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Het leren schaken van nu
Chessity is de eerste slimme digitale methode met een complete, gepersonaliseerde leerlijn voor schaken. Een 
platform dat digitale intelligentie combineert met didactische kwaliteit om van leren schaken een feestje te 
maken. 

Chessity is heel toegankelijk, of je nu ervaring en affiniteit met schaken hebt of niet. De leerlingen gaan direct 
zelfstandig aan de slag. Als leerkracht kost het je nauwelijks tijd.

Al ruim 325 scholen
Al meer dan 325 scholen en tienduizenden leerlingen vertrouwen op Chessity in het leren schaken. 

Waarom schaken op school?
Steeds meer scholen beginnen met schaakles of 
willen dit graag doen. Schaken op school is allang 
niet meer iets voor alleen de plusklas. Leren 
schaken biedt álle kinderen veel voordelen. 

In veel landen is schaken een verplicht 
onderdeel van het curriculum. Ook in 
Nederland stijgt het aantal scholen dat schaakles 
aanbiedt snel. 

Schaken biedt alle voordelen van spelend leren. 
Kinderen vinden schaken leuk en oefenen 
spelenderwijs hun concentratievermogen. Ze 
leren omgaan met tegenslag en verlies en 
ervaren hoe belangrijk het is om eerst even na 
te denken voor je iets doet: een belangrijke life 
skill!

De educatieve voordelen van schaken zijn 
talrijk en gevarieerd en worden keer op keer 
door wetenschappelijk onderzoek aangetoond. 
Kinderen die op school leren schaken halen 
hogere cijfers, doen actiever mee met de lessen 
en letten beter op.

En dat is nog niet alles. Schaken op school is 
een ideaal middel om groepsoverstijgend te 
werken aan een fijne schoolcultuur. Het spel leert 
kinderen om zich in een ander te verplaatsen en 
de consequenties van hun eigen gedrag te zien. 

Schaken is een feestje waar iedereen 
welkom is. Verschillen in leeftijd, geslacht en 
achtergrond worden overbrugd in een activiteit 
waaraan iedereen plezier beleeft.

21st-century skills ontwikkelen met schaken
Spelenderwijs bouwen aan de skills van de toekomst, dat doe je met schaken. Het spel 
herbergt in zijn specifieke karakter een groot aantal 21ste-eeuwse vaardigheden. Je 
leert kritisch en creatief denken, want elke zet vraagt om een probleemoplossing. 

Om te schaken moet je kunnen vooruitdenken, handelingen visualiseren en kennis 
toepassen in nieuwe situaties. Schaken leert je om vraagstukken gestructureerd aan te 
pakken en oplossingen logisch te beredeneren. Computational thinking is een essentiële 
vaardigheid voor schakers. 

Spelenderwijs oefenen kinderen analyseren, plannen en uitvoeren. Een onverwachte zet 
van de tegenstander? Dan moet je flexibel zijn en je plannen aanpassen.

Het digitale lesmateriaal van Chessity is zo ontwikkeld dat de leerlingen een breed palet 
aan 21st-century skills trainen. Chessity past binnen het STEAM-onderwijs.

EUROPEES PARLEMENT: GEEF ALLE KINDEREN OP SCHOOL SCHAAKLES

“Schaken is 
fitness voor 
het brein”

Meer dan 6 miljoen kinderen in Europa 
leren schaken op school



Schaken en het kinderbrein: 
een gouden combinatie

Schaken is enorm goed voor de 
ontwikkeling van het jonge brein.
 
In een kinderbrein dat wordt uitgedaagd 
met schaken ontstaan:

• nieuwe bloedvaten
• nieuwe neuronen (zenuwcellen)
• meer synapsen (contactpunten)

Kinderen die leren schaken, hebben daar hun 
leven lang voordeel van. Doordat hun brein 
complexer wordt, kunnen ze sneller problemen 
oplossen en krijgen ze meer creativiteit. Bovendien 
vormen de extra gevormde synapsen een reserve 
voor later: denksporten als schaken beschermen 
ons later vier jaar tegen bijvoorbeeld Alzheimer.

