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Hoobble	  
Naar	  de	  App	  Store	  voor	  huiswerk	  

	  
De	  mobiele	  telefoon	  is	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  bij	  leerlingen.	  Dus	  waarom	  zou	  je	  de	  
eindeloze	  mogelijkheden	  van	  een	  smartphone	  niet	  benutten?	  De	  ontwikkelaars	  van	  
Hoobble	  zijn	  hier	  handig	  op	  ingesprongen:	  een	  applicatie	  voor	  huiswerk	  is	  gratis	  te	  
downloaden.	  
	  
Het	  idee	  is	  in	  de	  zomer	  van	  2011	  ontwikkeld	  door	  Erik	  Harinck	  en	  Quintijn	  Schenkel.	  
Beiden	  hebben	  op	  privéschool	  LUZAC	  gewerkt	  waar	  ze	  zich	  realiseerden	  hoe	  belangrijk	  
huiswerk	  is.	  Kennis	  van	  de	  markt	  is	  opgedaan	  bij	  het	  opzetten	  van	  het	  Harinck	  &	  
Schenkel	  College,	  een	  particuliere	  middelbare	  school.	  Erik	  brengt	  kennis	  van	  huiswerk	  
en	  huiswerkattitudes	  van	  leerlingen	  en	  docenten	  in	  vanuit	  het	  reguliere	  onderwijs,	  de	  
GS	  Randstad.	  Quintijn	  brengt	  zijn	  kennis	  in	  vanuit	  zijn	  huiswerkinstituut,	  Instituut	  
Schenkel.	  
	  
Om	  te	  starten	  met	  Hoobble	  heb	  je	  een	  account	  nodig.	  Daarvoor	  kun	  je	  je	  registreren	  via	  
pc,	  tablet	  of	  via	  de	  app	  op	  je	  smartphone.	  Een	  fluitje	  van	  een	  cent.	  Nadat	  je	  een	  account	  
hebt	  aangemaakt	  kun	  je	  als	  docent	  je	  huiswerk	  invoeren.	  Als	  leerling	  kun	  je	  een	  docent	  
gaan	  volgen	  en	  als	  ouder	  kun	  je	  ook	  docenten	  volgen.	  Ouders	  kunnen	  via	  één	  app	  
kinderen	  op	  meerdere	  scholen	  tegelijk	  volgen.	  	  
	  
In	  elk	  leerproces	  –	  zeker	  ook	  in	  de	  kunstvakken	  -‐	  	  is	  na	  de	  motivatie-‐	  en	  introductiefase,	  
behoefte	  aan	  het	  oefenen	  van	  de	  opgedane	  vaardigheden	  en/of	  kennis.	  Dat	  kan	  in	  een	  
klaslokaal,	  maar	  dat	  kan	  ook	  heel	  goed	  daarbuiten.	  Leerlingen	  die	  thuis	  hun	  lessen	  
voorbereiden	  en	  thuis	  leerstof	  verwerken	  met	  oefeningen,	  scoren	  beduidend	  hoger.	  
	  
Hoobble	  richt	  zich	  op	  docenten,	  ouders	  en	  leerlingen.	  Hoobble	  is	  duidelijk	  over	  
huiswerk.	  Docenten	  voeren	  het	  huiswerk	  en	  hun	  planning	  in,	  Hoobble	  doet	  de	  rest.	  
Leerlingen	  en	  ouders	  lezen	  het	  huiswerk	  op	  hun	  smartphone	  of	  computer.	  Nooit	  meer	  
onduidelijkheid	  over	  huiswerk.	  	  
	  

	  

Docenten	  
	  
Nooit	  meer	  gesteggel	  
over	  huiswerk.	  Jij	  voert	  
het	  huiswerk	  of	  de	  
planning	  in	  en	  
leerlingen	  en	  ouders	  
kunnen	  dit	  direct	  lezen.	  
Je	  kunt	  van	  de	  
huiswerkplanning	  een	  
Pdf-‐bestand	  maken	  om	  
via	  ELO	  of	  hardcopy	  te	  
delen.	  

	  

Leerlingen	  
	  
Je	  hoeft	  geen	  huiswerk	  
meer	  op	  te	  schrijven.	  De	  
docent	  voert	  het	  in	  en	  jij	  
kunt	  het	  altijd	  en	  overal	  
bekijken.	  Je	  kunt	  ook	  
eigen	  afspraken	  
invoeren.	  

	  

Ouders	  
	  
Correcte	  informatie	  over	  
het	  huiswerk	  van	  uw	  kind	  
zorgt	  voor	  een	  prettige	  
sfeer	  in	  huis.	  Heeft	  uw	  zoon	  
of	  dochter	  huiswerk?	  Check	  
de	  app	  op	  uw	  smartphone	  
of	  de	  website.	  
	  
