	  blijven	  gaan	  naar	  kinderen	  die	  extra	  zorg	  of	  hulp	  nodig	  hebben.	  	  Via	  SoundCloud	  of	  
YouTube	  kunnen	  de	  opnames	  of	  video’s	  gedeeld	  worden.	  	  De	  kinderen	  kunnen	  de	  opdracht	  en-‐
kele	  keren	  beluisteren	  en	  bekijken	  om	  ze	  volledig	  te	  begrijpen	  en	  gaan	  dan	  in	  groepje	  aan	  de	  
slag.	  	   
 

x� Betrek	  het	  ganse	  schoolgebouw	  bij	  de	  opdrachten.	  	  Zo	  zullen	  de	  pluskinderen	  de	  andere	  
werkers	  niet	  storen	  en	  zelfstandig,	  verantwoordelijk	  aan	  de	  slag	  kunnen. 

x� Je	  kan	  met	  de	  plusopdrachten	  ook	  differentiëren	  door	  verschillende	  kleuren	  te	  gebruiken.	  	  
Sommige	  kinderen	  mogen	  dan	  bijvoorbeeld	  de	  gele	  bladen	  scannen,	  terwijl	  andere	  de	  
groene	  aankunnen. 

x� Maak	  een	  opbouwende	  lijn	  in	  opdrachten.	  	  Door	  een	  vorige	  opdracht	  uit	  te	  voeren,	  kunnen	  
de	  leerlingen	  die	  kennis	  gebruiken	  voor	  een	  volgende. 

 

1  Soundcloud  2 Podomatic   3 Of icial.fm     
4  YouTube   5 Vimeo   6 Flickr 

 
 

DIGITALE PLUSOPDRACHTEN 
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LEVEL  1 
LEVEL  2 

LEVEL  3 
LEVEL  4 

LEVEL  5 

LEVEL  6 LEVEL  7 

LEVEL  8 
VERRAS 

jezelf 
MET  een 

extra 
opdracht 



QR in de klas [42] 

  Taal	  >	  lezen 
 

   Zelfstandig	  oefenen 
    

  lagere	  school 
 

Sommige	  kinderen	  hebben	  nood	  aan	  extra	  ondersteuning	  tijdens	  het	  technisch	  lezen.	  	  Anderen	  
willen	  niet	  liever	  dan	  zo	  snel	  mogelijk	  een	  hele	  tekst	  zelfstandig	  leren.	  	  Neem	  een	  voorgelezen	  
leestekst	  op,	  plaats	  de	  mp3	  online	  en	  deel	  deze	  via	  een	  QR-code. 
 

x� Wisselrijtjes	  kan	  je	  lezen	  door	  steeds	  een	  pauze	  tussen	  de	  woorden	  te	  laten.	  	  Dit	  om	  kin-‐
deren	  eerst	  het	  woord	  te	  laten	  lezen	  en	  daarna	  het	  gelezen	  woord	  nogmaals	  te	  horen. 

x� Een	  spellingoefening	  kan	  eenvoudig	  op	  mp3	  gezet	  en	  gedeeld	  worden.	  	  De	  kinderen	  schrij-‐
ven	  wat	  er	  gedicteerd	  wordt. 

x� Het	  voorlezen	  van	  eenvoudige	  teksten	  kan	  je	  ook	  overlaten	  aan	  kinderen	  van	  de	  3de	  
graad.	  	  Zowel	  voor	  hen	  een	  oefeningen,	  als	  voor	  kinderen	  van	  de	  1ste	  graad. 

x� Ook	  tijdens	  de	  les	  Frans	  kan	  leeshulp	  welkom	  zijn	  voor	  uitspraak	  van	  woorden	  of	  voorge-‐
lezen	  zinnen. 

