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Kaders, oriëntatievragen en proces  

Kaders  

 In de theorieles wordt gemiddeld genomen minimaal de helft van de tijd gebruik gemaakt 

van digitaal materiaal. Naast digitaal materiaal kan gebruik gemaakt worden van een boek.     

 De docent is eigenaar van het lesprogramma/-materiaal. Niet de methode, maar de syllabi 

van SLO (de exameneisen, de kerndoelen en de eindtermen), de nieuwe kaders PTO/PTA, de 

taxonomie OBIT, de doorlopende leerlijnen en de scores van de Citotoets staan centraal bij 

het vormgeven en inrichten van het lesprogramma en -materiaal. 

 In het digitaal lesmateriaal zijn goed functionerende aanpas- en toevoegmogelijkheden 

aanwezig. 

 Het digitaal materiaal is kwalitatief op orde (differentiatie, interactie, actualiteit, 

gebruiksvriendelijk). 

 Het lesmateriaal biedt goede differentiatiemogelijkheden en een duidelijk beeld van de 

verschillende niveaus.  

 Er wordt in beginsel gewerkt met jaarlicenties/eenjarige contracten. Het materiaal moet via 

Iddink kunnen worden geleverd. 

Oriëntatievragen  

 Is er voortgangsinformatie beschikbaar? 

 Wat zijn de kosten? Kosten kunnen een breekpunt zijn voor aanschaf van de methode.  

 Vanuit welke leeromgevingen of SOM kunnen de digitale methoden worden geopend? 

 Zijn er meerdere methoden beschikbaar?  

 Worden de digitale methoden actueel gehouden en op een overtuigende manier 

doorontwikkeld? Gebruik altijd de laatste versies. 

 Word je actief geïnformeerd over aanpassingen in het lesmateriaal? 

 Heeft de uitgever het privacy convenant ondertekend? 

 Wat zijn de gebruikerservaringen van scholen met de uitgevers en de methodes? 

Proces 

 Van belang is dat de sectievoorzitter de sectie meeneemt in het proces, alsmede de collega’s 

die het vak geven, maar niet in de sectie zitten. 

 Vanuit de commissie IT denkt Marjolein met de secties mee en kijkt Marjolein waar secties 

elkaar mogelijk kunnen aanvullen/versterken in het proces.  

 In december nodigt de commissie IT de sectievoorzitters uit voor een reflectie op het 

gelopen proces en het concrete methodevoorstel. De commissie toets het voorstel aan de 

gestelde kaders. 


