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Mentaal Model
Materiaal ontwikkelen

Legenda

Mentale ruimte

Zeldzame taak
(1 uitspraak)

Populaire taak
(4+ uitspraken)

Normale taak
(2-3 uitspraken)

Taakgroep

Losse stukjes 
materiaal ‘heb 
je niks aan’ 

Compleet 
materiaal 
zoeken

Eigen methode
teruggehaald 
bij uitgeverijen 

Overzicht houden 
anders teveel 
van hetzelfde.  

Taken verdelen,
tekst, vraag-
stukken, etc

Opnieuw uitge-
geven, geeft 
weer erkenning

Leuk met je 
eigen vak 
bezig zijn

Losse stukjes, 
andere 
schrijfwijzen

Afstemmen 
op elkaar, wie
doet wat

Auteur/docent 
in opdracht 
voor PO & VO

Auteur PO &
Vmbo voor
uitgeverijen

Schrijven in
opdracht van
een uitgeverij

Schrijven voor
combi vakken 
of niveaus

Leerlijn op-
zetten voor een 
vak per niveau

Scheiden en
samenvoegen 
niveaus

Samen 
ontwikkelen

Aanpassen door
verandering
opzet onderwijs

Werk ervaring 
industrie

Eerst schrijven 
voor je eigen 
vak

Materiaal 
schrijven over
gebruik van pc’s 

Duidelijke
leerlijn 
neerzetten

Doelgroep 
bepalen

Terugwerken 
vanuit 
einddoelen

Vakkennis auteur
voorwaarde, 
behalve voor Vmbo

Bepalen 
hoeveel 
lesuren

Verdelen uren 
over verschilen-
de klassen

Leerplan op-
stellen: per klas
punten bepalen

Bepalen in 
welke klas 
gestart wordt

Einddoelen 
worden
aangepast

Ideale combi 
van vakken
vinden

Methode eruit/
in werken: start 
met 1ste klas

Niet kunnen
beoordelen 
ander vak

Geen proefjes/ 
praktijk bij
niet eigen vak

Desinteresse
voor niet eigen
vakken

Opschrijven in 
notitieboekjes

Om 4-5 jaar 
wordt methode 
vernieuwd

Door andere 
inzichten

Op internet 
surfen

Jezelf uitdagen 
(het anders 
doen)

Instructies voor 
illustraties

Info uit media
en omgeving  
onthouden

Inspiratie op 
doen

Bepalen welke 
onderwerpen

Bepalen 
aantal pagina’s

Hoeveelheid
tekst per item

Kranten-
knipsels 
bewaren

Starten met
schrijven van
materiaal

Gericht 
schrijven
voor doelgroep

Verdiepen of 
versimpelen 
naar niveau

Door ervaring 
weten wat 
aanslaat

Verschil in 
schrijven voor 
jongens/meisjes

Onderdrempel 
houden qua
niveau

Herinzetten 
bestaand
materiaal

Aanleiding
schrijven
materiaal

Schrijven
materiaal

Ervaring op doen 
met schrijven
materiaal

Meerdere 
manieren van
uitleggen

Samen met ll. 
als testpersonen
ontwikkelen

Bij Vwo dieper
in gaan op
lesstof

Makkelijker 
omhoog tillen, 
Vmbo naar hoger

Kortere zinnen
en ander taal-
gebruik Vmbo

Vragen apart
van teksten
ontwikkelen

Herschrijven 
voor interactief 
gebruik

Zelf ontwikke-
len is leuk werk,
genieten

In vrije tijd 
(sabbat, ziek) 
ontwikkelen

Andere opbouw
bij digitaal 
materiaal

Tijdrovend werk
omzetten boek
naar digitaal

Verfilmen van 
allerlei 
kernwoorden

Meerdere type 
vragen voor 
digitaal mat.

Korte teksten
schrijven voor
op scherm

Invoer van 
teksten/antw. 
kort houden

Materiaal voor
leerlingen 

Materiaal voor
docenten

Gebruik van
digitaal
materiaal

Per hoofdstuk 
werken; geen
verwarring bij ll.

