
Alles wat u moet weten over 
Chessity 

Uitgeverij: Chessity BV
Doelgroep: groep 3 t/m 8 PO

Algemeen 

Online en spelenderwijs leren schaken op het eigen niveau
Chessity is een online en adaptieve lesmethode waarmee leerlingen zelfstandig leren schaken. Schaken is 
enorm goed voor de ontwikkeling van het brein. Het herbergt in zijn specifieke karakter een groot aantal 
21ste-eeuwse vaardigheden, doet een beroep op hogere-ordedenkvaardigheden en traint executieve functies. 
Om die reden heeft het Europees Parlement geadviseerd om alle kinderen op school schaakles te geven.

Chessity biedt een complete, gepersonaliseerde leerlijn voor schaken, van beginner tot gevorderde. Het pro-
gramma is heel makkelijk in gebruik en vereist geen schaakkennis bij jou als leerkracht. Ruim 325 scholen 
maken inmiddels gebruik van Chessity.

Chessity is zo ingericht dat je leerlingen er volledig zelfstandig en zelfgestuurd mee kunnen leren schaken. 
Dat gaat spelenderwijs, in een aantrekkelijke kindvriendelijke online leeromgeving, vol uitdagende mini-
games. Plezier in leren staat voorop. Chessity laat ervaren hoe leuk het kan zijn om iets nieuws te leren. 
De schaakles is een educatief feestje voor de hele klas – voor leerlingen én leerkracht.

De leerlingen krijgen bij het leren schaken hulp van het pratende robotje Chessto, een virtuele schaakleraar, 
tjokvol kunstmatige intelligentie. Hij geeft gepersonaliseerde schaakuitleg, helpt wanneer een leerling iets 
moeilijk vindt en motiveert de leerling om door te zetten. Iedere leerling krijgt precies de aanwijzingen en 
hulp die hij of zij nodig heeft, met directe, elaboratieve feedback en duidelijke uitleg. Kinderen ervaren dat 
volhouden en doorzetten leiden tot succes en ontwikkelen een growth-mindset.

Chessto helpt niet alleen bij het aanleren en oefenen van nieuwe leerstof, hij leert de kinderen ook hoe ze 
het beste schaakpartijen kunnen spelen. Dankzij unieke AI-technologie coacht Chessto de leerlingen tijdens 
het schaken met tips en adviezen die gebaseerd zijn op hun persoonlijke schaakniveau en gebruikersdata. 

Deze manier van leren schaken met Chessto versterkt de metacognitieve vaardigheden. Dit heeft als lange-
termijneffect dat leerlingen minder afhankelijk worden van een docent en beter gaan leren.



Naast het leren schaken biedt Chessity de leerlingen de mogelijkheid om in een veilige omgeving online 
schaakpartijen te spelen tegen elkaar en tegen kinderen van andere scholen. Ook is er een wekelijkse 
competitie waarin scholen het tegen elkaar opnemen.

Doordat Chessity volledig online werkt, kan het eenvoudig zowel op school als thuis gebruikt worden. 
Gebruikers kunnen altijd en overal inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Het vereist enkel 
een internetverbinding en een computer, tablets of iPad. Je hoeft niets te installeren en kunt direct 
beginnen.

Structuur 

Kant-en-klare leerlijn vanaf groep 3
Chessity biedt een doorgaande leerlijn, waarmee al in groep 3 kan worden begonnen. De methode sluit 
aan bij elke vorm van onderwijs, waaronder groepsdoorbrekend werken en peer tutoring, en is zelfstandig 
te gebruiken als verbredingsmateriaal. Wekelijks een half uur leren met Chessity is voldoende om mooie 
vorderingen te maken.

De leerlingen vinden meteen hun weg in het programma en bouwen stap-voor-stap aan hun schaakvaardig-
heden met meer dan 250 complete schaaklessen, inclusief adaptieve gesproken instructie door het robotje 
Chessto en videolessen van schaak(groot)meesters. De lessen zijn onderverdeeld in zes niveaus, die worden 
afgesloten met officiële schaakdiploma’s (erkend door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond).

Gebaseerd op hun persoonlijke voortgang en de fouten die kinderen maken, selecteert het programma 
wekelijks persoonlijke taken voor iedere leerling. Deze taken worden aan de kinderen gepresenteerd als 
‘speciale missie’ van Chessto. Met deze missies coacht Chessto de leerlingen in hun leerproces op weg 
naar het eerstvolgende examen.