Niet voor niets is hoogleraar neuropsychologie 
Erik Scherder (bekend van zijn optredens bij 
De Wereld Draait Door) dan ook een fervent 
pleitbezorger van schoolschaak: 

“Schaken voegt iets toe dat niet in rekenen en taal 
zit. Laat het schaken parallel en op 
eigen kracht een plek krijgen 
in het curriculum. De 
uitdaging zit juist in 
de nieuwigheid 
van het 
schaken.”

Schaken op iedere 
basisschool

Vroeger was schaakonderwijs alleen mogelijk voor 
een leerkracht met kennis van schaken of met een 

goedwillende vrijwilliger. 

Nu is er Chessity. 

Het complete schaakplatform dat kunstmatige 
intelligentie combineert met didactische kwaliteit 

en adaptiviteit.

 Chessity maakt schaakles gemakkelijk én 
leuk. Voor elke school, voor iedere docent 

en voor alle leerlingen.

Ik kan alles leren wat ik wil. Fouten 
maken hoort erbij, daar leer ik van. 
En als iets lukt? Dan vier ik een feestje!

HOGERE DENKVAARDIGHEDEN

De taxonomie van Bloom classificeert denkvaardigheden bij de lerende 
in zes niveaus, hiërarchisch geordend van eenvoudig naar complex. 
De lagere-ordedenkvaardigheden en -processen zijn ‘onthouden’, 
‘begrijpen’ en ‘toepassen’. De hogere-ordedenkvaardighden zijn 
‘analyseren’, ‘evalueren’ en ‘creëren’.

Bij een rijke leeractiviteit worden in ieder geval meerdere niveaus 
aangesproken. Schaken doet een beroep op alles zes niveaus en is 
daarmee bij uitstek geschikt om spelenderwijs hogere-ordedenken te 
ontwikkelen.

“Het is net als in de sportschool. Hoe meer je executieve 
functies traint, hoe beter je vaardigheden worden. Want het 

helpt om de neuroconnecties in je brein te versterken.” 

Schaken is een fantastische en leuke manier voor 

kinderen om hun executieve vaardigheden 

te versterken. Executieve breinfuncties bepalen 

in hoge mate het schoolsucces en zijn op 

volwassen leeftijd onmisbaar om goed te kunnen 

functioneren in de maatschappij.

Philip A. Fischer van het Oregon Social 
Learning Center (University of Oregon)



Schaken? Zelf kan juf Francisca amper een pion 

verzetten. Toch is zij een belangrijke kracht achter de 

schaaklessen die alle kinderen van groep 3 tot en met 8 

krijgen op de daltonschool in Driebergen. Het begon met een 

collega die met haar leerlingen met Chessity aan de slag ging. 

“Toen ik het programma leerde kennen en zag hoe de kinderen 

ermee leerden, dacht ik: dit programma biedt zó veel meer, 

dat moeten we veel breder inzetten: hier moeten álle kinderen 

mee aan de slag.”

DINSDAG, SCHAAKDAG
Sindsdien is dinsdag de vaste schaakdag op De Valkenheuvel. 

Op die dag moeten alle kinderen schaken met Chessity. Op 

andere dagen is Chessity een vrije keuze. Als de kinderen 

de taken op hun takenkaart af hebben, mogen ze kiezen om 

met Chessity te gaan 

werken. “Het ene kind 

komt er misschien maar 

twee of drie keer per 

week aan toe, of heeft 

andere interesses”, 

vertelt Francisca, “een 

ander kiest wel tien 

keer per week voor 

schaken.”

“De kinderen vinden het programma echt geweldig. Ze 

zien het ook niet zo zeer als leren schaken, maar vooral 

als spelen. Tegelijkertijd zien ze ook in veel bredere zin wat 

ze van het programma leren. Ze bouwen vaardigheden op als 

creatief denken, oplossingsgericht denken en op een andere 

manier naar een situatie kijken. Dat geeft de kinderen zó veel 

extra. Het leuke is dat ze dat zelf ook ervaren.”