 

1  Soundcloud  2 Podomatic   3 Of icial.fm    
4  Mixcloud   5 Dropbox   6 Box 

 
 

ONLINE LEESMAATJE 
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Twee wollen sokken  
De lichten in het dorp zijn uit.  
Maar de lantaarns branden nog.  
Het pletst op de daken.  
Op de hoek van het plein staat een huis.  
Daar slapen een man en een vrouw.  
Naast hun bed liggen grijze sokken.  
Eén sok beweegt. Ze staat op.  
Ze kijkt naar het bed.  
 
,,Ze  slapen,”  zegt  Linkersok.   
Ze wekt haar zus.  
,,Slapen  ze?”  vraagt  ze.   
,,Ja,”  zegt  Linkersok.   
,,Ze  snurken.” 
De zusjes dalen langs de poot van de stoel.  
Ze lopen over het zeil.  
Ze stappen naar de deur.  
De vrouw mompelt.  
De sokken blijven bang staan.  
Maar de vrouw slaapt verder.  
De sokken gaan stil naar de trap.  

 

schaal 
 

schoen 
 jou 

 

beuk 
 duik 

 

schuur 
 schaap 

 

schaap 
 
5 lief  

15 schep 
 schol  schuit 
 scheur  schep 
 zei  jeuk 
 schiet  kei 
 

10 schaam  
20 scheef 

LEES 
MEE! 

LEES 
MEE! 



QR in de klas [44] 

  Taal	  >	  lezen 
 

   Zelfstandig	  oefenen 
    

  lagere	  school 
 

Kinderen	  die	  hun	  eigen	  werk	  kunnen	  evalueren,	  worden	  uitgedaagd	  na	  te	  denken	  over	  hun	  op-‐
lossingen	  en	  de	  wijze	  waarop	  deze	  tot	  stand	  kwamen.	  	  Wanneer	  ze	  zelf	  hun	  foutjes	  verbeteren,	  
wordt	  van	  ze	  verwacht	  stil	  te	  staan	  waarom	  ze	  deze	  fout	  maakten	  om	  zo	  hun	  oplossingsstrate-‐
gie	  aan	  te	  kunnen	  passen.	  	  Dankzij	  het	  mobiele	  leren,	  hoeven	  de	  leerlingen	  hiervoor	  niet	  steeds	  
op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  de	  correctiesleutels	  van	  het	  gemaakte.	  	  Het	  stelt	  hen	  in	  staat	  om	  een	  digita-‐
le	  correctie	  te	  kunnen	  raadplegen,	  die	  ze	  steeds	  bij	  de	  hand	  hebben.	  	  Eender	  wanneer,	  eender	  
waar	  en	  zonder	  tijdverlies. 
 

x� De	  digitale	  versie	  van	  de	  correctiesleutel	  kan	  je	  nog	  aanvullen	  met	  QR-codes	  die	  instruc-‐
tie ilmpjes	  bevatten.	  	  Zo	  kunnen	  kinderen	  die	  sommige	  opdrachten	  fout	  blijken	  te	  hebben,	  
de	  instructie	  nogmaals	  zien.	  	   

x� Met	  een	  formulier	  in	  Google	  Drive	  kunnen	  de	  leerlingen	  zelf	  hun	  gemaakte	  werk	  en	  fouten	  
registreren.	  	  Zorg	  voor	  een	  extra	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  het	  formulier	  en	  je	  krijgt	  zo	  
een	  soort	  foutenanalyse. 

 

1  Photobucket  2 Flickr   3 Picasa    
4  Box    5 Dropbox   6 Google	  Drive 

 
 

CORRECTIE 



[45] QR in de klas 

 

 



QR in de klas [46] 

