
Gepersonaliseerd samen leren
Digitale transformatie: naar rechts of links swipen?
Panckoucke Sam – PBD-GO!



Het onderwijs van nu is heel anders dan vroeger.
Welke verschillen herken jij tegenover jouw tijd 

achter de schoolbanken?
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Ik heb moeite om mijn 
leerlingen te motiveren 

tijdens digitaal 
onderwijs.



Waarom zet het GO! in op 
‘Gepersonaliseerd Samen 

Leren’ en digitale 
transformatie?

Sara



Leergemeenschap op maat
• Gepersonaliseerd.
• Langs digitale weg leren - in een virtuele 

leerruimte (school als concept).
• Veranderende rol van de leerkracht.



Digitale transformatie ondersteunt
Gepersonaliseerd Samen Leren



Wat?
maximaal rendement
• leervermogen
• leerwinst
• leermotivatie

Doel?
• realiseren van het curriculum
• met alle lerenden

Wie?
• de lerende
• de leraar
• het (school)beleid
• samenwerkingen



Hoe doen we dat?

• Beginsituatie in kaart brengen
• adaptieve oefeningen aanbieden
• …

• digitaal samenwerken
• peer-tutoring
• …

• zelf opdrachten plannen
• de vorm van de leerstof 

bepalen (video, tekst, …)
• …



Waarom digitale transformatie?

eindtermen

afstandsonderwijs en 
hybride onderwijsonderdeel van onze Poolstervisie

breed inzetbaar & 
levenslang leren

Gepersonaliseerd Samen Leren

Sara



We moeten onszelf enkele vragen stellen:
üOp welke manier zet ik ICT in?
üWat is de inhoud/leerstof?
üHoe moet ik dit onderwijzen?
TPACK = Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Koehler en Mishra (2005)

Aan de slag met TPACK

Hoe kan ons 
schoolteam ICT 

correct en 
evenwichtig inzetten?

Kris



TPACK

Voorbeeld in school : 
• gebruik van Smartschool
• podcast maken
• gebruik van green screen
• Kahoot!
• videocallen
• werken met een VR bril
• …



Voorbeeld in de school van: 
• onderzoekend leren
• klasgesprek
• zelfstandig werk
• contractwerk
• presenteren
• ...

TPACK



Voorbeeld in de school van: 
• wiskunde
• STEM
• verkeer
• burgerschap
• gezondheid
• chemie
• …

TPACK



gebruik van technologie

(vak)kennismanier van 
lesgeven





(kennis van) context
• infrastructuur (BYOD, 

computerklas, …)
• doelgroep 

(basisonderwijs, 
volwassenonderwijs, 
…)

• visie en missie van de 
school

• …



Economie
Doelstelling: herkennen verschillende betaalmiddelen.
1. Technische kennis
• Digitale oefening via Learningapps - Google Classroom.
• Via tablet (context).
2. Pedagogische kennis
• Leerlingen - duo.
• Leerkracht - coach.
3. Inhoudelijke kennis
• Kennis van de verschillende betaalmiddelen.

Praktijkvoorbeelden van TPACK



WO ruimte (verkeer): veilige fietsroutes uitstippelen en beschrijven
Doelstelling: plaatsen kunnen lokaliseren, routes uitstippelen, afstanden en 
reistijden bepalen
1. Technische kennis
• Quiztool (bv. Plickers of Kahoot!).
• Google Maps/Earth via Chromebooks (context).
2. Pedagogische kennis
• Leerlingen - in groep of zelfstandig.
• Leerkacht - begeleider en coach.
3. Inhoudelijke kennis
• (kaart)oriëntatie, verkeersveiligheid, metend rekenen & taal.

Praktijkvoorbeelden van TPACK



Op welke manier inzetten?

• Dialoog voeren.
• Afspraken maken over digitale didactiek.
• Opstellen of updaten van een ICT-beleidsplan.
• …

Handvaten:
• Inspiratie nodig?
http://training.learnon.nl/tpackgame/index.php

Aan de slag met TPACK



TPACK vragenlijst



Vier in balans model

Waar moet ik zeker 
op letten tijdens de 

digitale transformatie 
in mijn school?

Kris







Kris



• Organiseert veel live lessen.
• Na afstandsonderwijs -> hybride leren.
• Motiveren is moeilijk.

