
 

Raamwerk digitale didactiek  



 

Inleiding 

Op dit ogenblik is er veel interesse naar de mogelijkheden die de toenemende digitalisering in onderwijs ons biedt. Binnen de PBD GO! zijn er, in samenwerking 
met het veld, een aantal initiatieven lopende. Zo ontwikkelen we op dit ogenblik een raamwerk digitale didactiek dat de 3 eerste bouwstenen van GSL – 
doelgerichte differentiatie, groeien naar autonomie en samen leren – koppelt aan verschillende mogelijke fasen van een onderwijsleerproces – 
instructie/aanbieden van leerstof, inoefenen/maken van opdrachten en evaluatie/geven van feed.  

Ook in ons strategisch plan speelt de steeds groter wordende digitalisering een rol in de uitrol van onze visie. In wat volgt, schetsen we hoe de digitale didactiek 
faciliterend werkt ten aanzien van de bouwstenen van ‘gepersonaliseerd samen leren binnen een school als concept’. We willen hierbij vermelden dat de 
versnelling die de digitalisering nu genomen heeft en het innovatieve karakter van sommige tools nog geen garantie zijn voor een toenemende effectiviteit van het 
didactisch proces. De tools zijn, bij goed gebruik, zeker te verantwoorden vanuit de principes van goeie didactiek. Een onderzoekende houding helpt ons de 
evidentie voor het innovatieve steeds verder uit te diepen.  

1. Digitale didactiek: ‘gepersonaliseerd samen leren binnen een school als concept’  

De interesse voor digitale hulpmiddelen die de leerkracht kunnen bij staan om het onderwijsleerproces vorm te geven is niet nieuw. De laatste jaren nam het 
digitale speelveld echter meer plaats in doordat grotere en kleinere spelers de mogelijkheden van zowel de administratieve kant als de didactische kant steeds 
meer gingen uitwerken. De echte boost die digitalisering kreeg naar aanleiding van de corona-crisis is natuurlijk ongezien. Of we straks kunnen spreken van een 
digitale transformatie moet nog blijken, maar dat het onderwijslandschap in sneltempo de mogelijkheden van digitale ondersteuning ontdekt heeft, is een feit. Dat 
het aantal digitale ondersteuningsmaterialen steeds groter wordt, is hier een logisch gevolg van.  

We spreken over en werken in adaptieve omgevingen, we dromen over uitgebreide mogelijkheden van artificiële intelligentie, maar we hebben vooral gezien dat 
in elke fase van het lesproces digitale middelen een meerwaarde bieden. Zowel tijdens momenten van instructie als bij het maken van opdrachten en het 
inoefenen van leerstof als bij het geven van evaluatie en in de feedcyclus kunnen digitale leermiddelen de effectiviteit van een leerproces verhogen. De extra 
mogelijkheden die deze tools bieden, dagen de vorm van het leerproces en de organisatie van het curriculum echter extra uit. Blended learning heeft ook in 
onderwijs een vaste stek veroverd, flipped classroom wordt steeds vaker een strategie die mee opgenomen wordt bij het uittekenen van een leerproces. De 
interesse voor leerpaden, leermixen of leersporen zorgt voor nieuwe mogelijkheden binnen verschillende leerplatformen. 

Het GO! gaat voor ‘gepersonaliseerd samen leren’. Binnen deze visie op leren onderscheiden we 5 bouwstenen die elk een fundamenteel onderdeel van de visie 
vertegenwoordigen.  

Als we onderstaand raamwerk kaderen binnen de bouwstenen van het Gepersonaliseerd Samen Leren zien we dat de digitalisering alvast bij de eerste 3 
bouwstenen een grote hulp kan zijn. Meer mogelijkheden om doelgericht te differentiëren in de lessen en plaats –en tijdsonafhankelijk werken mogelijk maken. 

