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Geachte directeur 
Beste lezer

Je kent intussen onze baseline: Onderwijs doet ertoe. Onderwijs is niet zomaar een kinder- 
en mensenrecht. Het is een van de fundamenten van een maatschappij waarin iedereen 
een gelukkig en bevredigend leven kan leiden. Dat maakt onze opdracht juist zo boeiend en 
waardevol.
 
Opdat onderwijs er zou blijven toe doen, moet het niet alleen kwaliteitsvol, maar ook relevant 
blijven. Om zijn waarde en belang te behouden, moet het onderwijs kinderen dus wel opleiden en 
vormen in en voor de wereld zoals hij nu is en straks wordt. 

November 2019 stelden we jou daarom ons nieuwe, didactische 
Diabolo-concept voor in de brochure ‘Hoe een diabolo het 
onderwijs verandert’. Drie jaar geleden vonden wij het namelijk 
al tijd om het concept achter onze nieuwe methodes grondig te 
herdenken. In deze brochure pikken we dat verhaal terug op. 

Voorwoord  
en situering
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We gingen toen uit van het concept ‘VUCA-wereld’, wat staat voor:
-  Volatiel (volatile): een wereld waarin dingen vrij bruusk maar vooral ook in een onverwachte 

richting kunnen evolueren; 
-  Onzeker (uncertain): een wereld waarin de vaste waarheden uit het verleden ongezien snel hun 

relevantie verliezen, net als sneeuw die wegsmelt in de lentezon;
-  Complex (complex): een wereld waarin de uitdagingen precies steeds moeilijker worden en 

niet te overzien lijken;
-  Dubbelzinnig (ambiguous): een wereld waarin keuzes maken zeker niet makkelijker is 

geworden omdat er aan alles wel meerdere juiste of verkeerde kanten lijken te zitten.

Wij dachten drie jaar geleden dat de digitalisering (nu benoemd als de ‘Digisprong’) de grote 
motor zou zijn achter de verandering in die VUCA-wereld. Dat was en is nog altijd zo, maar 
intussen hebben we met z’n allen een ander, meer beklijvend voorbeeld meegemaakt: de covid-
pandemie heeft ons laten ervaren wat het is als de VUCA-wereld zich manifesteert. 

Volatiel? 
Gisteren nog samen de wereld rond 
op het vliegtuig, een dag later in 
lockdown in ons eigen huis…

Onzeker? 
Straks wel of niet naar school, op 
bezoek, naar de winkel, op reis …? 
Met hoeveel? En morgen? ...
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Nu de covid-pandemie stilaan onder controle lijkt, nemen we in deze brochure naar aanleiding 
van de ‘Digisprong’ het digitale verhaal weer op. 

Onze bedoeling in deze tweede brochure is net als drie jaar geleden bescheiden. We hebben 
niet de pretentie om je een kant-en-klare roadmap voor jouw digitale sprong te presenteren. 
We willen wel graag transparant communiceren over de ‘kapstokken’ die we als uitgever in de 
ontwikkeling van onze leermiddelen zelf hanteren. Zo krijg je alvast wat meer inzicht in onze 
keuzes en misschien inspireert het jou ook wel in je eigen Digisprong. 

Complex? 
Je school sluiten maar blijven  
onderwijzen, hoe doe je dat? Je thuis- 
werk combineren met kinderen thuis? ...

Dubbelzinnig? 
Vaccineren verplichten of niet?
Regels streng volgen of vrij toepassen?  
Je (groot)ouders bezoeken of niet? …  



In deze brochure:

Hoe gaat jouw school (digitaal) springen?

1.4 Deze nieuwe werkelijkheid biedt meer mogelijkheden door 

1.5 Deze nieuwe werkelijkheid heeft impact 
      op de 

nieuwe media en content

1.3 Deze nieuwe werkelijkheid zorgt voor een andere beginsituatie

1.2 Deze nieuwe werkelijkheid geeft                                                    :
      mediavaardigheid, mediageletterdheid en mediawijsheid

nieuwe onderwijsdoelen

rol van de leerkracht en de leerling

1.1 De digitale wereld is onze nieuwe context
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De Digisprong: verandert nu alles? Ons antwoord daarop is ondubbelzinnig: neen! De kern van 
onze taak blijft immers nog altijd dezelfde. Onderwijzen is en blijft straks nog altijd een zaak van 
een team van gemotiveerde en competente leerkrachten dat zich doelen stelt en die graag met 
zoveel mogelijk leerlingen bereikt. Dat gebeurt binnen een bepaalde context, daartoe gebruik je 
als leerkracht middelen en inhoud, en organiseer je de klasgroep zo efficiënt mogelijk. Afsluitend 
evalueer je in hoeverre je daarin bent geslaagd. Dat klinkt je nog bekend in de oren? Dat klopt, 
want dat zijn de gekende elementen van het klassieke, didactische model van Van Gelder dat we 
nu al decennia lang gebruiken om een onderwijsactiviteit te schematiseren. 

context (1.1)

leerlingen
leeractiviteiten

(1.5)

media en
content

(1.4)

organisatie- en
werkvormen

(1.5)

leerkrachten
onderwijsactiviteiten

(1.5)

doelen (1.2) beginsituatie (1.3)

evaluatie (1.5.4)

In wat volgt, bespreken we de impact van de Digisprong op de items in dit model. En die 
impact is er wel degelijk, zelfs op elk item. Dat geldt zowel voor ons als uitgeverij van hybride 
leermiddelen, als voor jullie leerkrachten die ze gebruiken, als voor de kinderen die ermee leren. 