  Taal	  >	  schrijven 
 

   Informatie	  presenteren 
    Creatief	  vormgeven 
    

  2de	  +	  3de	  graad 
 

Kinderen	  zichzelf	  digitaal	  laten	  voorstellen	  is	  een	  nuttige	  activiteit.	  	  Je	  stelt	  hen	  voor	  de	  uitda-‐
ging	  om	  goed	  en	  bewust	  na	  te	  denken	  wat	  ze	  willen	  delen	  met	  ‘de	  wereld’.	  	  Het	  maakt	  ze	  media-‐
wijzer.	  	  Welke	  informatie	  willen	  ze	  kwijt	  en	  wat	  net	  niet?	  	  Deze	  activiteit	  stimuleert	  bovendien	  
erg	  de	  taalvaardigheid	  van	  de	  kinderen.	  	   
Alle	  kinderen	  van	  de	  klas	  kunnen	  zich	  voorstellen	  op	  een	  persoonlijke	  pagina.	  	  Maak	  van	  elke	  
pagina	  een	  QR-code	  die	  aan	  de	  klasdeur	  gehangen	  worden.	  	  Voor	  alle	  voorbijgangers	  is	  het	  zo	  
duidelijk	  welk	  talent	  er	  in	  de	  klas	  zit. 
 

x� Voeg	  een	  avatar	  toe	  aan	  de	  persoonlijke	  pagina. 
x� Laat	  kinderen	  zich	  op	  SoundCloud	  zichzelf	  voorstellen	  met	  een	  audiobestand.	  	  Hier	  kan	  je	  

naar	  linken	  op	  je	  persoonlijke	  pagina.	  	   
x� Een	   ilmfragment	  waarin	  de	  kinderen	  zich	  voorstellen?	  	  Een	  zelfgemaakte	  stopmotion-‐

ilm?	  	  Via	  YouTube	  kan	  je	  deze	  delen	  en	  	  de	  link	  bijvoegen	  aan	  de	  pagina. 
x� Elk	  kind	  een	  eigen	  FakeBook	  via	  ClassTools. 
x� Door	  geen	  namen	  weer	  te	  geven,	  maar	  enkel	  een	  voorstelling	  van	  de	  leerlingen,	  kan	  je	  van	  

de	  pagina’s	  ook	  een	  kennismakingsactiviteit	  maken.	  	   
x� Laat	  kinderen	  elkaar	  voorstellen	  op	  hun	  pagina.	  	   
 
 

1  About.me   2 Flavors.me   3 FakeBook    
 
 

WIE BEN IK? 



[47] QR in de klas 

 

 



QR in de klas [48] 

  Algemeen 
 

   Informatie	  presenteren 
    Creatief	  vormgeven 
    

  kleuterschool	  +	  lagere	  school 
 

Elke	  week	  een	  nieuwe	  fotograaf,	  elke	  week	  nieuwe	  foto’s!	   De	  fotograaf	  krijgt	  beslissingsrecht	  
van	  dé	  momenten	  van	  de	  dag.	   Wat	  wil	  ik	  vertellen	  aan	  de	  wereld?	   Welke	  activiteiten	  wil	  ik	  to-‐
nen?	   Hoe	  breng	  ik	  dat	  in	  beeld?	   Wie	  of	  wat	  staat	  op	  de	  foto?	   
  
Voor	  ouders	  en	  bekenden	  is	  een	  klasblog	  de	  ideale	  manier	  om	  voor	  even	  een	  vlieg	  te	  zijn	  in	  on-‐
ze	  klas.	   Want	  via	  een	  (minstens)	  wekelijkse	  update	  houden	  we	  je	  op	  de	  hoogte	  van	  wat	  er	  de	  
voorbije	  week	  gebeurde	  in	  de	  klas. 
 
