
Het	  digi-‐lab	  verzorgt	  workshops,	  clinics,	  lessen,	  
cursussen	  en	  projectondersteuning	  voor	  leerlingen,	  
studenten	  en	  volwassenen	  op	  locatie.	  	  

Onder	  leiding	  van	  een	  ervaren	  coach	  wordt	  in	  kleine	  
groepen	  samengewerkt	  om	  ideeën,	  ervaringen	  en	  

leerprocessen	  met	  digitale	  hulpmiddelen	  vorm	  te	  
geven	  en	  aan	  elkaar	  te	  presenteren.	  	  

Er	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  goede	  aansluiting	  op	  
projecten	  en	  onderwerpen	  die	  op	  dat	  moment	  een	  

hot	  item	  zijn	  binnen	  de	  organisatie.	  

Het	  digi-‐lab	  komt	  naar	  je	  toe	  	  
Het	  digi-‐lab	  neemt	  alle	  benodigde	  analoge	  en	  digitale	  

productiemiddelen	  mee	  naar	  de	  locatie. 	  

Voordelen:	  	  

Een	  optimale	  werkplek:	  De	  organisatie	  bepaalt	  waar	  
gewerkt	  wordt.	  	  

Meteen	  aan	  de	  slag:	  Alle	  digitale	  apparatuur	  staat	  
precies	  afgesteld	  op	  de	  benodigde	  specificaties	  van	  

het	  werk.	  	  
Minimale	  voorbereidingstijd:	  De	  organisatie	  hoeft	  

alleen	  het	  meubilair	  klaar	  te	  zetten.	  
Het	  digitale	  gereedschap	  kan	  beweging,	  geluid,	  beeld	  

en	  tekstmanipulatie	  toevoegen	  aan	  het	  palet	  van	  
uitdrukkingsmogelijkheden.	  

Het	  digi-‐lab	  werkt	  met	  open-‐source	  en	  freeware	  
programma's,	  zodat	  probleemloos	  kan	  worden	  verder	  

gewerkt	  zonder	  extra	  kosten. 	  

De	  resultaten	  worden	  op	  dvd	  gezet,	  zodat	  de	  klant	  
deze	  kan	  plaatsen	  op	  de	  eigen	  website,	  elo,	  server	  of	  

intranet.	  	  

Het	  digi-‐lab	  is	  er	  voor:	  
basisscholen,	  brede	  scholen,	  naschoolse	  opvang,	  
weekendscholen,	  summerschool,	  zomerkamp,	  

hoogbegaafden,	  voortgezet	  onderwijs,	  pabo's,	  
lerarenopleidingen,	  buurthuizen,	  jongerenwerk,	  

welzijnsinstellingen,	  scouting,	  bibliotheek,	  
kunsteducatie,	  

techniekeducatie,	  
bedrijfsworkshops,	  

beurzen	  en	  
evenementen.	  

Werkwijze	  	  
Het	  digi-‐lab	  werkt	  in	  
kleine	  groepjes	  	  

om	  ervaringen,	  
indrukken,	  verhalen,	  gedichten,	  fantasieën,	  processen,	  cycli,	  

principes,	  theorieën	  
te	  kunnen	  verbeelden,	  uitleggen,	  vormgeven,	  verwoorden,	  

verstrippen,	  verklanken,	  tekenen,	  fotograferen,	  filmen,	  
animeren	  	  

en	  aan	  de	  grote	  groep	  te	  presenteren	  met	  beamer	  	  
en	  eventueel	  daarna	  te	  exposeren	  op	  internet	  of	  

tentoonstelling.	  

Het	  digi-‐lab	  neemt	  alle	  benodigde	  productiemiddelen	  mee	  

naar	  de	  locatie: 	  

Analoog:	  schrijf-‐	  en	  knutselspullen.	  

Digitaal:	   laptops,	  camera’s	  en	  randapparatuur.	  

Presentatiemiddelen:	  beamer,	  website.	  

De	  eindpresentatie 	  

De	  groepen	  presenteren	  hun	  eindproducten	  in	  de	  grote	  
groep.	  Iedereen	  kan	  vragen	  stellen	  en	  positief	  commentaar	  

leveren.	  
De	  eindproducten	  kunnen	  worden	  tentoongesteld	  middels	  

digitale	  fotolijstjes,	  dvd	  spelers,	  computers. 	  

Screenshots	  kunnen	  worden	  geprint	  en	  opgehangen. 	  

