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Werkdocument
het ontwikkelen van een visie op digitale didactiek 

Dit werkdocument is voor schoolleiders en docenten die aan de slag willen gaan met 
onderwijsvernieuwing met behulp van ict en daarvoor eerst een visie op het werken met 
digitale didactiek willen ontwikkelen. In dit document wordt als leidraad het plan van 
aanpak van het Gymnasium Apeldoorn beschreven.  Aan de hand van onderstaande 
processtappen kun je een plan van aanpak maken. 

 Stap 1: Verandernoodzaak bepalen
Hulpvraag:  
Welk onderwijskundig vraagstuk wil je eigenlijk aanpakken/oplossen? Waarom is dit 
voor de school van cruciaal belang? Oftewel: wat is de verandernoodzaak?

 Stap 2: Afstemming
Hulpvraag:  
Welke kernaspecten in de visie of de strategische koers van de school worden door 
jouw aanpak of plan getackeld?  Hoe sluit jouw plan of idee aan op de bestuurlijke 
agenda van jouw school?

 Stap 3: Concept visie
Hulpvraag:  
In hoeverre kunnen ict en digitale didactiek een bijdrage leveren aan de aanpak van 
je onderwijsvraagstuk? 

 Stap 4: Aansluiting vinden
Hulpvraag:  
Zijn er al leraren in je school bezig met activiteiten die aan jouw vraagstuk raken? 
Hoe kun je daar bij aansluiten?

 Stap 5: Voorbereiden en uitvoeren
Hulpvraag:  
Wat is er nodig aan voorbereidingen om leraren  op een zinvolle manier aan de slag te 
kunnen laten gaan? Welke facilitering in tijd en geld is er geregeld? 
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Het Gymnasium valt onder het bestuur van Stichting AVOO (Apeldoorns Voortgezet Openbaar 
Onderwijs). De Stichting AVOO is een openbare scholengroep die gezamenlijk vmbo tot en 
met gymnasium aanbiedt. Onder Stichting AVOO vallen de drie openbare VO-scholen in 
Apeldoorn.

Het Gymnasium biedt onderwijs aan plm. 650 leerlingen. Leerlingen krijgen, naast het reguliere 
vakkenaanbod van een vwo-opleiding, vanaf klas 1 les in filosofie en de klassieke talen Latijn 
en Grieks. Tevens is het Gymnasium een Olympiadeschool en wordt de mogelijkheid geboden 
om vanaf de eerste klas  Cambridge Engels te volgen. 

Op de school heerst een klimaat waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en ontwikkeling. Zowel 
op persoonlijk als op onderwijskundig gebied worden leerlingen én docenten gestimuleerd 
om de uitdaging op te zoeken en (samen) de grenzen te verleggen. 

Het Gymnasium Apeldoorn - een korte typering
Het Gymnasium Apeldoorn

http://leerling2020.nl


W W W . L E E R L I N G 2 0 2 0 . N L 3

Hulpvraag:  
Welk onderwijskundig vraagstuk wil je eigenlijk aanpakken/oplossen? 
Waarom is dit voor de school van cruciaal belang?
Oftewel: wat is de verandernoodzaak?

• Zorg voor een helder doel dat aansluit 
op een bestaande behoefte en op 
verschillende plannen en initiatieven 
die er in de school al zijn.

• Richt je nog niet op de techniek. Dat 
leidt af van de hoofddoelen.

Aanleiding:
Twee docenten gingen aan de slag met (digitale) 
didactiek omdat leerlingen steeds minder 
gemotiveerd leken om te leren in de lessen. Dit 
werd gedeeld door collega’s en het bleek ook uit 
het leerlingtevredenheidsonderzoek. 
Beide docenten probeerden enkele nieuwe 
vormen uit van (activerende) didactiek en keken 
of dat de motivatie van de leerlingen vergrootte.

Ervaring:
De schoolleiding reageerde positief op het 
initiatief omdat:

• Het een bijdrage kan leveren aan de door de 
school gewenste onderwijsinnovatie. 

