Interactieve whiteboards

20 Quick Wins met digiborden
Krijgen hands-on
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Ondersteunen van continue professionele ontwikkeling
van docenten beroepsonderwijs in het gebruik van
interactieve whiteboards.
SmartVET is een overdracht van innovatie project onder
het Lifelong Learning Programme van de Europese Unie
gefinancierd.
Het project gaat over de ondersteuning van de
voortdurende professionele ontwikkeling van leraren
in het beroepsonderwijs in het gebruik van interactieve
whiteboards voor onderwijs en leren. Zeven ‘Champions’
werden gekozen om dit spannende project te leiden,
het bieden van ondersteuning en begeleiding aan meer
dan 70 VET leraren in het graafschap Wicklow centra.
De bijbehorende SmartVET site op http://
etuitionnetwork.ning.com bevat lesmateriaal, nuttige
links, middelen, video’s en meer informatie over het
project en de geboekte vooruitgang.

De SmartVET projectpartners zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Fastrack to IT (Ireland)
Irish Vocational Education Association (IVEA)
Tell Consult (The Netherlands)
City College Norwich (UK)
County Wicklow VEC (Ireland)
ENAIP FVG (Italy)
National Council for Technology in Education
(Ireland)

Leerkrachten uit de volgende County Wicklow VEC en
scholen nemen deel aan het project:
•
•
•
•
•

Arklow Further Education Centre
Blessington Further Education Centre
Bray and North Wicklow Youthreach
Bray Adult Education Centre
Bray Institute of Further Education

Interactieve Whiteboards

20 Quick Wins: hands-on met digiborden.
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“De middelmatige leraar praat.
De goede leraar legt uit. De betere
leraar laat zien. De geweldige leraar
inspireert”
Deze woorden van William Arthur Ward klinken
waarachtig als je nadenkt over waarom interactieve
schoolborden nuttig zijn. Het is onze taak om zaken
zo duidelijk mogelijk uit te leggen, en het digitale
schoolbord (ook wel digibord genoemd) is een
hulpmiddel om dit te doen – niets meer, niets minder.
Het digibord stimuleert leraren om in hun werk
technologie te gebruiken om te inspireren en
actief leren te bevorderen. Het biedt lerenden een
gemengde leer ervaring en stelt hen in staat creatiever
te zijn. Bij voorbeeld, door hun presentaties voor
klasgenoten te versterken. Het digibord stelt leraren in
staat materialen te delen en te hergebruiken.
Het digibord biedt u, de leraar, toegang tot uw
digitaal materiaal vanaf elke computer. Waar het
om gaat is dat het digibord eenvoudigweg een
hulpmiddel is. Goed onderwijs is goed onderwijs, en
een goede uitleg is een goede uitleg. Voor heel wat
docenten, en in heel wat vakken, geldt dat we dezelfde
zaken aan het uitleggen zijn die tien, vijftig of honderd
jaar geleden ook uitgelegd werden, maar tegelijkertijd
bieden we de uitleg voor de moderne student anders
aan. Mensen vertrouwen datgene dat ze kennen.
De mensen die liever in de rij staan in de bank dan
de geldautomaat te gebruiken doen dit omdat ze
de technologie niet vertrouwen. Dit is de procedure
waarmee ze vertrouwd zijn. Zo hebben ze het al een
hele tijd gedaan. Moderne studenten (digital natives)
zijn opgegroeid met technologie overal om hen heen,
ze zijn ermee vertrouwd en kunnen er in het algemeen
zeer deskundig mee omgaan. Als leraren moeten we
dit gegeven omarmen en technologie ook in onze
klaslokalen gebruiken.
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Geschreven door Anne McGrath en Keith Clarges

Feedback tijdens het Arklow
Bootcamp, maart 2013: trainingssessie
in het gebruik van digiborden.
Docent 1 :
Een groot deel van de studenten zijn
visuele en tactiele leerders en maken
graag gebruik van het digibord.
Ik voel dat ik in staat om een
heleboel interessante activiteiten te
ontwikkelen om de studenten bij de
les te betrekken nu ik een goed begrip
van de technologie en didaktiek heb.
Docent 2 :
Ik heb volop genoten van de twee
dagen. Het was interactief en leuk .
Er waren tal van prijzen, dat is altijd
goed. Het Smartboard team werkte
echt goed en hun presentaties
waren flitsend. Inspirerende zaken!
Docent 3 :
Docent 3 :
Ik heb echt genoten van de sessies,
ze werden op een zeer ontspannen
manier uitgevoerd en er was niks
mis mee om voor gek te staan!

