
Workshop

ICT in het 
onderwijs

15 maart 2017

Mobiliteit in Beweging 
2017 – Be connected!



Even voorstellen

Daniëlle Quadakkers – Adviseur Onderwijs @ Dienst Onderwijs en 
Onderzoek



Programma

 Wat gebruiken jullie al aan (ICT) tools / technologie? 
 Een stukje theorie. 
 Voorbeelden van ICT (tools) / technologie in het onderwijs. 
 Stappenplan ‘na deze workshop aan de slag’ (GRiPP model)
 Vragen en afsluiting. 



Wat gebruiken jullie al aan ICT Technologie?

 Heb je al eens ICT technologie ingezet in je lessen?  Nearpod.



Een stukje theorie (TPACK)

Bron: 
https://www.coet
ail.com/jconley/2
013/11/10/samr-
and-tpack-where-
am-i/



Wat gebruiken jullie al aan ICT Technologie?

 Wat heb je ingezet? Mentimeter.



Een stukje theorie (SAMR)



Wat gebruiken jullie al aan ICT Technologie?

 Noteer kort je ervaringen met ICT technologie  Padlet.



Een stukje theorie (GRiPP)

Bron: Nabuurs en Poelhekke, 2016



Voorbeelden van de inzet van ICT technologie (1)

 Flipping the Classroom  lage niveaus van Bloom voorafgaand aan de 
les aanspreken, hoge niveaus in de les. 

 Filmpjes, quizjes, oefeningen etc via een digitale leeromgeving voor de 
les. 

 Kennis toepassen etc in de les. 
 Voorkennis toetsen in de les door middel van quiztools. 
 Thuiswerkopdracht (via Nearpod) als toegangsticket voor de les. 
 YouTube filmpje voor les bekijken en tegelijkertijd een simpele casus 

oplossen  in de les een moeilijkere casus oplossen. 



Voorbeelden van de inzet van ICT technologie (2)

 Uitleg van bv een berekening via een screenscast. Student kan dit 24/7 
en zo vaak als nodig is bekijken. 

 Voor de les peilen van meningen (wat moet er nog een keer behandeld 
worden, waar zitten misconcepties?).

 Leermiddelen (her)gebruiken van anderen. 
 Inzet van MOOCs. 
 Online college verzorgen en vragen beantwoorden op afstand. 



Stappenplan ‘na deze workshop aan de slag’ (GRiPP
model)

 Bepaal je onderwijsdoel (bijvoorbeeld: meer interactie met studenten in de les, 
aanspreken hoge niveaus Bloom in de les, studenten zelfstandig aan de slag in 
een les).

 Wat betekent je onderwijsdoel voor: 
- De lerende? Bijvoorbeeld zelfstandig aan slag voor de les, hoe bereik je dat? 
- De didactiek? Veranderende rol docent, van kennisoverdracht naar coach? 
- De leeromgeving? Is die geschikt voor jouw doel? Heb je nog andere 

mogelijkheden? 
- De vakinhoud? Hoe ga je deze overdragen, daarbij rekening houdend met je 

doel? 



Uitgewerkt voorbeeld GRiPP model 

 Doel lage kennisniveaus Bloom aanspreken voor de les, hoge kennisniveaus 
Bloom in de les  Flipping the Classroom.

 Lerende vooraf zelf aan de slag om zich de theorie eigen te maken. 

 Vakinhoud (kennis over verf) wordt overgebracht via filmpjes die de lerende, 
voorafgaand aan de les, moet bekijken. 

 Didactiek in de les gaan studenten aan de slag met een casus en docent 
coacht bij problemen en/of vragen.

 Leeromgeving digitale leeromgeving waar de filmpjes te bekijken zijn, 24/7 
toegankelijk. 



Vragen en afsluiting

 Vragen? 

 Wat gaan jullie zeker meenemen naar jullie onderwijspraktijk?



Contactgegevens

Website: https://www.fontys-educatief.nl/

E-mail: fec@fontys.nl

Of stuur een e-mail naar Anne Nabuurs via a.nabuurs@fontys.nl

Telefoonnummer: 08850 78 599

https://www.fontys-educatief.nl/
mailto:fec@fontys.nl


Bronnenlijst

https://www.coetail.com/jconley/2013/11/10/samr-and-tpack-where-am-i/

http://hippasus.com/rrpweblog/

http://bit.ly/2kbDLoK

https://fec.start.me/p/3LevL7/ict-in-het-onderwijs

Tools die gebruikt zijn tijdens de workshop:
Nearpod
Padlet
Mentimer

https://www.coetail.com/jconley/2013/11/10/samr-and-tpack-where-am-i/
http://hippasus.com/rrpweblog/
http://bit.ly/2kbDLoK
https://fec.start.me/p/3LevL7/ict-in-het-onderwijs
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