En	  wat	  leren	  de	  kinderen	  hier	  dan	  van? 
x� Communiceren	  is	  en	  blijft	  belangrijk.  Gewoon	  met	  mama,	  papa,	  broer	  of	  zus	  over	  de	  
voorbije	  dag	  praten	  is	  voor	  onze	  zes-	  &	  zevenjarigen	  heel	  leerzaam.	   Door	  de	  terugblik	  te	  maken	  
naar	  wat	  er	  allemaal	  gebeurde,	  wordt	  het	  abstracte	  begrip	  ‘tijd’	  meer	  tastbaar.	   Ook	  de	  taalvaar-‐
digheid	  zal	  erdoor	  evolueren. 
x� Selecteren	  is	  niet	  gemakkelijk.  In	  een	  wereld	  vol	  impulsen	  wordt	  het	  maken	  van	  keuzes	  
er	  niet	  gemakkelijker	  op.	   Door	  het	  beperkt	  aantal	  foto’s	  per	  dag	  worden	  de	  kinderen	  uitge-‐
daagd	  om	  de	  hoofd-	  en	  bijzaken	  van	  de	  dag	  te	  onderscheiden.	    
x� Wijs	  met	  media.	   De	  gemaakte	  foto’s	  kunnen	  door	  iedereen	  gezien	  worden.	   We	  moeten	  er	  
dus	  zeker	  over	  nadenken	  hoe	  we	  iets	  in	  beeld	  brengen.	   Door	  samen	  te	  werken	  aan	  dit	  beelden-‐
dagboek	  en	  daardoor	  ook	  regelmatig	  te	  praten	  over	  ICT	  in	  ons	  dagelijks	  leven,	  willen	  we	  de	  kin-‐
deren	  verstandig	  leren	  werken	  met	  de	  camera,	  de	  computer	  en	  het	  internet.	   Want	  jong	  geleerd,	  
is	  oud	  gedaan!	   Er	  is	  de	  laatste	  tijd	  heel	  wat	  aandacht	  voor	  mediawijsheid	  bij	  kinderen.	   
 

x� Met	  Pinterest	  kan	  je	  al	  je	  fotomateriaal	  van	  de	  klas	  goed	  delen	  met	  je	  netwerk. 
 

1  Tumblr  	  	  	  	  	  2 	  	  	  	  	  Blogger   3 Wordpress  4 Pinterest 

WELKOM IN ONZE KLAS 
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QR in de klas [50] 

  WO	  >	  tijd	  /	  maatschappij 
 

   Informatie	  zoeken 
    Zelfstandig	  leren 
    

  kleuterschool	  +	  lagere	  school 
 

De	  klassikale	  tijdlijn	  kan	  met	  media	  verduidelijkt	  worden	  door	  middel	  van	  QR-codes.	  	  Zoek	  bij	  
de	  belangrijke	  gebeurtenissen	  het	  nodige	  beeld-	  of	  geluidsmateriaal,	  maak	  er	  een	  code	  van	  die	  
gelinkt	  wordt	  aan	  het	  juiste	  jaartal	  of	  periode.	  	  Op	  YouTube	  of	  Archive	  vind	  je	  alvast	  heel	  wat	  
bruikbaar	  materiaal. 
 

x� Jongere	  kinderen	  kunnen	  hun	  eigen	  belevenissen	  in	  juiste	  volgorde	  zien	  als	  je	   ilmpjes	  
maakt	  van	  de	  verschillende	  activiteiten	  of	  thema’s.	  	  Deze	  kunnen	  achter	  elkaar	  gehangen	  
worden,	  zodat	  de	  opeenvolging	  voor	  hen	  duidelijk	  wordt. 

x� Met	  online	  tools	  als	  TimeRime	  is	  het	  mogelijk	  om	  van	  verschillende	  onderdelen	  of	  thema’s	  
van	  de	  klassikale	  tijdlijn	  een	  aparte	  (kleinere)	  tijdlijn	  te	  maken.	  	  Maak	  hiervan	  een	  QR-
code	  en	  de	  kinderen	  komen	  meteen	  op	  de	  juiste	  tijdlijn.	  	  Je	  kan	  de	   

 

1  YouTube  	  	  	  	  	    2	   Archive   3 TimeRime   
4 Dipity    5 Capzles   6 xTimeLine   

 
 

ACTIEVE TIJDLIJN 
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QR in de klas [52] 

 
Voorzie	  een	  centrale	  plaats	  in	  de	  klas	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  een	  gedeeld	  Drop-‐
boxdocument.	  	  Dit	  document	  kan	  steeds	  aangepast	  worden,	  de	  link	  blijft	  dezelfde.	  	  Het	  docu-‐
ment	  bevat	  een	  planning	  van	  de	  verschillende	  taken.	  	  Kan	  ook	  met	  SugarSync	  of	  Skydrive. 
 

