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Ons 
perspectief
Wat is goed onderwijs voor ons?



Later word ik… 

• Productiviteitsconsulent?

• Digitale ontgiftingsconsulent

• Privacyconsulent

• Skypetrainer

• Dronebestuurder?

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.streekpersoneel.be/uploads/Jobbeurzen/pilootopleiding.jpg&imgrefurl=http://www.streekpersoneel.be/dossier/jobs-in-de-kijker/de-jongensdroom-piloot-worden&docid=sKumnLhYXX_yEM&tbnid=pIRK5lHwzxxxjM:&vet=10ahUKEwjbter3yqLhAhVyWxUIHUQWAu8QMwhuKAEwAQ..i&w=715&h=320&hl=nl&bih=747&biw=1536&q=piloot&ved=0ahUKEwjbter3yqLhAhVyWxUIHUQWAu8QMwhuKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.pimprint.nl/images/detailed/3/levensgrote-brandweerman.png&imgrefurl=https://www.pimprint.nl/levensgrote-brandweerman-van-karton.html&docid=hOUndGbzQI-E7M&tbnid=AxoA7WvS-vST0M:&vet=10ahUKEwil_OnwyqLhAhXtQRUIHS4jDtcQMwg8KAIwAg..i&w=187&h=250&hl=nl&bih=747&biw=1536&q=brandweerman&ved=0ahUKEwil_OnwyqLhAhXtQRUIHS4jDtcQMwg8KAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https://spectrum.ieee.org/image/MzA2NzUxNA.jpeg&imgrefurl=https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/video-friday-6118&docid=pHoqcJP5KPs0CM&tbnid=9Dfmuo3Dp5050M:&vet=10ahUKEwj63bT9yqLhAhVvSxUIHTxXC0sQMwhDKAkwCQ..i&w=1024&h=629&hl=nl&bih=747&biw=1536&q=robot&ved=0ahUKEwj63bT9yqLhAhVvSxUIHTxXC0sQMwhDKAkwCQ&iact=mrc&uact=8


Goed onderwijs is leerlinggericht, 
bouwt actief kennis op en heeft

aandacht voor 21ste eeuwse
vaardigheden, en dit bij voorkeur
ondersteund door een mediarijke

leeromgeving.



Bedenkingen?

• Ga naar www.menti.com

• Code:

http://www.menti.com/


Leerlinggericht 
onderwijs

Gedifferentieerd

Inspelen op 
voorkennis

Interactief

Leerlingen worden 
niet aan hun lot 

overgelaten

Authentieke 
leeromgeving

Belang van ICT
Sociaal-

constructivistisch 
kader:

Samen KENNIS 
construeren



Leerlinggericht onderwijs

≠
Zelfgestuurd onderwijs



Omgaan met 
verschillen



Doet aan 
breakdance

1 zus

Sterk: Wiskunde
Hulp bij: Engels

Werkt graag 
samen aan 

taken
Speelt drum

3 Broers –
moeder 

werkloos

Sterk in Frans
Hulp bij:  

geschiedenis

Werkt het 
liefst alleen

Kunst-
academie

Nieuw 
samengesteld 

gezin. 2 
stiefbroers

Sterk: LO
Hulp bij 

WiskundeLeert: 
visueel

Jeugd-
beweging

1 Broer 

Sterk: Frans
Hulp bij: 

wetenschappen

Leert: door 
teksten te 

bestuderen



Het is de taak van de leraar om een
krachtige leeromgeving te

ontwerpen die rekening houdt met 
verschillen



Hoe differentiëren? 

In werkvormen:
Onderzoek de politieke, 
geografische en sociaal-

culturele revolutie van de 
Romeinse republiek 

Vorm een groep volgens 
interesse,  - kies één 

onderwerp, verdiep je in 
het materiaal (filmpjes, 
boeken, artikels,…) en 

bespreek in nieuw 
samengestelde groepen. 

Interesse

Leerprofiel



Hoe differentiëren? 

In werk- en evaluatievormen:

Leerprofiel

Voer een buikdraai 
rugwaarts uit. 

Vorm groepen naargelang 
de ondersteuning die je 
nodig hebt: extra bank –

kijkwijzer – filmmateriaal -
helpers. 

Evaluatie: Hulpmiddelen 
worden toegestaan indien 

nodig.

Leerstatus



Hoe differentiëren? 

In werk- en evaluatievormen:

Leerprofiel

Leerstatus

Vorm groepen.  Ontwerp een 
Frans magazine naar inhoud 

en vorm.
Neem per fase een andere rol 
in tijdens het groepsproces. 

Formatieve evaluatie: 
groepsproces, 

spreekvaardigheid,
product  

Summatieve evaluatie: proces 
- product



Hoe differentiëren? 

In werk- en evaluatievormen:

Onderzoek de politieke, 
geografische en sociaal-

culturele revolutie van de 
Romeinse republiek 

Vorm een groep volgens 
interesse,  - kies één 

onderwerp, verdiep je in het 
materiaal (filmpjes, boeken, 
internet,…) en bespreek in 

nieuw samengestelde groepen. 

Voer een buikdraai rugwaarts 
uit. 

Vorm groepen naargelang de 
ondersteuning die je nodig 

hebt: extra bank – kijkwijzer –
filmmateriaal - helpers. 

Evaluatie: Hulpmiddelen 
worden toegestaan indien 

nodig.

Vorm groepen.  Ontwerp digitaal 
een Frans magazine naar inhoud 

en vorm.
Neem per fase een andere rol in 

tijdens het groepsproces. 

Formatieve evaluatie: 
groepsproces, spreekvaardigheid,

product  
Summatieve evaluatie: proces -

product

Ondersteund door: media – infrastructuur – materiaal. 



Gedifferentieerd onderwijs



De leraar als…



Topprioriteit 
beleid?



Ga naar
www.menti.com
Code:

http://www.menti.com/


Wanneer we onze jongeren willen 
voorbereiden op de dag van 

morgen, zal het beleid ook een 
continue aandacht moeten geven 

aan het lerarenberoep.



De leraar - een creatieve duizendpoot? 

vakexpert
innovator

begeleider

Opvoeder 

onderzoeker

ontwerper
Partner van 

ouders

lid van een 
schoolteam

Lid van 
onderwijs-

gemeenschapPartner van 
externen Cultuur-

participant



Ons advies? 

• Lerarenopleiding:

• Startpunt = praktijk

• Practice what you preach

• Preach what you teach

• Aanvangsbegeleiding

• Permanente vorming –
levenslang leren

Succesfactor: gedifferentieerd! 

Succesfactor: nauwe 
samenwerking partners
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