Er zijn geen magische bulletpoints in
het onderwijs . Die prachtige techniek
of dat stukje technologie of wat
dan ook dat uw onderwijs praktijk
verandert en van al uw leerlingen
genieën maakt, bestaat niet .
Het digibord is gewoon een ander stuk gereedschap
en zal het lesgeven niet van u overnemen of de
werkboeken van je studenten corrigeren terwijl u naar
huis gaat.
In de kern is het een meer geavanceerde versie van
dat stuk onderwijs -technologie dat al bestaat sinds
de grotten van Lascaux , een plaat van iets om op te
schrijven, terwijl u , de leraar, uitlegt en demonstreert.
Echter, net als Mies Van der Rohe zei, de duivel zit in de
details , en dat is hier het geval.
De oppervlakten waar les op wordt gegeven zijn
de afgelopen 17.302 jaar redelijk veranderd. Een
interactief whiteboard en de bijbehorende software,
kunnen erg veel pagina’s aan werk opslaan. In plaats
van verder de grot in te moeten lopen, kunt u dus
gewoon een nieuwe pagina beginnen. De software
onthoudt wat u heeft gedaan: vorige week, vorige
maand of vorig jaar. U kunt uw activiteiten ermee
opnemen. U kunt er een tekening mee opnemen, dit
vervolgens terugspelen, op Youtube zetten of naar uw

studenten opsturen.
Het is een venster naar een ander klaslokaal of de
Niagarawatervallen. U kunt naar elke gewenste
website gaan; het is een vliegend klaslokaal.
Door middel van een webcam kan iedereen over
uw schouder mee kijken terwijl u een bepaalde
gecompliceerde taak uitvoert. Daarnaast is het
digibord een bouwpakket voor interactieve
activiteiten.
Leerlingen kunnen teksten uitzoeken, met wiskundige
functies spelen, educatieve woordenschatspelletjes
doen, plaatjes aan elkaar verbinden en hun eigen
presentaties over hun werk maken. U kunt werk met
uw collega’s delen en lesmateriaal van ze lenen, als u
dezelfde onderwerpen behandelt. In feite is het niet
het whiteboard dat al deze dingen doet, maar u kunt
ervoor kiezen om het hiervoor in te zetten. Om goed
te kunnen beslissen hoe het bord het beste gebruikt
kan worden, moet u nagaan waarom u het gebruikt.
Wij hopen dat in het programma waarvan deze gids
onderdeel is, wij u de handvatten kunnen bieden om
na te kunnen gaan wat u doceert en hoe, zodat u kunt
beslissen welke van de bovenstaande mogelijkheden
u kunnen helpen.
Geschreven door de docent Laurence Cuffe
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Begin simpel: Doe gewoon
wat u op een ouderwets
schoolbord zou doen: maak
aantekeningen!

De Notebook-applicatie is net zo gemakkelijk in
gebruik als het kladpapier van een flipover, maar nu
kunt u al uw aantekeningen elektronisch opslaan om
ze later te hergebruiken, aan te passen of met anderen
te delen. Om toegang te krijgen tot het kladblok volgt
u de onderstaande gemakkelijke stappen en begint u
vervolgens te schrijven.
Open de Notebook-software door te drukken op Start
> Programma’s > SMART Board Software > SMART
Notebook

2

Leer om te gaan met de
basisprincipes: zodra u de
basis kent zal het heel snel gaan