Pedagogische begeleidingsdienst 



Meer mogelijkheden ook om te groeien naar autonomie en stap voor stap de zelfsturende vaardigheden van leerlingen te verhogen. En tot slot laten de digitale 
middelen ook toe om samen te werken zonder dat men ook effectief samen hoeft te zijn. In het ‘raamwerk digitale didactiek’ combineren we de 3 bouwstenen van 
GSL met de 3 grote fasen van een leerproces.   

Via geïnformeerde praktijken, bouwsteen 4 van ‘gepersonaliseerd samen leren’, gaan we zoek naar steeds grotere evidentie. Een onderzoekende houding, de 
vijfde bouwsteen van gepersonaliseerd samen leren, stelt ons in staat nieuwe mogelijkheden te ontdekken en data te verzamelen in functie van de te verwachten 
effecten. 

In een raamkader waar die extra digitale mogelijkheden opeens poorten openen is het van groot belang het overzicht over alle data te behouden. En ook hier kan 
een doordachte digitale aanpak wonderen verrichten.  

2. Begripsverklaring  

Met digitale didactiek bedoelen we 'De kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren' 

In dit raamwerk zien we digitale middelen als de meest ruime en allesomvattende term voor het beschrijven van digitale leerplatformen, digitale leermiddelen en 
digitale tools. En die digitale middelen worden in digitale leeromgevingen gebruikt/ingezet. 

Digitale leeromgeving:  

Een leeromgeving wordt, in het bronnenboek ROK, gedefinieerd als de situatie waarin de leerling leert. Deze situatie omvat elementen zoals didactische 
leermiddelen, fysieke leeromgevingen, … Een digitale leeromgeving kunnen we beschouwen als een extra ondersteuning van de ‘reguliere’ leeromgeving om die 
sterker te maken. Ze brengt extra efficiëntie toe binnen de concepten plaats- en tijdsonafhankelijkheid (Synchroon / Asynchroon).  

Digitale leerplatformen:  

In een ‘reguliere’ leeromgeving kunnen we dit omschrijven als de ‘fysieke’ locatie waar het leren georganiseerd wordt. Voorbeelden zijn basketbalterrein, 
speelpleinen, klaslokalen, labo’s, werkplaatsen…  Een digitaal leerplatform definieert de ‘virtuele’ (online) omgeving waarbinnen we de concepten van plaats- en 
tijdsonafhankelijkheid technisch mogelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn platformen zoals Smartschool, MS Teams, Google Classroom, Wezooz Academy …  

Digitale leermiddelen:  

Leermiddelen beschouwen we als de leermiddelen die inhouden bevatten waar een leerling gebruik van maakt om tot leren te komen. Voorbeelden zijn 
handboeken. Digitale leermiddelen omvatten inhoudelijke bouwstenen. Ze worden ondergebracht op het digitale leerplatform, waardoor ze gebruik kunnen maken 
van de technische mogelijkheden van de concepten van plaats- en tijdsonafhankelijkheid. Hierdoor verkrijgen ze het voordeel dat ze flexibel aan te passen zijn aan de 
noden van groepen van leerlingen.  



Digitale tools:  

Met tools begrijpen we alle tastbare hulpmiddelen die het leren van een leerling kan faciliteren. Vb. Krijt, bord, passer, bal, plint. Digitale tools hebben een 
meerwaarde dat ze de concepten van plaats- en tijdsonafhankelijkheid ondersteunen. Voorbeelden van digitale tools zijn padlet (digitale post-its), pinterest (digitaal 
prikbord), quiz (MS Forms), ...   

3. Structuur van het raamwerk 

Een raamwerk geeft de indruk van een ordening waarin de verschillende fasen van een leerproces logisch op elkaar volgen. Dit is echter helemaal niet de 
bedoeling. De feedcyclus heeft zijn plaats binnen de verschillende onderdelen van een leerproces. Evengoed kan in een leerproces vertrokken worden vanuit 
opdrachten bijvoorbeeld als onderzoek of als start van een creatief proces. Belangrijk is in deze de rol van de leraar die vanaf het design van het 
onderwijsleerproces op verschillende wijzen zijn rol als onderwijsprofessional op neemt. 