Voorzie	  krantenartikels	  in	  de	  actuahoek	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  een	  reportage	  
van	  het	  televisiejournaal.	  	  Kan	  ook	  verwijzen	  naar	  websites	  als	  deredactie.be. 
 

Voorzie	  verschillende	  knutseldozen	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  a beeldingen	  van	  ge-‐
maakte	  werkjes	  of	  stappenplannen.	  	  Je	  kan	  ook	  verwijzen	  naar	   ilmpjes	  met	  het	  knutselpro-‐
ces. 
 

Voorzie	  aan	  de	  verschillende	  turnopdrachten	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  een	   ilmpje	  met	  
de	  juiste	  uitvoering	  en/of	  spelregels	  ervan. 
 

Voorzie	  alle	  klassikale	  woordkaarten	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  een	  audiobestand	  
met	  de	  juiste	  uitspraak.	  	  Je	  kan	  ook	  verwijzen	  naar	  een	   ilmpje	  van	  iemand	  die	  het	  woord	  
correct	  uitspreekt. 
 

Voorzie	  het	  prikbord	  van	  QR-codes	  die	  verwijzen	  naar	  online	  a beeldingsmappen	  van	  activi-‐
teiten	  van	  de	  klas.	  	  Kinderen	  blikken	  graag	  terug	  op	  leuke	  activiteiten	  en	  gebeurtenissen.	  	  
Voor	  kleuters	  kan	  het	  hierbij	  erg	  zinvol	  zijn	  om	  hen	  met	  beeldmateriaal	  te	  herinneren	  aan	  
bepaalde	  belevenissen	  in	  de	  klas.	  	  Je	  kan	  er	  ook	  een	  taalrijke	  activiteit	  aan	  koppelen.	  	  Moge-‐
lijk	  met	  Picasa. 
 

Voorzie	  elke	  zijde	  van	  een	  grote	  dobbelsteen	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  een	  instruc-‐
tie ilmpje	  voor	  een	  bepaalde	  activiteit	  of	  tussendoortje.	  	  Een	  groepje	  kinderen	  dobbelt	  en	  
weet	  zo	  wat	  er	  van	  hen	  verwacht	  wordt.	  	   
 

Voorzie	  de	  boeken	  in	  de	  klasbieb	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  extra	  informatie	  over	  
dat	  boek	  of	  de	  auteur.	  	  Je	  kan	  ook	  verwijzen	  naar	  boekbesprekingen	  die	  door	  de	  leerlingen	  
gemaakt	  zijn. 
 

Voorzie	  enkele	  plaatsen	  op	  school	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  telkens	  een	  andere	  op-‐
dracht	  om	  bijvoorbeeld	  de	  school	  beter	  te	  leren	  kennen.	  	  Laat	  de	  kinderen	  in	  groepjes	  op	  
zoek	  gaan	  naar	  de	  QR-codes	  en	  samen	  de	  opdrachten	  uitvoeren. 

LOSSE IDEETJES 
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<idee	  van	  Kurt	  Klynen> 
Voorzie	  elke	  hoek	  van	  het	  hoekenwerk	  van	  een	  QR-code	  die	  verwijst	  naar	  de	  uitleg	  van	  
de	  opdracht.	  	  De	  kinderen	  kunnen	  zo	  zelfstandig	  aan	  de	  slag.	  	   
 