Het is belangrijk dat u zich vertrouwd maakt met de
volgende tools, want dit is de sleutel tot succes:
Pen / Wisser –U zult ongetwijfeld een hoop gaan
schrijven op het digibord. Het is daarom een goed idee
om eerst wat te oefenen. Op het kleurenpalet kunt u
de kleur van uw pen aanpassen, en ook de dikte. De
gum zal alles uitwissen dat met pen is geschreven,
maar vormen of teksten laten staan. Bekijk “Snel succes
5” voor wat lol met dit feitje.
Selectie-tool – Dit is een interactieve tool. Gebruik
het als u iets wilt veranderen op het scherm, bijv. als u
iets wilt verplaatsen op de pagina of het groter/kleiner
wilt maken. Klik op de selectie-tool en tik vervolgens
op een element op het scherm. U kunt het element
vervolgens bewegen, ronddraaien en de omvang
aanpassen. U kunt dit ook met meerde objecten
tegelijkertijd doen.
Tekst – Soms is het handiger om een tekst in te typen
in plaats van met de muis of direct op het scherm te
schrijven. Klik op de tekst-tool en klik vervolgens op
de pagina om een tekstvak toe te voegen. Digibordtekst maakt gebruik van bediening die u al kent van
uw tekstverwerkingsprogramma. U kunt ook tekst
knippen en direct in uw tekstvak plakken.
Vormen – Alle digiborden hebben verschillende
vormen beschikbaar, van de standaard “primitieve”,
tot complexere vormen. Gebruik de verfemmer om
de vormen in te kleuren. Gebruik de vormen om
grafieken, diagrammen of flowcharts te maken. Let op:
wennen aan de software kan wat moeizaam zijn als u
steeds op het digibord moet werken. Zie “Snel succes
7” voor ideeën om dit tegen te gaan.
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Soms helpt een nieuw
perspectief: zoals het
vogelperspectief van Google Earth!
Hiervoor moet u Google Earth op uw lokale computer
of netwerk hebben geïnstalleerd. Open Google Earth
via uw digibord. Gebruik de wijzer of uw vinger om de
wereld rond te vliegen en in te zoomen op gebieden
die relevant zijn voor uw les. U kunt steden rondreizen
in 3D, Wikipedia-artikelen en getagde foto’s openen en
zowel straat- als satellietfoto’s bekijken. Uw leerlingen
kunnen de wereld rondreizen en specifieke steden of
gebieden opzoeken.
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Tijd om het bord weer
schoon te maken.
Verwijder direct verschillende
aantekeningen, notities, etc.
Een handige tip om in één keer allerlei krabbels weg
te halen is om ze te omcirkelen en weg te klikken...
Trek simpelweg een lijntje met een wisser om alle
aantekeningen die u wilt verwijderen en eindig weer
waar u begonnen bent, zodat er een gesloten cirkel
ontstaat. Klik in het midden van de cirkel en voilà: alles
is meteen weg.
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Een beetje magie met
Verberg en toon: neem
de tijd om dit goed voor
te bereiden, dan krijgt u
fantastische reacties van uw klas.
Dit is een erg gemakkelijk trucje, maar het zorgt er wel
voor dat de klas echt betrokken wordt… en dat u net
een goochelaar bent. Typ het antwoord op een vraag
in een tekstvak en verberg het vervolgens door er met
een pen overheen te gaan dat dezelfde kleur heeft als
de achtergrond van de presentatie. Als het tijd is om
het antwoord te tonen, gebruik dan simpelweg de
gum en het antwoord komt tevoorschijn. Abracadabra!

6

Houd uw bord netjes
geordend: leer hoe u uw
schoolbord kunt kalibreren.
Het is belangrijk om uw whiteboard geordend te houden.
Dan houdt u uw werk nauwkeurig en hoeft u geen
hoofdpijn te krijgen van het turen naar het scherm. Er zijn
3 simpele manieren om uw SMART digibord te kalibreren.

1.
2.
3.

Klik op het SMART-pictogram van het systeemvak,
selecteer “Oriënteren” en volg de instructies.
Klik in het SMART Start Centre op het
beletselteken en selecteer vervolgens “Oriënteer
Smart Board”.
Druk tegelijkertijd op de twee knoppen naast het
penvak (toetsenbord en rechtermuisklik). Hiermee
wordt de oriëntatie setup opgestart.

Het is handig om een spiekbriefje achter de hand te
houden waar deze instructies op staan.
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Dit is simpel, praktisch en
erg belangrijk: neem de
software mee! U zult er geen
spijt van krijgen!
Als u de gepatenteerde digibord-software gebruikt,
en u werkt in een educatieve instelling, dan is de
kans groot dat uw IT-afdeling de software alleen op
de computer heeft geïnstalleerd die het dichtst bij
het whiteboard staat, en nergens anders. Vraag of de

software ook op uw werkcomputer geïnstalleerd kan
worden of op uw laptop of zelfs uw thuiscomputer.
Dan kunt u de software overal gebruiken en er snel
vertrouwd mee raken. Bovendien kunt u lesmateriaal
maken en voorbereiden, waar u maar wilt.
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Dat van die software is
echt reuze handig... maar
als het wat lastig is om uw ITafdeling over te halen, dan is
er ook een alternatief.

