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Maria Clara Geurs

GEEF AF!
Eenvoudig documenten delen
Computervaardigheden bij jonge kinderen

Eureka Leuven

Eureka Wat doen we?

School als expertisebron 
rond didactiek 
& leerproblemen

ADIBoeken & LeesVoor!
= digitale toegankelijkheid

E-learning die kind en 
coach ondersteunt

Onderzoek en projecten 
rond leerstoornissen

Vormingen, workshops, 
cursussen, opleidingen

(Werk)boeken, video’s,
sociale media en meer

Computervaardigheden Wat voor wie?

Wat voor wie?

Specifieke behoeften
vragen
om specifieke tools.
Bv. ADIBoeken
en voorleessoftware
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Wat is het effect?

Dit zeggen leerlingen van ADIBib:

• 3,7/5 Minder moe van lees- of schrijfwerk
• 3,3/5 Meer talent gebruiken en minder struikelen over lezen of schrijven
• 3,7/5 Alles beter terugvinden op de computer
• 3,5/5 Betere punten halen
• 3,5/5 Beter in mijn vel

Computervaardigheden

Resultaten enquête 2021

Waar zetten we op in?

ICT biedt hefbomen:

Nieuwe 
vaardigheden

Tijd winnen Extra hulp

Minder fouten
Meer succes

Computervaardigheden

Waarom?

Project GEEF AF: ontstaan

• Leerstoornissen: ≠ computer(s) in de klas
o Computervaardigheden worden te vaak verondersteld
o Voorleessoftware
o Word
o PowerPoint 

• Niet evident voor kind én coach
• Taken/toetsen/website delen met meerdere coaches

GEEF AF
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Waarom?

Project GEEF AF: de computer in de klas?

• Veel vaardigheden nodig: Word, mappenbeheer, opslaan, 
naamgeving …
o Beschouw niets als evident!

• Vaardigheden zijn voor het leven!
o Studeren met de computer
o Spellingcontrole goed leren gebruiken, kopiëren, plakken …
o Woordenschat leren met PowerPoint
o Voorleessoftware 

• Wie is er verantwoordelijk om deze vaardigheden aan te leren?

GEEF AF

GEEF AF Hoe?

Ga als coach vroeg genoeg op je handen zitten!

• Tijd voor vaardigheden = competentiegevoel

• Tijd om netwerk in te zetten = betrokkenheid

• Tijd om het zelf te kunnen = autonomie

Maak afspraken over

• Computer uitpakken en opruimen
• Goede computerhygiëne
• Wat mag, mag niet en/of moet?
• Wat als de computer niet werkt?

- Herstart programma

- Herstart computer
- Hulp in de klas?
- Hulp buiten de klas?

GEEF AF Hoe?

veiligheid 
& respect

7

8

9



Com@ModemDag 2022

4

Nuttige 
vaardigheden 
voor iedereen

GEEF AF Voor wie?

GEEF AF Voor wie?

Vaardigheden voor iedereen

• Spellingcontrole
• Begrippen/woordenschat
• Multisensorieel leren vanuit video/tekst/foto

• Documenten vinden, openen, opslaan

• Veilig en respectvol omgaan met materiaal
• Probleemoplossende vaardigheden
• Mediawijsheid

GEEF AF Voor wie?

De computer in elke les?

• Woordenschatuitbreiding

• Studeren en inoefenen

• Foutenanalyse en zelfcontrole

• Hulpmiddelen bij de hand

• Zelfsturend en zelfstandig leren
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GEEF AF Wordvaardigheden

GEEF AF Internetvaardigheden

GEEF AF PowerPointvaardigheden
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GEEF AF! 
Eenvoudig delen en
leren via CleverKids

GEEF AF! 
Eenvoudig delen en
leren via CleverKids

Delen en leren centraal via CleverKids
Kind en coach voelen zich thuis

Coach

Automatisch differentiëren

Beheer leerlingen en groepen

Werk samen met collega’s

Overzichtelijke rapportage

Eenvoudig delen en leren

GEEF AF Aanbod

GEEF AF biedt je gratis toegang tot:

• Eenvoudige deelsoftware CleverKids d.m.v. (geplande) acties 
o Leerlingen vinden wat ze moeten afgeven of downloaden
o Coach bepaalt waar en met welke naam
o Coach houdt het overzicht over de hele klas
o Voor iedereen op dezelfde manier, ongeacht het toestel. Geen 

sticks/mails/… 
o Op maat waar nodig, bv. oefeningen, instructie, differentiatie 

• Stappenplannen in woord en beeld die computervaardig leren maken 
• Oefeningen op computervaardigheden 
• Toegang voor het hele netwerk: samen oefenen

• www.eurekaleuven.be/geef-af  
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GEEF AF Aanbod

Aanbod leren

• Oefeningen in torens/leerlijnen: taal, Frans, rekenen
• Korte video’s om te studeren
• Digitale bibliotheek 
• Eenvoudig differentiëren
• Digitools

• Toegang voor het hele netwerk 
• Je eigen school/praktijk

CleverKids CleverKids als oplossing voor eenvoudig delen

CleverKids Oefeningen met voorleeshulp
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CleverKids Samen snel op de juiste website

Naar de website

CleverKids Bestanden gestructureerd delen met leerlingen

Naar de website

CleverKids Inzicht door materialen te gebruiken
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Leren Delen
Jij leert.

Wij geven feedback en passen aan.
Jij deelt.

Wij maken het haalbaar.

In één klik 
oefenen op maat

Aanbod
op maat

Feedback
en analyse

Vindbaar Eenvoudig Flexibel

Wij zoeken welke 
oefeningen het best 

passen bij elke 
leerling en sturen 
op elk moment bij.

Je leerlingen 
gericht aan het 
werk zetten is 

kinderspel met 
CleverKids.

Een foutenanalyse 
geeft gerichte hulp. 
Zo krijgt de leerling 

hulp en jij houdt 
overzicht.

Jij als leerkracht 
bepaalt de 

structuur. De 
leerlingen vinden 

alles centraal.

In enkele klikken 
deel jij wat je wil, 
wanneer je wil.

Leerlingen vinden 
steeds alles terug.

Eén kind of heel de 
klas? Jij deelt snel 

met wie je wil.
Gebruik CleverKids 
de hele dag door.

Leren Delen Digitools Rapport Bibliotheek

GEEF AF Voor wie?

GEEF AF! Voor wie?

• Gratis project voor ouders, leerkrachten, logopedisten
• Samen het kind met een computer in de klas computervaardig maken
• Driejarenproject

• Schrijf in via www.eurekaleuven.be/geef-af

Wees een hefboom
Nu tijd verliezen om straks tijd te winnen!
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Volg Eureka

Eureka.TV

Eureka Leuven

www.eurekaleuven.be

info@eurekaleuven.be

Vakantiecursussen

Diagnose & advies

Leermiddelen

Dagonderwijs op maat

ADIBoeken & LeesVoor!

CleverKids

LetOp!-Nieuwsbrief
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