	  
	  
	  
(www.hoobble.com)	  



Voor	  kunstvakken	  kan	  Hoobble	  een	  aanwinst	  zijn	  op	  het	  gebied	  van	  planning.	  Veel	  
schoolvakken	  werken	  met	  korte	  tijd	  tussen	  het	  opgeven	  van	  huiswerk	  en	  overhoren,	  
toetsen.	  Een	  kenmerk	  van	  kunstvakken	  is	  dat	  de	  opdrachten	  meerdere	  lessen	  bestrijken	  
over	  een	  langere	  tijd.	  Een	  leesdossier,	  schilderwerk,	  beeldhouwwerk,	  compositie	  of	  
kunstdossier	  wordt	  bij	  het	  begin	  van	  een	  periode	  opgegeven.	  Wanneer	  moet	  welk	  
onderdeel	  klaar	  zijn	  en	  wanneer	  wordt	  je	  geacht	  op	  de	  helft	  of	  driekwart	  te	  zijn;	  dit	  
kunnen	  vragen	  zijn	  waar	  leerlingen	  thuis	  aan	  denken.	  Met	  de	  plan-‐optie	  in	  Hoobble	  
selecteer	  je	  data	  en	  voer	  je	  vervolgens	  onder	  elkaar	  de	  stappen	  in	  die	  moeten	  worden	  
afgelegd.	  	  Elke	  leerling	  of	  ouder	  ziet	  nu	  geregeld	  een	  herinnering	  van	  het	  plan.	  	  
	  

I	   can	   see	   huge	   potential	   if	   a	   school	  were	  willing	   to	   go	   full-‐throttle	   into	   such	   a	  
program.	  Parents	  could	  see	  all	  of	  their	  kids'	  homework	  from	  every	  teacher	  with	  
the	  click	  of	  a	  couple	  buttons	  on	  their	  phone.	  Students	  would	  whip	  their	  phone	  out	  
at	  the	  end	  of	  the	  day,	  double	  check	  what	  they	  need	  to	  pack,	  and	  not	  have	  to	  run	  
down	  to	  the	  teacher's	  room	  to	  ask	  (if	  they're	  even	  still	  in	  the	  building	  at	  the	  end	  
of	  the	  day,	  or	  at	  bus	  duty	  or	  coaching	  a	  sport).	  (recensie	  Mandy	  Bellm,	  USA)	  

	  
Er	  is	  veel	  onrust	  over	  het	  gebruik	  van	  smartphones	  op	  scholen.	  Maar	  de	  telefoons	  
bieden	  zoveel	  toegevoegde	  waarde	  aan	  het	  onderwijsproces,	  dat	  het	  weren	  ervan	  ten	  
koste	  gaat	  van	  goed	  onderwijs.	  Ook	  onderwijsmethodes	  springen	  in	  op	  de	  
mogelijkheden.	  Muziek	  Op	  Maat	  heeft	  een	  applicatie	  ontwikkeld	  waarin	  leerlingen	  hun	  
vaardigheden	  op	  drums,	  gitaar	  en	  piano	  kunnen	  ontwikkelen.	  Het	  is	  een	  minicursus	  
geworden.	  De	  methode	  Beats	  ’n	  Bits	  is	  een	  internetmethode.	  Leren	  op	  school	  wordt	  
verbonden	  met	  leren	  thuis	  of	  elders.	  	  
	  
Inherent	  aan	  smartphones	  is	  de	  mogelijkheid	  om	  social	  media	  te	  gebruiken.	  Hierover	  zal	  
de	  school	  concrete	  regels	  moeten	  vaststellen.	  Niet	  bij	  ieder	  vak	  is	  een	  smartphone	  (nog)	  
gewenst.	  	  Filmen	  en	  fotograferen	  is	  op	  veel	  scholen	  al	  verboden,	  tenzij	  de	  docent	  dit	  
gebruikt	  in	  de	  les,	  wat	  natuurlijk	  bij	  kunstvakken	  vaak	  aan	  de	  orde	  is	  door	  het	  opnemen	  
van	  een	  song	  of	  fotograferen	  van	  eigen	  werk.	  Media	  als	  Twitter	  of	  Facebook	  kunnen	  ook	  
nuttig	  ingezet	  worden,	  bijvoorbeeld	  een	  Twitterspreekuur	  zoals	  al	  eerder	  genoemd	  in	  
dit	  tijdschrift	  op	  het	  account	  @vaklokaalmuziek.	  	  
	  
Hoobble	  is	  net	  op	  de	  markt	  en	  is	  nu	  al	  wereldwijd	  naam	  aan	  het	  maken.	  Erik	  Harinck	  
zegt	  hierover:	  	  
	  

Het	  product	  is	  nu	  beschikbaar	  op	  internet	  (www.hoobble.com)	  en	  via	  de	  Android	  
Market	  en	  App	  Store.	  Het	  is	  beschikbaar	  in	  het	  Engels,	  Spaans,	  Frans	  en	  
Nederlands.	  Eind	  volgende	  week	  komen	  daar	  Russisch,	  Chinees	  en	  Italiaans	  bij.	  
De	  eerste	  reacties	  zijn	  lovend.	  We	  zitten	  nu	  op	  honderden	  gebruikers.	  	  

	  
De	  mobiele	  telefoon	  krijgt	  met	  de	  applicatie	  van	  Hoobble	  een	  functie	  erbij	  die	  het	  
gebruik	  van	  smartphones	  in	  het	  onderwijs	  kan	  ondersteunen.	  	  
	  
	  
	  
	  