• Het aansluit bij de behoefte van de school 
om meer te differentiëren en recht te doen 
aan verschillen tussen leerlingen.

Stap 1: Veranderaanpak bepalen

Het Gymnasium Apeldoorn

TIPS
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Hulpvraag:  
Welke kernaspecten in de visie of de strategische koers van de school 
worden door jouw aanpak of plan getackeld?  Hoe sluit jouw plan of idee 
aan op de bestuurlijke agenda van jouw school?

Zorg voor een goede afstemming met 
en commitment van ‘stakeholders’:

• schoolleiding (rector, bestuurder etc.) 
• OP én OOP (m.n. de afdeling ict)
• (G)MR; voor veranderingen in 

roosters of in taken van leraren etc.
• landelijke platforms (mogelijk ook 

subsidieverstrekkers) 

Eerste stap:
De twee docenten experimenteerden met 
het aanbrengen van meer variatie in de les, 
bijvoorbeeld met quizjes, puzzels en andere 
didactische werkvormen, om te kijken of dat 
de motivatie en betrokkenheid van leerlingen 
vergrote. 
Deze eerste ervaringen werden gedeeld met 
andere scholen/leraren.

Ervaringen:
• In de eigen klas reageerden leerlingen positief 

op de nieuwe werkvormen.
• De aanpak beperkte zich echter tot de twee 

docenten en werd niet breder in de school 
gedragen.

• Er was te weinig facilitering (vooral in de 
vorm van tijd) van de schoolleiding

• De noodzaak ontstond om meer aan te 
haken bij de bestaande schoolvisie en de 
bestuurlijke agenda

Stap 2: Afstemming

Het Gymnasium Apeldoorn

TIPS

Zorg voor een goede afstemming met 
en commitment van ‘stakeholders’:

• schoolleiding (rector, bestuurder etc.) 
• OP én OOP (m.n. de afdeling ict)
• (G)MR; voor veranderingen in 

roosters of in taken van leraren etc.
• landelijke platforms (mogelijk ook 

subsidieverstrekkers) 

TIPS
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Hulpvraag:  
In hoeverre kunnen ict en digitale didactiek een bijdrage leveren aan de 
aanpak van je onderwijsvraagstuk?
Bijvoorbeeld: We willen meer recht doen aan de verschillen tussen kinderen, 
we denken dat de inzet van digitale hulpmiddelen kan ondersteunen in 
beter differentiëren.

Concept visie:
De twee docenten schreven een concept-visie op didactiek. 
Dat resulteerde in een uitgewerkt projectplan met een concrete 
aanpak voor de invoering van Blended Learning, dat aansloot 
op de bestaande schoolvisie.

De visie is in een kader geplaatst door het schetsen van 
een brede maatschappelijke ontwikkeling en een algemene 
beschrijving van ontwikkelingen in de ict in de wereld. Dit werd 
vervolgens tegen het bestaande schoolplan aangehouden om 
te kijken waar raakvlakken zitten.

In een werkgroepje is vervolgens een concreet plan gemaakt. 
Ten eerste om het visiestuk te concretiseren, maar ook om 
duidelijk te maken dat ‘het menens was’ en geen vrijblijvende 
exercitie. 

Het projectplan dat hieruit voortvloeide, is besproken met 
enkele collega’s en met de schoolleiding. Met dit projectplan 
maakten ze een start met de voorbereidingen voor de 
implementatie.   

Ervaring:
Het concept visiestuk was nog algemeen en sloot onvoldoende 
aan op wat de schoolleiding en het bestuur als relevant zagen. 
Het werd in eerste instantie met weinig enthousiast ontvangen. 

In de volgende versie van het projectplan werd explicieter de 
verbinding gemaakt met:
• de visie van de eigen school
• de agenda van het bestuur
• landelijke trends

Het projectplan sloot beter aan op de bestaande schoolvisie 
en enkele kernpunten werden van een concrete aanpak 
voorzien. Dit leverde bij de schoolleiding en bestuur interesse 
op en budget (tijd) om het een en ander verder te faciliteren.

