Khan Academy
www.khanacademy.org biedt een gratis
elearning omgeving voor leerlingen en
docenten. Deze omgeving bevat een grote
hoeveelheid instructievideo’s, van
rekenen tot biologie tot
computerprogrammeren en ook
oefeningen voor rekenen en wiskunde.
Ook kent het een rijke learning analytics
functie voor leerlingen en docenten.
De grondlegger is Salman Khan
(nl.wikipedia.org/wiki/Salman_Khan_(onderwijzer)), ooit begon hij met het online helpen van neefjes en nichtjes
met wiskunde. Zijn missie:
Our mission is to provide a free, world-class education for anyone, anywhere. All of our resources are
completely free forever, regardless of whether you're a student, teacher, home-schooler, principal, adult
returning to the classroom after 20 years, or a friendly alien just trying to get a leg up in earthly biology.

Stichting Khan Academy NL
In 2012 is de Stichting opgericht om het gebruik van de Khan Academy in Nederland
te bevorderen. De stichting is door de Khan Academy USA aangewezen als
Dutch language advocate voor het Nederlandse taalgebied. Onze site
www.khanacademy.nl biedt informatie, tips en hulp voor Nederlandse leerlingen en
docenten die Khan (willen gaan) gebruiken of willen meehelpen met het vertalen van
instructievideo’s.
Eén van de tools voor docenten is de door ons ontwikkelde Teacher Toolkit. Deze teacher toolkit helpt docenten
om Khan Academy effectief in te zetten op hun eigen school. Het biedt mogelijkheden en stappenplannen om
meteen te kunnen starten in de klas.
Start met een Proeverij
Als school kun je een Proeverij (laten) organiseren voor je teamleden om kennis te maken met de Khan Academy
en zijn mogelijkheden. Download het workshop format en het spel:



Lesplan Proeverij workshops
Het spel de Khan Challenge

Wat vinden leerlingen van Khan?
Dit is wat leerlingen zoal zeggen over Khan Academy: de filmpjes geven duidelijke uitleg, je kunt ze zo vaak
bekijken als je wilt, je hebt geen boeken nodig, leuk om op de computer te werken, minder schrijven en toch de
leerstof begrijpen.
Wat vinden docenten van Khan?
Docenten noemen onder andere: helder overzicht van de resultaten van leerlingen, flipping the classroom is
eenvoudig toe te passen, leerlingen werken op eigen niveau, veel interactie en samenwerking tijdens de les.
Wil je meer informatie, stuur ons een bericht: www.khanacademy.nl/contact/
Deze folder staat ook online, ga naar: docent  teacher toolkit  links en documenten  Khan folder.