Wat je ook beslist of doet in jouw Digisprong, blijf dit eenvoudige, didactische model en 
zijn elementen in het achterhoofd houden als overkoepelend kader. Het zal jou helpen 
om te beslissen, te focussen en doelgericht te handelen. 
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1.1
 
 De digitale wereld is onze nieuwe context 

We starten met enkele vragen.
Hoe blijf jij op de hoogte van wat je familieleden of vrienden dagelijks beleven? 
Hoe betaal jij de overschrijving van je elektriciteitsrekening? 
Hoe kom jij aan je dagelijkse portie actualiteitsinfo? 
Hoe kies en koop jij je kledij? 
Hoe vind jij je weg? 
…
Nog enkele vragen. 
Hoe oud is het wereldwijde web? (30 jaar)
Hoe oud zijn de eerste portaalsites? (23 jaar)
Wanneer kwam Wikipedia online? (20 jaar geleden)
Wanneer werd YouTube opgericht? (15 jaar geleden)
Wanneer werd Facebook gelanceerd? (13 jaar geleden)
Wanneer werd de eerste iPhone gelanceerd? (14 jaar geleden)
… 



We kunnen het lijstje nog verder aanvullen, maar je hebt al door waar we heen willen. Het 
wereldwijde web en de komst van de slimme toestellen hebben ons leven grondig veranderd. De 
grootte van die impact staat tegelijk in schril contrast met de tijd waarin die is gebeurd. Die was 
heel kort, amper een decennium! De immense impact van die uitvindingen op zoveel aspecten 
van ons dagelijkse leven, en dat in zo’n korte tijd, is ongezien in onze menselijke geschiedenis. 

De kinderen die nu school lopen in het basisonderwijs hebben geen wereld gekend zonder het 
wereldwijde web en alle digitale toestellen die ermee verbonden zijn. 

Als we willen dat ons onderwijs ertoe blijft doen, dan moeten we deze realiteit omarmen, en dat 
vooral om deze twee redenen. 

1  Als onderwijs relevant wil blijven, moeten we kinderen zo onderwijzen dat ze volwaardig 
kunnen deelnemen aan deze digitale wereld. Er is nu al geen andere wereld meer. Dat vraagt 
doelgericht onderwijs van nieuwe, specifieke kennis, vaardigheden en attitudes. 

2  De nieuwe media en het wereldwijde web bieden zo veel interessante opties om onze 
onderwijsactiviteiten te verrijken dat het wel heel jammer zou zijn om die niet ten volle en 
doelgericht te benutten. 
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Als ons onderwijs relevant wil blijven, moeten we digitaal springen. De vraag is hoe we 
dat doelgericht kunnen doen zodat ons onderwijs kinderen vormt voor de digitale wereld 
van nu en straks.   
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1.2
 
 Een nieuwe werkelijkheid geeft nieuwe onderwijsdoelen 

Een onderwijs dat relevant is, heeft doelen die aangepast worden aan de maatschappelijke 
context. In ons Vlaamse onderwijs wordt het curriculum enerzijds bepaald door de overheid met 
de eindtermen en anderzijds door de onderwijskoepels met hun leerplannen. 

Op dit ogenblik kijken we uit naar de nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs in 2023. OVSG 
en GO! stemmen hun timing daarop af. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen wachtte de nieuwe 
eindtermen niet af en publiceerde met het ZILL-leerplan het meest recente curriculum. 

In dat laatste leerplan en ook in veel andere curricula wordt meestal de term ‘media’ 
gebruikt als overkoepelend begrip voor alles wat te maken heeft met de digitalisering en 
informatietechnologie. Daarbij wordt ook een driedeling gebruikt die we al van eerder kenden: 
kennis, vaardigheden en attitudes. Vertaald naar media gaat dat om: 



Mediavaardigheid

1.2.1 Mediavaardigheid
Dit omvat de technische en instrumentele competentie die nodig is om die digitale toestellen en 
systemen goed en juist te gebruiken. Dat veronderstelt dat de kinderen die technische principes 
op hun niveau begrijpen en die handelingen ook kunnen toepassen. Op de klasvloer betekent het 
dat we hen die principes zullen moeten uitleggen en hen tegelijk kansen geven om die ook toe te 
passen en veelvuldig te oefenen. Dat gaat dan onder meer om: 
-  het creëren met audiovisuele middelen;
-  het opzoeken, vinden, bewerken en opslaan van informatie;
-  het communiceren met anderen; 
-  het verwerken van allerlei digitale opdrachten zoals oefeningen. 

13



Mediageletterdheid 
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1.2.2  Mediageletterdheid 
Dit gaat om het begrijpen en kunnen gebruiken van de ‘taal’ van die digitale middelen en 
systemen. Daarom sluit dit ook heel kort aan bij het gekende ‘communicatieschema’ uit de 
eindtermen en leerplannen van het leergebied taal. Welk middel kies ik voor welk doel en voor 
welke doelgroep? Hoe moet ik die boodschap of informatie begrijpen of hoe moet ik die zelf 
vorm geven? Het gaat om het juist leren gebruiken van de mogelijkheden die het internet, de 
verschillende programma’s en de toestellen bieden om je uit te drukken, je te informeren en te 
communiceren. Tegelijk is het ook belangrijk dat kinderen snappen hoe impactvol die nieuwe 
media zijn op hun dagelijks leven. Dat kan enkel lukken als iedereen daar op de klasvloer vaak 
en veel mee bezig is. En daarvoor heb je de juiste materialen en content nodig. Ofwel maak je die 
zelf, ofwel kies je voor onze methodes waarin die digitale kansen veelvuldig worden aangeboden. 



Mediawijsheid 

1.2.3  Mediawijsheid 
Dit gaat letterlijk om het ‘wijs’ gebruiken van die nieuwe, digitale middelen en mogelijkheden. 
Daarbij komen ook enkele attitudes om de hoek kijken. Ben je enthousiast om aan de slag 
te gaan met ICT? Durf je ermee experimenteren? Kun je kritisch reflecteren over je eigen en 
andermans gebruik en boodschappen? Toon je voldoende respect voor het welzijn van de 
ander in je digitale gebruik? Kinderen verwerven die attitudes ook weer niet vanzelf of zomaar. 
Daarmee moet je in de klas bezig zijn. Daarover moet je met hen in dialoog gaan en jij als 
leerkracht bent daarin hun referentiepunt. Als leerkracht kan je dat alleen maar zijn als digitale 
tools en content deel zijn van je dagelijkse, didactische handelen. 
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Het mag duidelijk zijn dat de aangehaalde doelen heel wat meer omvatten dan het maken van 
digitale oefeningen op de laptop en het klassikale gebruik van het digitale bord in de klas. Het 
gaat om een fors aantal nieuwe doelen waarvoor zowel leerling als leerkracht andere activiteiten 
zullen moeten doen. Dat zal een behoorlijk deel van de onderwijstijd innemen. 