De	  eindproducten	  worden	  naar	  keuze	  gezet	  op	  YouTube,	  

website,	  intranet,	  SharePoint	  of	  server	  van	  de	  klant,	  de	  digi-‐
lab	  website,	  dvd,	  geheugenkaartje,	  usb-‐stick.	  

Van	  de	  klant	  wordt	  een	  actieve	  participatie	  van	  de	  

groepsleiders	  verwacht.	  
De	  groepsleider	  verdeelt	  de	  groep	  in	  maximaal	  8	  

heterogene	  groepen.	  	  Elke	  deelnemer	  heeft	  een	  
zitplaats	  nodig	  en	  per	  groepje	  een	  tafel	  voor	  de	  

laptop	  en	  een	  werktafel	  voor	  overleg	  en	  de	  analoge	  
voorbereiding	  van	  het	  scenario.	  

Zakelijk	  	  
Het	  digi-‐lab	  factureert	  alleen	  de	  daadwerkelijk	  bestede	  
uren	  op	  de	  locatie	  van	  de	  organisatie.	  

Na	  een	  eerste	  overleg	  wordt	  een	  offerte	  uitgebracht.	  
De	  coach	  verzorgt	  de	  analoge	  en	  digitale	  

productiemiddelen.	  
Ze	  houdt	  de	  voorbespreking,	  doet	  de	  voorbereiding	  en	  

begeleiding	  van	  de	  workshop,	  clinic,	  cursus	  of	  les	  en	  
ondersteunt	  bij	  de	  presentatie.	  

De	  coach	  	  
Mijn	  naam	  is	  Cobie	  van	  de	  Ven.	  Ruim	  35	  jaar	  ben	  ik	  
werkzaam	  geweest	  als	  groepsleerkracht	  in	  het	  

basisonderwijs.	  Daarvan	  heb	  ik	  10	  jaar	  gewerkt	  als	  ICT-‐
coördinator.	  Ik	  denk	  organisaties,	  

instellingen	  en	  bedrijven	  van	  dienst	  
te	  zijn	  met	  mijn	  werkervaringen	  als	  

leerkracht,	  ICT-‐er,	  iCoach,	  
geluidstechnicus,	  websitebouwer,	  

fotograaf,	  animator	  en	  filmer.	  	  

Ik	  neem	  mee:	  

ervaring	  op	  pedagogisch,	  didactisch	  gebied	  
ervaring	  met	  het	  ontwerpen	  en	  begeleiden	  van	  

technische	  en	  kunstzinnige	  projecten	  	  
posthbo-‐opleiding	  iCoach	  en	  VTB-‐Pro	  	  

kennis	  van	  veel	  software	  pakketten. 



 

Het	  digi-‐lab	  is	  	  

de	  mobiele	  werkplaats	  	  	  

voor	  het	  vormgeven	  van	  

ideeën,	  ervaringen	  en	  
leerprocessen	  	  

met	  digitale	  middelen	  	  

door	  leerlingen,	  studenten	  en	  
volwassenen.	  

 

Contact	  

digitaal	  laboratorium	  
kvk	  50663003	  

www.digi-‐lab.org 	  

info@digi-‐lab.org	   	  

cobie	  van	  de	  ven	   	  

06	  -‐	  15	  51	  46	  73	  

 

In	  het	  digi-‐lab	  worden	  zelfgemaakte	  tekeningen,	  
foto's,	  bewegende	  beelden,	  geluiden	  en	  
ingesproken	  teksten	  gemaakt	  en	  gebundeld	  tot	  

een	  groepsresultaat	  bijvoorbeeld	  een	  tekening-‐
verhaal,	  prentenboek,	  geluidscollage,	  

dubbelbeeld	  (morph),	  animatie	  of	  film.	  

Op	  de	  website	  www.digi-‐lab.org	  staan	  links	  naar	  

projecten	  die	  in	  het	  verleden	  door	  de	  coach	  van	  
het	  digi-‐lab	  zijn	  uitgevoerd	  zoals:	  

bewegende	  gedichten	  tijdens	  
gedichtendag	  

geanimeerde	  kerstkaarten	  

ingesproken	  verhalen	  rondom	  

begrippen	  	  

sprookjesboeken	  voor	  kleuters	  	  

heldenmaskers	  

ikfilmpjes	  	  

koeienanimaties	  en	  koeienstrips	  

computereieren-‐show	  tijdens	  Pasen	  

een	  dierensite	  voor	  kleuters	  met	  
gifanimaties	  voorzien	  van	  gezellige	  

verhalen	  

strips	  getekend	  in	  Paint	  en	  daarna	  

ingesproken	  

nieuwsfilms	  


