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Digitale kansen
voor iedereen, nu en later.
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Waarop kunnen we als
Onderwijs inzetten, om àlle
kinderen àlle kansen te geven?



professionalisering data > leiderschap evolutie interactie

ruimte creëren digitale didactiek
versterken

keuze tools en 
platformen



“Ik heb geen 
ICT-kennis 
genoeg om 
hierin mee te 
kunnen”



“Wa nog 
allemaal?!”



Leraars met goesting, 
met kennis en kunde

“Ik heb geen 
ICT-kennis 
genoeg om 
hierin mee te 
kunnen”



Professionalisering van de leerkracht

Portfolio om eigen professionalisering te 
evalueren en bij te sturen

Ontwerpen van blended lessen en leerpaden 
(Student-journey) 

Digitale geletterdheid opwaarderen 
(SAMR – Mayer)

Sense of urgency ICT nog verder aanwakkeren? 





Opdracht digitaal via een document 
doorsturen in plaats van op papier 

afgeven

Digitale document kan gebruikt 
worden om eigen notities toe te 

voegen in de tekst

Online document om samen aan een 
groepstaak te werken

Samenwerken met leerlingen aan de 
andere kant van de wereld om een 
gemeenschappelijke taal te leren



Een plaats opzoeken op Google Earth 
als aanvulling op een papieren atlas

Met behulp van geïntegreerde lineaal
in Google Earth afstanden berekenen

Vanuit de klas een plaats onderzoeken
met de verschillende lagen in Google 

Earth

Een rondleiding maken in Google Earth 
met voice over 
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Schrijf hier je eigen voorbeeld

Schrijf hier je eigen voorbeeld

Schrijf hier je eigen voorbeeld

Schrijf hier je eigen voorbeeld



Professionalisering van de leerkracht

Portfolio om eigen professionalisering te 
evalueren en bij te sturen

Ontwerpen van blended lessen en leerpaden 
(Student – Journey) 

Digitale geletterdheid opwaarderen 
(SAMR – Mayer)

Sense of urgency ICT aanwakkeren: EdCamp en 
digibabbel



“Ik kies toch zelf 
wat ik doe in 
mijn les?



Inzetten op data en
diagnose

Sterk pedagogisch
leiderschap

“Ik kies toch zelf 
wat ik doe in 
mijn les?



Datagedreven leiderschap

DigiCompEdu rollen (leerkracht) en portfolio (leerling)

Portfolio (POP leerkracht) en persona uit learning analytics
(leerling)

SAMR-schaal en TPAC(C)K-model in functioneringsgesprek 
(leerkracht) en peerevaluatie (leerling) 

Digitaal-kapitaal scan (BSA)





starttoetsfrans.be
(sinds 1 sept. 2021)



+ Flubaroo
(add-on Google sheets, 

nu kan dat met 
ingebouwde rubrics)

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NCDeze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA

http://yusufatalan.com/kurumsal-egitmenin-dijital-alet-cantasi-1-veri-toplama-araclari/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_Forms_2020_Logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/








vakkennis

didactische
skills

digitale 
vaardigheid



vakkennis

didactische
skills

digitale vaardigheid

nieuwe
cognitieve
inzichten



Een beeld zegt
meer dan duizend
woorden. 
Onze voorkennis
bepaalt wat we 
zien.





“Ik kies toch zelf 
wat ik doe in 
mijn les?