Dit raamwerk heeft als doel richting te geven in de ondersteuning van het didactisch proces via digitale middelen. Elk blokje van het raamwerk verrijken we in een 
latere fase met praktijkvoorbeelden en tips voor tools.  

Concretiseringen voor de leergebieden en vakken worden mee opgenomen in het specifieke aanbod van zowel basis- als secundair onderwijs. Dit zowel in de GO! 
navigator als in de virtuele klassen.  

  



Doelgericht differentiatie 

Uit de infographic: 
 

Leeractiviteiten, materialen en werkvormen stem je af op de onderwijsbehoefte van de individuele lerende en in functie 

van het curriculum. Om dat te kunnen, moet je over de nodige gegevens beschikken om de leernoden in kaart te brengen 

voor elk van hen. De lerende zelf kan stelselmatig een grotere rol leren opnemen in de aansturing van dit proces. 

Technologie biedt kansen om de planlast beheersbaar te houden. 

 
 Instructie/aanbieden van leerstof Opdrachten/oefenen Evaluatie/feed 
  Waarom zou ik differentiëren in mijn 

instructie/het aanbieden van 
leerstof?  

 
Erin is leerkracht Nederlands. De 
diversiteit in haar klas is erg groot. 
Sommige leerlingen hebben een echte 
taalachterstand die hen ook in andere 
vakken parten speelt. Andere 
leerlingen zijn taalvirtuoos. Erin zoekt 
naar verschillende manieren om alle 
leerlingen zover mogelijk te brengen 
en hun liefde voor het Nederlands te 
vergroten.  

 
Wanneer ik doelgericht differentieer, 
kijk ik naar verschillen bij leerlingen. 
Ik hou rekening met hun interesse, 
profiel, leerstatus en noden qua 
aanpak en dus ook met de wijze 
waarop ik de leerstof aanbied. Dit is 
belangrijk voor eventuele 

 Waarom zou ik differentiëren in 
mijn opdrachten? 

 
Mo is leerkracht wiskunde. De 
interesse voor zijn vak verschilt 
sterk van leerling tot leerling. Ook 
hun mogelijkheden verschillen. Hij 
ziet leerlingen zoals Mark die veel 
in hun mars hebben maar weinig 
ambitieus lijken. Michel is dan weer 
een leerling die iets minder sterk is 
in wiskunde maar heel gedreven 
werkt aan al zijn opdrachten.  
 
Wanneer we doelgericht 
differentiëren, kijken we naar 
verschillen bij leerlingen. We 
houden daarbij rekening met hun 
interesse, profiel, leerstatus en 
noden qua aanpak, dus ook wat 
opdrachten/inoefenen betreft. 

 

 Waarom zou ik differentiëren 
in mijn evaluatie en feed? 

 
Ioana geeft les in het derde 
leerjaar. Ze heeft een klas van 
23 leerlingen met verschillende 
muzische talenten. Arne geeft 
les aan een groep 15-18-jarigen 
in de richting personenzorg. Hun 
zorgtalenten lopen sterk uiteen. 
Ioana en Arne hebben dezelfde 
vraag: Hoe kan ik gericht 
differentiëren in mijn evaluatie?  
 
Wanneer we doelgericht 
differentiëren, kijken we naar 
verschillen bij leerlingen. We 
houden daarbij rekening met 
hun interesse, profiel, leerstatus 
en noden qua instructie en 
opdrachten, maar ook bij 
evaluatie en feed. 



opstapdoelen, uitbreidingsdoelen en 
in functie van mijn verlengde 
instructie. 

 

 Waarom zou ik digitale middelen 
gebruiken om doelgericht te 
differentiëren in mijn instructie/het 
aanbieden van mijn leerstof?  

