
Canon van Nederland
Heb jij ook wel eens moeite met de 
Nederlandse geschiedenis? Hunebedden, 
Karel de Grote, Koning Willem I, de 
Wereldoorlogen...met de EnToen Nu app 
wordt alles duidelijker. 

Ontdek de Canon van Nederland op school 
en thuis op je tablet. 

Met de EnToen Nu app heb je onze historie 
letterlijk in de vingers. Op basis van de 
inhoud is het spelenderwijs leren van de 
geschiedenis van Nederland nog nooit 
zo leuk geweest. De app combineert de 
historie met de hedendaagse interactieve 
mogelijkheden van tablets. Het enige wat je 
nodig hebt is een internetverbinding.

Interactieve mogelijkheden
De Canon van Nederland bestaat uit 
vijftig ‘vensters’ die samen het verhaal van 
Nederland laten zien. Elk venster biedt zicht 
op één van de personen, voorwerpen of 
gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan 
het Nederland waarin wij nu leven. De app 
bevat foto’s en filmpjes, links naar websites 
en heel veel leuke opdrachten.

Groep 5 tot en met 8
De app is vanaf groep 5 tot en met groep 
8 te gebruiken. Via het instellingenscherm 
kan de app (en de content) op diverse 
leeftijdscategorieën worden afgestemd.

Home
Het beginscherm van de app geeft direct 
toegang tot de 50 vensters van de Canon. 
Daar kan je door alle tijdperken heenlopen 
op gebeurtenis of jaartal. Onderaan bevindt 
zich een tijdbalk waarmee direct naar een 
bepaalde periode kan worden gesprongen. 
Door te klikken op één van de vensters 
opent het detailscherm.

Detailscherm
Het gekozen onderwerp wordt verder 
toegelicht met een tekst en een afbeelding. 
Aan de rechterkant staan ‘links’ naar 
beeldmateriaal, vensterplaten, foto’s en 
filmpjes, boeken en websites en andere 
verwijzingen over het onderwerp. Door erop 
te klikken wordt de link geopend.

Beeldmateriaal & Vensterplaten
Hier kan je door op een afbeelding te 
klikken nog meer informatie krijgen over 
het gekozen onderwerp in de vorm van 
afbeeldingen, of filmpjes 

Afbeeldingen met een -icoon zijn 
‘Vensterplaten’ - veelzijdige afbeeldingen 
waarin extra informatie zit ‘verborgen’. Door 
in de vensterplaat op het -icoon te klikken 
opent een extra overlay met gedetailleerde 
informatie over een specifiek onderwerp. 
Deze overlays kunnen een afbeelding, 
filmpje of tekst bevatten.

Verwijzingen
Onder ‘Verwijzingen’ zijn diverse ‘links’ 
beschikbaar over het gekozen Canon 
onderwerp: bijvoorbeeld boeken & films, 
excursiemogelijkheden en websites. Al deze 
informatie kunnen kinderen gebruiken voor 
bijvoorbeeld het maken van een werkstuk, 
verslag of spreekbeurt.

Opdrachtenwiel
In de EnToen Nu app zijn bij elk venster 
opdrachten beschikbaar die individueel 
of met meerdere (klasgenoten) kunnen 
worden uitgevoerd. Door middel 
van een opdrachtenwiel is er een 
spelelement toegevoegd om de (soms 
zware) onderwerpen op een luchtige 
manier bespreekbaar te maken. Als het 
opdrachtenwiel is uitgedraaid, verschijnt er 
een opdracht. Vervolgens bepaald de app 
of die opdracht alleen, met zijn tweeën of 
in een groepje gedaan moet worden. Als 
leerlingen de opdracht leuk vinden, kunnen 
ze er direct mee aan de slag. Als ze liever 
een andere opdracht hebben, drukken 
ze nogmaals op de draaiknop. Kinderen 
hebben 3 kansen om zelf te bepalen welke 
opdracht en in welke groepssamenstelling 
ze die op dat moment willen uitvoeren. 
Als er een opdracht is gekozen, kan deze 
gedeeld worden via alle opties die op de 
tablet aanwezig zijn.