Data en zorgbeleid
Geïntegreerd beleid digitaal ondersteunen

Scaffolding via digitale middelen

Digitale middelen inzetten voor brede basiszorg

Digitaal LVS











“Ik volg mijn 
leerplan, maar 
ik bereik de 
leerlingen niet”



“Ik volg mijn 
leerplan niet, 
maar ik bereik 
wel mijn 
leerlingen”



“Ik volg mijn 
leerplan, maar 
ik bereik de 
leerlingen niet”

Investeer in de 
mentale gezondheid
en socio-emotionele
betekenis van school

Kwaliteit van 
evaluatie en herbekijk
evaluatiebeleid



Interactie leerkracht(en) – leerling(en)

Zelfsturende leerling met sturing waar nodig, tot 
die ‘overbodig’ wordt 

Inzetten op samenwerkend leren en zelfsturing 
(peer-evaluatie – formatief – buddysysteem - tutoring)
Model van Zimmerman

Leerkracht-gestuurd: leerling volgt (summatieve toets)





Studies tonen aan dat 
zelfregulerende 
vaardigheden zeer sterke 
voorspellers zijn van 
academische prestaties 
(Hattie, 2012). 
Bovendien is de 
ondersteuning van 
zelfregulerend leren een van 
de meest wetenschappelijk 
onderbouwde praktijken om 
leerwinst te verhogen 
(Education Endowment
Foundation, 2019).



Interactie leerkracht(en) – leerling(en)

Zelfsturende leerling met sturing waar nodig, tot 
die ‘overbodig’ wordt 

Inzetten op samenwerkend leren en zelfsturing 
(peer-evaluatie – formatief – buddysysteem - tutoring)
Model van Zimmerman

Leerkracht-gestuurd: leerling volgt (summatieve toets)



“Ik heb geen tijd 
om hiermee aan 
de slag te gaan”



“Lees: val me 
daar niet mee 
lastig, ‘t is al druk 
genoeg!”



“’t Is al druk 
genoeg

Herontwerp je school 
voor meer diversifiering
van het onderwijs
(persoonlijke
leertrajecten op maat)

Denk op lange termijn

Selecteer de inhoud



Inrichting digitaal onderwijs

Flexibel of modulair lessenrooster 
(teamteach vakoverschrijdend)

Synchroon/asynchroon in blended/hybride leren 
(teamteach vakgebonden)

In ‘afstandsonderwijs’ (overleg)

ICT in het klassieke lesgebeuren als meerwaarde 
(digiteam – topic-owners – talentenbank)





naam expertise relevant netwerk
Mehdi Amart Maakt graag mooie PowerPoints.

Kennis van Photoshop
Ervaring met teams.

Zijn vrouw werkt bij de 
Koning Boudewijnstichting.

Wim 
Beldonne

Effectieve instructie en feedback (volgde 
een traject in 2019)
Wil graag teamteachen

Lucas Pafaim deskundige diversiteit. 
Google expert

(werkte vroeger bij Steunpunt 
Diversiteit)

Winny Weghis CLIL-leerkracht Frans (geeft er workshops 
over bij KOV)

CLIL netwerk Vlaanderen

Klaartje
Donckers

Leerpaden maken op Smartschool.
Smartschoolbeheer

Man werkt bij Microsoft.



Inrichting digitaal onderwijs

Flexibel of modulair lessenrooster 
(teamteach vakoverschrijdend)

Synchroon/asynchroon in blended/hybride leren 
(teamteach vakgebonden)

In ‘afstandsonderwijs’ (overleg)

ICT in het klassieke lesgebeuren als meerwaarde 
(digiteam – topic-owners – talentenbank)



“De leerlingen 
vinden het fijn als 
je als leerkracht 
gewoon vertelt 
ook, hoor!”



Selecteer de inhoud

Gebruik de juiste
didactiek, die werkt

“De leerlingen 
vinden het fijn als 
je als leerkracht 
gewoon vertelt 
ook, hoor!”