Alle communi-
catie gaat per
e-mail 

Iedere keer een
lesje zoeken
kost teveel tijd

Afwisseling vragen 
meerkeuze, open
invul, puzzel

Zo ontstaan veel 
ideeën, dan
gaan schrappen

Open staan voor
kritiek, bij star
zijn houdt ‘t op

Eerst een opzet 
maken, een
schema

Herhalingen
invoeren waar
nodig

Schrijversteams
samenstellen,
gemêleerd 

Gewenst mat.
niet aangeboden
door uitgeverij

Feedback ont-
wikkelen voor
fout antwoord 

Meer materiaal
maken dan nodig
is: variatie

Hulp van gede-
finieerde vragen 
(in ontw.prog.) 

Oefeningen en
feedback is 3/4
ontwikkeltijd

Oefeningen 
creëren in
categorieën 

Oefeningen
(diversiteit)
staan centraal

In samenwerking
met opdracht-
gever (uitleg)

Opties per oef-
ening bepalen:
geluid, ordening

Eerst tekst en 
plaatjes, dan 
inspreken

Alle resultaten
van ll. verza-
meld in database

Kennis over het 
leren van ll.
verzamelen

PC prog. houdt 
tempo bij en 
reageert daarop

Computerpro-
gramma instel-
baar maken

Toetsen ontwik-
kelen die niveau
van ll. bepalen

Bepalen welk
deel vak afdekken 
met programma

Bepalen welke
interactieve 
oefenvorm

Digitaal
materiaal
ontwikkelen

Thuis-CD’s ont-
wikkelen voor
ouders

Ll. krijgen en
volgen eigen 
route in softw.

Ll. rapporten 
toevoegen die 
leraren willen 

Uitlegschermen
ontwikkelen
(100 tot 150)

Starten met
schrijven 
interactief mat.

Gericht 
schrijven
voor doelgroep

Ontwikkelen één
taalmodule kost 
acht weken

Continu nieuwe 
dingen bedenken
en ontdekken

Oefentraject 
is lastig

Door veel oefen-
vormen blijft 
het leuk voor ll.

Voordeel van
interactief 
materiaal

Randvoorwaarden
voor schrijven
materiaal

Vrije uren 
krijgen: minder 
lessen geven

Niet iedereen 
wil ontwikkelen

Moeilijk tijd 
vrij roosteren 
ivm taakbeleid

Controleren
materiaal

Checken leer-
plan door school 
of medeauteur

Checken leer-
plan door 
uitgeverij

Samen met ll. 
als testpersonen
ontwikkelen

Uitroosteren 
om te kunnen
ontwikkelen

Digitaal
materiaal
ontwikkelen

Uit eigen 
methode 
lesgeven

Wisseling papier 
en digitaal,
docent beslist

Papier (boek) 
altijd als 
back-up

In vrije tijd 
(sabbat, ziek) 
ontwikkelen

Zelf ontwikke-
len is leuk werk
genieten

Meerdere type 
vragen voor 
digitaal mat.

Materiaal voor
zelfstandig en
klassikaal leren

Ervaring met
computers

Makkelijk 
actualiteit toe-
voegen 

Digitaal mat. is 
aanpasbaar aan
eigen situatie

Groot verschil
tussen
ervaringen

Al vroeg gestart
met inzetten 
computers 

Filterdesign

Ontwikkel-
software
aanschaffen

Ontwikkel-
software als
hulpmiddel

Ll. linken aan-
bieden, niet in
wilde weg zoeken

Filmpjes aan-
bieden bv van
Klokhuis

Filmpjes bv van
Klokhuis

Weghouden ll. 
bij Wikipedia, 
taal onbegrijpb.

Kopiëren van
www is verboden
plagiaat detector 

Kopiëren mag als
ze de stof maar 
begrijpen:check

Basispakketten
thema’s van een
school gekocht

Door het te 
doen; veel
bijschaven

Lijn met de 
bovenbouw 
warm houden

Begeleiding
door onderwijs
adviesgroep

Grote klus:
druk, druk, 
druk

Overdracht
nieuw materiaal
naar leraren

Docentenhand-
leiding is erg
belangrijk  

De warme over-
dracht, samen
voor gaan zitten 

Keuze voor
schrijvers

Schrijver die 
ook op de vloer 
staat  

Schrijvers die 
weten wat ll. 
moeten kennen 

Niet iedereen
(bv hele sectie) 
wil ontwikkelen

Er moeten ver-
schillende werk-
vormen in zitten

Ontwikkel-
software
aanschaffen

Aan het eind 
goed evalueren

Steeds beter 
gestroomlijnd
met evalueren

Haalbare hoe-
veelheid nieuw
mat. plannen

Handige soft-
ware om direct 
in te schrijven

Dig. hulpmiddel.
worden weinig
ingezet in les

Aanpassingen
zullen altijd
gemaakt worden

Vragen van ll.
bepaalt 
lesopbouw

PowerPoint
werkt goed voor
hoorcolleges

Lessen worden
opgesteld nav
verzoek ll.

