
Verslag Erasmus Valencia “ ICT for 
teaching and learning” 24 november 2019 tot 30 november 2019 

Zondag 24 november 

Met 4 vertegenwoordigers vanuit de scholengemeenschap Dolms / Kadanz namen we deel aan             

een internationale cursus in Valencia. Op zondag vertrokken we met de taxi vanuit Deerlijk. Na               

een traditionele drink op de luchthaven in Brussel en na een heel vlotte vlucht kwamen we aan                 

in Valencia. Ons hotel is gelegen in Alboraya, een dorpje net naast Valencia.  

 

 



Op zondag was er nog geen cursus, dus besloten we de stad Valencia te verkennen en ons in te 

wijden in de plaatselijke gewoonten zoals tapas en agua de Valencia… 

 

 

 



Maandag 25 november 
 
Cursus info  

Op maandag werden we ondergedompeld in enkele basis ict toepassingen. 
Op de agenda stond o.a.: 

● Wat is het verschil tussen internet en www? 
● Wat zijn webbrowsers? 
● Wat zijn de operating systems? 
● … 

 
Enkele tools die we leerden: 

● Hoe browsergeschiedenis verwijderen? 
○ ctrl / shift / del 

● Google, Microsoft, apple zijn operating systems die al de data van de gebruikers 
bijhouden om dit te commercialiseren. Om op het internet te gaan zonder dat de 
bovenstaande operating systems jouw data kunnen zien, kan je ook incognito 
gaan. Toegepast op google gebruikers: 

○ Ga naar google.com en druk op ctrl / shift / N → je werkt nu incognito, je 
browsergeschiedenis wordt niet bewaard. Lijkt interessant voor bijv. in de 
leraarskamer waar vele mensen op dezelfde PC werken. 

 
● Tips om google zoekmachine te gebruiken: 

○ hackcollege.com 
 
Enkele sfeerfoto’s: 
 

 



 

 



Toeristische info 
 
In de late namiddag kregen we de kans om mee te gaan met een plaatselijke gids. Hij toonde ons o.a.: 

● Lonja de la Seda 

De Zijdebeurs is één van de typische gebouwen van de stad. Sedert 4 juni 1931 geniet 

het gebouw van de onderscheiding van Nationaal Historisch-Artistiek Monument en op 

5 december 1996 werd het door de UNESCO tot Werelderfgoed verklaard.  

● Kathedraal en Plaza de la Virgen 

Wist u dat de heilige graal in de kathedraal van Valencia staat? En dat u hier ook een van 

de belangrijkste beeldende werken van de eerste Spaanse Renaissance vindt? En dat u 

in het museum van de kathedraal schilderijen van Maella of Goya kunt vinden? De 

Miguelete bestijgen of het leren kennen van de geschiedenis van de Virgen del Buen 

Parto zijn andere bezienswaardigheden die u niet mag missen. De stijl van de kathedraal 

van Valencia is overwegend gotisch en het gebouw vormde voorheen een oude 

Romeinse tempel en later een moskee, hoewel er ook veel elementen zijn terug te 

vinden uit andere tijdsperiodes, van de romaanse stijl tot aan de barok. De kathedraal is 

sinds de tijd van Jacobus I gewijd aan de Maria-Tenhemelopneming en in het gebouw 

komen geschiedenis en kunst samen. De muren en deuren beschermen ook waardevolle 

schatten zoals de heilige graal. Uit documentatie en archeologische studies blijkt dat de 

graal van Valencia door Jezus werd gebruikt tijdens het laatste avondmaal. Daarom 

hebben Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI dit relikwie gebruikt bij de viering van 

de Eucharistie tijdens hun bezoeken aan Valencia. Het pronkstuk is gepolijste agaat van 

oosterse oorsprong. Volgens de overlevering nam de heilige Petrus het na het laatste 

avondmaal mee naar Rome en de pausen die hem opvolgden hielden het daar tot de 

heilige Sixtus II. Hij stuurde de relikwie naar Huesca en tijdens de islamitische invasie 

werd de kelk verborgen in de Pyreneeën en was het Alfons de Grootmoedige die de 

koninklijke reliek naar het paleis van Valencia bracht. Tegenwoordig is het te zien in de 

kapel van de heilige graal. En voor degenen die genieten van het panoramische uitzicht, 

is er niets beter dan de beklimming van Miguelete. Om bovenaan de klokkentoren te 

komen, is het noodzakelijk om 207 treden te beklimmen, maar de inspanning is de 

moeite waard, omdat dit waarschijnlijk de beste foto's van de stad oplevert. 