BUURTSCHOOL VOL DIVERSITEIT
De Valkenheuvel is van oorsprong een katholieke buurtschool. 

Nog steeds is het een buurtschool, maar het is ook een 

school waar ouders van buiten de wijk heel bewust voor 

kiezen. “Er zitten veel tweede- en derdegeneratiekinderen 

van Marokkaanse en Turkse afkomst op onze school, maar 

tegelijkertijd kiezen ook hoogopgeleide expats en ouders van 

hoogbegaafde kinderen voor De Valkenheuvel.” Tel daar nog 

eens bij op dat de school sinds vier jaar vluchtelingenkinderen 

opneemt in een speciale taalklas en het is duidelijk dat de 110 

leerlingen een zeer gemêleerde schoolpopulatie vormen.

Juf Francisca kan daar volop van genieten. “Onze school 

staat middenin de samenleving. Dat is ontzettend waardevol, 

zowel voor ons als personeel als voor de leerlingen. Natuurlijk 

is het ook best een hele uitdaging om dit allemaal goed 

georganiseerd te krijgen. Maar als ik dan een jongetje zie dat 

Op basisschool De Valkenheuvel in Driebergen krijgen alle 

leerlingen van groep 3 tot en met 8 schaken met Chessity. “Wij 

vinden schaken heel belangrijk en zien in Chessity een enorme 

meerwaarde”, vertelt Francisca Reimert, leerkracht van groep 8. 

“Kinderen leren er de vaardigheden mee die ze later in het leven 

nodig hebben.”

DALTONSCHOOL IN DRIEBERGEN LEERT ALLE KINDEREN SCHAKEN

‘Schaken hoort er
gewoon bij 
op onze school’

pas drie jaar in Nederland is en 

dat gewoon vierde wordt op het 

NK Schoolschaken, dan denk ik 

echt ‘ja, wow!’. Oké, misschien 

dat hij niet altijd de taal perfect 

beheerst, maar hij komt er wel. Dat is iets waar ik 

oprecht heel trots op ben.

Met diezelfde trots vertelt ze over de leerlingen van 

groep 5, die de finale van het NK Schoolschaken 

behaalden. “Zij zijn vorig jaar pas begonnen met schaken en 

dit jaar stonden ze al op het NK. Dat vind ik zó bijzonder!”

MÉÉR DAN SCHAKEN
De Valkenheuvel kiest er heel bewust voor om schaken als 

verplicht vak aan te bieden aan de leerlingen. “Schaken 

geeft de kinderen ontzettend veel. Ze leren er de 

vaardigheden mee die ze later in het leven nodig 

hebben.”

Met volle overtuiging kiest de school daarbij voor Chessity. 

Francisca raadt het alle scholen aan. “Ik kan eigenlijk geen 

enkele reden bedenken waarom een 

school niet voor Chessity zou moeten 

kiezen. Het programma biedt zo veel 

meer dan alleen schaken. Chessity 

is een geweldig middel om in te 

zetten voor het leren van digitale 

vaardigheden, creatief denken en 

oplossingsgericht werken. Dat is een 

enorme meerwaarde. Wat we ook goed 

vinden is dat de kinderen met Chessity 

op een heel speelse manier leren 

schaken.”

Maar scholen zijn verschillend, leerkrachten zijn verschillend 

- zijn er dan echt geen situaties waarin Chessity niet geschikt 

is? Francisca laat de vraag even op zich inwerken. Dan, na een 

korte stilte: “Nee, ik kan me niet voorstellen dat je als school 

zou willen zeggen dat je het níet wilt gebruiken. Ja sorry, ik 

ben echt heel enthousiast over het programma.”

Als leerkracht van groep 8 merkt ze dagelijks hoe het werken 

met Chessity haar leerlingen helpt in hun ontwikkeling. “Wij 

steken in de bovenbouw veel tijd in hoe ‘leren’ werkt, 

ook als voorbereiding op het middelbaar onderwijs. Dat 

vind ik in Chessity ook terug. De kinderen krijgen door 

het programma echt inzicht in hoe ze leren. Dat geven ze ook 

terug in hun reacties en verhalen. Daarom 

vind ik Chessity een geweldig hulpmiddel 

om hiervoor in te zetten.” 

