App Samen leren
Een app om met en van elkaar te leren.
Oefen samen verder op je telefoon.

App Samen leren

Zo werkt het

Met de app Samen leren oefen je samen om je
basisvaardigheden te verbeteren: bijvoorbeeld
Nederlands, verstandig omgaan met geld, rekenen
of gezond leven. De onderwerpen sluiten aan bij
de programma’s op Oefenen.nl.

1.

Op je telefoon

4.

Je speelt met zijn tweeën, drieën of vieren.
Je zit bij elkaar en maakt de oefeningen op je
eigen telefoon. Alle spelers krijgen dezelfde
vraag of stelling te zien. Soms geeft ieder
apart antwoord en bij andere vragen kom je
samen tot een antwoord. De vragen dagen uit
om erover verder te praten.

2.
3.

Eén speler start als spelleider, de rest als
speler.
De spelleider kiest een programma, een les en
het aantal deelnemers.
Dan krijgt hij een code die hij aan de andere
spelers geeft.
Als alle spelers de code hebben ingevoerd,
start het spel.

Download
De app is gemaakt voor iPhone en Android
smartphones. Download de app Samen leren in de
Apple store of in de Google Play Store. De app is
gratis. Nieuwe oefeningen zie je vanzelf in de app.

Informatie voor begeleiders/
docenten
De gebruiker werkt 1-op-1 met de computer op
Oefenen.nl. Bekeken is of de mogelijkheid bestaat
om oefenprogramma’s te verrijken met
oefeningen die gebruikers samen kunnen
doen.
De uitgangspunten voor de app zijn
gebaseerd op het concept ‘samenwerkend
leren’ (coöperatief leren). Een didactisch
concept gebaseerd op samenwerking. Het idee
is dat deelnemers niet alleen leren van de docent/
begeleider, maar ook van interactie met elkaar.
Samenwerkend leren is niet alleen gericht op de
ontwikkeling van de eigen kennis en persoon,
maar ook op het verder helpen van de ander. Voor
de app spreken wij over ‘samen leren’. Het gaat om
werkvormen die gebaseerd zijn op wederzijdse
afhankelijkheid.
De app bevat verschillende oefenvormen:
1. Ieder voor zich antwoorden
2. Op volgorde zetten
3. Informatie delen
4. Samen antwoorden

Oefenen.nl

Licenties

Oefenen.nl is ontwikkeld voor laagopgeleide (jong)
volwassenen die hun basisvaardigheden op het
gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden
willen versterken en meer willen weten over
onderwerpen zoals gezondheid, werk, opvoeding
en geld.

Organisaties met een licentie op Oefenen.nl
krijgen toegang tot het Volgsysteem. Daarmee
kunnen materialen voor deelnemers klaargezet
worden en je kunt hun vorderingen volgen.
Ook krijgen ze toegang tot extra materiaal,
zoals werkbladen, docentenhandleidingen,
didactiekfilms en leerroutes.

Ga voor meer informatie naar www.oefenen.nl
Wil je meer informatie over de licenties? Stuur dan
een e-mail naar info@oefenen.nl

Meer weten?
info@oefenen.nl
070 762 2 762
www.oefenen.nl

Thuis, op school of in
de bibliotheek.
Steeds meer mensen
werken met de
programma’s van
Oefenen.nl.

De app Samen Leren is ontwikkeld door Stichting
Expertisecentrum Oefenen.nl en Emmia B.V.