U hoeft zich niet te beperken tot de gepatenteerde
software die bij dit whiteboard hoort. Er zijn een
aantal gratis pakketten die ook goed werken met een
touchscreen. (Zelf zijn we gek op Triptico (http://www.
triptico.co.uk/) , en voor wiskundeleraren is Geogebra
een aanrader)

Heeft u er wel eens over nagedacht om uw digibord als een tafel te gebruiken?
Oké, we beseffen dat dit niet voor elke docent mogelijk zal zijn omdat veel docenten het moeten doen met de
lokalen zoals ze al zijn ingericht. Maar we willen graag dit leuke idee voor het gebruik van digiborden met u delen
- mocht u de kans krijgen om een klaslokaal te ontwerpen dan is dit zeker iets om bij stil te staan. Gebruik een
digibord met een ‘short throw’ projector (dat zijn de projectoren die dicht bij het digibord zelf staan). Maak ruimte
vrij in het midden van het klaslokaal en leg het digibord horizontaal op de poten van een bureau. Plug het in en u
heeft een interactief whiteboard als tafel.
Waarom is dit zo’n goed idee? Simpel! Stelt u zich eens voor dat de hele klas om de tafel heen staat, met u ertussen.
Zo kan iedereen aan de les bijdragen, staat de leraar niet meer in zijn eentje voor de klas en kunnen de leerlingen
elkaar in de les betrekken. Nou, dat moet toch het proberen waard zijn.
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Kloonaanval: er is niets mis
met knippen en plakken.

Gebruik de kloontool om passages van interpunctie te
kunnen voorzien. U kunt een punt, komma, apostrof
en dergelijke kopiëren en op elke gewenste plaats
neerzetten. Werk in groepen, zodat er geen druk ligt
op het individu. Dit is een fantastische manier om
leerlingen grammaticalessen te geven.
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Oké, het wordt inmiddels
wel heel serieus: tijd voor
een spelletje waar de hele klas
aan mee kan doen.
Laten we een anagramspelletje doen. Dit is een
simpel spelletje, maar het biedt veel inspiratie voor
vergelijkbare activiteiten. Maak twee tekstblokken,
volledig ingekleurd. Typ in een van de twee blokken
een anagram en in de ander het antwoord. Plaats
het blok met de anagram over het blok met het
antwoord. Leerlingen kunnen vervolgens om de
beurt anagrammen oplossen en u kunt het bovenste
blok wegslepen om het goede antwoord te tonen.
Een alternatief is om het scherm te vullen met 20
tekstblokken: de ene helt met anagrammen, de andere
met de oplossingen. Hussel ze door elkaar op het
scherm en laat de leerlingen lijntjes trekken tussen
het anagram en de oplossing. Wilt u het wat lastiger
maken? Gebruik dan een klokje op het scherm en
geef de leerlingen 30 seconden om zoveel mogelijk
anagrammen op te lossen.
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Er bestaat gratis
software voor het
maken van mindmaps: ideaal
voor tijdens de les.

Met mindmaps kunnen leerlingen hun werk goed
structureren en complexe scenario’s uitstekend
visualiseren. Digiborden bieden de mogelijkheid om
samen aan mindmap-oefeningen te werken. Als u niet
in het bezit bent van software voor het maken van
mindmaps, gebruik dan een van de vele gratis versies
op het web. Wij kunnen Bubbl (http://www.bubbl.com)
aanbevelen als een simpele, gratis software die echt
goed werkt en waar u niet voor hoeft in te loggen.
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ILaat uw studenten
kennismaken met
fantastische kunstwerken... en
besmeer ze vervolgens met
bonte kleuren.

Dit is fantastisch voor kunst- of geschiedenislessen,
maar als u in plaats van “kunstwerken” “motoren” of
“skeletten” gebruikt, kan deze methode ook in andere
lessen toegepast worden.
Haal ergens een plaatje vandaan, bijvoorbeeld van
uw computer of het internet, en projecteer het op het
digibord. U kunt nu aantekeningen, tekeningen of
nummers bij de afbeelding plaatsen om elementen uit
te lichten. Of nog beter, laat uw leerlingen het doen.