1.3
 
 Een nieuwe beginsituatie van leerlingen én leerkrachten 

De Digisprong heeft wel een heel specifieke impact op de beginsituatie. Wat we nu zien, is nieuw 
en uniek. In het verleden was het altijd zo dat alle leerkrachten op alle domeinen een duidelijk 
betere beginsituatie hadden dan alle kinderen. De leerkracht werd verondersteld om vanuit zijn 
of haar professionele rol een grote voorsprong te hebben op de leerling. Terecht, want je kunt 
immers enkel onderwijzen wat je zelf begrijpt en beheerst. 

Met de digitalisering wordt dat allemaal minder duidelijk. De snelheid waarmee IT een wezenlijk 
deel is geworden van ons dagelijkse leven zorgt voor een grote uitdaging aan de kant van de 
leraar. Als die voldoende voorsprong wil behouden, moet die vol aan de bak om die nieuwe 
medialeerdoelen in de eerste plaats ook zelf voldoende te beheersen. Dat die inhaalbeweging 
nog niet is gebeurd en dringend moet gebeuren, is de kern van de Digisprong. 

De Digisprong is een hinkstapsprong. Het gaat om doelen in drie deelgebieden die je 
ruim aan bod moet laten komen in je klaspraktijk: mediavaardigheid, mediageletterdheid 
en mediawijsheid. Het een kan niet zonder het ander en kinderen kunnen het enkel 
verwerven als omgaan met digitale tools en content deel is van je dagelijkse, didactische 
handelen in je klas. 
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Mediavaardig? Waar sta ik als leerkracht? Waar staan mijn leerlingen? 

Instrumentele en 
technische vaardigheden01 Beheers ik dit zelf al zo goed 

dat ik het kan uitleggen en 
demonstreren? 

In welke mate beheersen mijn 
leerlingen dit om op hun niveau 
vlot digitaal te werken? 

Digitale, audiovisuele 
vaardigheden02 Beheers ik dit zelf al zo goed 

dat ik zelf beeld en geluid kan 
opnemen en bewerken? 

In welke mate kunnen mijn 
leerlingen op hun niveau geluid 
en beeld opnemen en bewerken?

Digitale, informatieve 
vaardigheden03 Beheers ik dit zelf al zo goed 

dat ik vlot informatie kan opzoeken, 
vinden en verwerken?

In welke mate kunnen mijn 
leerlingen vlot informatie 
opzoeken, vinden en verwerken? 

Digitale, communicatieve 
vaardigheden04 Beheers ik dit zelf al zo goed 

dat ik vlot en veilig kan 
communiceren?

In welke mate kunnen mijn 
leerlingen op hun niveau vlot 
en veilig communiceren? 

Ook bij de leerlingen zijn de verschillen qua beginsituatie 
vrij groot. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een 
kansenongelijkheid. Zoals met alle andere eindtermen, 
zijn ook de media-leerdoelen wel voor elke leerling te 
bereiken. 

Hieronder formuleren we daarom per deelgebied enkele 
vragen die je helpen om de beginsituatie te bepalen, 
zowel voor de leerkracht als voor de leerling. 
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Mediageletterd? Waar sta ik als leerkracht? Waar staan mijn leerlingen? 

Mediamiddelen en de 
toepassingen ervan 
ontdekken en begrijpen01 Begrijp ik zelf goed wat je met 

digitale media kunt doen en hoe 
dat het best lukt? 

Begrijpen mijn leerlingen al voldoende 
wat ze met de digitale media kunnen 
doen en hoe dat moet? 

De juiste middelen 
kiezen en gebruiken02 Kies en gebruik ik zelf al het 

juiste middel om te doen wat 
ik koos? 

Kiezen en gebruiken mijn leerlingen al 
het juiste middel om te doen wat ze kozen? 

Digitale content passief 
en actief verwerken03 Kan ik mijn leerstof al digitaal 

verwerken en gebruiken in 
mijn lessen in allerlei vormen? 

Kunnen mijn leerlingen leerinhoud al 
digitaal verwerken in allerlei vormen? 

Reflecteren over de 
functie en waarde in 
de eigen wereld04 Reflecteer ik zelf over de plaats 

van digitale middelen en content 
in mijn klas, in mijn leven? 

Denken mijn leerlingen al na over hun 
gebruik van digitale middelen en content 
in hun dagelijkse leven?  
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De beginsituatie van leerkrachten en leerlingen kan en zal sterk verschillen. Voor de ene 
zal de Digisprong maar een klein stapje verder zijn, voor de ander wordt dat nog een forse 
trip. Vragen vanuit de drie deelgebieden (mediavaardigheid, - geletterdheid en -wijsheid) 
helpen om de beginsituatie van de leerkrachten en leerlingen in kaart te brengen. 

Mediawijs? Waar sta ik als leerkracht? Waar staan mijn leerlingen? 

Nieuwsgierig zijn naar 
IT en de mogelijkheden01 Hoe geïnteresseerd ben ik zelf in 

IT en de nieuwe mogelijkheden? 
Hoe gemotiveerd zijn mijn leerlingen 
door IT en de nieuwe mogelijkheden? 