GEEN DIGITALE KOPLOPER
Hoewel Chessity voorop loopt in de 

ontwikkeling van innovatief digitaal 

onderwijs, is De Valkenheuvel geen 

digitale koploper. “Wij zijn als school nog 

maar voorzichtig bezig met digitalisering”, 

vertelt Francisca, zelf een groot 

voorstander van digitaal onderwijs. “Dat 





heeft er mede mee te maken dat we een wat ouder team 

hebben. Voor sommige collega’s was de omschakeling naar 

digitaal onderwijs best een hele stap.” 

Tot vorig schooljaar waren er in De Valkenheuvel slechts twaalf 

computers en vijf iPads voor alle leerlingen. Mede dankzij de 

goede ervaringen met Chessity heeft De Valkenheuvel het 

digitale onderwijs flink uitgebreid. Niet omdat digitalisering een 

doel op zich is voor de school, maar omdat het onderwijsteam 

het ziet als een goed middel. Er zijn vijftig Chromebooks en 

twintig iPads aangeschaft en de leerkrachten zijn ook voor 

enkele andere vakken met digitale methodes gaan werken. 

“Wij kunnen als volwassen misschien nog wel zonder”, stelt 

Francisca, “maar voor de kinderen is het ontwikkelen van 

goede digitale vaardigheden echt van levensbelang.” 

GROEP 8 GEEFT LES AAN GROEP 3 EN 4
Niet alleen geeft De Valkenheuvel succesvol schaakles zonder 

dat daar een vakleerkracht aan te pas komt, zelfs de gewone 

leerkracht hoeft niet altijd de handen uit de mouwen te steken 

bij de schaaklessen. De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen 

namelijk les van de kinderen uit groep 8. Zij maken hen 

wegwijs in het programma en helpen bij vragen of problemen. 

Deze manier van werken past helemaal binnen het 

daltononderwijs, waarin samenwerken heel belangrijk is.



Profiteer van de kracht van 
kunstmatige intelligentie

Als leerkracht wil je je leerlingen zo veel mogelijk meegeven. Schaken, ja dat 
zou mooi zijn, maar hoe? Er valt zo veel te leren en de tijd is beperkt. 
En misschien kun je zelf niet (zo goed) schaken... Herken je dit?

Mogen we je voorstellen aan Chessto, het slimme robotje tjokvol 
kunstmatige intelligentie. Dankzij deze innovatieve technologie kun jij ook 
moeiteloos schaakles geven, zonder dat het je extra tijd kost.

Dit doet Chessto allemaal (en hoef jij dus niet te doen):

> gepersonaliseerde, gesproken instructie

> directe, elaboratieve feedback op maat

> verrijking en remediëring tijdens het leren

> wekelijks persoonlijke taken uitdelen (‘speciale missies’)

> just-in-time examens afnemen

> foutenanalyse en adaptief oefentraject na niet-gehaald examen

> de leerling live coachen tijdens een schaakpartij

> elke dag online schaaktoernooien

“Wij hebben dan ook heel bewust voor deze aanpak 

gekozen”, zegt Francisca, die naast groepsleerkracht ook 

daltoncoördinator is op De Valkenheuvel. “De kinderen 

leren al een beetje hoe ze een ander moeten begeleiden en 

coachen. Natuurlijk kunnen ze dat niet van de ene op de 

andere dag. Daarin hebben wij de kinderen begeleid. Nu 

weten ze bijvoorbeeld dat ze het goede antwoord niet moeten 

voorzeggen en dat ze de jongere kinderen echt zelf moeten 

laten nadenken.”