Verbreed de reikwijdte van uw digibord… zelfs tot
in de handen van de leerlingen
Als u aan de technologische eisen kunt voldoen
kan uw digibord een fantastisch middel zijn om
uw klaslokaal te verbeteren. Met computers
die aangesloten zijn op het web en de juiste
software kan een leraar het scherm van een van
de leerlingen direct op het schoolbord tonen. Er
kan gewisseld worden tussen de schermen van
verschillende leerlingen, of er kunnen meerdere
schermen tegelijkertijd getoond worden
ter vergelijking... en natuurlijk kunnen uw
studenten aantekeningen maken om uitleg,
labels of extra informatie toe te voegen. Als u
niet de software of het netwerk heeft om dit te
kunnen uitvoeren dan zijn er nog wat andere
mogelijkheden om hetzelfde te bereiken. iPads:
als u toegang heeft tot een iPad met WiFi kunt u
het scherm van de iPad op het digibord tonen.
De iPad kan het klaslokaal doorgaan om zo
betere samenwerking te genereren. Ga naar
www.splashtop.com/whiteboard of naar https://
reflectionapp.com/ voor voorbeelden. Niet in
het bezit van iPads, maar wel in het bezit van
computers die verbonden zijn met het internet?
Dan kunt u de leerlingen online laten werken. Als
uw leerlingen,
individueel of in groepsverband, bezig zijn met
een project in Google Documents, kunt u hun werk
live tonen op het digibord en er aantekeningen bij
maken om elementen uit te lichten.
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Slepen en neerzetten
is erg makkelijk op uw
digibord en kan uw hele klas
betrekken in het leerproces.

Ontwerp een activiteit met het slepen en neerzetten.
Hier kunt u de whiteboardsoftware voor gebruiken,
maar ook Word. Zo kunnen afbeeldingen en woorden
aan elkaar worden gelinkt, diagrammen kunnen
worden gelabeld, kazen kunnen per land worden
gegroepeerd, etc.
Gebruik de fantastische kunst van “Snel succes 12” om
illustratieve labels te maken die leerlingen naar de juiste
plaats moeten verslepen.
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Deze kan alleen
gebruikt worden door
de gebruikers van de software
SMART Notebook, maar het is
te mooi om te missen.

SMART Notebook software heeft een fantastische
functie met trekbriefjes dat op veel manieren toegepast
kan worden. Het werkt als digitale kleefbriefjes die je
net buiten je scherm plakt, maar volledig tevoorschijn
gehaald kunnen woorden met een klik. U krijgt de
keuze uit een aantal verschillende kleuren kleefbriefjes.
Versleep nu het briefje naar de Notebook-pagina.
Pas het briefje naar uw wensen aan en versleep het
vervolgens naar de locatie waar u het wilt hebben,
zodat alleen het lipje te zien is. Klik vervolgens op de

punaise. Hierdoor zal het briefje vastgezet worden. Als
u nu het lipje uittrekt om de tekst te tonen zal er een
pijl te zien zijn: door hier op te klikken zal het briefje
automatisch weer uit de weg gaan.
De verborgen kleefbriefjes zijn ideaal om lesdoelen,
huiswerkopdrachten, revisies, etc. op het scherm te
hebben zonder dat ze in de weg zitten.

15

We hebben geprobeerd
producten van derden
niet te benoemen... maar
Textative is gewoon te mooi
om te missen.

Textative is een fantastische online applicatie van
TaskMagic, de makers van educatieve spelletjes voor
computers en touchscreen-apparaten. Textative
is een automatische spelgenerator. Om gebruik te
maken van Textative hoeft u alleen maar een stuk
tekst in het tekstvak van Textative’s homepage te
typen of te plakken en op “Textative now” te klikken.
De oefeningen die kunnen worden gegenereerd
van de geleverde tekst worden direct getoond. De
oefeningen worden automatisch gegenereerd op basis
van de lengte van uw tekst. Er worden verschillende
activiteiten gemaakt, zoals versleep- en invulspelletjes.
De activiteiten zijn webapplicaties, en zullen naast uw
digibord ook uitstekend werken op tablets zoals iPads.
Ga naar http://www.textivate.com/ en probeer het eens.
Binnen enkele minuten zijn de activiteiten klaar voor
gebruik.