Kritisch zijn voor IT 
en de toepassingen ervan02 Hoe kritisch ga ik zelf om met 

nieuwe media en digitale content? 
Hoe kritisch gaan mijn leerlingen om met 
nieuwe media en digitale content? 
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1.4
 
  Nieuwe media, nieuwe content: een forse uitbreiding  

 van de mogelijkheden  

1.4.1  Nieuwe middelen geven meer mogelijkheden 
De digitalisering heeft de mogelijkheden fors uitgebreid om les te geven en te krijgen. We zetten 
er enkele op een rijtje.
-  Uitbreiding met geluid en bewegend beeld: een boek of wandplaat maakt geen geluid en 

beweegt niet. Een animatie of video doet dat wel. Wat geeft het meeste inzicht?
-  Wereldwijde connectiviteit met een rijkdom aan informatie: de leerkracht en het boek zijn hun 

monopolie als bronnen van informatie en kennis kwijt. De wereldwijde connectiviteit ontsluit 
een eindeloze stroom aan data en content. Connecteren we met die schat aan informatie in 
onze klas of niet? 

-  Snelheid en automatisering: denk aan de (verloren) tijd waarin kinderen stonden aan 
te schuiven om hun werk te laten corrigeren door de leerkracht. Digitale oefeningen en 
opdrachten worden in real time opgevolgd en gecorrigeerd, al of niet met passende feedback. 
Willen we onze weinige contacturen optimaal benutten of niet? 

-  Geheugen en individualisering: een computer registreert en onthoudt geduldig wat lukt en 
niet lukt, wat vlot gaat of hapert. Dat bijhouden als leerkracht zonder die hulp en evenveel 
geduld is een onbegonnen karwei. Zo maakt digitalisering het mogelijk om te individualiseren 
tot op leerlingenniveau, terwijl de leerkracht zijn of haar tijd kan besteden aan efficiëntere 
interventies. Benutten we onze professionele tijd als leerkracht optimaal of niet? 

-  Artificiële intelligentie: een computer denkt nu ook zelf na over wat hij bij een leerling 
registreert. Dat tilt de individualisering naar nog een niveau hoger. Een leerling krijgt nu een 
echt geïndividualiseerd leerpad dat inspeelt op zijn of haar real time leergedrag en -prestaties. 
Gebruiken we de intelligentie van de computer in ons onderwijs of niet? 



1.4.2  Nieuwe doelen betekenen ook nieuwe content (inhoud) 
Onderwijzen doe je niet met middelen en doelen alleen. Je moet ook ‘iets te vertellen’ hebben. 
In de klas ben je constant bezig met inhoud of content voor je leerlingen: instructie, oefeningen, 
teksten, verhalen, beelden, geluid … Ook de content ondergaat de impact van de digitalisering. 
We splitsen op in drie groepen. 

-  Inhoud 
 Digitalisering vraagt en creëert nieuwe inhoud. Kinderen mediavaardig, -geletterd en -wijs 

maken, vraagt inhouden die het specifiek daarover hebben. In onze materialen van 10 
jaar geleden ga je letterlijk niet terugvinden wat ‘vloggen’ en ‘bloggen’ is, hoe je een veilig 
wachtwoord kunt samenstellen en onthouden of hoe je eenvoudig kunt programmeren. 
Digitalisering vraagt een eigen begrippenkader, inzicht en overzicht. Dat moet je doelgericht 
onderwijzen aan de kinderen. 

-  Bronnen 
 Zoals eerder al vermeld: het bord, het boek en de leerkracht zijn niet langer meer de enige 

informatiebronnen die beschikbaar zijn voor de leerling. Er is online intussen zoveel informatie 
en materiaal beschikbaar dat onderwijs zelfs zonder het instituut ‘school’ best haalbaar is. De 
vraag is hoe we die rijkdom aan informatie kunnen inschakelen in onze klas. 

-  Presentatie en verwerking 
 Voor de digitalisering waren de mogelijkheden voor de leerkracht om de inhoud te instrueren 

en presenteren hoofdzakelijk beperkt tot het eigen woord, het bord en het boek. Voor de 
leerlingen gold natuurlijk hetzelfde. Kijken en luisteren naar de leerkracht, en lezen en oefenen 
op papier waren de belangrijkste werkvormen. Digitalisering heeft die mogelijkheden fors 
uitgebreid. Op de digitale borden en op de schermen van de klastoestellen gebruiken we 
audio, video, animaties, simulaties, sites, Kahoot, Google Maps … en kinderen verwerken hun 
opdrachten in een variatie aan digitale oefenvormen en games. 
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Blended of hybride leren 
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 Die impact op de content heeft ertoe geleid dat wij als uitgeverij in onze nieuwe leermiddelen 
minstens zoveel energie en middelen stoppen in die nieuwe vormen van content als in de 
klassieke, gedrukte media. Zo zijn onze nieuwe methodes klaar voor wat blended of hybride 
leren wordt genoemd: onderwijs met afwisselend klassieke en digitale content. Onze volgende 
methodes zul je ook kunnen inzetten voor volledig digitaal onderwijs.

De digitalisering heeft de middelen (media) en inhoud (content) waarmee we onderwijzen 
grondig veranderd. Dat zorgt voor twee uitdagingen: 
-  Digitalisering biedt kansen om onze onderwijstijd efficiënter in te zetten. Hoe benutten 

we die kansen? 
-  Digitalisering verandert ook de inhoud van onze lessen. Zien we die digitalisering in 

onze inhoud, in de bronnen die we gebruiken en in de manier waarop we die inhoud 
presenteren en overbrengen? 



1.5
 
  Wijzigende onderwijs- en leeractiviteiten 

Met de digitalisering verandert ook logischerwijs wat we doen in de klas en de rol van 
leerkrachten en leerlingen. We lichten enkele aspecten uit. 