Differentiatie

Iedereen kan meekomen
Doordat alle leerlingen een gepersonaliseerd leerproces volgen, waarbij ze zich de nieuwe leerstof zelfstan-
dig eigen maken, is het heel eenvoudig om schaakles te geven aan de hele klas. Individuele differentiatie 
gaat vanzelf: het programma analyseert het leergedrag en stemt de moeilijkheidsgraad automatisch af op 
het niveau van de leerling. Het robotje Chessto zorgt tijdens het leren voor verrijking of remediëring op maat. 
(Grote) niveauverschillen in de groep zijn dus geen enkel probleem.

Leren schaken met Chessity is vooral leren door te doen. Chessity is daardoor ook geschikt voor leerlingen 
met taal- of leesachterstanden. De lesteksten zijn optioneel en zijn geschreven op aangepaste technische 
leesniveaus, die aansluiten op de leesontwikkeling van kinderen op de basisschool. De leesniveaus lopen ge-
leidelijk op van M3 tot E7. Ook de gesproken teksten houden rekening met het taalniveau van de leerlingen.



Volgen en toetsen

Inzicht in de voortgang
Het dashboard geeft je een gedetailleerd beeld van het niveau en de vorderingen van alle kinderen. Het toont 
welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen een zetje in de rug kunnen gebruiken. Je krijgt 
inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. 

Ook de leerling heeft inzicht in zijn eigen voortgang. Op zijn beginscherm ziet hij een aantal stickers in grijs-
tinten, die staan voor de vaardigheden die hij moet beheersen voor het eerstvolgende examen. Zodra de leer-
ling een vaardigheid voldoende beheerst, wordt de sticker in kleur weergegeven. Zo ziet de leerling dus pre-
cies hoe ver hij is op weg naar het examen. Dit werkt heel motiverend.

Chessity neem just-in-time examens af: wanneer een leerling alle vereiste vaardigheden beheerst, speelt hij 
daarmee het examen vrij. Als leerkracht zie je in het dashboard dat een leerling examen heeft gedaan. Als de 
leerling geslaagd is, kun je direct het bijbehorende diploma genereren en printen. Als een kind niet slaagt, 
voert Chessity een foutenanalyse uit. Chessto biedt de leerling een gepersonaliseerd oefentraject aan voor de 
zwakke onderdelen, waarna de leerling in de herkansing hoogstwaarschijnlijk wel zal slagen.

Materialen
 •   Volledig online



Chessity OPSOMMING

Uitgeverij: Chessity BV
Doelgroep: groep 3 t/m 8 PO

Algemeen

 •   Leerlingen leren online schaken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau
 •   Volledig adaptief en gepersonaliseerd dankzij de kunstmatige intelligentie in het robotje Chessto
 •   De leerkracht hoeft niet te kunnen schaken; Chessto begeleidt de kinderen als tutor en coach
 •    Inclusief het ontwikkelen van 21-st century skills, executieve vaardigheden, hogere-ordedenken  

en een growth-mindset
 •   Leren schaken is een feestje

Structuur 

 •   Compleet schaakcurriculum voor schoolschaken
 •   Ruim 250 schaaklessen, verdeeld over zes levels: Pion, Paard, Loper, Toren, Dame, Koning
 •   Arena met oefenspelletjes, online schaken, toernooien en scholencompetitie
 •   Meer dan 50.000 schaakopgaven ontwikkeld door experts
 •   Automatisch leertraject gebaseerd op learning analytics en leerstijl van de leerling 

Differentiatie 

 •   Iedereen leert op het niveau; (grote) niveauverschillen in de klas zijn geen enkel probleem
 •    Gepersonaliseerde elaboratieve feedback in de oefeningen, afgestemd op het niveau van begrip  

en beheersing van de individuele leerling
 •   Het robotje Chessto zorgt tijdens het leren voor verrijking of remediëring op maat
 •   Leren door te doen, ondersteund door scaffolding
 •   Succeservaringen voor alle leerlingen, ongeacht het niveau

Volgen en toetsen

 •   Uitgebreid dashboard voor de leerkracht, zowel op groeps- als leerlingniveau
 •   Leerlingen zien hun eigen voortgang aan (vaardigheids)stickers
 •    Elk level wordt afgesloten met een erkend schaakexamen, dat automatisch wordt vrijgespeeld
 •   Schaakrapport met groeigrafieken voor rapportmap of portfolio
 •   Mogelijkheid van een Diploma Challenge: in 12 weken een diploma halen