<idee	  van	  Linda	  Humme> 
Voorzie	  een	  vaste	  plek	  in	  de	  klas	  van	  een	  verzameling	  QR-codes	  die	  verwijzen	  naar	  in-‐
structie ilmpjes	  over	  de	  leerstof	  die	  geleerd	  wordt.	  	  Kinderen	  die	  het	  nodig	  vinden,	  kun-‐
nen	  deze	  instructie	  opnieuw	  bekijken	  en	  beleven. 
 

<idee	  van	  Bram	  Faems> 
Laat	  de	  kinderen	  hun	  instructie ilmpjes	  maken	  m.b.v.	  powerpoint	  en	  Audacity.	  	  Plaats	  
deze	  online	  en	  maak	  van	  die	  link	  een	  QR-code	  die	  gedeeld	  wordt	  met	  de	  ganse	  klas.	  	  De	  
kinderen	  kunnen	  zo	  ook	  thuis	  de	  instructie	  nogmaals	  bekijken. 
 

<idee	  van	  Kurt	  Klynen> 
Voorzie	  de	  natuur	  op	  de	  speelplaats	  van	  QR-codes	  met	  meer	  uitleg	  over	  de	  boom,	  plant,	  
…	  .	  	  Zo	  maak	  je	  een	  buitenmuseum	  die	  de	  kinderen	  de	  natuur	  op	  school	  nog	  meer	  laat	  
beleven. 
 

<idee	  van	  Kurt	  Klynen> 
Voorzie	  de	  klassikale	  kalender	  van	  QR-codes	  met	  de	  onderwerpen	  en	  inhouden	  van	  de	  
lessen	  van	  die	  dag.	  	  Zo	  kan	  je	  afwezige	  leerlingen	  de	  lessen	  terug	  laten	  oproepen	  en	  in-‐
halen. 
 

<idee	  van	  Kurt	  Klynen> 
Voorzie	  een	  poster	  van	  allerlei	  QR-codes	  die	  verwijzen	  naar	  complimenten.	  	  Op	  je	  ver-‐
beterwerk	  zet	  je	  dan	  een	  cijfer	  dat	  linkt	  naar	  de	  code	  op	  de	  feedbackposter. 
 
 



QR in de klas [54] 

  Verschillende	  vakgebieden 
 

   Zelfstandig	  leren 
    Informatie	  opzoeken 
    

  kleuterschool	  +	  lagere	  school 
 

QR- iches	  zijn	  A-viertjes	  met	  een	  hoeveelheid	  QR-codes	  rond	  een	  bepaald	  thema.	  	  
De	  kinderen	  krijgen	  het	  gehele	  blad	  voor	  zich	  en	  kunnen	  scannen	  wat	  hen	  inte-‐
resseert	  over	  het	  thema	  om	  er	  zo	  meer	  over	  te	  weten	  te	  komen.	  	  In	  de	  kleuter-‐
school	  en	  1ste	  graad	  van	  de	  lagere	  school	  verwijzen	  de	  QR-codes	  op	  de	   iches	  
best	  naar	  online	  video’s.	  	  Vanaf	  de	  2de	  graad	  kunnen	  ook	  informatieve	  teksten	  
worden	  toegevoegd.	  	   
 
Voor	  de	  opdracht	  start	  beseffen	  de	  kinderen	  dat	  ze	  niet	  de	  kans	  hebben	  om	  alle	  
links	  te	  bekijken.	  	  Ze	  zullen	  dus	  moeten	  selecteren	  wat	  voor	  hen	  de	  meest	  kost-‐
bare	  informatie	  lijkt.	  	  Het	  leert	  kinderen	  kiezen	  en	  hoofd-	  en	  bijzaken	  onder-‐
scheiden.	  	  Deze	  kunnen	  uiteraard	  verschillen	  van	  kind	  tot	  kind.	  	  Sommige	  kin-‐
deren	  kiezen	  er	  bewust	  voor	  om	  bepaald	  beeldmateriaal	  nog	  een	  keer	  opnieuw	  
te	  bekijken	  omdat	  het	  hen	  zo	  interesseert	  of	  ze	  de	  inhoud	  ervan	  nog	  niet	  volledig	  
begrijpen.	  	   
 