 



● Mercado Central 

Als u gek bent op gastronomie, geniet van de kleur en smaak van verse producten en de 

heerlijke gerechten, de verscheidenheid en de kwaliteit van de keuken op waarde weet 

te schatten, dan is de Mercado Central van Valencia een paradijs dat u niet mag missen. 

Een bezoek aan Valencia is niet compleet zonder de markt te hebben betreden, een 

gigantisch gebouw in een modernistische stijl, waar alle verse producten rechtstreeks 

van de geïrrigeerde tuinbouwstreken van Valencia komen en waar u binnen het 

Middellandse Zeegebied kunt proeven en ruiken. De grootste markt voor verse 

producten in Europa beschikt niet alleen over een heerlijk en gevarieerd voedselaanbod, 

maar bevindt zich ook nog een in een van de meest toonaangevende en modernistische 

gebouwen van de stad. Met een oppervlakte van meer dan 8.000 vierkante meter, zit 

het vol met decoratieve verwijzingen naar de producten geïrrigeerde tuinbouwstreken 

en tuinen van Valencia. Dit marktplein van de Valenciaanse gastronomie heeft meer dan 

1.200 kraampjes waarin verse groenten en fruit opvallen, met sinaasappels, tomaten en 

bonen als hoofdrolspelers; vlees; kaas; vis en schaal- en schelpdieren, in de kraampjes 

waar de levende palingen in het oog springen; specerijen; gedroogd fruit en nog veel 

meer. Als u niet van plan bent om iets te kopen, maar u bent wel benieuwd naar de 

kwaliteit van het product, dan kunt u een stop maken bij de Central Bar, de traditionele 

bar van de Mercado Central, die nu in handen is van chef-kok Ricard Camarena, waar ze 

tapas, porties en broodjes aanbieden met het beste dat de kraampjes elke dag te bieden 

hebben. 

Enkele sfeerfoto’s 

 
 



 

 

 

 



 

Dinsdag 26 november 
 
Cursus info  
 
Op dinsdag maakten we kennis met verschillende interessante tools zoals: 

● classroomcenter.com 
○ een tool om instructie te koppelen aan visualisatie om het leerproces te versterken. 

Verrijkend voor verschillende doelgroepen. Voorbeeld: via zandloper, time timer en 
nog andere tools kan je makkelijk in de klas projecteren. Zie foto 

 



● Mindmap 
Via verschillende online programma’s kan je mindmapping gebruiken op 
leerlingniveau, leerkrachtenniveau en schoolniveau. (mindomo.com) Onderstaande 
link een filmpje om te tonen hoe goed we het doen.. 
https://drive.google.com/open?id=1NWQMgoxxwbb9rndDjFXH-oDdHZp7MY8R 
 

● Google drive 
Aangezien we reeds heel wat ervaring hebben met google drive, kon Ximo, onze 
‘teacher’ , heel wat van ons leren. Waarvoor appreciatie 

 

 
Toeristische  info 
 
Na de cursus besloten ze Valencia te verkennen via de fiets.  
Valencia heeft immers een uitgebouwd netwerk van veilige fietspaden.  
Als allereerste hotspot ontdekten we de  

● Jardin de Turia. 
De jardin de Turia is een zeer groot park in het midden van de stad. Waar dit park nu 
ligt, stroomde ooit de rivier de Turia. Toen deze in 1957 buiten haar oevers trad en dit 
op sommige plekken tot 3 meter hoog stond, werd besloten om de rivier om te leiden 

https://drive.google.com/open?id=1NWQMgoxxwbb9rndDjFXH-oDdHZp7MY8R


en oorspronkelijke bedding een andere functie te geven. Dit werd een park van 9 km 
lang met groen, fietspaden, sport - en recreatiemogelijkheden, … Door de lokale 
bevolking wordt dit park zeer intensief gebruikt om o.a. zich veilig door de stad te 
verplaatsen, te ontspanningen, te sporten, creatieve activiteiten (muziek, yoga, 
schilderen,...). Het park wordt omringt door de oude rivierbedding, alsook zijn de 
verschillende bruggen over de vroegere rivier / park, nog steeds intact.