Instructievideo
Om een goed beeld van de mogelijkheden 
van de app te geven heeft BSL een video 
gemaakt. Alle onderdelen komen aan bod, 
zoals het overzicht van de 50 vensters, de 
detailpagina met toegang tot afbeeldingen 
en filmpjes. Ook worden de links naar 
interessante websites, de vensterplaten en 
natuurlijk het opdrachtenwiel belicht.
http://entoen.info/instructievideo/
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BRIGHT SIDE OF LIFE

Bright Side of Life (BSL), 
opgericht in 1992, is een 
dynamisch en innovatief 
softwarehuis uit Breukelen. 
Wij ontwerpen en ontwikkelen 
geavanceerde Web 2.0, OS X  
en Windows toepassingen, 
vaak met behulp van Oracle, 
Sybase en MySQL databases, 
alsook intelligente zoek- en 
classificatietechnologie van 
Autonomy en Exalead. 
Daarnaast ontwikkelen we 
ook apps voor iPhone/iPad 
en Android.

Werkend met de nieuwste 
technologieën staat BSL 
synoniem voor “flexibiliteit 
en innovatie”. Onze ervaring 
heeft BSL stevig in het zadel 
gezet in de snel veranderende 
wereld van Web 2.0 ontwerp- 
en applicatie-ontwikkeling. 
U kunt op BSL vertrouwen 
wanneer het gaat om het 
snel afleveren van web- of 
werkstationoplossingen op het 
platform van uw keuze.

BSL is tevens een leverancier 
van oplossingen voor het 
beheer, online opvragen, 
publiceren en distribueren 
van multimedia assets zoals 
digitale beelden, video, audio, 
afbeeldingen, brochures (PDF) 
en MS Office-documenten. 
Onze unieke en flexibele FRS 
technologie kan uw gebruikers 
voorzien van veilige en snelle 
toegang tot vrijwel elk type 
van digitale informatie.

Bright Side of Life BV
the brighter side of software
De Corridor 21G
3621 ZA  Breukelen
tel:  +31 (0)346 552700  
fax: +31 (0)346 552425

email: sales@brightside.nl 
www.bright-side-of-life.com

Intelligent app beheer
De content van de app kan via een op 
internet beschikbaar CMS worden beheerd. 
Groot voordeel is dat een content wijziging 
on the fly wordt doorgezet naar de app, 
zonder dat er een nieuwe release van de app 
hoeft te worden uitgerold. Dit voorkomt de 
noodzaak om telkens een update te moeten 
installeren via een app store.

Instellingen
Ook is het mogelijk de app in te stellen voor 
verschillende leeftijdsgroepen. Afhankelijk 
van de leeftijdskeuze bestaat er differentiatie 
in niveau, zowel in taalgebruik als in 
de gebruikte content zoals filmpjes en 
opdrachten. In het instellingenscherm 
van het tablet kunnen de verschillende 
instellingen worden aangepast.

Achtergrond informatie
De EnToen Nu app is beschikbaar als 
Lite en volledige versie op iOS via de App 
Store en Android via Google Play. De app 
is ontwikkeld door Bright Side of Life, in 
samenwerking met stichting entoen.nu 
en pedagogisch adviesbureau Mediant. 
EnToen Nu is één van de eerste educatieve 
apps die volledig bij de kerndoelen van het 
onderwijs aansluiten en welke gelden voor 
het basisonderwijs en de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs.

De Canon van Nederland is als didactisch 
concept ontwikkeld door de commissie 
Ontwikkeling Nederlandse Canon (2005-
2007). De Canon bestaat uit vijftig slim 
gekozen historische vensters die voor elke 
Nederlander de vanzelfsprekende bagage kan 
worden die hem of haar een leven lang van 
dienst is.

Extra informatie
Voor meer informatie over de app, zoals 
kenmerken, FAQ’s, video’s en contactinfo, 
bezoek http://www.entoen.info.

Bezoek ook de EnToen Nu Facebook pagina 
op http://www.facebook.com/EnToenNu.

Meer informatie?
Meer informatie over EnToen Nu of de 
nieuwe educatieve app nodig? Tijdens een 
oriënterend gesprek en desgewenst met 
een demonstratie die is toegespitst op uw 
organisatie laten wij u graag zien wat BSL 
voor u zou kunnen betekenen.

Je kunt contact met ons opnemen via 
entoen@brightside.nl of bellen op 
0346 - 55 27 00. Bezoekt ook eens onze 
website voor meer informatie over ons, onze 
producten of onze andere brochures.
http://www.bright-side-of-life.com


