
‘Ik wil graag hulp 
en advies over wat 
de digitalisering 

betekent voor de manier 
waarop ik les wil geven.’

‘Ik wil een doordachte 
keuze maken hoe ik 
mijn huidige methode 

vervang.’

‘Ik wil graag 
aan de slag 

met tabletonderwijs’

LEREN MET HEUTINK
‘Ik wil graag hulp 

LEREN MET HEUTINK

Advies 

en 

begeleiding

SLA

Devices en infrastructuur
Met welke apparaten en ICT-oplossingen ga ik werken?

MOO portaal
MOO apps
Google for education
Microsoft Offi ce365

MOO tablet
Snappet tablet
PC/notebook
Touchscreen

Wifi 
Deklas.nu3CLOUD > DEVICES > INFRA-

STRUCTUUR >

Advies 

en 

begeleiding

Implementatie

begeleiding

Visie op leren
Wat voor onderwijs wil ik geven?

Kennis 
hebben

Wereld 
begrijpen

Talent 
ontdekkenONTWIKKELEN >

Advies 

en 

begeleiding

Implementatie

begeleiding

Educatieve content
Wat voor leerinhoud ga ik gebruiken?

Metho-
disch
leren

Verdiepen
en 
verbreden

Boek 
en
digitaal

Maak 
en
delen

DigitaalLEREN > MATERIAAL >

VISIE Wat voor onderwijs wil ik geven? DEVICES & INFRASTRUCTUUR 
    Met welke apparaten ga ik werken?

ICT een revolutie? 
Of toch niet?
• In 1922 zou de film ons onderwijs op de kop zetten.
• In de jaren 30 zou de radio hetzelfde effect hebben.  
• In de jaren 50 en 60 werden lessen live uitgezonden. 

Toch bleven die lessen beter hangen als  
de leerlingen bij de leerkracht in het lokaal zaten.

• In de jaren 80 zou de PC de nieuwe revolutie  
inleiden. Door kinderen te leren programmeren 
zouden cognitieve vaardigheden verbeteren.  
Niets bleek minder waar.

• En daarna? Videodiscs, CD’s, internet, smartboards, educatieve software,  
tablets, smartphones.  
Allemaal zouden ze een revolutie in het onderwijs teweeg brengen. 

 Maar waarom zou het nu anders zijn...

Kinderen worden niet significant slimmer door de inzet van ICT.  
Diverse onderzoeken tonen dat aan. Het leerproces - in welke vorm dan ook –  

wordt namelijk altijd beperkt door wat een kind in zijn hoofd kan verwerken.  
En juist in dat leerproces is de leerkracht al meer dan 100 jaar de enige  

echte constante factor. Hun fundamentele rol is niet om informatie  
over te brengen. Maar om het sociale leerproces te begeleiden.  

ICT VERSTERKT DE FUNDAMENTELE ROL VAN DE LEERKRACHT!

TOCH LIEVER  
EEN SNAPPET 

TABLET?
Ook dat kan bij Heutink! In plaats  

van de Predia tablet ontvangt u dan  
een Snappet tablet met uitsluitend  

Snappet content. U profiteert dan niet  
van de overige mogelijkheden en  

zekerheden van het MOO basispakket.

Ruim 33% van jullie werkplekken is een mobiel  
device. Bij slechts 5% van de projecten zien we  
dat er naast hardware ook geïnvesteerd wordt in  
visievorming en kennis.  
(Bron: Enquête gehouden door Heutink ICT onder 900 klanten, 2016)

ONTWIKKELEN
Kinderen moeten worden voorbereid op de wereld van morgen. Dit vraagt om 
een brede ontwikkeling, waarbij kinderen naast het vergaren van kennis ook 

hun persoonlijke kwaliteiten en plek in de wereld ontdekken. Alleen dan geven 
we kinderen wat ze nodig hebben om goed voor zichzelf te kunnen zorgen.

• 1x MOO inrichting voor de school gekoppeld aan Basispoort
• 30x MOO leerling accounts
• 30x Predia Basic tablet (10 inch scherm, keyboard docking, Windows software)
• 1x kick-off event op de school
• 3 jaar advanced replacement bij defecten
• 3 jaar MOO online servicedesk ondersteuning
• Extra: onbeperkt aantal MOO accounts (voor alle leerlingen in de school)  

voor het 1ste jaar (daarna € 5,00 excl. BTW per leerling per jaar)

Optioneel:
• WiFi
• Tabletkar
• Tablet accessoires
• Inzet andere typen  

devices ook mogelijk. 
 Denk aan Chromebooks,  

Ipads en tablets.

     ’Technologie  
zonder leraar  
    betekent niets’

Kinderen worden 
niet slimmer van ICT
ICT stelt ze in staat hun potentieel maximaal te benutten.

Blen-ded lear-ning Werkwijze waarbij leerlingen 
(deels) controle krijgen over tijdstip, plek, leerpad en 
tempo van leerstof. Een deel van de leerstof gaat met 
behulp van digitale content, maar is altijd gecombi-
neerd met persoonlijk ‘offline’ leerkrachtcontact.