 
Digitale middelen helpen mij om 
leerstof en instructie op verschillende 
manieren aan te bieden. Sommige 
leerlingen hebben bv. nood aan een 
langere uitleg van de leraar terwijl 
anderen meteen aan de slag kunnen 
op basis van een digitale opdracht. 
Sommigen willen de leerstof en 
instructie liever (vooraf) bekijken in 
een filmpje en voor allen is het 
belangrijk dat ze de leerstof en 
instructie op een vaste plaats kunnen 
terugvinden. 

 

 Hoe zet ik digitale middelen in 
wanneer ik doelgericht wil 
differentiëren in het aanbieden van 
mijn instructie/leerstof?  

 
In een digitale omgeving breng ik 
snel (een deel van) de beginsituatie 
van leerlingen in kaart. 
 
Met digitale tools maak ik een dag- 
en weekplanning op voor de 
instructiemomenten. 

 

 Waarom zou ik digitale middelen 
gebruiken om doelgericht te 
differentiëren in mijn 
opdrachten/het inoefenen? 

 
Digitale middelen helpen ons om 
opdrachten op verschillende 
manieren aan te bieden. Voor 
sommige leerlingen leggen we de 
lat tijdelijk iets lager met behulp 
van opstapdoelen terwijl we 
anderen extra uitdagen. Sommigen 
hebben minder tijd nodig om de 
opdracht uit te voeren dan 
anderen of willen de opdracht 
(vooraf) bekijken. En voor allen is 
het belangrijk dat ze de opdrachten 
op een vaste plaats kunnen 
terugvinden. 

 

 Hoe zet ik digitale middelen in 
wanneer ik doelgericht wil 
differentiëren in het aanbieden 
van mijn opdrachten/het 
inoefenen?  

 
Met digitale tools speel ik in op de 
interesse van leerlingen zodat ze 
een bepaalde opdracht naar eigen 
voorkeur kunnen aanpakken.  
 
Met digitale tools deel ik leerlingen 
in verschillende groepen in. 
 

 

 Waarom zou ik digitale 
middelen gebruiken om 
doelgericht te differentiëren in 
mijn evaluatie en feed? 

 
Digitale middelen helpen ons 
om evaluatie en feed op 
verschillende manieren te 
organiseren.  Ze maken bv. 
onmiddellijke feedback mogelijk 
zonder tussenkomst van de 
leraar, evenals integratie van 
audio- en videofragmenten. Ze 
faciliteren ook het verzamelen 
van kwantitatieve en 
kwalitatieve feedback in één 
overzichtelijke omgeving.  

 

 Hoe zet ik digitale middelen in 
om te differentiëren in mijn 
feed en evaluatie?  

 
 In een digitale omgeving geef ik 
geautomatiseerde doelgerichte 
feed aan leerlingen(groepen). 
 
Met een digitale omgeving geef 
ik plaats- en tijdonafhankelijk 
feedback.  
 
Een digitale omgeving biedt me 
een overzicht van alle relevante 
data van leerlingen zodat ik 



 
Met digitale tools bied ik 
instructie/leerstof op verschillende 
manieren aan bv. via flipped 
classroom, een filmpje, een website, 
een screencast ... Goed digitaal 
materiaal heeft het voordeel dat ze 
terug- of doorgespoeld kan worden 
naargelang de noden van leerlingen.  
 
Met een digitale omgeving maak ik 
voor de leerlingen helder welke 
differentiatiegroepen er zijn. 
 
 

Met een digitale omgeving behoud 
ik het overzicht over de 
verschillende 
differentiatiegroepen, weet ik 
welke leerling wanneer aan welke 
taak bezig is, hoe hij/zij vordert, 
wie eventueel welke extra hulp of 
uitdaging nodig heeft. 
 
 

 
  

doelgericht feed kan geven of 
evaluaties kan opstellen. 
 
 
 

 

    

Groeien naar autonomie 

Uit de infographic: 
 

De leervaardigheden en zelfsturingsvaardigheden van de lerende hebben expliciete aandacht nodig. Als leraar help je 
hen de nodige vaardigheden stelselmatig uit te breiden om het leren cognitief maar ook metacognitief, motivationeel 
en emotioneel zelf mee richting te geven. In echt gepersonaliseerd samen leren kunnen personalisatie en zelfregulatie 

niet zonder elkaar bestaan. 
 