Alle	  QR- iches	  zijn	  als	  JPG	  of	  PDF	  te	  downloaden.	  	  De	  
grote	  QR-code	  bij	  de	   iche	  verwijst	  naar	  het	  online	  do-‐
cument.	  	  Deze	  kunnen	  vrij	  gedownload,	  gebruikt	  of	  aan-‐
gepast	  worden.	  	   
 
 
 
 
 
 
 
 
Regelmatig	  maak	  ik	  nieuwe	  QR- iches	  op.	  	  Check	  
hiervoor	  mijn	  Twitteraccount	  (@ivehapers)	  of	  scan	  
de	  code	  hiernaast. 

QR-FICHES 
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1 Kurt	  Klynen	  schreef	  zijn	  eigen	  boek	  over	  QR-codes	  in	  de	  klas.	  	  Heel	  wat	  tips,	  in-
 spiratie	  en	  ideetjes	  verzameld	  in	  een	  mooi	  werk.	  	  Dit	  eBook	  is	  gratis	  te	  downloa-
 den	  in	  de	  App	  Store 
 

2 Linda	  Humme experimenteerde	  met	  QR-codes	  in	  haar	  klas.	   Ze	  ontwikkelde	  
 een QR-codebordmet	  verwijzingen	  naar	  zelf	  gemaakte	  uitleg ilmpjes	  over	  diver-
 se	  onderwerpen.	   Kinderen	  die	  nood	  hebben	  aan	  een	  extra	  instructie	  kunnen	  deze	  
 zelfstandig	  verkrijgen	  door	  de	  code	  in	  te	  scannen.	   Op	  haar yurls maakte	  ze	  ver-
 slag	  van	  dit	  project. 
 

3 Bram	  Faems	  werkte	  de	  Jonatan	  Academie	  uit	  waarbij	  de	  kinderen	  zelf	  aan	  de	  slag	  
 gaan	  om	  instructie ilmpjes	  te	  ontwikkelen	  om	  deze	  via	  QR	  met	  hun	  medeleer-
 lingen	  te	  delen. 
 

4 Alice	  Keeler werkt	  erg	  vaak	  met	  QR-codes	  in	  haar	  klas.	   Op	  haar	  blog	  geeft	  ze	  tal	  
 van	  mogelijkheden.	   Deze educatieve	  posters	  doen	  denken	  aan	  de	  QR- iches	  en
 geven	  een	  extra	  dimensie	  aan	  het	  leren.	   
 

5 Op Do	  Try	  This	  At	  Home biedt	  een	  Engelstalige	  collega	  zijn	  werkbladen	  aan	  met	  
 ingevoegde	  QR-codes	  die	  verwijzen	  naar	  instructie ilmpjes.	   Sommige	  van	  deze	  
 werkbladen	  worden	  in	  de	  klas	  aangeboden,	  andere	  zijn	  als	  huiswerk	  bedoeld.	  	  
 Eender	  waar	  kunnen	  de	  leerlingen	  de	  leerkracht	  opnieuw	  te	  rade	  gaan	  en	  zijn	  in-
 structie	  bekijken.	   Ze	  kunnen	  d.m.v.	  de	  QR-scan	  hun	  virtuele	  leerkracht	  terug	  op
 noemen	  en	  het	   ilmpje	  herhaaldelijk	  bekijken.	   Zo	  krijgen	  leerlingen	  meteen	  hun	  
 gewenste	  uitleg	  nog	  een	  keer	  en	  kan	  de	  leerkracht	  andere	  zorg	  bieden,	  andere	  op-
 drachten	  geven,	  ...	  .  
 