1.5.1  Plaats en rol van de leerkracht in kennisoverdracht
Het is hierboven al vermeld dat de leerkracht en bij uitbreiding ook de school niet langer meer de 
enige bron van informatieoverdracht zijn. Die informatie kan nu immers ook worden verworven 
uit andere bronnen, zowel in de klas als in het leven daarbuiten. Maar … informatie is niet gelijk 
aan kennis. Enkel een leerling die nadenkt, leert (Tim Surma, ExCel Thomas More Hogeschool). 
Dat was vroeger zo en dat zal in de digitale toekomst ook niet veranderen. Informatie omzetten 
in kennis en inzicht bij de lerende is nog altijd de kern van de professionaliteit van de leer-‘kracht’. 
Informatie doorgeven is daarentegen niet langer de unieke taak van de leerkracht. Digitale 
bronnen nemen dit deels over. Informatie omzetten in kennis en inzicht wordt zo des te meer de 
unieke taak van de leerkracht. Met de Digisprong kan de leerkracht net gebruikmaken van die 
nieuwe bronnen om een deel van de tijd die ging naar overdracht van informatie nu meer in te 
zetten op het bijbrengen van kennis en inzicht.  

23
Plaats en rol van de leerkracht in kennisoverdracht



Initiatief bij leerkracht én bij leerling
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1.5.2  Initiatief bij leerkracht én bij leerling  
Vaak hoor je leerkrachten zeggen dat het inzetten van digitale leermiddelen hen vaak het gevoel 
geeft dat ze het initiatief moeten afstaan. Dat is ergens te begrijpen, als je dat eng bekijkt. Zoals 
hierboven gezegd, komt inderdaad niet alle informatie meer van de leerkracht zelf. Wie het wat 
ruimer durft bekijken, moet echter toegeven dat het verlies van initiatief inderdaad meer een 
gevoel is dan een feit. De rol van de leerkracht heeft namelijk zeker niet aan belang ingeboet, 
integendeel. De impact van de leerkracht zal zich wel vaker situeren op een andere plaats 
en ander moment in het leerproces. Als leerkracht zal jij er meer dan ooit toe doen om al die 
informatie om te zetten in kennis en inzicht en daarin moet je misschien zelfs meer initiatief 
nemen dan vroeger. De Digisprong doet dus zeker geen afbreuk aan de rol van de leerkracht. 
Integendeel, de leerkracht krijgt meer tijd en mogelijkheden om te focussen op zijn of haar 
kernopdracht: kinderen leren denken, niet na-denken. 



1.5.3  Gewijzigde rol van de leerkracht verandert het gebruik van de 
onderwijstijd

De wijzigende rol van de leerkracht en de inzet van de digitale middelen zullen op de klasvloer 
ook te zien zijn in het gebruik van de onderwijstijd. Ik las ergens een leerkracht die zei: ‘Ik sta nu 
meer achteraan in mijn klas dan vooraan.’ Het klinkt als een karikatuur, maar zal wel kloppen. 
Klassikale instructie wordt vaker vervangen door directe en verlengde instructie. Leerlingen 
zullen vroeger in het leerproces, ondersteund door de digitale leermiddelen, zelf initiatief nemen 
en zelfstandig of in groep werken. We hebben de mogelijkheid om de klas te ‘flippen’: de leerling 
zelf eerst zelfstandig nieuwe informatie en kennis laten verkennen, om er daarna samen mee aan 
de slag te gaan. Onderwijzen en leren met de nieuwe, digitale middelen zal ook deels een andere 
manier van onderwijzen en leren betekenen. Kortom, als je Digisprong aan het lukken is, moet je 
dat zien als je door je school loopt. Je moet kinderen en leerkrachten in de klassen deels andere 
dingen zien doen dan voorheen.  
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Gewijzigde rol van de leerkracht verandert 
het gebruik van de onderwijstijd



Evalueren kan nu echt ‘breed evalueren’ worden

26

1.5.4  Evalueren kan nu echt ‘breed evalueren’ worden
Hoewel we al heel lang praten over breed evalueren, moeten we erkennen dat we daar in veel 
klassen nog ver van af staan. De leerkracht is nog al te vaak de enige ‘corrigerende’ factor in 
het leerproces. Met het gevolg dat evaluatie vaak niet op het meest effectieve moment in het 
leerproces gebeurt, omdat een leerkracht nu eenmaal niet meerdere taken tegelijkertijd kan 
vervullen. Daarnaast staat evalueren ook nog heel vaak gelijk met klassiek toetsen. Daardoor is 
het vaak nog wachten tot na de toetsing om in te grijpen, als dat dan al gebeurt. 
Een performant digitaal platform, zoals onze nieuwe Kabas, biedt echter heel wat meer 
mogelijkheden. Wat leerlingen doen op Kabas wordt onmiddellijk geëvalueerd en de leerkracht 
kan in real time volgen hoe de leerling presteert. Kabas onthoudt ook wat leerlingen hebben 
gedaan en biedt leerkrachten dus een schat aan gegevens op leerlingenniveau, en dat allemaal in 
één klik. 



1.5.5  Individualisering gefaciliteerd 
Faciliteren betekent letterlijk ‘makkelijk maken’. Het laatste decennium vindt iedereen het 
normaal dat we ouders beloven om hun kind een individueel leertraject aan te bieden. Dat is 
snel gezegd, maar minder makkelijk gerealiseerd, iedere dag opnieuw. Een leerkracht heeft 
ook maar twee handen en 24 uur in een dag, maar wel 20 kinderen in de klas. Met de digitale 
ondersteuning van een performant leerplatform zoals Kabas ligt dat wel anders. Kabas biedt een 
schat aan oefeningen en instructies. Die kan de leerkracht ofwel op eigen initiatief makkelijk 
selecteren en inzetten, ofwel gaat de leerkracht simpelweg in op de suggesties die Kabas 
geautomatiseerd aanreikt. De volgende stap wordt het gebruik van artificiële intelligentie (AI). In 
nieuwe methodes zoals Fluo (verkeersopvoeding) en Passepartout (Frans) integreren we op Kabas 
nu ook adaptieve leersporen. Kabas volgt dan de prestaties van de leerlingen in hun digitale 
oefentraject en kiest autonoom welke volgende opdrachten de leerling het best krijgt.  
De leerkracht kan alles in real time volgen en heeft steeds de mogelijkheid om in te grijpen. 