Actievere lessen
voor Vmbo, doen
niet uit zichzelf 

Communicatie
met leerlingen

Veel berichtjes
via ELO  

Door tijdgebrek
weinig aandacht
voor actualiteit 

Binnen een klas
veel verschil in
ontwikkeling 

Verbeteren
docentenhand-
leidingen

Ll. moeten 
bepaalde kwali-
teiten bewijzen  

Een organisator
voor afspraken
en overdracht 

Een organisator
voor afspraken
en overdracht 

Al het les-
materiaal staat 
online op ELO  

Materiaal speci-
fiek voor eigen 
school geschreven

Een stabiele
ELO

Mensen die met
ELO willen en
kunnen werken 

Mensen die met
ELO willen en
kunnen werken 

Meerwaarde
smartboard
laten uitleggen

Beleid van de
school t.a.v.
digitale school

Leiding moet 
faciliteren  in
geld en visie

Ervaring met
computers

Al vroeg gestart
met gebruiken 
computers 

Computerpro-
gramma ideaal
voor oefeneen

Interactieve
software voor
ontwikkelen mat.

Randvoorwaarden
interact. 
materiaal ontw.

Interactief
materiaal
ontwikkelen

PowerPoint
is niet 
interactief

PowerPoint
is niet 
interactief

Ontwikkelen één
taalmodule kost 
acht weken

Ervaring op doen 
met schrijven
interactief mat.

Geld 

Brede groep
mensen 
assessen 

Moet onder-
houden worden;
handleiding ook! 

Leraren beslis-
sen of en hoe 
ze het inzetten 

Grote lijnen;per 
onderwerp en 
niveaus/klassen 

Voor meerdere
scholen inzet-
baar

Keuze voor
schrijvers

Oefentraject
is lastig 

Samen 
ontwikkelen

Met een klein
team, commu-
nicatie via www

Beleid van de
school t.a.v.
digitale school

Veel overleg
met directie
van scholen

Leiding moet 
faciliteren  in
geld en visie

Moeilijk tijd 
vrij roosteren 
ivm taakbeleid

Oefentraject 
is lastig

Verschillende 
stadia ontwikkel 
traject ingehuurd

Niet iedereen
(docent) kan 
ontwikkelen

Leerlijnen en 
formaten bekend
alleen uitwerken

Pilot traject 

Ontwikkelen 
voor doelgroep
die bij je past

Meedenken met
concepten voor 
methodes 

Strakke richt-
lijnen staan 
vast

Afwisselen 
werkvormen

Leerlingen
debatteren 

Uitgever 
bepaalt de
doelgroep

Auteur/docent 
in opdracht 
voor ROC

Oren en ogen
open houden

Wandelgangen
(op ROC)

Doelgroep
kennen

Langsgaan bij
bedrijven

Inspiratie op 
doen

Via ELO met 
docenten

Via ELO met
leerlingen

ELO is tijdbe-
sparen ivm
overleggen

Communicatie
rondom 
methode

Workshops op 
basis van 
thema’s

Gastdocenten

Ll. maken een
presentatie

Aansluiten bij 
mogelijkheden 
docent

Werkvormen
gebruiken

Feedback ll.
is belangrijk

Keuze door ll.
van een work-
shop

Door
Tweede kamer

Door onderwijs-
kundige

N.a.v.
onderzoeken

Criteria voor
aanschaf 
methode

Niet: kiezen
voor veiligheid
ipv dig. mogelijh.

Het materiaal
verandert,
leraar niet

Veranderen
van onderwijs,
grote lijnen

Ingang maken
per type 
leerling

Leerlingen
serieus nemen,
op ieder niveau

Leerlingen
keuzes bieden

Leerlingen tot
activiteiten
aanzetten

Enthous. ouders 
en leraren 
begonnen ICT

ICT is sindskort
uitbesteed, dat 
is heerlijk 

Bottom-up
ontwikkelen

Planning 
maken

Voor een 
aantal jaren 
ontwikkelen

Doelgroep
leidend laten
zijn

Niet 100 
meerkeuze
vragen

Met meerdere
personen 
ontwikkelen

Feedback van
ll. en docenten
verzamelen

Actieve 
methode, per
leerstijl anders

Eerst ll. testen
dan eigen route 
in prog. volgen

Vanuit bestaand
boek, alleen de
grote lijn er uit 

Leuk, uitdaging,
de vrije hand
hebben

Doelgroep erg
belangrijk bij
te maken keuzes

Binnen de kaders 
van beperkingen
vrijheid

Interactieve
methode
ontwikkelen

Steeds vaker
direct zonder
bestaand boek

‘Disney aanpak’
entertainment

N.a.v. nieuw 
leergebied
(actualiteit)

Duur is rond
een jaar, goede
planning noodz.

