
TIPS•VOOR•WELBEVINDEN•OP•SCHOOL
NU•ONDERWIJS•MEER•DIGITAAL•WORDT 

ZOEK EEN GOED EVENWICHT TUSSEN FYSIEK EN DIGITAAL ONDERWIJS
EN PAS DE DIDACTISCHE AANPAK AAN

MAAK VAN DE SCHOOL EEN VEILIGE PLEK 
Wanneer jongeren problemen ondervinden, vinden 

ze minder makkelijk dan gedacht de weg naar een 

aanspreekpunt. Zorg ervoor dat leerlingen, vanaf 

heel jonge leeftijd weten en ondervinden dat ze 

altijd bij iemand terecht kunnen op school, niet 

enkel digitaal maar ook fysiek. Eén geslaagd 

gesprek kan het verschil maken. Ga zorgzaam en

herstelgericht in op situaties waarin het fout is 

gelopen.

Jongeren zijn niet zo 'mediawijs' als wordt aangenomen. Ook zij zullen
al doende sociale vaardigheden ontwikkelen:  zelfregulering, veilig 
online gedrag, impulscontrole, ICT-vaardigheden, aandacht voor
privacy en veiligheid, ... Een grote verantwoordelijkheid ligt hier bij de 
leraren en het schoolteam; ook zij hebben nood aan ondersteuning en
waardering. Op teamniveau samenwerken met de leerlingen en de 
ouders versterkt de motivatie en vergroot de kans op een positief 
resultaat. Opvoeden tot mediawijs handelen, is een kwestie van 
samenspel.

DRAAG NOG MEER ZORG VOOR WIE (DIGITAAL) 
UIT DE BOOT DREIGT TE VALLEN

Iedereen gelijk aan de start, ook digitaal. Zorg voor kwaliteitsvolle, 

gebruiksvriendelijke en voor iedereen toegankelijke infrastructuur 

(een goede computer, stabiel internet thuis en op school) en voor 

een aangename (digitale) werkplek. Waak erover dat je aanpak 

niemand uitsluit of stigmatiseert. Betrek de ouders van bij het begin 

bij je beleid, communiceer tijdig en helder met hen en ondersteun 

waar nodig.

Digitaal onderwijs kan kansen bieden: het bereik is groter, er is meer flexibiliteit, er zijn 

praktische voordelen, leerlingen kunnen meer zelfsturend werken, ... Digitaal onderwijs kan 

ook best verbindend zijn. Kansen op contactonderwijs blijven absoluut nodig: ontmoeting, 

met informele en non-verbale contacten, zorgt voor verbinding en diepgang en vermijdt dat 

leerlingen geïsoleerd raken.  Contactonderwijs dus wanneer het kan en digitaal onderwijs 

wanneer dat een pedagogisch-didactische meerwaarde biedt. Het pedagogisch project moet 

steeds het uitgangspunt blijven en digitaal onderwijs mag louter een middel zijn om dat te 

realiseren, geen doel op zich.

Onderwijs is vandaag (ook) digitaal. Daarom is 

er nood aan een afsprakenkader, ,een 

'(n)etiquette' die aansluit bij de schoolcultuur. 

Betrek het schoolteam, de leerlingen en de 

ouders bij het opstellen en evalueren van het 

afsprakenkader. Bespreek welke platformen 

gebruikt worden, schep orde in de apps en 

tools die ingezet worden, zorg dat er ruimte is 

voor deconnectie. Overspoel de leerlingen, het 

schoolteam en de ouders niet met digitale 

berichten: "less is more" werkt het best.

MAAK SAMEN EEN AFSPRAKENKADER 

ZET IN OP DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE VAARDIGHEDEN 