Per-so-na-li-zed lear-ning Werkwijze waarbij leer-
lingen op basis van leervoorkeur de leerstof krijgen 
aangeboden. Je houdt rekening met de leerling als 
geheel en zoekt de beste leeringang voor elke leerling, 
van hands on tot digitale middelen.

Cus-to-mi-zed lear-ning Werkwijze waarbij leerlin-
gen leerstof gearrangeerd krijgen op basis van een 
uitgebreide analyse van leerdata en een compleet pro-
fiel van de leerling (big data).

Het stappenplan MOO leren met 
Heutink maakt van de digitalisering 
een evolutie in plaats van revolutie

DE FUNDAMENTELE ROL VAN DE LEERKRACHT

MOO BASISPAKKET

WAT KRIJG IK?

Michael Fullan 
onderwijssocioloog

Technologie kan leren verbreden 
(meer content) en efficiënter maken.

‘DIGITAAL LEREN? LEREN IS LEREN!

TECHNOLOGIE IS DAARBIJ

NIET PER DEFINITIE RELEVANT’

Single sign on toegang tot al uw educatieve software  
door Basispoort koppeling en content van Snappet
Vrije content toe te voegen via MOO software bibliotheek
Open startportaal en device onafhankelijk
Volledig beheer en support via Heutink ICT
Bewezen oplossing, MOO kent al > 400.000 gebruikers

 De zekerheden  
van het MOO basispakket:

1

2

3

4

5

MOO is de basis voor een gepersonaliseerde  
leer- en werkomgeving.

GEBASEERD OP EEN GROEIMODEL,

‘HET MOO BASISPAKKET IS

TOEKOMSTGERICHT EN ONDERSTEUND

DOOR EDUCATIEVE UITGEVERIJEN.’

Kennis hebben Wereld 
begrijpen

Talent 
ontdekken

is dé ICT partner van Heutink

NIEUW
Complete 

ontzorging 
met het MOO 
basispakket

INHOUD VAN HET PAKKET VOOR  
EEN PERIODE VAN 3 JAAR (36 MAANDEN)

Kijk op  
www.moo.nl  

voor meer  
informatie

KOOP OF LEASE?
TABLET KOPEN OF TOCH LEASEN? 
Beide vormen van financiering zijn mogelijk!



Het learning design 
van een lesmethode 
zorgt ervoor dat:
• Alle leerdoelen in een logische volgorde  

worden behandeld.
• De stof in de beschikbare lesuren behandeld  

kan worden, met een passende hoeveelheid 
huiswerk. 

• Er mogelijkheden voor differentiatie  
aangeboden worden.

• Leerjaren goed op elkaar aansluiten.

MOO leren inzichtelijk gemaakt 
Maak eenvoudig doordachte keuzes voor de juiste leerinhouden  
met MOO. Bepaal eenvoudig uw focus voor uw visie op  
ontwikkelen en leren. U kunt snel en doelgericht aan de slag.

ONTWIKKELEN
Kinderen moeten worden voorbereid op de wereld van morgen.  
Dit vraagt om een brede ontwikkeling, waarbij kinderen naast  
het vergaren van kennis ook hun persoonlijke kwaliteiten en  
plek in de wereld ontdekken. Alleen dan geven we kinderen  
wat ze nodig hebben om goed voor zichzelf te kunnen zorgen.

Kennis hebben 
Ontwikkel je basiskennis

Wereld begrijpen 
Ontwikkel je kijk op de wereld

Talent ontdekken 
Ontwikkel je persoonlijke vaardigheden

LEREN
Voor een goede basis van kennis en vaardigheden is een juiste mix 
van leeruitdagingen essentieel. De basis blijft het methodisch leren 
maar daarnaast wordt ruimte geboden voor verdieping en verbreding 
en de mogelijkheid tot het maken en delen van eigen creaties.  
Een samenhangend geheel stimuleert de brede ontwikkeling.

Methodisch leren 
Onthoud en begrijp je kennis

Verdiepen en verbreden 
Verrijk je kennis op basis van je mogelijkheden en interesses

Maak en delen 
Onderzoek, pas toe en deel nieuwe kennis

MATERIAAL / LEERMIDDEL

Boek en digitaal 
Uitgevoerd met digitale en niet digitale leerinhouden

Digitaal 
Uitgevoerd met digitale leerinhouden

Bron: Kennisnet, Vier in Balans monitor 2015

Education 
is not 

the learning 
of facts

but the training 
of the mind 
to think.Leren Materiaal

                   

ONDERBOUW

Kleuterplein
Malmberg - Groep 1-2

Schatkist
Zwijsen - Groep 1-2

AANVANKELIJK LEZEN

Lijn 3 
Malmberg - Groep 3

Veilig Leren Lezen
Zwijsen - Groep 3

VOORTGEZET TECHNISCH LEZEN

Estafette Nieuw
Zwijsen - Groep 4-8

Station Zuid
Malmberg - Groep 4-8

Timboektoe
Noordhoff Uitgevers - Groep 4-8

BEGRIJPEND LEZEN

Grip op Lezen
Malmberg - Groep 4-8

Leeslink
Malmberg - Groep 4-8

TAAL

Staal
Malmberg - Groep 4-8

Taal Actief 4
Malmberg - Groep 4-8

Taal in Beeld
Zwijsen - Groep 4-8

Taal/Spelling op Maat 
Noordhoff Uitgevers - Groep 4-8

Taalverhaal.nu
ThiemeMeulenhoff - Groep 4-8

Taalzee
Oefenweb - Groep 1-8

Heutink biedt de mogelijkheid om 
bepaalde (nieuwe) methoden in boekvorm 

aan te schaffen en op een later moment 
zonder meerkosten over te stappen naar  

de digitale versie. U heeft immers al  
betaald voor de inhoud (content).