Ontwikkelaar
voegt onder-
werpen toe 

Nieuwe 
leerplannen
ontwikkelen

Terugkomen
onderwijs voor-
gaande jaren

Leerkracht
Primair
Onderwijs

Geen hardlopers
door vele 
vernieuwingen 

Kinderen lopen
voorop PC
ervaringen

Ongelovelijk 
veel digitaal
materiaal 

Verweven in
jaar en week
planning

Inzet van
digitale
leermiddelen

Docent 
Vmbo, Havo 
en Vwo

Docent ROC
Randvoorwaarden
materiaal
ontwikkelen

ICT’er 
verzamelt sites
voor leraren

Vroeg gestart
met computers
jaren ‘80

Goede en juiste
structuur die
past bij kinderen

Kinderen 
hebben behoefte 
aan oefenen

Digitale borden
aangeschafd met
abonnementen 

Eigen oef. prog. 
ontw.: maat-
werk per kind

Duur film, dig.
prog. of pc oef. 
max. 5-6 min. 

Kinderen niet te 
lang achter pc 
laten zitten

Wat zit er bij
op digitaal
vlak

Kinderen leren
anders

Korte 
oefeningen

Kinderen 
hebben behoefte 
aan oefenen

Rust brengen
in de les

Veel zorgkind.
door niet mogen
blijven zitten

Slecht kunnen
concentreren

Vluchtig met
gedachten

Methode
aanpassen/
uitbreiden

Meegaan in 
trends, in pos.
en neg. zin

Per kind een
oefenboek
maken

Niveauverschillen
in voorbereiding
schrappen/toevoegen

Iedere les
kijken, wat ga
ik doen?

School maakt
jaarplanning,
wat wel en niet

Methode werkt
niet, uitgever
luistert niet

Materiaal
aanschaffen

Kopiëren
materiaal

Materiaal 
individueel
inzetten

Speerpunt 
bepalen en pot 
(budget) creëren

Samenwerkings
verband scholen
sterkere positie

Binnen budget
blijven, na grote
aanschaf niks

Kinderen met
rugzak, geld 
breed inzetten

Zelf materiaal
ontwikkelen

Niet iedereen
kan materiaal
ontwikkelen

Niet delen met
anderen, wel
verkopen

In netwerk van
scholen om
materiaal vragen

Sneller met
nakijken, samen
nakijken

Stimuleert
de kinderen,
onthouden beter

Verdiepings-
materiaal; kind
is nooit klaar

Niet:Vertrouwen 
in materiaal uit
methode

Lesgeven

Leuke en minder
leuke vakken
om te geven

Teveel een
vergader-
cultuur

Op verschillende
niveaus vak geven, 
Meerv. Intelli.

Kinderen werken
zelfstandig, rol
leraar is anders

Verdiepings-
materiaal, kind
is nooit klaar

Enorm niveau-
verschil in de 
klas: inzet RT’er

Per kind een
oefenboek
maken

Eigen oef. prog. 
ontw.: maat-
werk per kind

Samenwerkings-
verband met 
andere scholen

Lezingen geven
aan elkaar over
zorg

Samen de zorg
oppikken

Zelf interactieve
les maken is te
moeilijk

Elektronisch
klassenboek
voor huiswerk

Keuze voor 
uitwisselbare en
algemene softw.

Voor ll. van PO
die al lessen
komen volgen

In netwerk van
scholen om extra
materiaal vragen

Samenwerkings
verband scholen
sterkere positie

Afhandelen
papierwinkel

Afgerekend
worden door
inspectie

‘Papier tereur’

Rompslomp 
slokt veel 
(vrije) uren op

Aparte rol 
gecreëerd han-
delingsplannen

Gebruik van
een digibord

Bord kapot

Inhoud zelf 
kunnen bepalen

Kinderen weten
beter hoe er 
mee om te gaan

Schrijven op
digibord niet
prettig

Inzet van
digitale
leermiddelen

Sites op niveau
van ll. moeilijk 
te vinden

Voldoende 
digi. materiaal 
voorhanden

ELO meerwaarde 
in communicatie 
met ll.