 Instructie/aanbieden van leerstof Opdrachten/oefenen Evaluatie/feed 
  Waarom zou ik bij het aanbieden 

van instructie/leerstof werken aan 
de autonomie van leerlingen?  

 
Erin is leerkracht Nederlands. Haar 
leerlingen krijgen de kans om op 
verschillende wijze met de leerstof om 
te gaan. Samira gaat vaak zelfstandig 
aan de slag met het verwerken van 
stukken leerstof. Paolo heeft meer 
uitleg nodig en keert regelmatig terug 

 Waarom zou ik bij mijn 
opdrachten/het inoefenen werken 
aan de autonomie van  leerlingen? 

 
Mo is leerkracht wiskunde. Hij weet 
dat Amina heel veel oefeningen van 
hetzelfde niveau nodig heeft om de 
leerstof onder de knie te krijgen. 
Ronald weet graag snel of hij de 
opdrachten goed uitvoert. Maar 
Basiel vraagt om uitdagende 

 Waarom zou ik in mijn 
evaluatie en feed werken aan 
de autonomie van leerlingen? 

 
Ioana geeft les in het derde 
leerjaar. Ze heeft een klas van 
23 leerlingen met verschillende 
muzische talenten. Ze geeft een 
opdracht en weet graag van 
iedereen hoe ze de opdracht 
willen aanvatten. Ze kan dan 



naar de instructiefilmpjes. En David 
kiest vaak voor extra uitleg bij de 
leerkracht. 
 

 
Het is belangrijk dat leerlingen stap 
voor stap hun leerproces in handen 
nemen. Leerlingen mee laten 
beslissen over de vorm en duur van 
leerstof en instructie versterkt 
participatie en hun zelfsturende 
vaardigheden.  
 
Groeien in autonomie betekent dat 
leerlingen steeds vaker zelf kunnen 
bepalen waar, wanneer en hoe ze 
bepaalde leerstof onder de knie 
krijgen. Hoe ouder men wordt, hoe 
vaker de context mee bepalend is. 
Het is uiteraard de doelstelling die 
bepaalt of er keuzemogelijkheden 
kunnen worden ingebouwd.  

 

 Waarom zou ik bij mijn 
instructie/leerstof digitale middelen 
gebruiken om leerlingen te laten 
groeien naar autonomie? 

 
Digitale middelen ondersteunen de 
mogelijkheid leerlingen zelf te laten 
kiezen waar en wanneer ze de 
leerstof verwerken. 

 

 Hoe gebruik ik digitale middelen in 
mijn instructie/leerstof om 

oefeningen te krijgen die hij ook 
thuis kan maken. 
 

 
We bieden vaak verschillende 
opdrachten aan verschillende 
leerlingen. Dat is niet zo nieuw.  
Maar wat als we leerlingen bv. zelf 
laten bepalen wat hun volgende 
stap is, welke opdracht best bij hun 
doelen past, welke opdracht hen 
uitdaagt en welke niet? 
Opdrachten kunnen leerlingen mee 
verantwoordelijkheid geven en hen 
zo helpen groeien. 

 

 Waarom zou ik digitale middelen 
inzetten om leerlingen binnen 
mijn opdrachten/het inoefenen te 
laten groeien naar autonomie? 

 
Digitale middelen helpen leerlingen 
om zelf, los van plaats en tijd, te 
bepalen hoe zij aan welke 
opdrachten werken om hun doelen 
te bereiken. 

 

 Hoe gebruik ik digitale middelen 
om leerlingen te laten groeien 
naar autonomie wanneer ze 
werken aan opdrachten of 
oefeningen maken?  

 
Met digitale tools schalen 
leerlingen zichzelf in, in functie van 

achteraf bij elke leerling nagaan 
of ze zichzelf goed hadden 
ingeschaald. 
 