Het leuke is dat er door het schaken veel meer samenhang 

is gekomen tussen de leerlingen van de onderbouw en de 

bovenbouw op De Valkenheuvel. Door het schaken kennen 

de kinderen elkaar goed en weten ze precies hoe iedereen 

heet. “Als er nu een leerling van de bovenbouw naar beneden 

komt, hoor je heel vaak een enthousiast ‘hé, jij bent mijn 

schaakmaatje!’”

OUDERS ZIJN HEEL POSITIEF
Ook de ouders vinden het over het algemeen heel waardevol 

dat de school schaken aanbiedt. Een enkele keer vraagt een 

ouder zich af of schaken echt moet. “Dan zijn wij heel stellig: 

ja dat moet. Schaken hoort erbij op deze school, daar kiezen 

we heel bewust voor omdat we het belangrijk vinden.”

Schaken is een way of life geworden op De 

Valkenheuvel. Overal in de school staan schaakborden 

en onlangs hield de school zelfs een eigen schaaktoernooi 

gehouden waaraan alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 

meededen. En toen er een fancy fair werd gehouden, was 

het voor de leerlingen vanzelfsprekend dat ze schaakborden 

opstelden en zich lieten uitdagen. “Er kwamen allemaal vaders 

en opa’s op af met zo’n gezicht van ‘we zullen ze wel eens 

even verslaan’”, vertelt Francisca lachend. “En wat denk je? Er 

is niet één volwassene die van de kinderen heeft gewonnen! 

Ja, dat maakte wel indruk.”

De Valkenheuvel heeft zich aangeboden als pilotschool. 
Chessity test nieuwe software bij de Valkenheuvel, meet alle 
resultaten van de leerlingen en verbetert de software hierop. 
Bovendien helpen de leerlingen geregeld bugs zoeken - goed 
voor hun digitale skills!

“Als leerkracht kun 
je de begeleiding 

met een gerust hart 
toevertrouwen 
aan Chessto”

Dit is Chessto,
het robotje dat je leert schaken

Chessto is het pratende robotje in Chessity. 
Hij zit tjokvol kunstmatige intelligentie 

en helpt iedere leerling bij het leren 
schaken met uitleg 

en tips op maat.



Kant-en-klare leerlijn, geen gedoe

Je kunt zonder voorbereiding direct beginnen met de schaakles, ook als je zelf weinig of geen schaakkennis hebt. 
De leerlingen vinden meteen hun weg in het programma en bouwen stap-voor-stap aan hun schaakvaardigheden 
met meer dan 250 complete schaaklessen, inclusief adaptieve gesproken instructie door Chessto en videolessen. 
Chessity is een complete schaakmethode met een doorgaande leerlijn van beginner tot gevorderde schoolschaker. 

Leren door te doen

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

Schaken is een spelletje, leren ook

Nog nooit was leren zo leuk! Gamificatie is het geheime element dat maakt dat kinderen niet kunt wachten om weer 
te gaan leren. Leren door middel van games is heel aantrekkelijk voor kinderen en boost de motivatie. In gamend 
leren en gamificatie vindt Chessity aansluiting bij de digitale leefwereld waarin kinderen opgroeien. En het is ook 
nog eens supereffectief.

Als je een lesmethode zoekt om schaakles te geven, wil je 

natuurlijk de beste methode. Chessity is gemaakt vanuit het 

inzicht dat slimme digitalisering het krachtigste middel is om 

kinderen te laten leren en leerkrachten te ontzorgen. Je vindt 

het misschien spannend, maar je zult ontdekken hoe simpel 

de technologie het maakt om met vertrouwen een vak aan te 

bieden dat je zelf wellicht niet beheerst. Zonder dat het jou als 

leerkracht tijd en moeite kost.

En misschien wel het allerbelangrijkste: 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!

Chessity is geen gedigitaliseerde versie van een papieren 

methode, maar is volledig ontwikkeld vanuit een digitaal 

DNA. Uiteraard is Chessity adaptief en maakt het gebruik van 

gamend leren, maar daarnaast heeft het unieke geavanceerde 

kunstmatige intelligentie ontwikkeld. Dit maakt Chessity tot 

een van de meest innovatieve lesmethodes wereldwijd, zowel 

op het gebied van schaakonderwijs als in algemene zin.

