DIGITAAL LEREN - TIPS &
TRICKS VOOR LERAREN

Hoe pas ik
oordeelkundige
digitale
didactiek toe?

 Ik ben me er ten volle van bewust dat
de ruggengraat van online leren
“didactiek” is. Eerst de didactiek,
dan de techniek!
 Ik investeer sterk in de relationele
kant van het leren:
o
o

o
o

o

Ik toon mijn persoonlijkheid, passie en
expertise.
Ik vertoon me regelmatig “live” op het
scherm en durf bv. soms les te geven
met een huisdier om mijn schoot.
Ik kom niet te streng over.
Ik bevraag actief welke zorgen en/of
welke successen mijn leerlingen
ervaren.
Ik verstuur aanmoedigings-berichten.

 In de “virtual classroom”:
o
o

o
o
o

onderbreek ik af en toe de les voor een
“poll” of een “online energizer”;
maak ik gebruik van instrumenten
voor conferencing (smartschool live,
google meet, teams, zoom…);
probeer ik het klasgevoel te creëren
via de virtuele omgeving;
varieer ik met audio/bewegend
beeld/tekst;
deel ik inhoud, teken ik, typ ik, duid ik
aan, geef ik instant feedback,
organiseer ik parallel groepen in
“breakout-groups” en chat ik, ….
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 Ik investeer ongeveer evenveel tijd in
het design en de voorbereiding dan in
de uitvoering en opvolging van de
leeractiviteiten.
 Ik bedenk concreet hoe ik volgende

didactische doe-woorden in de
praktijk breng:
o Verbinden (bv.digitale breakout-groups)
o Activeren (bv. Eduten Playground)
o Structureren (bv. bordschema tekenen
 Ik ben me ervan bewust dat een
virtuele
klas
“regisseren”
een

complexe

vaardigheid

is;
ontwerpen, verzorgen, en voorbereiden
doe ik regelmatig in team.
 Ik wissel vormen van synchroon (reallife contact) en asynchroon leren af.
 Ik formuleer voor alle leeractiviteiten
duidelijke verwachtingen, haalbare
doelen en studeeraanwijzingen.
 Ik durf experimenteren met
DIY-vormen voor asynchroon leren
zoals een vlag, een podcast, een
kennisclip (powerpoint).

tijdens de virtuele klas)

o
o

Voorkennis activeren (bv. poll)
Leerstof actief laten verwerken
(bv. tekstanalyse
vragen)

o

met

begeleidende

 Ik houd “live”-momenten kort en

focus dan voornamelijk op vragen
stellen, uitwisseling,
feedforward geven.

feedback

en

Bij de les houden (bv. online energizer)
 Ik

ben

me

bewust

van

mijn

verschillende mogelijke rollen bij
online onderwijs: designer van de
leeromgeving, storyteller, moderator,
technieker, ….
 Ik speel actief in op de basis
psychologische behoeften (Deci &
Ryan) zoals sociale verbondenheid,
autonomie en competentie.
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 Ik werk regelmatig met collega’s in

team om leeromgevingen vorm te
geven, maar ook om mekaar te
ondersteunen bij de uitvoering van de
virtuele klas.
 Ik

geef

leerlingen

stappen-

plannen en laat hen op basis
daarvan mekaar ook mee beoordelen.

 Ik voorzie mogelijkheden voor mijn
leerlingen om ook met “peers” in

interactie te gaan via bv. een
forum,
breakout-groups
groepswerk.

en

 Ik motiveer leerlingen door een
connectie te maken met de echte
wereld via bv. volgende vraag: “hoe
kan je dit gebruiken en toepassen?”
 Ik

geef

snel

en

tussentijds

feedback/feedforward en doe
dit op verschillende manieren: bv. via
een kort filmpje of “live” in een
breakout-group, ….

Ik evalueer bijkomend ook via een
online quiz, een online toets en/of
feedbackdialogen. Ik verhoog de
efficiëntie van deze of andere
evaluatievormen door audio of video
feedback te voorzien i.p.v. tekstuele
feedback.

 Ik ben me ervan bewust dat niet alles
“flashy” moet zijn!
 Ik stimuleer mijn leerlingen om een

gezond dagritme aan te houden,
voldoende te bewegen, naar buiten te
gaan, gezond te eten en voldoende te
slapen.