De Digisprong heeft impact op wat er gebeurt in de klas, zowel voor de leerkracht als 
voor de leerling. Denk aan:
-  de rol van de leerkracht in de kennisoverdracht;
-  het initiatief dat vaker bij de leerling ligt;
-  de onderwijstijd die we deels anders invullen;
-  breder evalueren;
-  geïndividualiseerd onderwijzen. 

Individualisering gefaciliteerd 27
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De Digisprong in de leergebieden: waar liggen de (grootste) kansen?

Mediavaardigheid

Instrumentele en technische vaardigheden

01

Digitale, audiovisuele vaardigheden

Digitale, informatieve vaardigheden

Digitale, communicatieve vaardigheden

Mediageletterdheid

Media en toepassingen ontdekken 

02

De juiste media kiezen en gebruiken

Digitale content passief en actief verwerken

Reflecteren over de functie en waarde 
in de eigen wereld

Mediawijs

Nieuwsgierig zijn naar IT en de 
mogelijkheden

03

Kritisch zijn voor IT en de toepassingen 

W
is

ku
nd

e

Ta
al

Aa
nv

an
ke

lij
k 

le
ze

n 
en

 sc
hr

ift

Fr
an

s

W
er

el
d-

or
ië

nt
at

ie

M
uz

is
ch

e 
vo

rm
in

g

Li
ch

am
el

ijk
e 

op
vo

ed
in

g

   = matig            = goed               = hoog



30

In de tabel koppelen we de leergebieden aan de drie deelgebieden van de Digisprong.. Het is 
meteen duidelijk in welk leergebied met voorsprong de meeste kansen liggen: wereldoriëntatie. 
Dat is ook maar logisch. Als je kinderen wil oriënteren op de wereld van nu en morgen, is het 
digitale daar een wezenlijk en belangrijk deel van geworden. Dat doe je grofweg geschetst op 
twee manieren. 

Enerzijds kunnen we de inhouden die we vroeger met meer klassieke middelen aanbrachten, nu 
onderwijzen met digitale media. Het klassieke bronnenboek wordt zo de minisite, de animatie, 
de video of de simulatie. De atlas wordt Google Maps en een Kahoot-quiz maakt deel uit van het 
onderwijsleergesprek. Zo zijn er nog tal van andere opties om de inhoud van wereldoriëntatie 
digitaal te onderwijzen. 

Anderzijds worden de digitale media ook zelf leerinhoud in het leergebied wereldoriëntatie. We 
moeten kinderen uitleggen hoe soft- en hardware heet, hoe het in elkaar zit en hoe het werkt. We 
moeten samen met de kinderen aan de slag met deze nieuwe media zodat ze die juist en goed leren 
gebruiken. We moeten met hen in dialoog gaan over hoe je de digitale media ‘wijs’ kunt gebruiken in 
je leven. Kortom, IT gaan we niet alleen als middel inzetten, het zal ook vaak het onderwerp zelf zijn 
van de les. 

Een goeie tweede in onze tabel is muzische vorming. In dat leergebied liggen zeer veel kansen. 
Kinderen kunnen met digitale media enkele essentiële, muzische doelen halen. Denk aan 
zich laten inspireren door voorbeelden op het net, het zelf creëren met de nieuwe media, het 
zelf registreren en presenteren van wat ze hebben gecreëerd. Daarbij zullen ze vaak moeten 
nadenken en keuzes maken. Welk toestel gebruik ik? Hoe gebruik ik dit programma het best? 
Vanuit welke hoek leg ik dit het best vast op beeld? Digitale media worden zo ook muzische tools. 

Daarna volgt van dichtbij het leergebied taal. Centraal daarin staat het communicatieschema. 
IT wordt niet voor niks vaak uitgebreid naar informatie- en communicatietechnologie. Gedrukte 
media zijn daarbij al een tijd niet meer onze enige informatiebron. Schermlezen is minstens zo 



belangrijk geworden. Maar ook bij digitale content en media moeten we snappen wat de relatie 
is tussen de boodschapper en ontvanger. Wat is zijn doel? Wil hij informeren of hebben we te 
maken met een ‘fake’ boodschap? Welk taalregister gebruik ik in die mail, in dat berichtje? 
Daarover kunnen we in taal allemaal in dialoog gaan met de leerlingen. 

Voor aanvankelijk lezen, schrift en Frans zien we wat minder kansen. Daar hebben we te maken 
met inhoud waarin we best vrij strak instrueren en waarbij oefenen een grote meerwaarde heeft. 
We kunnen hier de digitale media inzetten om de inhoud gevarieerd te presenteren, maar vooral 
om die motiverend te laten inoefenen. Dat geldt eigenlijk ook voor het leergebied wiskunde. 
Ook daarin kunnen we digitale media vooral gebruiken om te presenteren en gevarieerd en 
gedifferentieerd te oefenen. 

Afsluiten doen we met lichamelijke opvoeding. Dat staat misschien wat verrassend in onze 
tabel, maar ook daar kun je digitale media zinvol inschakelen. In de les LO wordt er immers vaak 
gedemonstreerd. Dat kan de tablet bijvoorbeeld perfect overnemen. En wat je zelf doet als je 
beweegt, kun je ook registreren. Dat alles kan alleen maar positief zijn voor de betrokkenheid van 
de kinderen. 
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Het is vrij duidelijk dat niet alle leergebieden evenveel kansen bieden om de Digisprong 
te nemen. Als we het hebben over het gebruik van nieuwe media om zelf inhoud te 
presenteren en leerlingen te laten oefenen, komen alle leergebieden in aanmerking.  
Als we echt alle doelen willen bereiken, zullen we vooral in de lessen  
wereldoriëntatie, muzische vorming en taal moeten digispringen.  