 

 
 
 



● La Ciudad de les Artes y las Ciencas ( Stad van de kunst en wetenschap) 
Dit is een enorme futuristisch gebouwencomplex dat bedacht werd om meer toeristen 
naar Valencia. Dit werd ontworpen door de Valenciaanse architect Santiago Calatrava. 
Er is een planetarium, een bioscoop, een wetenschappelijk museum en een 
operagebouw.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
● Stadion van voetbalclub Valencia 

 
Het stadion van Valencia ( Mestella), ligt net buiten het Turia park en is het oudste 
stadion van Spanje ( 1919). Er kunnen 52000 mensen de wedstrijd bijwonen en de 
Valenciannos staan gekend als 1 van de luidste supporters van Spanje. We probeerden 
binnen te geraken, maar door de wedstrijd Valencia tegen Chelsea en de beveiliging 
ervan, lukte dit jammer genoeg niet. 
 
 
 

● Strand en Canella ( wordt door de locals als beste paella restaurant beschouwd) 
 
Strand 
 
Valencia kent ook een kilometerslange stadsstrand met een boulevard van 1,2 km lang. 
Een fietstocht brengt ook wel eens droge monden met zich mee en in een beachbar 
verbroederden we met 4 KV Mechelen supporters die de wedstrijd Valencia - Chelsey 
gingen bijwonen. We leerden van hen enkele ‘ Mecheliaanse’ uitspraken zoals o.a.: ‘ 
boitten met de poeletten’ 
 

 



 
 
Paella 

 
 

 

 

 



Woensdag 27 november 
 
Cursus info  
 
Vandaag maakten we kennis met ‘ Gamification’= leren door te spelen via ICT. 
Een leerkracht Engels in een lagere school in Valencia deelde zijn ervaring met gamification. 
Hierbij maakte hij een game ( school of wizard) waarin hij al zijn doelstellingen, inhoud, 
evaluatie rond Engels in verwerkte. Zijn game is gebaseerd op Harry Potter en bezit elementen 
oñ zijn leerlingen te stimuleren zoals punten, levels, rankings, avatars, rewards,... 
 
Platformen of applicaties om met gamification te leren werken zijn  

● classdojo,( Nederlands en gratis)  
● classcraft,  
● decktoys 
● my class game ( gratis) 
● fantasy game ( gratis) 

 

 
 
Enkele andere ICT Tools om interactief mee te werken zijn: kahoot.com, quizizz.com, 
socrative.com, plickers.com, edpuzzle.com,... 



 
Uitleg van Plickers 
 
Plickers is zowel een app voor een tablet of smartphone alsook een website. De app geeft je de 
mogelijkheid om antwoorden van leerlingen vliegensvlug te registreren (scannen). Dit 
'antwoorden' door de leerlingen bestaat in het tonen van een afbeelding die lijkt op een 
QR-code. De leerlingen hebben de keuze om te antwoorden met A, B, C of D naargelang ze de 
afbeelding kantelen met de keuze letter bovenaan. De leerkracht scant vanop afstand de 
omhoog gehouden kaarten en registreert, per leerling, hun antwoord. Op de website 
www.plickers.com maak je eerst - zoals meestal - een gratis account aan. Zodoende kan je 
online al je klassen en zelfgemaakt materiaal bewaren, bewerken en beheren. Tevens kan je er 
de persoonlijke code-antwoordkaart van elke leerlingen downloaden om te printen. De kaart is 
gebonden aan een specifieke leerling en kan je het hele schooljaar door laten gebruiken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ook het creëren van escape rooms met raadsels verbonden aan de inhoud van jouw lessen, 
verbindt ICT - onderwijs - leefwereld van de leerlingen 
 

 
 
Om een eigen website te maken, verbonden aan jouw project ( Gamifed project) is 
www.wix.com een zeer goede tool.  
 
 

 

 

 

 

http://www.wix.com/


Donderdag 28 november 
 
Cursus info  
 
Vandaag maakten we kennis met google presentaties. Gezien onze ervaring met google drive , 
google presentations was deze kennismaking minder interessant. We besloten ons dan maar 
anders nuttig te maken en de cursus even te bevriezen en onze teacher te bedanken en zelf ‘an 
aperitive’ te drinken… 
 

 
 
Na de lekkere ‘aperitive’ maakten we kennis met 2 tekenprogramma’s voor jonge kinderen. In 
onderstaande linken kunnen jullie zien hoe Laura en Chris oefenen met de programma’s.  