 
We willen leerlingen vormen die 
gerichte keuzes kunnen maken 
voor hun verder leerproces. 
Zichzelf leren inschalen en 
zelfevaluatie zijn hierbij 
essentieel. Na een evaluatie 
aangeven of hun zelfinschaling 
correct is, waarom dit zo is en 
wat dit betekent voor hun 
volgende stappen helpt hen 
groeien.  

 

 Waarom zou ik in mijn 
evaluatie en feed digitale 
middelen gebruiken om 
leerlingen te laten groeien naar 
autonomie? 

 
Digitale middelen helpen om 
het overzicht te bewaren, om 
terug te kunnen kijken naar wat 
was en zo beter te kunnen 
bepalen wat de volgende stap 
kan/moet zijn. 

 

 Hoe gebruik ik digitale 
middelen in mijn evaluatie en 
feed om leerlingen te laten 
groeien naar autonomie? 

 



leerlingen te laten groeien naar 
autonomie?  

 
Met digitale tools en een digitale 
omgeving beslissen leerlingen in 
toenemende mate zelf op welke 
manier ze leerstof best verwerken. 
Ze kiezen uit verschillende 
mogelijkheden (een door de 
leerkracht aangeboden selectie van 
tools) bv. via een filmpje, presentatie 
met voice-over, infographic of een 
reguliere schriftelijke/mondelinge 
tekst. 
 
Met een digitale omgeving bepaal ik 
of leerlingen kunnen kiezen welke 
leerstof ze aangeboden krijgen. 
 
In een digitale omgeving kunnen 
leerlingen zelf bepalen of ze 
verlengde instructie nodig hebben, 
zelfstandig aan de slag kunnen of 
uitdagende leerstof willen. (bv. Fiets, 
auto, raket, of check, double check, 
tripple check) 
 
Met een digitale omgeving hebben 
zowel de leerlingen als ik een helder 
overzicht van wie welke keuze maakt 
en wie hoever gevorderd is.  
 
+ motivatie 
 

de moeilijkheidsgraad van de in te 
oefenen leerstof. 
 
Met een digitale omgeving bepalen 
leerlingen zelf wat de volgende 
stappen zijn om hun doelen te 
bereiken. Sommige adaptieve 
leermiddelen zoals digitale 
leerpaden helpen hierbij.  
 
Met een digitale omgeving hebben 
leerlingen een overzicht van 
wanneer en waar ze aan bepaalde 
opdrachten kunnen/moeten 
werken. Dit ondersteunt hen in 
hun eigen planning om de 
deadlines te halen.  
 
Met digitale tools en een digitale 
omgeving beslissen leerlingen in 
toenemende mate zelf op welke 
manier ze welke leerstof 
inoefenen, in functie van hun 
interesse of het niveau van de 
leerstof/opdracht. Ze kiezen bv. uit 
zelf een filmpje, presentatie met 
voice-over, infographic of een 
reguliere schriftelijke/mondelinge 
tekst maken. 
 
 

Met een digitale omgeving 
hebben leerlingen een snel en 
helder overzicht van de 
beschikbare feed, evaluatie en 
doelen waaraan ze gekoppeld 
zijn. Zo kunnen ze hun feed- en 
evaluatieresultaten gebruiken 
om hun eigen leerproces op te 
volgen en te sturen. Digitale 
oefeningen met 
geautomatiseerde correctie 
vertellen leerlingen meteen in 
welke mate ze de leerstof 
beheersen. Dan kunnen ze 
kiezen voor extra instructie 
(door de leerkracht of digitaal) 
of voor het verhogen van de 
moeilijkheidsgraad.  
 
 
 

 

    



Samen leren 

Uit de infographic: 
 

Via leren in interactie kun je het leren van individuen verder verruimen. Dezelfde zelfsturende vaardigheden zijn daarbij 
belangrijk maar die sturing wordt dan gedeeld met anderen. In co-gestuurd leren kan een peer of leraar een lerende 

helpen in het bereiken van zijn doelstellingen. In sociaal-gestuurd leren kan een groep zich samen sturen richting 
gezamenlijke doelstellingen. 