Het Gymnasium Apeldoorn heeft de  Golden Circle’ van 
Simon Sinek gevolgd door eerst de ‘why?’ in kaart brengen en 
vervolgens de ‘how?’ en de ‘what?’ vragen te beantwoorden.

Door de verbinding te zoeken met de schoolvisie werd de de 
aanpak van Blended Learning een concretisering van een deel 
van de schoolvisie. Het gevolg was dat de schoolleiding en 
het bestuur met verdere facilitering kwamen. 

Stap 3: Concept visie

Het Gymnasium Apeldoorn

Haak aan bij de onderwijskundige visie 
van de school; verdiep je pas later in 
de (digitale) techniek; dit is slechts een 
hulpmiddel!

Maak gebruik van inspiratiebronnen 
zoals:

• Kennisnet: bijvoorbeeld publicatie
     Vier in balans
• Leraar24: 
     Flipping the classroom
• Materiaal van het SLO, met name: 
     Curriculaire Spinnenwebmodel 
• Integratie van ict in het onderwijs:
        TPACK
• Het Sectorakkoord waarin het thema 

Differentiatie in terugkomt:
     Sectorakkoord VO

Maak bij het ontwikkelen van een 
visie op digitale didactiek gebruik van 
ordeningskaders zoals bijvoorbeeld:
• T. Nijeholt op nl.wikibooks over: 
     missie, visie en strategie. 
• Geert Biesta over: 
     wat is goed onderwijs? 
• Bray & McClaskey over:
     gepersonaliseerd leren 

TIPS

http://leerling2020.nl
https://www.youtube.com/watch?v=5wsybL79Ruk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=5wsybL79Ruk&nohtml5=False
https://www.kennisnet.nl/publicaties/vier-in-balans-monitor/
http://www.leraar24.nl/dossier/5812/flipping-the-classroom#tab=0
http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/leergebieden/kenc/kwaliteitscan/spin
http://www.tpack.nl
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6040605&uselang=nl
http://nivoz.nl/artikelen/wat-is-goed-onderwijs-over-kwalificatie-socialisatie-en-subjectivering/
http://www.personalizelearning.com/2013/03/new-personalization-vs-differentiation.html
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Hulpvraag:  
Zijn er al leraren in je school bezig met activiteiten die aan jouw vraagstuk 
raken? Hoe kun je daar bij aansluiten?

• Benader leraren die enthousiast 
zijn en blijk hebben gegeven van 
creativiteit.

• Overweeg om ook leerlingen te 
betrekken bij zo’n projectgroep; zij 
zijn uitstekend in staat om feedback 
te geven en een ‘reality-check’ te 
doen.

• Check of de motivatie van potentiële 
deelnemers ook echt aansluit bij de 
plannen en de visie die je hebt. 

• Leraren willen graag meedenken 
over de gewenste verandering  en 
hebben ruimte nodig om hun eigen 
onderwijspraktijk in te kunnen 
richten.

• Uit onderzoek blijkt dat de meeste 
vernieuwingen zijn gestrand omdat 
ze ‘voor anderen, door anderen’ zijn 
bedacht.

• Het betrekken van het OOP kan nuttig 
zijn; bijvoorbeeld bij het nadenken 
over ict.

Blended Learning:
Door de docenten is een groep collega’s 
benaderd met de vraag deel te nemen in de 
projectgroep ‘Blended Learning’. 

Er werd in deze fase gekozen om met twee 
eerste klassen de start te maken. Hiermee werd 
gekozen voor een beperkte pilot.

Hoewel de voorkeur ernaar uitging om zoveel 
mogelijk met docenten te werken die al eerder 
hun interesse hadden getoond, was dit niet 
helemaal mogelijk. Alle leraren die voor de 
twee pilotklassen de lessen Blended Learning 
moesten verzorgen, stonden echter welwillend 
tegenover het project.

Uiteindelijk doen docenten uit klas 1 en 2 (totaal 
13 docenten) mee.