ZELFSTANDIG LEREN MET CHESSTO
De methode is zo ingericht dat kinderen er helemaal 

zelfstandig en zelfgestuurd mee kunnen leren schaken. Dat 

gaat spelenderwijs, in een aantrekkelijke kindvriendelijke 

online leeromgeving, vol uitdagende minigames. De leerlingen 

krijgen daarbij hulp van het pratende robotje Chessto, een 

virtuele schaakleraar. Hij geeft gepersonaliseerde schaakuitleg, 

helpt wanneer een leerling iets moeilijk vindt en motiveert de 

leerling om door te zetten. 

Deze manier van leren schaken met Chessto versterkt 

de metacognitieve vaardigheden. Dit heeft als 

langetermijneffect dat leerlingen minder afhankelijk worden 

van een docent en beter gaan leren.

PLEZIER IN LEREN STAAT VOOROP

Leren schaken
is een feestje 

Haalbare leerstappen: ik kan het!

Dankzij gepersonaliseerd leren ontwikkelen kinderen een growth-mindset. Chessity prikkelt kinderen om haalbare 
leerstappen te maken. Daarvoor worden technology enhanced learning en artificial intelligence toegepast. 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.

Iedereen kan meekomen

Iedereen kan meekomen. Doordat alle leerlingen een gepersonaliseerd leerproces volgen, waarbij ze zich de 
nieuwe leerstof zelfstandig 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.

Is het al tijd voor een diplomafeestje?

Het dashboard geeft de leerkracht 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. Is het al tijd voor een 
diplomafeestje?

Chessto helpt niet alleen bij het aanleren en oefenen van 

nieuwe leerstof, hij leert de kinderen ook hoe ze de beste 

schaakpartijen kunnen spelen. Tijdens het schaken coacht 

Chessto de leerlingen met tips en adviezen die gebaseerd zijn 

op hun persoonlijke schaakniveau en gebruikersdata. Deze 

technologie is in geen enkele andere lesmethode beschikbaar.

MOTIVATIE VOOR ELKE LEERLING
Kinderen leren het best als ze gemotiveerd zijn om te leren. 

Chessity laat leerlingen ontdekken hoe leuk leren kan zijn. 

De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en 

kunnen zowel lineair als non-lineair leren. De methode maakt 

gebruikt van gamificatie. Dit stimuleert om veel te oefenen, 

wat tot hoge leeropbrengsten leidt.

VANAF GROEP 3
Chessity biedt een doorgaande leerlijn vanaf groep 3. De 

methode sluit aan bij elke vorm van onderwijs, waaronder 

groepsdoorbrekend werken en peer tutoring, en is zelfstandig 

te gebruiken als verbredingsmateriaal.



Uniek adaptief systeem

Elke leerling oefent op het 
eigen niveau

Gamend leren

Spelenderwijs schaken 
leren en oefenen

Inzicht in leerproces

Duidelijke dashboards 
voor docent en leerling

Laag technisch leesniveau

Elaboratieve
feedback

Persoonlijke leerroute

Leren van je fouten. 
Chessto zorgt voor 
scaffolding, geeft hulp op 
maat en past het niveau 
aan.

De kinderen stralen van 
enthousiasme. Dat maakt 

het erg leuk om bij
de schaakles te helpen.

Boubker Kaouass, hulpouder 
De Valkenheuvel - Driebergen

“

Toernooien spelen

Dagelijkse toernooien voor 
schoolschakers

Gratis thuisgebruik

Smaak te pakken?  
Oefen thuis door

Zelfvertrouwen

Geen zenuwen voor het 
schoolschaaktoernooi

Effectieve schaakdidactiek

Inzicht in eigen voortgang

Spannende games

Vanaf de eerste minuut dat ik op scholen 
met Chessity aan de slag ging, 

waren de leerlingen dolenthousiast. 
De kinderen krijgen gelijk feedback 

en via het dashboard kan ik precies zien wat de 
leerlingen nodig hebben 

om verder te groeien.

