
Persbericht 

Eerste hulp bij thuisonderwijs. 
Een nieuw open platform om instructievideo’s te delen 
 
Amsterdam, 20 maart 2020 
Afgelopen zondag werd aangekondigd dat alle scholen in Nederland ten minste drie weken 
hun deuren moeten sluiten. Met het oog op de huidige ontwikkelingen omtrent COVID-19 
wordt deze maatregel waarschijnlijk verlengd.  
 
Dit heeft enorme gevolgen voor het basisonderwijs. Niet alleen voor de weken dat de 
scholen dicht zijn, maar zeker ook voor erna. Er heerst onrust en onzekerheid onder 
basisscholen, onder andere over hoe thuis, op het juiste niveau, onderwijs te geven. Dit zegt 
Michel De Hond, oprichter van Mijnleerlijn.nl, die dagelijks contact onderhoudt met 
basisscholen door heel Nederland. “De meeste schoolmethodes hebben een online pakket 
dat voor thuisonderwijs kan worden ingezet, maar deze zijn bedoeld ter ondersteuning van 
klassikale lessen en niet als thuisonderwijs ter volledige vervanging van het klassikale 
onderwijs.” 
 
Een wirwar van online instructie video’s 
Leraren zijn naarstig op zoek naar een manier om leerlingen thuis instructies te geven. Wat 
kun je als leraar doen en welke techniek gebruik je daarbij? Maak je zelf een video of maak 
je gebruik van wat er al is? Er staan al veel goede instructies verspreid op het internet, maar 
die zijn niet gemakkelijk te vinden. Dit vormt niet alleen een uitdaging voor leraren, ook 
leerlingen en hun ouders staan voor de grote opgave om bij elk leerdoel de juiste online 
instructie te vinden.  
 
Michel de Hond: “Leerdoelenvideos.nl is het Google voor thuisonderwijs van 
basisschoolleerlingen.” 
Uit solidariteit met deze kwestie en om orde te scheppen in de chaos heeft de oprichter van 
Mijnleerlijn.nl, Michel de Hond, deze week Leerdoelenvideos.nl opgezet. Een gratis platform 
met passende instructievideo’s afgestemd op jaargroep en geordend per leerdoel. Het 
huidige overzicht is tot stand gekomen onder begeleiding van een team van 
basisonderwijsexperts en leraren. Dit heeft geresulteerd in een goed doorzoekbare selectie 
van tot nu toe gevonden en goedgekeurde instructievideo’s.  
Michel de Hond: “Het doel is dat leraren en uitgevers van (digitale) methoden hun 
instructievideo’s aan het platform toevoegen. Op die manier krijgt iedereen makkelijk 
overzicht van het complete aanbod.”  
 
Sharing is caring 
Leraren en methodes kunnen dus zelf ook instructievideo’s toevoegen en aanbevelen. Zo 
ben je als gebruiker van Leerdoelenvideos.nl altijd verzekerd van de beste content. De Hond 
nodigt alle leraren en uitgevers van methodes van basisscholen uit in heel Nederland om 
naar Leerdoelenvideos.nl te gaan en instructievideo’s toe te voegen, zodat alle basisscholen 
met hun leraren, leerlingen en ouders in Nederland hiervan kunnen profiteren.  
 
“Nu is het moment om de handen ineen te slaan.” 