9

16

Zou het niet fantastisch
zijn als u al uw
activiteiten op het whiteboard
kon opnemen om het later
terug te spelen…?

Dat kan natuurlijk! De SMART Recorder is hier geschikt
voor. U kunt dit gebruiken om al uw activiteiten op het
whiteboard op te nemen, zoals verschillende lessen en
voorbeelden van werkmateriaal.
Klik op SMARTboard tools -> SMART Recorder
Klik op de rode cirkel om uw activiteiten op te nemen,
druk vervolgens op stop en sla het op. De opnames
kunnen door andere applicaties worden gebruikt
zodat leerlingen ze kunnen gebruiken. En natuurlijk
is dit ook ideaal om op uw eigen werk te kunnen
reflecteren.
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Tijd voor wat lol en
spelletjes... of, zoals
wij het graag noemen, een
gezamenlijke leerervaring.

We breken nogmaals onze eigen regels over
applicaties van derde partijen, maar deze
webapplicatie bestaat al erg lang en is zo leuk! Welkom
in de wereld van Befuddlr.
Befuddlr (te vinden op www.befuddlr.com) is een Web
2.0 applicatie voor het maken van visuele puzzels.
Elke online afbeelding kan worden ingevoerd en
veranderd in een schuifpuzzel die op een digibord
werkt. Zoek een afbeelding uit op Flickr of exporteer
10

een afbeelding naar een foto-opslagwebsite. Plak de
URL van de afbeelding in Befuddlr om een interactieve
schuifpuzzel te maken. De puzzels werken uitstekend
op digiborden en kunnen goed gebruikt worden om
de les mee te beginnen of mee af te sluiten.
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Maak het leven wat
makkelijker... Bekijk
de galerij voor materiaal dat
hergebruikt kan worden.

De meeste goede digibord-softwareprogramma’s
bevatten een galerij met onder andere kant-en-klare
illustraties, grafieken en interactieve quizzen, die u
zo aan uw les kunt toevoegen. Neem een kijkje in uw
software en u zult dit vinden. U kunt ook uw eigen
materiaal aan de galerij toevoegen. Als er dus objecten
of pagina’s zijn die u steeds weer gebruikt, kunt u deze
toevoegen aan het bestaande materiaal.
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Uit de eerste hand... de
snelle successen voor
docenten volgens Co. Wicklow

Magische markeerstift.
Trek een cirkel met de magische pen om een iets
op een pagina, website of afbeelding te kunnen
markeren. Een gemakkelijke, handige tool.
Opslaan en printen van materiaal terwijl je verder gaat
Op zoek naar nieuwe ideeën? Ga naar SMART

Exchange voor meer inspiratie en materiaal (http://
exchange. smarttech.com)
Zwevende werkbalk
Hiermee heeft u alles letterlijk bij de hand
Muis
Dit doet alles wat een muis doet (behalve dan het eten
van kaas)
Tabellen zijn niet alleen voor cijfertjes!
Voeg afbeeldingen toe, gebruik opvuleffecten en nog
veel meer!
Pin een pagina vast
Een handig middel om een pagina vast te pinnen.
Nuttig als u een deel van de les zichtbaar wilt houden
aan de ene kant van het scherm, terwijl u aan de
andere kant verder gaat!
Pennen en vormen opslaan
Houd u niet van de pen die gebruikt wordt? Geen
probleem. U kunt de pen gewoon aan uw voorkeuren
aanpassen
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Sluit u aan bij ons
praktijknetwerk en leer
samen met uw collega’s.
Een gratis online netwerk voor leraren en
ondersteunend personeel in het beroepsonderwijs
dat helpt om ICT-competenties te verbeteren en
een gemeenschap op te bouwen voor het maken,
delen en hergebruiken van les- en leermateriaal dat
gebruikmaakt van ICT. Neem deel aan discussies, stel
vragen of bekijk al het gratis IT-materiaal. U kunt er
een handig materiaal vinden, ontwikkeld door het
projectteam, winnaars en leraren. Er zijn ook veel
oefenfilmpjes van 2 minuten die u het gebruik van
het electronische schoolbord aanleren en een hele
hoop vriendelijke deelnemers die bereid zijn om hun
ervaringen met digiborden te delen.
http://etuitionnetwork.ning.com/
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