Digispringen
met die Keure
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Deze brochure heeft als opzet jullie te inspireren, daarom volgt hierna geen al te uitvoerige 
presentatie van onze producten. We stellen er wel kort enkele voor om de tabel uit hoofdstuk 2  
te illustreren. Je zal merken dat de digitale kansen vaak in een hoekje zitten waar je ze 
niet verwacht. Bij de keuze voor een nieuwe methode wordt de Digisprong straks wel een 
beslissingsfactor. 

3.1
 
   Wereldoriëntatie met    

In het didactische concept van onze nieuwe methode Wouw benutten we zo veel als mogelijk 
alle kansen die het leergebied wereldoriëntatie biedt om de mediadoelen na te streven. Wouw 
kun je niet gebruiken zonder dat jijzelf en je leerlingen bijna in elke les digitaal actief zijn. Met 
Wouw kun je met andere woorden niet anders dan digitaal springen. 

Zo is het gedrukte werkkatern nog slechts één van de middelen om informatie aan te bieden en 
te verwerken. Daarnaast gebruiken we ook een waaier aan digitale tools: bestaande websites, 
eigen miniwebsites, routes op Google Earth, Kahoot-quizzen, digitale tijdslijnen, simulaties en 
een sorteertool. Die worden zowel door de kinderen zelfstandig of samen klassikaal gebruikt. 
Daarnaast kunnen de kinderen de leerinhouden verder inoefenen in digitale oefeningen en 
oefentoetsen. De actualiteit volgen we met een dagelijkse tweet waarin we enkele onderwerpen 
op kindermaat presenteren. Op vrijdag volgt dan de wekelijkse, digitale actuaquiz. Verder is 
IT natuurlijk ook zelf het onderwerp van de les of van een volledig thema. We leggen uit hoe 
digitale systemen en programma’s werken en hoe je die best gebruikt. Daarnaast gaan we met de 
kinderen in dialoog over hoe zij het best omgaan met die nieuwe media in de wereld. En dat alles 
doen we niet één keer, maar in meer of mindere mate in elk thema, doorheen de zes leerjaren. 
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3.2
 
   Verkeerseducatie met    

Wie ook in de lessen verkeerseducatie wil digispringen, kan dat met Fluo. Onze nieuwe 
verkeersmethode gebruikt artificiële intelligentie in een individueel leerpad om zo de instructie 
in de klas zo compact en efficiënt mogelijk te maken. Op die manier blijft er in de verkeersles 
maximale onderwijstijd over om praktisch te oefenen in echte verkeerssituaties.  

3.3
 
   Digivaardigheid met    

Voor wie nog eens apart cursorisch wil inzoomen op de digitale vaardigheden, biedt het nieuwe 
Enter for Kids voor de oudste leerlingen een korte lessenreeks om te leren werken met de digitale 
programma’s en systemen. Instructievideo’s, doe-opdrachten en een werkboekje brengen hen op 
een gelijk digitaal vaardigheidsniveau. 

 



3.4
 
   Schrift oefenen op de tablet met    (QR code 

naar site)

In onze nieuwe schriftmethode Luna besteden we heel wat aandacht en onderwijstijd aan het 
inslijpen van de juiste bewegingspatronen. Want wie juist beweegt, schrijft ook vlot en leesbaar. 
Die fijnmotorische bewegingen oefenen de kinderen ook op de tablet met de schrijfapp van Luna. 

3.5
 
   Digivaardige mol en beer    

‘Het dorp van mol en beer’ tovert je digitale bord om in een fantastische 3D-wereld waarin je 
met de kinderen van het eerste leerjaar alle taaldomeinen eindeloos kunt oefenen. Waar je als 
leerkracht vroeger handig moest zijn met je letter- en woordkaarten, volstaan in deze game enkele 
klikken om je kinderen zelf deze fantastische oefenwereld te laten bedienen op je digitale bord.  
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3.6
 
   Muzisch én digitaal met    

Muzemundo is onze digitale kast boordevol creatieve ideeën. Alle materiaal in Muzemundo 
is enkel digitaal beschikbaar. Liedjes, video’s, fotoreeksen … inspireren de kinderen en in de 
activiteiten worden de kinderen volop uitgedaagd om zelf te werken met digitale middelen. 

3.7
 
   Digivaardig in de gymzaal met    

Hop! is onze digitale kast vol activiteiten voor de les lichamelijke opvoeding. Hop! brengt de 
tablet naar de gymzaal. De kinderen gebruiken de digitale instructies om zelfstandig en intensief 
te sporten.  



3.8
 
   Aan het digitale stuur met     

De aangehaalde digitale voorbeelden illustreren de verscheidenheid aan digitale content en 
tools in ons aanbod. Om het digitale aanbod overzichtelijk te houden en alles als leerkracht zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken, heb je een performant platform nodig. Je moet als leerkracht 
en leerling makkelijk je weg vinden in die digitale hooiberg. Sinds dit jaar hebben we daarvoor 
ons nieuwe platform Kabas. Op Kabas vind je in één oogwenk wat je wil gebruiken (leerkracht) 
of moet doen (leerling). Je volgt op duidelijke dashboarden wat je leerlingen presteren en kan 
hen makkelijk onderwijs op maat aanbieden. In sommige methodes gebeurt dat al automatisch, 
ondersteund door artificiële intelligentie. 
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4.1
 
 Ontwikkel een digitale teamvisie 

Je kunt iets enkel overtuigend onderwijzen als je er als team zelf in gelooft en erachter kunt 
staan. Je teamleden moeten de Digisprong aanvoelen als een uitdaging, niet als een last. Besteed 
daarom bij aanvang ook aandacht aan het ‘waarom’. Bespreek met je team de maatschappelijke 
noden waarmee de wereld buiten de school ons uitdaagt en die opgenomen zullen worden in de 
nieuwe eindtermen. 

Ontwikkel een digitale teamvisie 

We sluiten af met een lijstje tips over hoe je als team samen de Digisprong kunt nemen. We doen dat 
in alle bescheidenheid omdat we zeker niet willen onderschatten welke uitdaging jullie team wacht.

