
   Geef het goede 
voorbeeld:  
practice what you 
preach. 

Zorg dat je vanaf 
het begin duidelijk 
communiceert en 
blijf dit tijdens de 
ontwikkelingen 
doen. Vergeet 
daarbij leerlingen 
en ouders niet.

Zorg voor een 
goede voorberei-
ding. Geef docen-
ten ruim (bijvoor- 
beeld een jaar) 
van tevoren een 
eigen device. 

 Ontwikkel je visie 
samen met het 
team en betrek 
daarbij elke sectie. 

Voorbeeld: Verspreid zelf 

ook alle berichten aan 

leerlingen én docenten 

elektronisch in plaats van 

op papier. 

Voorbeeld: Scherm 

waar nodig het netwerk 

af voor het gebruik van 

bijvoorbeeld Facebook  

en Netflix. 

Vraag aan  
collega’s welke 
scholingsbehoefte 
zij hebben. Dit 
zorgt voor een 
betere aansluiting 
bij de vraag. 

Zorg dat je weet 
wat de basisvaar-
digheden zijn van 
een docent, zodat 
je weet wat een 
docent moet ken-
nen en kunnen. 
Onderscheid hier-
bij beginner en 
gevorderd en kop-
pel dit aan het 
beoordelingstra-
ject en het scho-
lingsplan.  

Werk met een 
buddysysteem 
waarbij docenten 
bij elkaar kijken 
en samen leren. 
Dit zorgt voor een 
stok achter de 
deur. 

Tip: 
Zorg dat er voor docenten een 
noodzaak is om met een device 

te leren werken. Als er geen 
urgentie is gaan de dagelijkse 

dingen altijd voor. 

Tip: 
Het levert meer op als je 
de buddies niet zelf laat 

kiezen. 

   Zorg voor een 
goede helpdesk 
voor leerlingen  
én docenten.  
Een retailer kan 
dit gemakkelijk 
maken.

Als de wifi niet 
werkt is dat funest 
voor de werkdruk 
én het draagvlak. 
Zorg dat er  
meerdere wifinet-
werken zijn. Zorg 
ook voor een toe-
komstbestendig 
netwerk, je hebt  
al snel drie keer 
meer nodig dan je 
denkt. 

Kies een device 
dat past bij het 
leermateriaal dat 
je wilt gebruiken 
en de manier 
waarop je wilt 
werken. Bereken 
hierbij in een 
vroeg stadium  
de kosten en 
vraag andere 
scholen om erva-
ringen. Vergeet 
hierbij niet om  
de ict-afdeling te 
betrekken.  

Maak beleid over  
wat mag en wat  
niet mag en zorg  
voor een goede  
meekijktool. 

 Zorg dat het 
management- 
team volledig en 
unaniem achter  
de ontwikkelingen 
staat. Anders blijft 
er verwarring. 

Let er bij een  
sollicitatie- 
procedure op  
dat je mensen 
aanneemt die 
kunnen en willen 
ontwikkelen en 
veranderen. 

Faciliteer een 
kartrekker en 
zorg dat docenten 
ontwikkeltijd  
hebben. Het helpt 
om dit op een vast 
moment in te 
roosteren en  
duidelijke kaders 
en verwachtingen 
te schetsen. 

Geef de ontwikke-
ling tijd en houd  
je koers vast, ook 
als er dingen niet 
zo lekker lopen. 
Veranderen kost 
veel tijd en fouten 
maken mag!

 Maak ruimte voor 
fouten en zorg dat 
docenten niet wor-
den afgerekend  
op cijfers maar op 
hun inzet in het 
proces. Calculeer 
van tevoren in  
dat de resultaten 
de eerste jaren 
minder zullen zijn. 

Kijk naar de klas-
senstructuur, 
roosterstructuur 
en het leermidde-
lenbeleid: wat  
kan er worden 
aangepast? Als je 
te strak vasthoudt 
aan de status  
quo is er minder 
ruimte om op een 
andere manier te 
werken. 

 Maak afspraken 
en zorg dat deze 
ook worden  
nagekomen. Het 
helpt daarbij om 
de PDCA-cyclus 
helemaal af te 
maken. 

 Maak als directie 
een keuze in 
welke applicaties 
je wilt gebruiken. 
Er zijn zo veel ver-
schillende moge-
lijkheden, maar 
als je ze allemaal 
gebruikt lopen de 
kosten uit de 
hand, ben je erg 
afhankelijk van 
partijen die bij-
voorbeeld failliet 
kunnen gaan en is 
het onoverzichte-
lijk voor leerlin-
gen. Maak hier 
afspraken over 
met docenten.

Bepaal eerst WAT 
de leerlingen 
moeten leren. Wat 
zijn de kerndoelen 
en eindtermen? 
Zorg voor een 
doorlopende leer-
lijn. 

Maak leerdoelen 
ook zichtbaar voor 
leerlingen. Op die 
manier kunnen ze 
meer eigenaar-
schap nemen voor 
hun leerproces.

Zorg dat WAAR-
MEE je wilt leren 
ook past bij WAT je 
wilt leren. Leer-
materiaal kies je 
op basis van het 
einddoel. Kies 
daarbij niet te snel 
voor een methode. 
 

 Leermateriaal kan 
ook zelf gearran-
geerd of bij elkaar 
verzameld materi-
aal zijn, niet alleen 
een methode. Niet 
alle docenten zijn 
schrijvers, maar 
wel arrangeurs 
(jagers en verza-
melaars). Werk 
hierbij samen  
binnen de school: 
iedereen heeft 
inbreng en kan een 
bijdrage leveren.

Wat komt er allemaal bij kijken als je elke leerling een device geeft?  
De scholen van het leerlab Digitaal leermateriaal delen hun ervaringen en tips  
op het gebied van schoolorganisatie, visie en draagvlak, digitale leermiddelen,  

kennis en vaardigheden en ict en infrastructuur. Voor elk van deze thema’s geldt  
dat het belangrijk is om de volgende vier dingen altijd te blijven doen:

Tip: 
Maak keuzes in wat  
je doet en doe niet  

alles tegelijk.

Tip: 
Test! Zorg dat je alle  
systemen test, ook in  
de praktijk. Dit geeft  

vertrouwen aan collega’s. 

Tip: 
Het helpt om secties 

kaders te bieden bij het 
uitzoeken van leermate-

riaal, anders verdwalen ze 
in het aanbod. 

Tip: 
Als je deze stap overslaat 
blijven de methodes vaak 

leidend. Als je uitgaat 
van de doelen is er veel 

meer ruimte om je eigen 
onderwijs in te richten. 

Voorbeeld: Het 

contract met een 

leverancier van 

leermiddelen. Er is 

vaak meer mogelijk 

dan je denkt.

Tip:
Benadruk wat het voordeel 
voor een docent is om op 
een andere manier naar 
leermateriaal te kijken. 

Let erop dat zowel 
het technische als 
het didactische 
aspect vertegen-
woordigd is. 

Tip: 
Wees je ervan bewust  

dat niet iedereen evenveel 
invloed heeft. Zorg  

dat je de aanjagers in  
je team hebt.

Tip: 
Begin met devices in  

de brugklas, want dan 
kunnen ouders een 

bewuste keuze voor het 
device maken.

Tip: 
Laat mensen die voorop lopen 
in het team presenteren wat ze 
doen aan de rest van het team. 
Andere docenten kunnen dan 

geïnspireerd raken. 