 
 Instructie/aanbieden van leerstof Opdrachten/oefenen Evaluatie/feedback  
  Waarom zou ik samen leren 

inbouwen bij mijn instructie?  
 

Erin is leerkracht Nederlands. 
Leerlingen kunnen bij haar aangeven 
of ze de leerstof snappen en bereid 
zijn om extra uitleg te geven aan 
leerlingen die de leerstof niet 
helemaal onder de knie krijgen.  

 
 

Vaak is instructies geven/leerstof 
overbrengen een taak voor de leraar. 
Maar ook leerlingen kunnen elkaar 
bepaalde instructies geven/bepaalde 
leerstof overbrengen/helpen. Die 
momenten maken dat leren geen 
eenrichtingsverkeer wordt, maar een 
gezamenlijk proces waarbij sommige 
leerlingen bv. extra geholpen worden 
en anderen uitgedaagd worden. 
Leerlingen die zelf instructie 
geven/leerstof overbrengen/helpen, 
krijgen hierdoor immers een dieper 
inzicht.  

 

 Waarom zou ik samen leren 
inbouwen in mijn opdrachten/het 
inoefenen van leerstof?  

 
Mo is leerkracht wiskunde. 
Vandaag wil hij de leerlingen in 
groepjes laten samenwerken aan 
een meetopdracht. Maar in elk 
groepje wil hij graag een leerling 
die de anderen in het groepje kan 
helpen. 
 

 
Samen doelen bepalen en elkaar 
helpen om ze te behalen, maakt 
deel uit van een krachtige 
leeromgeving. 

 

 Waarom heb ik digitale middelen 
nodig om samen leren in mijn 
opdrachten/bij het inoefenen te 
bevorderen? 

 
Waar leerlingen samen werken aan 
verschillende opdrachten is het 
niet altijd eenvoudig voor hen (en 
hun leraar) om het overzicht 

 Waarom zou ik samen leren 
inbouwen in mijn evaluatie en 
feedback?  

 
Arne geeft les aan een groep 15-
18-jarigen in de richting 
personenzorg. Ze werken aan 
een creatieve stageopdracht en 
vragen constant feedback op 
hun werk. Arne wil graag dat 
zijn feedback voor iedereen 
beschikbaar is. En hij wil graag 
zien hoe leerlingen elkaars werk 
beoordelen. 
 

 
Feed geven (feed up, feedback 
en feed forward) moet je leren. 
Co-gestuurd leren betekent 
feed krijgen van leraar en 
medeleerlingen. Feedback 
geven en krijgen en elkaar 
evalueren is een belangrijk 
sociaal proces. 

 

 Waarom heb ik digitale 
middelen nodig om samen 



 Waarom zou ik digitale middelen 
gebruiken om samen leren bij mijn 
instructie te bevorderen? 

 
Digitale middelen kunnen leerlingen 
helpen om leerstof en instructie, los 
van plaats en tijd, te ontwerpen en 
uit te wisselen. Ze kunnen dit ook 
doen met digitale middelen uit hun 
eigen leefomgeving. 

 

 Hoe gebruik ik digitale middelen om  

het bereiken van gezamenlijke 

doelstellingen te verwerken in mijn 

instructie/leerstof? 
 

Met een digitale omgeving verzamel 
ik data om leerlingen in de meest 
geschikte groepen in te delen. 

Met digitale tools deel ik leerlingen 
automatisch in homogene of 
heterogene groepen in. 
 
Een digitale omgeving visualiseert 
wie wanneer waarvoor samenkomt 
(samenwerkingsmodule). 
 
In een digitale omgeving kan een 
leerling aanduiden wanneer en 
waarvoor hij/zij beschikbaar is om 
andere leerlingen te helpen bij een 
bepaald leerstofonderdeel (uitleg 
geven, bespreken, remediëren, 
opvragen …)? De wijze waarop dit 

behouden. Bovendien vergt het 
bepaalde vaardigheden. Digitale 
middelen laten toe om samen in en 
aan documenten te werken, los 
van plaats en tijd, en te 
overleggen. 