Motiveren tijdens blended of 
afstandsonderwijs

heeft moeite met de 
leerlingen te motiveren 

tijdens digitaal 
onderwijs.

Mila



Enkele in de picture

• eigenaarschap
• verbondenheid
• zelfvertrouwen
• duidelijkheid

Motiveren in digitaal onderwijs

ABC van motiveren

Zelf-regulerend leren 
(Zimmerman)



Eigenaarschap geven

• Leerlingen maken zelf keuzes tijdens het leerproces:
• Wat? Welke opdracht? Welk onderwerp? Welk vak?
• Hoe? Via een filmfragment? Of tijdens een 

instructiemoment? Cursus?
• Wanneer? voormiddag? Namiddag? 

Afgestemd op de mogelijkheden.

Motivatie





Verbondenheid

Motivatie



Verbondenheid

Verbondenheid met de leerkracht.
Verbondenheid met medeleerlingen.

• Betrokken bij leerstof (taakwaarde)
• Niet leerstof kiezen.
• Wel zorgen voor relevantie.

• Inspelen op: 
• interesses van je doelgroep.
• Koppelen en activeren van voorkennis.
• Concepten en produceres analyseren en verklaren.

Motivatie

Warm leerklimaat



YES! (zelf-effectiviteit)

Geloof in eigen kunnen – leerlingen het gevoel geven dat ze het aankunnen.
• Onderzoek => nog belangrijker in online les.
• Gevolg => Meer volhardend en betrokkenheid

Hoe?
• Grote rol voor effectieve feedback

Motivatie



Feedback op product



YES! (zelf-effectiviteit)

Geloof in eigen kunnen – leerlingen het gevoel geven dat ze het aankunnen.
• Onderzoek => nog belangrijker in online les.
• Gevolg => Meer volhardend en betrokkenheid

Hoe?
• Grote rol voor effectieve feedback
• Een testje en quiz (zonder punten):
• aanbieden van gepersonaliseerde ondersteuning?

• Digitale schouderklopjes.

Motivatie



Duidelijkheid
• Bij online-opdrachten is duidelijkheid heel belangrijk:
• Wat? 
• Hoe?
• Wanneer?
• Waar?
Maak afspraken op school over structuur, vorm, …

• Vergeet geen voorbeelden:
• screencasts of opnames van jezelf;
• tussenstappen (bv. voor wiskunde);
• goede en minder goede voorbeelden;
• interactieve afbeeldingen;
• ….

Motivatie

Aanwezige functie/screencastify/
Loom/OBS

Thinglink

Mila



Ik ben op zoek naar een 
digitale tool of 

platform (2) vanuit een 
correcte digitale 

didactiek (1).

Tim



Raamwerk digitale didactiek

Wat?
Een raamwerk rekeninghoudend met:
• Gepersonaliseerd Samen Leren;
• de algemene principes van didactiek;
• TPACK;
• vertrekkend vanuit persona’s.
Voor wie?
Elk niveau

Digitale didactiek (1)

instructie/aanbieden van 
leerstof

opdrachten/oefenen

evaluatie/feed



Raamwerk digitale didactiek

Digitale didactiek

Digitale didactiek

Het volledige raamwerk 
‘digitale didactiek’

Het raamwerk per onderdeel 
op webpagina’s 



Ik ken nu de principes van 
digitale didactiek.

Hoe kies en gebruik ik nu
een digitale tool/platform?

Tim



Randvoorwaarden

• Vaardigheden van mijn leerlingen?
• Levert het meerwaarde? Of vervanging (SAMR-model)?
• Betalend? Hebben we budget?
• Worden gegevens verwerkt? Voldoet het GDPR-

regelgeving?
• …

Digitale didactiek



Beslissingsboom

Digitale didactiek

vertrekken vanuit 
digitale didactiek

tools/platformen
en hun functies

getuigenissen en ervaringen





beslisboom 
digitale didactiek

volledige beslisboom
beslisboom per
bouwsteen



Binnenkort

1. Verwerking van digitale didactiek in GO! Navigator.
2. Virtuele ruimte ‘digitale didactiek’.

Ondersteuning digitale didactiek

Tim
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Digitale transformatie is nog veel 
meer….



Het is nog maar net begonnen