● quick drawn 
https://drive.google.com/open?id=1ZGZn01t4-Kd52UT7PQymPGsXMV1c3QBz 

● auto draw 
https://drive.google.com/open?id=17A8_tFzh06iuIh4QBDdr3o67ZrfLoHeZ 

● Een leuk programma om zelf een digitaal verhaal te maken is storyjumper.com. J.Laura 
integreerde dit al in haar lessen. Onderstaande link toont een verhaal van Keano 
Verstraete. Alweer al onze punten…. 

https://drive.google.com/open?id=1ZGZn01t4-Kd52UT7PQymPGsXMV1c3QBz
https://drive.google.com/open?id=17A8_tFzh06iuIh4QBDdr3o67ZrfLoHeZ


https://drive.google.com/open?id=1n6XRG11LzysVnqymcXfbMNFvM1o0PlMw 
● Om een tijdslijn te maken, zijn er creatieve tools zoals timeline JS of timetoast.com 
● Om interactief met leerlingen, leerkrachten aan vraagstelling / quiz te doen, kan je 

programma’s gebruiken zoals: 
○ Quizizz 
○ kahoot 
○ memtimeter 

 
Een foto met onze favoriete ‘teacher’ en uiteraard zijn favoriete deelnemers... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1n6XRG11LzysVnqymcXfbMNFvM1o0PlMw


Toeristisch info 
 
Later op de dag besloten we het natuurpark Albufera te bezoeken. Dit bevindt zich op slechts 10 
km van de stad Valencia. De locals omschrijven het natuurpark van Albufera kent,als een oase die 
wordt omgeven door rijstvelden en bossen.  
Net naast Albufera ligt het dorpje El Palmar. Dit is een dorpje met 800 bewoners en wel 30 paella 
restaurants. Het verhaal gaat dat in dit dorpje de eerste paella werd gemaakt. Enkele sfeerfoto’s: 
 

 
 



 
 

 
 



 

Vrijdag 29 november 
 

Op vrijdag bezochten we een school waar kleuter, lager en secundair één schoolgebouw 

deelden. 

Het schoolsysteem in Valencia is als volgt gestructureerd: 

● kleuter: van 3 jaar tot 6 jaar 

● lager: van 6 jaar tot 12 jaar 

● secundair: van 12 jaar tot 15 jaar 

● high school: van 16 jaar tot 18 jaar 

● verder studeren vanaf 18 jaar 

 

Enkele andere opvallende kenmerken: 

● Alle leerlingen droegen een uniform in deze school 

● Leerkrachten werken 25/25 per week 

● De leerlingen zijn echter van 9u tot 17u elke dag op school, vaak gekoppeld aan nog een 

langer verblijf op school omwille van extra lessen. Dit komt omdat ouders later op de 

dag stoppen met werken (ongeveer 19u à 20u). 

● In Spanje probeert men inclusief te werken. Er zijn alleen maar scholen voor 

buitengewoon onderwijs vanaf een lager IQ dan 60.  



Later op de dag sloten we af met het maken van een echte pittoreske paëlla, samen met locals.  

Voor de geïnteresseerden, het recept: 

 

● Paëlla met gevogelte: 

○ Doe de stukken konijn, kip, eend in een pan met olijfolie en zout. Laat ongeveer 

45 min bakken. Roer regelmatig om.  

○ Voeg groene platte bonen en witte bonen toe. 

○ Schuif al de ingrediënten in de pan naar de zijkant en voeg in het midden 

tomaten of gepelde tomaten toe. Hak ze fijn en plet ze plat. 

○ Voeg saffraan en paprika poeder toe. 

○ Voeg water tot net onder de rand van de pan toe. 

○ Voeg escargots toe. 

○ Laat 45 min inkoken. 

○ Voeg rosemarijn toe 

○ Voeg de rijst toe, eerst hard vuur (5 min) en nadien iets minder hard vuur. Zo’n 

15 tot 18 min laten koken. 

○ Check de gaartijd van de rijst door regelmatig te roeren en te proeven. 

○ Op einde nog eens hard laten inkoken en smakelijk. 

 

Enkele sfeerfoto’s  



 

 

 

 

 



Een groepsfoto met alle cursisten. Er waren er uit Bulagrije, Litouwen, Slowakije, Duitsland en 

België uiteraard.  

 

 

 

 

 
Bedankt aan Esmovia voor de organisatie van de cursus en aan de Belgische deelnemers voor 
de sfeer, gezelligheid en mooie pose op de foto... 