 

 Hoe zet ik digitale middelen in om 
het samen werken aan oefeningen 
en opdrachten te bevorderen?  

 
Met een digitale omgeving bied ik 
iedereen een overzicht:  
- Wat zijn de doelen van de 

oefeningen en opdrachten? 
- Wat is de deadline voor het 

uitvoeren van de oefeningen 
en opdrachten?  

- Zijn de oefeningen en 
opdrachten complementair of 
parallel ten aanzien van elkaar? 

- Wie neemt welke rollen op bij 
het uitvoeren van de 
oefeningen en opdrachten? 

- Wie werkt wanneer en hoe aan 
welke oefeningen en  
opdrachten?    

- ... 
 

Een digitale omgeving maakt het 
samenwerken van leerlingen 
makkelijker 
(samenwerkingsmodule).  
 
  

leren in mijn evaluatie en 
feedback te bevorderen? 

 
Digitale middelen laten 
leerlingen toe om het overzicht 
van elkaars feed en evaluatie te 
bewaren en te gebruiken, los 
van plaats en tijd. 

 

 Hoe gebruik ik digitale 
middelen om samen leren ook 
in feed- en evaluatieprocessen 
te vatten?  

 
Met een digitale omgeving 
hebben leerlingen een snel en 
helder overzicht van mijn feed 
voor medeleerlingen. Zo kunnen 
ze ook deze feedresultaten 
gebruiken om hun eigen 
leerproces en het 
groepsleerproces op te volgen 
en bij te sturen.  
 
Met een veilige digitale 
omgeving maak ik ook het 
geven van gerichte feed aan 
medeleerlingen en het 
ontvangen van gerichte feed 
door medeleerlingen mogelijk.  

 
Met een digitale omgeving 
maak ik het gezamenlijk 
bespreken van zelfinschalingen 
en feed- en evaluatieresultaten 



 

 

4. ‘Gepersonaliseerd samen leren’ 

Wil je meer weten over onze nieuwe visie op ‘gepersonaliseerd samen leren’, surf dan naar volgende pagina’s op onze GO! pro.  

 GO! visietekst ‘gepersonaliseerd samen leren’  

 GO! infographic ‘gepersonaliseerd samen leren’ 

 ‘Gepersonaliseerd Samen leren’ algemeen 

 

Wil je meer weten over digitalisering, surf dan naar volgende pagina op onze GO! pro 

 Digitalisering 

 

Wil je meer weten over ons strategisch plan of wil kennis maken met enkele goede praktijken, surf dan naar volgende pagina op onze GO! pro 

 GO!2030, strategisch plan 

 GO! innoveert 
 

gebeurt, kan ook de keuze van de 
leerling zijn. Vaak kiezen leerlingen 
hierbij voor digitale middelen. 

 
 
 

makkelijker zodat we samen de 
volgende stappen kunnen 
bepalen. 

    
Geïnformeerde praktijken   Op welke wetenschappelijk evidentie 

bouw ik verder?  
 Op welke wetenschappelijk 

evidentie bouw ik verder? 
 Op welke wetenschappelijk 

evidentie bouw ik verder?  
    
Onderzoekende houding  Hoe ga ik als lk, vakgroep, school aan 

de slag? 
 Hoe ga ik als lk, vakgroep, school 

aan de slag? 
 Hoe ga ik als lk, vakgroep, 

school aan de slag? 

https://www.g-o.be/media/5076/200213-go-visietekst-gepersonaliseerd-samen-leren-finaal.pdf
https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!2030_GSL_infographic.pdf
https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/gepersonaliseerd-samen-leren
https://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding-leerplannen-nascholing/digitalisering
https://pro.g-o.be/over-go/strategisch-plan/go-strategie-2030
https://pro.g-o.be/over-go/strategisch-plan/go-innoveert

