
 

Doe niet hip 

over 

technologie, 

maak het 

hipper! 
de kijk van drs. Joost Walraven 

op technologie in het onderwijs 

Door Madelief Lenders

Joost Walraven is hoofddocent 

Management bij het RadboudCSW en 

staat misschien voor dezelfde klas als 

u als lezer. Interessant om dan eens 

in zijn onderwijskeuken te kijken. 

Zoals de titel al verklapt: hij stelt de 

huidige technologie aan de kaak. We 

lezen hoe Joost Walraven het graag 

zou willen zien.  

Hoe ziet uw les eruit? 

“Ik probeer zoveel mogelijk 

verschillende werkvormen te gebruiken. 

Ik varieer veel en er is veel beweging. 

Een aantal voorbeelden zijn 

discussiegroepjes, het verdedigen van 

stellingen in twee kampen en kort 

presenteren zonder PowerPoint. Ook 

doe ik graag rollenspelen, bijvoorbeeld 

waarin de  studenten ‘het 

verschrikkelijke team’ spelen. Ook laat 

ik vaak videofragmenten zien die raken 

aan het onderwerp van de les, als iets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie? drs. Joost Walraven 

Functie?   

Klinisch Psycholoog en Manager 

Zorg Ernstige Psychische 

Aandoeningen bij Dimence 

Hoofddocent Management bij 

RadboudCSW 

Boodschap: Doe niet hip over 

technologie, maak het hipper! 

Altijd online? Dagelijks check ik 

Twitter en LinkedIn. Zo ben ik de 

eerste die op de hoogte is.  Ik wil er 

niet meer dan een kwartier aan 

besteden.  

Technologische tip? 

Blendle. Als er ergens iets over mijn 

vakgebied is geschreven in de krant,  

dan krijg ik daar vanuit alle kranten 

en tijdschriften een berichtje over.  

De artikelen worden geselecteerd 

met keywords die je kiest. Je betaalt 

per artikel. Zo blijf ik heel gericht op 

de hoogte.  

SlideShark. Geen gedoe meer met 

het projecteren van een powerponit 

op een groot scherm met de iPad. Je 

laadt je Powerpoint in SlideShark en 

hij doet het! Erg prettig. 

 

 



grappigs en luchtigs voor tussendoor. 

Het werkt goed, dat zie ik terug in de 

beoordelingen. Ik denk dat het vooral 

komt door de afwisseling die ik bied.” 

Er is dus veel interactie in het 

onderwijs dat u geeft. Wat is de rol 

van technologie hierbij? 

“Dat vind ik moeilijk om te 

beantwoorden, omdat ik met hetzelfde 

probleem zit als op mijn werk als 

Klinisch Psycholoog waar we werken 

met e-mental health. De overheid en 

verzekeraars vinden het fantastisch. Dit 

is vooral omdat het hen minder geld 

kost. Omdat ik werk met mensen met 

ernstige psychische aandoeningen, 

vraag ik vraag me weleens af ‘wanneer 

helpt het mij nu echt?’ Het lijkt mij 

minder vaak te helpen dan de 

verzekeraars en de overheid denken. Ik 

denk dat we allemaal te hip doen over 

technologie. ” 

“De overheid en 

verzekeraars vinden e-

mental health fantastisch. 

Ik vraag me weleens af: 

‘wanneer helpt het mij nu 

echt?’.” 

Hoe ziet het gebruik van e-mental 

health er in de praktijk uit? 

 

“Vaak hebben cliënten met een ernstige 

psychische aandoening geen computer 

of kunnen ze er niet mee omgaan. 

Daarnaast zijn de online protocollen die 

we gebruiken niet meer dan een platte 

omzetting van papier naar digitaal. Het 

is niet leuk en niet spannend. Als je ziet 

hoe het eruit ziet, dan heb je vaak gelijk 

geen zin meer.” 

“Ik vind dat technologie er 

hip uit moet zien.” 

E-mental health  voldoet volgens u 

niet aan uw behoeften. Waar zou 

technologie in algemene zin volgens u 

aan moeten voldoen? 

“Ik vind dat technologie er hip uit moet 

zien. We kunnen bijvoorbeeld kijken 

naar wat wel werkt. Kijk naar hoe hip 

WhatsApp is en hoe vlot mensen 

daarmee kunnen interacteren. 

Daarnaast moet het meer zijn dan alleen 

een digitale versie van iets op papier. 

We moeten er in één keer op meerdere 

punten op vooruit gaan.”  

Welke vorm van technologie voldoet 

volgens u wel aan uw behoefte? 

Kahoot 

“Ik vind het belangrijk om te weten wat 

er is blijven hangen van de stof of wat de 

voorkennis is van mijn studenten. Met 

Kahoot kan ik zelf een online quiz 

maken en studenten deze laten invullen 

tijdens de les. Iedereen pakt zijn iPad, 

logt in en doet mee en op het grote 

scherm zie je de resultaten live 

verschijnen, begeleid door een spannend 

muziekje. Aan het einde komt de 

winnaar in beeld. Kahoot is erg 

makkelijk en snel te gebruiken, dat 

maakt het voor mij aantrekkelijk. Online 

staat het allemaal klaar.” 

Zelf video’s maken 

“Om studenten vóór de les al kennis op 

te laten doen, lijkt het me leuk om 



filmpjes waarin ik uitleg geef online te 

zetten, maar ik neem er niet de tijd voor 

om het in elkaar te zetten. Ik zet nu 

filmpjes van anderen op Moodle, nog 

niet van mezelf.” 

“Technologie moet meer 

zijn dan een digitale versie 

van iets. We moeten er in 

één keer op meerdere 

punten op vooruit gaan.” 