In bovenstaand overzicht hebben we de meest actuele, (gedeeltelijk) digitale educatieve content opgenomen. Uiteraard zijn alle niet vermelde (folio) methoden ook verkrijgbaar bij Heutink. is dé ICT partner van Heutink

EDUCATIEVE CONTENT  
Wat voor leerinhoud ga ik gebruiken?

Leren Materiaal

REKENEN

Alles telt
ThiemeMeulenhoff - Groep 1-8

More to Math
Lego Education - Groep 6-8

Pluspunt 3 digitaal
Malmberg - Groep 1-8

Rekenrijk
Noordhoff Uitgevers - Groep 1-8

Rekentuin
Oefenweb - Groep 1-8

Reken Zeker
Noordhoff Uitgevers - Groep 1-8

Wereld in Getallen 4 digitaal 
Malmberg - Groep 1-8

Wizwijs
Zwijsen - Groep 1-8

ENGELS

Groove.me
Blink - Groep 1-8

I-pockets / Our discovery island
Pearson - Groep 1-4 / Groep 5-8

Take it Easy
ThiemeMeulenhoff - Groep 1-8

Today
Pearson - Groep 7-8

Words and Birds
Oefenweb - Groep 1-8

ALLE VAKGEBIEDEN

Snappet
Snappet - Groep 3-8

                

AARDRIJKSKUNDE

Argus Clou Aardrijkskunde
Malmberg - Groep 3-8

Grenzeloos
Blink - Groep 3-8

Leren Materiaal

De Zaken / Wereldzaken
Zwijsen - Groep 3-4 / Groep 5-8

Wijzer! Aardrijkskunde
Noordhoff Uitgevers - Groep 3-8

GESCHIEDENIS

Argus Clou Geschiedenis
Malmberg - Groep 3-8

Eigentijds
Blink - Groep 3-8

De Zaken / Tijdzaken
Zwijsen - Groep 3-4 / Groep 5-8

Wijzer! Geschiedenis
Noordhoff Uitgevers - Groep 3-8

NATUUR EN TECHNIEK

Argus Clou Natuur en Techniek
Malmberg  - Groep 3-8

Binnenstebuiten
Blink - Groep 3-8

De Zaken / Natuurzaken
Zwijsen  - Groep 3-4 / Groep 5-8

Wijzer! Natuur en techniek
Noordhoff Uitgevers  - Groep 3-8

VERKEER

Let’s Go
Malmberg - Groep 1-8

                

TALENT ONTWIKKELING

Mijn talent
ThiemeMeulenhoff - Groep 5-8

Storytales
Lego Education - Groep 4-7

WETENSCHAP EN TECHNIEK

Bomberbot
Bomberbot  - Groep 5-8

Lego Mindstorms EV3
Lego Education - Groep 5-8

Ultimaker 3-D printer
Heutink - Groep 5-8

KENNIS HEBBEN

WERELD BEGRIJPEN

TALENT 
ONTWIKKELEN

  The illiterate of the 21st century 
    will not be those who cannot 
 read and write, but those who 
        cannot learn, unlearn and relearn.

DIGITALISERINGS-

GARANTIE

LEREN MET HEUTINK
MOO, leren met Heutink is een initiatief van de onderwijsspecialisten 
Heutink en Reinders en ICT specialist Heutink ICT, in samenwerking 
met de educatieve uitgeverijen. 
Een unieke combinatie die er voor zorgt dat de verbinding gelegd wordt tussen visie, digitale leer-  
en werkomgeving, educatieve content, infrastructuur en devices. Aan de hand van het door ons  
ontwikkelde MOO, leren met Heutink stappenplan helpen wij u uw visie op (digitaal) leren te vertalen 
naar ICT oplossingen, met een centrale rol voor de leerkracht. Ook de keuze voor de juiste devices 
maakt onderdeel uit van het stappenplan. Hiervoor hebben wij het MOO basispakket ontwikkeld, 
waarmee u snel en eenvoudig aan de slag kunt. Zo is ICT geen revolutie meer, maar een evolutie! 

Alvin 
Toffler

GEBRUIK DIGITALE LEERMIDDELEN PO

0% 20%

minimaal wekelijks       af en toe

40% 60% 80% 100%

Methodegebonden software
Interactief oefenmateriaal

Video/filmpjes
Geprinte tekstbestanden
Digitale tekstbestanden

Games
Interactieve websites

Simulaties
Toetsen
E-book