(Digitale) didactiek

Ontwikkelen van leerlijnen – samenwerking -
zelfsturing

ICT en mediawijsheid een plek geven (hervorming)

Vertrekken vanuit eindtermen



Digitale 
didactiek



Digitale 
didactiek
Effectieve instructie

« Als leerlingen niet begrijpen wat
er geleerd moet worden, wordt
leren lastig. »

Wijze lessen



Digitale 
didactiek
Blended / hybride leren

Betrek iedereen bij de les, maar zorg ook
voor autonomie en verwerkingstijd. 
Verhoog de time on task.



inhoud

platform

mensen

school

Ontwerp: Erik Devlies



https://www.slideshare.net/WiebeDijkstra/blended-learning-activities-130594304



old

new

you

borrowed

SAMR
digitale meerwaarde

authenticiteitsamenwerken

kennis en 
ervaring
delen



kennis-
verwerving

discussie

oefenen

samenwerken

onderzoek

samenwerken

productie

intake



kennis-
verwerving

discussie

oefenen

samenwerken

onderzoek

samenwerken

productie

intake



Digitale 
didactiek
Differentiatie

Ondersteun bij moeilijke
opdrachten en laat ze los(ser) via 
individuele leertrajecten. 



Moeten wij
ons steeds

AANPASSEN?

Of gaan we het 
probleem

AANPAKKEN?

differentiatie
in product

differentiatie
in instructie



Digitale 
didactiek
Zelfsturing

« Leer leerlingen hoe ze zelf hun leren
op een efficiënte, effectieve en 
aangename manier organiseren »

Wijze lessen



Digitale 
didactiek
Evaluatie en feedback

« Gebruik toetsing als leer- en 
oefenstrategie. De feedback zet
leerlingen best aan het denken. »

Wijze lessen



Context Interactie Taalsteun

TAALONTWIKKELEND LESGEVEN



Context Interactie Taalsteun

TAALONTWIKKELEND LESGEVEN



Didactiek ifv taalbeleid: CONTEXT

Digitale cursus (tijdlijnen, mindmaps, adv. organisers, links) 

Preteaching en Flipping the classroom

Voorkennis activeren

Retrieval practice: lln activeren door digitale 
toepassingen











Context Interactie Taalsteun

TAALONTWIKKELEND LESGEVEN



Didactiek ifv taalbeleid: INTERACTIE

Differentiëren: diversiteit omarmen

Community creëren: blended (in en buiten de klas)

Leerlingen laten uitwisselen

Media: interactie creëren









Context Interactie Taalsteun

TAALONTWIKKELEND LESGEVEN



Didactiek ifv taalbeleid: TAALSTEUN

Leerlingen zelf leren compenseren door digitale middelen

Leerlingen (digitaal) activeren om verhaal te versterken

Beelden gebruiken bij de les

Verhaal op verschillende manieren aanbieden







“Kan je mij een 
lijstje met 
interessante tools 
aanreiken?”



“Lees: de 
leerlingen zijn 
Kahoot beu.”



Onderwijs-
technologie
ondersteunt

“Kan je mij een 
lijstje met 
interessante tools 
aanreiken?”



Digitale tools

Naargelang de individuele behoefte of samenwerkingsvorm
(differentiatie – inclusie – taalondersteuning)
(solo - duo - peer)

Naargelang de lesfase
(ontwerp-voorkennis-instructie-evaluatie-feedback)

Naargelang het leerdoel



DIFFERENTIATIE AUTONOMIE SAMEN LEREN



Digitale 
kansen

• intro
• kansen voor iedereen



Digitale 
kansen

• intro
• dezelfde taal spreken
• kansen voor iedereen

Digitaal
leiderschap

• 60 tips



Digitaal
leiderschap • 60 tips



Wat kan jij als directie of 
beleid hierin betekenen?





Digitale kansen
voor iedereen, nu en later.

Samen leersprongen maken, Gent, 27 oktober



bronnen

• Kunnen op eenvoudig verzoek bij erik@schoolmakers.be opgevraagd worden.

• De meeste afbeeldingen zijn stockafbeeldingen uit het gratis aanbod uit Office 365 of screenshots van de
websites die besproken werden.

• Andere afbeeldingen zijn eigen ontwerp.

• Deze site werd mee ontworpen door Tine Roobrouck van Broeders van Liefde, Gent.

mailto:erik@schoolmakers.be
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