Ervaring:
De docenten die deelnamen waren uit zichzelf 
gemotiveerd mee te doen doordat ze zelf al 
deels met vergelijkbare experimenten bezig 
waren. Ook deelden zij het gevoel deelden dat 
er iets moest veranderen.

Deze werkwijze haakt aan op de bevindingen 
van  prof. dr. Thijs Homan dat verandering 
niet zozeer iets is dat door de schoolleiding 
van bovenaf moet worden geïnitieerd, maar 
dat de gewenste verandering vaak al ergens 
in de organisatie aanwezig is.  De kunst is om 
die reeds aanwezige initiatieven te signaleren, 
daarop aan te haken en verder te ‘hoeden’.

Stap 4: Docenten betrekken

Het Gymnasium Apeldoorn

TIPS
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http://thijs-homan.nl/
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Hulpvraag:  
Wat is er nodig aan voorbereidingen om leraren op een zinvolle manier aan 
de slag te kunnen laten gaan? Welke facilitering in tijd en geld is er geregeld?

• Neem voldoende tijd om iedereen 
voor te bereiden; een schooljaar is het 
minimum.

• Zorg voor voldoende frequentie 
van bijeenkomsten waarin wordt 
ontwikkeld en uitgewisseld; liefst 
wekelijkse bijeenkomsten.

• Besteedt ruim aandacht aan de ict-
vaardigheid van de betrokken leraren; 
zorg dat dit in een scholingsplan aan 
bod komt.

• Laat leraren samen lessen 
voorbereiden, bij elkaar in de klas 
kijken en samen de lessen evalueren.

• Maak een planning voor het hele 
schooljaar waarin die tijd ook 
gereserveerd wordt

• Deel succeservaringen met collega’s, 
ook met degenen die niet in de 
projectgroep zitten.

• Kijk uit voor vrijblijvendheid! ‘Niet 
lullen maar poetsen’ is soms het 
devies.

Zorg voor een goede (ict-) infrastructuur:
• Dataverbindingen vragen veel 

capaciteit, meer dan menigeen denkt!
• Check van tevoren of het werkt.
• Laat leraren back-up scenario’s achter 

de hand hebben voor als het systeem 
niet werkt. 

Aan de slag:
De projectgroep (20 docenten) is gedurende een 
volledig schooljaar door bijeenkomsten en scholing, 
bezig geweest zich voor te bereiden op het Blended 
Learning-project. 

Dit gebeurde op van tevoren vastgestelde dagen in 
het schooljaar waarin zij werkten aan het ontwikkelen 
van het curriculum en gezamenlijk ervaringen 
uitwisselden.

Er werd gewerkt met een ‘buddy-systeem’ waarbij 
iedere docent een vakgenoot had om mee te sparren. 
Dit buddy-systeem is buiten de werkgroep opgezet, 
om iedereen mee te krijgen. 

Er zijn evaluatie-momenten afgesproken, onder 
meer door te werken met een ouderpanel, een 
leerlingenpanel en met een formele evaluatie aan het 
einde van het schooljaar.

Ervaring:
Een jaar voorbereiden bleek krap, vooral doordat 
docenten de voorbereidingen naast hun reguliere 
werk moesten doen.

De werkbijeenkomsten waren te schaars gepland. 
De ruimte voor het uitdenken en uitwerken van een 
lessencyclus was hiermee beperkt.

Het viel op dat de ict-vaardigheden van leraren sterk 
uiteenliep. Dit was soms een struikelblok.

Het ‘buddy-systeem’ werkte matig. Doordat de 
‘buddies’ zelf geen concrete ervaringen in de klas 
opdeden waren ze onvoldoende betrokken. 

Docenten bleven soms hangen in theoretische 
discussies en een vrijblijvende opstelling (‘ik zie nog 
wel wat ik precies ga doen…’)

Ict blijft onvoorspelbaar. Met enige regelmaat waren 
er haperingen en storingen. Dit was frustrerend voor 
zowel docenten als voor leerlingen.

Stap 5: Voorbereiden en uitvoeren 

Het Gymnasium Apeldoorn TIPS
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