01



4.2
 
 Werk de praktische obstakels zoveel als mogelijk weg 

Wie aarzelt om uit eigen beweging de Digisprong te nemen, zal praktische hindernissen met 
plezier aanwenden om het eigen gedrag te verantwoorden. Probeer die hindernissen daarom in 
de mate van het mogelijke weg te werken. Als dat niet lukt, dan communiceer je daarover best 
transparant en eerlijk, en bepaal je een timing waarin  
je daarin verdere stappen kunt zetten. 
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Werk praktische obstakels weg
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4.3
 
 Breng jullie beginsituatie in kaart 

We hadden het er al eerder over: de beginsituatie van de leerling én de leerkracht zal zeker sterk 
verschillen. Het is daarom belangrijk om daar zicht op te krijgen vooraleer je springt. Meer dan 
waarschijnlijk zal een gedifferentieerde aanpak sterk aangewezen zijn. Het is belangrijk voor de 
leerkracht om zicht te hebben op de volledige inhoud van de Digisprong. Zo kun je inschatten 
waar de eigen sterktes en zwaktes liggen en waaraan je nog moet werken. Voor de Digisprong 
geldt wat ook voor alle leerinhoud geldt: je kunt enkel dat onderwijzen wat je zelf begrijpt en 
beheerst. 
 

Breng de beginsituatie in kaart 
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4.4
 
 Stimuleer en leid op 

Jo Tondeur (VUB), onderscheidde vier types leerkrachten tijdens het afstandsleren van de corona-
epidemie: 
-  De kansenzoeker staat relatief positief tegenover de nieuwe mogelijkheden, maar heeft nood 

aan didactische ondersteuning om digitale middelen ook efficiënt in te zetten. 
-  De beginner staat weinig positief tegenover digitalisering omdat de eigen vaardigheden nog te 

zwak zijn. Technische ondersteuning is hier de eerste stap. Enkel wie enigszins vaardig is, zal de 
didactische kansen zien. 

-  De experimenteerder staat positief tegenover de digitalisering en ziet vooral kansen. Deze 
leerkracht heeft tijd en ruimte nodig om dingen te kunnen uitproberen, samen met collega’s en 
in alle veiligheid. 

-  Het rolmodel is duidelijk positief. Die leerkracht beschikte al over voldoende digitale 
competenties en wachtte niet op de Digisprong om blended te onderwijzen. Rolmodellen 
hebben nu nood aan een school- en teamvisie en je kunt ze inzetten als trekkers met hun 
voorbeelden van ‘good practice’. 

De vier types hebben alle vier nood aan specifieke vormen van opleiding. Durf hierin dus te 
differentiëren. Benut ook de opportuniteiten die je in je eigen team hebt en vul dan pas aan met 
externe opleiders.  
 

45Stimuleer je team
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4.5
 
 Digispring in stapjes 

‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel.’ Verkies ook in het digitale proces kwaliteit boven 
kwantiteit. De Digisprong is een breed en complex proces dat je als team een lange tijd zal 
moeten volhouden. Je wordt geen digitaal team door de aankoop van een stapel laptops of 
tablets. Zo zal het niet werken. Neem de stapjes in het proces op in jullie werking. 
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(Digi-)spring          per stap
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4.6
 
 Kies de juiste content en focus

De tabel onder rubriek 3 in deze brochure toont de volle inhoud van de Digisprong over alle 
leergebieden. Kies en focus op een of twee leergebieden tot er in alle klassen een duurzame 
digitale sprong is gemaakt.

Kies de juiste content en focus 

06
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4.7
 
 Zorg voor intervisie, zorg dat het leeft 

Neem jullie Digisprong op in jullie vaste werking. Maak er een terugkerend item van op 
personeelsvergaderingen en studiedagen. Zet de deuren van de klas en de schermen van de 
laptops open. Zorg ervoor dat leerkrachten van elkaar kunnen en willen leren. Laat ze over de 
schouder bij elkaar meekijken. Maak jullie initiatieven en voortgang zichtbaar in de leraarskamer 
en elders in de school.  

Zorg voor intervisie
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4.8
 
 Communiceer met de ouders 

Communiceer over jullie stappen in de Digisprong met die andere belangrijke stakeholder:  
de ouders van jullie leerlingen. Thuis zijn de kinderen natuurlijk ook digitaal actief, ook voor 
schoolwerk. Veel ouders zullen nieuwsgierig zijn naar de stappen die jullie zetten en je team 
motiveren om verder te gaan. Misschien kun je zelfs knowhow bij de ouders benutten. 
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Communiceer naar ouders
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4.9
 
 Heb vertrouwen en durf: het komt goed!

De Digisprong is een complex verhaal van soft- en hardware en van mensen, kinderen en 
teamleden. Redenen om af te remmen of zelfs niet te springen zijn bij bosjes te verzinnen. Een 
growthmindset is daarbij alleszins belangrijk. Er zijn geen problemen, enkel oplossingen. Zo moet 
je omgaan met digitale middelen. Fouten maken biedt telkens kansen om te leren. De digitale 
wereld vergeeft veel, ook wat ‘trial and error’. Durf het vooral te doen, het komt goed!

Heb vertrouwen en durf
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Noot
Deze brochure is een bescheiden poging om 

jullie te inspireren in jullie Digisprong. Reacties 
en feedback zijn altijd welkom. We plannen ook 
een webinar. Volg ons daarvoor op onze digitale 

kanalen. Veel succes in jullie digitale reis!

Nic Pappijn 
Uitgeefdirecteur 
September 2021 

nic.pappijn@diekeure.be 
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Meer weten? 
Surf naar www.educatief.diekeure.be  
of contacteer jouw educatief adviseur.
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4

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge
T +32 (0)50 47 12 88, E besteldienst@diekeure.be

  Schrijf je in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief: www.nieuwsbrief.diekeure.be

 
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/DieKeureEducatief

 
Volg ons op Instagram: www.instagram.com/diekeureeducatief

 
Volg ons op Pinterest: www.pinterest.com/diekeure

Blijf op de hoogte