6 Tijdens	  haar	  vrije	  tekenlessen	  gaf	  collega Terri	  Eichholz hen	  de	  opdracht	  hun	  
 werk	  te	  verduidelijken.	   Hiervan	  werd	  een audiobestand online	  geplaatst	  waar
 naar	  de	  QR-code	  in	  de	  onderhoek	  verwijst.	   Tijdens	  het	  bekijken	  van	  het	  teken
 werk	  kan	  je	  luisteren	  naar	  de	  uitleg	  die	  bij	  het	  werk	  hoort.	  	  Door	  enkele	  samen	  te	  
 hangen	  in	  de	  vorm	  van	  een bulletinbord en	  de	  teksten	  er	  willekeurig	  bij	  te	  han-
 gen,	  maak	  je	  er	  een	  soort	  quiz	  van.	   Welke	  tekst	  past	  bij	  welke	  tekening?	  	  Op	  de	  
 blog Engage	  Their	  Minds geeft	  zij	  nog	  meer	  ideeën	  om	  de	  kinderen	  te	  laten	  cree-
 ëren	  met	  QR-codes.	    
 
 

7 ICT-goeroe	  Tom	  Barrett	  heeft	  met	  zijn	  #	  ways	  to	  use	  QR	  in	  the	  classroom	  al	  heel	  
 wat	  collega’s	  weten	  overtuigen	  van	  de	  meerwaarde.	  	  Iedereen	  kan	  hierbij	  trou-
 wens	  zijn	  zegje	  kwijt. 

NOG MEER QR IN DE KLAS 

http://lindahumme.yurls.net/nl/page/747790
http://engagetheirminds.files.wordpress.com/2012/01/101_0946.jpg
http://engagetheirminds.files.wordpress.com/
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Reacties,	  toepassingen	  of	  wensen	  
zijn	  steeds	  welkom.	  	   
 
Mail	  via	  QR-code	  hiernaast! 

DANK AAN... 
 
Greet,	  Milo,	  Pien,	  Hilde,	  Bram,	  Kurt,	  Linda,	  Conny,	  Carine,	  Lieve,	  Hans,	  Eels,	  yurls.net	  en	  alle	  
ontwikkelaars	  van	  de	  tools	  hier	  beschreven. 
 
...voor	  hun... 
 
luisterend	  oor,	  onwaarschijnlijk	  geduld,	  kritische	  bedenkingen,	  inhoudelijk	  goedkeuren,	  
aanwezigheid,	  geboden	  kansen,	  ver ijnde	  muziek,	  glimlach,	  tips,	  inspiratie,	  positieve	  kijk	  op	  
de	  zaak	  en	  nog	  zo	  veel	  meer! 

REACTIES 



Aan	  creativiteit	  in	  het	  onderwijs	  geen	  gebrek.	  	  De	  mogelijkheden	  
om	  QR-codes	  in	  de	  klas	  te	  kunnen	  gebruiken	  werden	  al	  snel	  na	  
de	  publieke	  toepassingen	  gewikt	  en	  gewogen.	  	  Met	  het	  juiste	  
materiaal,	  een	  beetje	  tijd	  en	  enige	  vindingrijkheid	  kunnen	  QR-
codes	  een	  echte	  meerwaarde	  betekenen	  voor	  het	  onderwijs.	  	  Ze	  
geven	  de	  mogelijkheid	  om	  het	  analoge	  onderwijs	  te	  koppelen	  
aan	  de	  digitale	  wereld.	  	  Met	  QR-codes	  kunnen	  de	  leerlingen	   
zelfstandig	  maar	  doelgericht	  op	  zoek	  gaan	  naar	  informatie.	  	  Het	  
geeft	  ze	  de	  mogelijkheid	  zelfstandig	  te	  leren	  of	  te	  oefenen.	   
 
In	  dit	  boek	  vind	  je	  nuttige	  tips,	  toepassingen	  en	  inspiratie	  om	  
aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  QR	  in	  de	  klas. 