Regobert Eijkelkamp, leraar basisonderwijs - Hengelo

Wij laten jaarlijks de kinderen van 
groep 5 kennismaken met schaken. 
Met Chessity hebben we een goede 

schaakdidactiek gevonden. 
Het programma leert de kinderen 

op een heel leuke manier schaken in eigen 
tempo. Vele kinderen raakten begeesterd 
en zijn fanatiek met Chessity aan de slag.   

Nico Arkesteijn, directeur De Regenboog - Naaldwijk

“

“



De leerlingen gaan de uitdaging aan om in 
12 weken tijd het Pion-diploma te halen, met 
slechts een half uurtje schaken per week.

Zelf leer je hoe je de leerlingen begeleidt en 
maak je kennis met de basisfuncties van het 
dashboard. Het kost je nauwelijks tijd.

Chessity helpt je met duidelijke lesbrieven 
en extra materialen. Na 12 weken kunnen 
alle kinderen zo goed schaken dat ze kunnen 
meespelen in een afsluitend schaaktoernooi 
bij jou op school. 

Makkelijk beginnen: doe de
Chessity Diploma Challenge
De Chessity Diploma Challenge is speciaal ontwikkeld om leerlingen de eerste 
beginselen van het schaken bij te brengen en jou als leerkracht stap-voor-stap 
vertrouwd te maken met het gebruik van Chessity. 

Kenniscentrum

Stap-voor-stap info over 
het gebruik van Chessity

Chessity Academy

Razendsnel wegwijs met 
korte video’s en how to’s

Community

Wissel ervaringen uit met 
andere leerkrachten

Extra: 
spiekposters

Erkende diploma’s

Al meer dan 6000 officiële 
schaakdiploma’s gehaald

Succesvol

Tienduizenden leerlingen 
op meer dan 325 scholen

Vorige week deden we voor het eerst online mee met een Chessity-toernooi. 
De kinderen hebben zichtbaar genoten.”           De Zonnewende, Apeldoorn 

Volledig online

Niets installeren. Werkt op 
elke computer of tablet

Aanvullend materiaal: 
persoonlijke werkboeken

Een plek in de rapportmap of het 
portfolio geeft schaken zichtbare 
waarde voor iedereen. Kinderen 
zien dat inspanningen serieus 
genomen worden en ook hun 
ouders ervaren dat.

Dit automatisch te genereren 
rapport maakt op één A4-tje 
duidelijk welke groei de leerling 
doormaakt met schaken.

Schaakrapport: zichtbare waarde

Schaken leren 
= schaken doen

Leren schaken is leuk, maar 
schaken tegen andere kinderen 
is nog veel leuker! Daarom zijn 
er iedere schooldag online 

schaaktoernooien in Chessity.

Speel in een veilige omgeving 
tegen klasgenoten of tegen 

leerlingen van andere 
scholen.



Zo wordt leren wel 
héél leuk!

Doe een workshop

Schaken met Chessity

Zin in een schaakfeestje?

Doe een gratis workshop en ervaar samen met 
je leerlingen het plezier en gemak van leren 
schaken met Chessity.

> Direct beginnen
> Geen schaakkennis nodig
> Leerplezier staat voorop

De schaakworkshop is geschikt voor groep 3 tot en met 8 
en duurt ongeveer een uur. Wedden dat jullie dan nog 
niet willen stoppen?

Vraag nu je workshop aan:

WWW.CHESSITY.COM/NL/WORKSHOP-REGISTRATIE

De voordelen van Chessity
> Persoonlijk: interactief leren schaken en oefenen op maat

> Stimulerend: kinderen ontdekken het plezier van leren

> Slim: intelligente digitale didactiek

> Inclusief: ontwikkeling van 21st-century skills

> Betaalbaar: past binnen elk schoolbudget

ERVAAR ZELF HOE MAKKELIJK CHESSITY WERKT

Profiteer 
van het succes

325+ scholen

12.000 leerlingen per 
maand

6000+ diploma’s

Meer weten?

contact@chessity.com