LET ME
EdTech-TEACH YOU!
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Hoe
ondersteun ik
mijn leraren
bij online
onderwijs?

 Ik stimuleer leraren om in de eerste
instantie met vertrouwde platformen
en toepassingen te werken en overlaad
hen niet met tientallen mogelijke
platformen en apps.
 Ik ben samen met mijn teamleden

kritisch en ga niet zomaar in op elke
gratis
online
toepassing.
We
beoordelen eerst zorgvuldig samen de
onderwijskundige meerwaarde en
toepasbaarheid.
 Ik
heb
contacten
met
onderwijskundige experten (digitale
didactiek) en laat me door hen
“cureren”.

DIGITAAL LEREN - TIPS &
TRICKS VOOR
SCHOOLLEIDERS

 Ik neem verantwoordelijkheid op om
te onderzoeken of alle leerlingen

toegang hebben tot internet en
beschikken over
tablet of laptop.

een

smartphone,

 Ik coördineer ook specifieke
communicatieacties naar ouders en
leerlingen toe (zie ook tips voor ouders
en leerlingen). Ik communiceer over
wat
we
als
school
met
afstandsonderwijs en online leren
willen bereiken.
 Ik verwacht niet dat ouders leraren
worden…
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school om samen met de betrokken
leraren
experimenterend
en
onderzoekend aan de slag te gaan en
hun vorderingen actief op te volgen.
 Ik zet een teamorganisatie op in
mijn school met vakteams en
projectteams en ondersteun deze
teams actief. (cfr. boek Team School,
Lannoo Campus)
 Ik ben me bewust van het feit dat
leerlingen misschien wel “social digital
natives” zijn maar daarom nog geen
“learning digital natives”.
 Ik

stimuleer

mijn

leraren

digitaal ondersteund leren
duurzaam in ons onderwijskundig
handelen moeten integreren en dat dit
tijd vraagt.

Ik durf ook aan te geven aan leraren
dat we op dat vlak ook mogen
vertragen en tijd mogen nemen om
kritisch te reflecteren, oordeelkundig
te experimenteren en te evalueren.

om

maximaal
structuur
en
routine aan leerlingen aan te bieden
en sterk in te zetten op de relationele
component van het leren.
 Ik investeer in het “upskillen” van
mijn leraren met betrekking tot
“digitale didactiek” en “education
technology”.
 Ik nodig mezelf uit tijdens meetings
van “teacher teams” in mijn

 Ik ben me ervan bewust dat we

 Ik laat me begeleiden door externe
experten

om

EdTech-

transformaties in mijn school
succesvol bij leraren te implementeren

LET ME EdTech-SUPPORT YOU!
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 Ik

ben

me

bewust

van

onze

kernopdracht (ook bij online
leren): krachtige leeromgevingen
opzetten, motiveren, en leerresultaten
behalen.
 Ik communiceer online ook
helder, coherent en via een eenvoudig
en positief taalgebruik.

 Ik beoordeel EdTech-oplossingen
samen met mijn team en dit
ondermeer
op
basis
van
wetenschappelijke evidence, de impact
op
leerplezier,
de
impact
op
leerprestaties, de impact op werkdruk
van
leraren,
de
impact
op
differentiatiemogelijkheden, enz. (TIP:
neem
Eduten
Playground
als
voorbeeld van een EdTech-oplossing)
 Als poortwachter ben ik extern
georiënteerd en scan ik in mijn
netwerk en daarbuiten wat de
mogelijkheden zijn op het vlak van
EdTech en digitale didactiek. Ik breng
inzichten hierover met mondjesmaat
en helder over aan mijn lerarenteam.

 Ik geniet ervan om de belangrijke
dimensie van “onderwijskundig

leiderschap” dagdagelijks in de
praktijk te brengen en dit o.a. door
teams te ondersteunen en te
enthousiasmeren.

 Ik ga in dialoog met leerlingen

en ouders om hun ervaringen met
het online leren beter te begrijpen en
hen mee te laten denken en ontwerpen.

LET ME EdTech-SUPPORT YOU!
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