Wat is er zo handig aan het gebruik 

van eigen filmpjes? 

“In de les moet je de tijd waarin je 

presenteert kort houden, omdat 

aandacht van mensen maar kort is. Als 

kennisoverdracht van tevoren al kan 

plaatsvinden en ik hierdoor iets minder 

hoef te vertellen tijdens de les, kan ik 

meer tijd in andere werkvormen steken. 

Dat werkt goed, denk ik.” 

U vindt het gebruik van verschillende 

werkvormen belangrijk. Welk idee zit 

hierachter? 

“Leren doe je vooral door iets uit te 

voeren. Daarnaast onthoud je beter als 

je meerdere zintuigen gebruikt.” 

U zou graag video’s met uitleg van 

uzelf voor studenten maken, maar 

doet dit nu nog niet. Wat mist er nog 

om die stap te zetten? 

“Ik denk dat ik over de drempel 

geholpen moet worden. Zo zie ik mezelf 

niet graag op film terug en zou ik 

daarom nog een keer met iemand 

moeten oefenen. Dit zou in een groepje 

kunnen bijvoorbeeld, zoals het iSpon-

clubje waar we samen hebben gekeken 

naar welke apps we kunnen gebruiken 

in de les. Ik stel voor om samen een 

filmpje te maken!” 

“Meer oefenen”, zegt u. Wat vindt u 

belangrijk als het gaat om het 

eindproduct? 

“Ik zou graag een filmpje maken dat ik 

een aantal jaar kan gebruiken. Een 

voorwaarde is dat het van goede 

kwaliteit is, zodat je het maar één keer 

in de zoveel jaar iets hoeft op te nemen. 

Qua inhoud kunnen veel filmpjes rond 

de drie jaar mee.” 

“Leren doe je vooral door 

iets uit te voeren. 

Daarnaast onthoud je beter 

als je meerdere zintuigen 

gebruikt.” 

Wat heeft u nodig om zelf een filmpje 

op te nemen? 

“Ik heb zelf een videocamera en ik heb 

zelfs een statief, maar de vraag is of je 

dat zelf zou doen. De vraag is ook waar 

je dat in huis zou doen. Het voelt 

ongemakkelijk om het thuis te doen. 

Daarnaast gaat het filmpje ook niet in 

één keer goed. Als er een professionele 

setting gecreëerd zou worden in een 

ruimte die toegankelijk is voor docenten, 

dan zou ik er zeker tijd voor vrij maken. 

Waar ik dan wel tegen op zou zien is het 

editen van een video, omdat ik dat nooit 

doe. Hier zou ik wat hulp bij kunnen 

gebruiken.” 



“Ik heb zelf een 

videocamera. Ik heb zelfs 

een statief, maar de vraag 

is of je zelf een filmpje zou 

opnemen. Het voelt 

ongemakkelijk om dat thuis 

te doen.” 

Als u alles tot uw beschikking zou 

hebben, wat zou u graag willen doen 

qua technologie? 

“Ik zou het zou heel gaaf vinden om 

serious gaming te gebruiken in mijn 

cursus.” 

Hoe zou serious gaming eruit zien in 

uw cursus? 

“Het zou een online spel zijn dat we met 

alle cursisten kunnen doen en dat de 

hele cursus doorgaat. Een voorbeeld in 

een andere context is een project op de 

HKU waarbij mensen met schizofrenie 

elkaar uitdagingen geven in een spel en 

daarmee punten halen om daar 

vervolgens hun online ruimte mee in te 

richten of andere leuke dingen te doen 

in het spel. In het geval van mijn cursus 

zouden we een bedrijfssimulatie met 

elkaar kunnen spelen, een 

managementspel. Er zijn inmiddels 

genoeg spellen, het is denk ik een 

kwestie van zoeken.” 

Waar zou een spel aan moeten 

voldoen? 

“Er moet een duidelijk spelelement in 

zitten. Het is bijvoorbeeld leuk om een 

online kennisdagboek te ontwikkelen 

door studenten zelf kennis te laten 

bijdragen. Maar hier hoort wel een 

beloning bij. Ze zouden bijvoorbeeld 

punten moeten krijgen op het moment 

dat ze iets bijdragen. Uiteindelijk 

moeten ze een X aantal punten halen om 

de cursus af te kunnen ronden. Het moet 

niet zijn zoals de normale online cursus. 

Dat vind ik te saai, want dan ben je 

alleen dingen aan het invullen. Een 

papieren opdracht of een online 

formulier dat maakt voor mij geen 

verschil. Daardoor word ik niet 

gemotiveerd. Het mag best competitief 

zijn. Als ik daarmee aan de slag zou 

kunnen, dan zou dat mij over de 

drempel helpen om tijd te steken in het 

mij eigen maken van technologie.” 

“Ik zou het zou heel gaaf 
vinden om serious gaming 
te gebruiken in mijn cursus. 
Het mag best competitief 
zijn.” 

Wat we gelezen hebben geeft 

actiepunten aan: we kunnen oefenen in 

videogroepjes, zoeken naar serious 

games en technologie aantrekkelijker 

maken. Maar ook komt naar voren hoe 

een visie op leren zoals ‘leren doe je 

door iets uit te voeren’, je kan inspireren 

om hierbij een tool te zoeken. Ook welke 

vragen en twijfels hierbij ook bij u op 

kunnen komen en hoe we die zouden 

kunnen oplossen. Tijdens het interview 

viel het op hoe leuk het is om verder te 

dromen over wat er mogelijk zou 

kunnen zijn als je alles tot je 

beschikking zou hebben. Droomt u ook 

eens over wat u zou willen? 