Engelse sites
moeilijk voor 
veel Vmbo’ers

Uitgever ontw.
veel materiaal
digi bord

Zelf materiaal
ontwikkelen

Via ELO ll. 
thuis laten
oefenen

Stap voor stap
uitleg maken
in PowerPoint

Alleen begin en
einde jaar tijd
voor ontwikkelen

Format voor
lessen
ontwikkeld

Nu niet, nu
eens vrije tijd 
voor mezelf

Drempel: ‘niets
met techniek
hebben’

Gebruik van
een digibord

Er mee 
beginnen kost 
veel tijd

Geen gezamen-
lijke didactische 
aanpak

Minimaal:
projecteren
worddocument

Nakijken scheelt
veel tijd, samen
nakijken

Leerlingen & 
leren

Invoed PO, ll
zijn op niveau 6
ipv niveau 8

Lezen gaat 
slecht; invloed
PO AVI-lezen

Ll gaan niet 
uit zichzelf
lezen

Ll. lopen voor,
dig. ontw. houd
je niet tegen

Door inzet ELO
kunnen ll.
zelfst. leren

Vluchtig met
gedachten

Slecht kunnen
concentreren

Rust brengen
in de les

Delen van zelf
ontwikkeld
materiaal

Niet op internet
zetten; dan 
wordt het gejat

Onnodig; je 
past het toch 
aan

Lesgeven

Veel overleg,
veel papier

School groter:
overleggen kost
meer tijd

Keuze voor
type onderwijs;
geen coach zijn

Meer thema
activerende
didactiek

School 
‘verkopen’
aan ouders

Inspringen op
vraag PO; ll
al les geven

Je bent ook 
concurrenten
van elkaar

Verandering
onderwijs door
digitale middelen

Geweldig veel
mogelijkheden;
‘ben er weg van’

Er mee 
beginnen kost 
veel tijd

Sommige
mogelijkheden
zijn onbekend

Invalster met
digibord onbe-
kend; lastig

Tijdbesparen:
snel visueel,
veel materiaal

Extra oef. mat.
voor zwakke/
sterke kinderen

Extra materiaal
voor zwakke/
sterke kinderen

Dig. prog. en
abonnementen
zijn duur

Niet: te druk.
Volgen van de
methode

Niet snappen;
andere manieren
uitleggen

mhr.yurls.net
supersite, veel 
van pakken

Aanbod is niet
goed genoeg,
oubollig

Inspelen op wat 
speelt in de klas,
beter onthouden

Handleidingen
zijn te beperkt

Inspiratie op 
doen

Delen van zelf
ontwikkeld
materiaal

Te onhandig om 
op internet te
zetten 

Met collega’s
delen

Kinderen niet
thuis laten
oefenen

Kinderen niet te 
lang achter pc 
laten zitten

Staat nog in de
kinderschoenen

Inzet van
digitale
leermiddelen

Zelf materiaal
ontwikkelen

Stagewerkboek
met (eind)
opdrachten

Leerlingen & 
leren

Delen van zelf
ontwikkeld
materiaal

Niet: andere 
ROC’s zijn 
concurrenten

Lesgeven

Veel werk-
ervaring voor
docentschap

Methode
aanpassen

Materiaal voldoet
niet aan wensen
stageinstellingen

Schoolbeleid
ontmoedigt dit; 
eigen toko’s

Schoolbeleid
stimuleert dit 
niet, geldkwestie

Niets op de 
markt of slecht;
te talig, moeilijk 

Uitgeverijen 
pakken signalen 
niet op

Niet; geen
schrijver maar
docent

Te weinig 
koppeling met
praktijk; casus.

Te weinig 
koppeling met
praktijk

Eigen leerlijn
opgezet; wat,
hoe en volgorde

Veel ervaring
als docent; wat
werkt wel/niet

Veel ervaring
als docent, wat
werkt wel/niet

Aansluiten op
doelgroep: niv.
3 en m.n. 2

Studenten ont-
houden beter
bij zelf zoeken

Geen pc’s, digi-
bord of internet
in de klassen

Veranderen
van onderwijs

Onderwijskun-
dige redenen 
maar werkt niet

CGO wennen 
voor studenten 
en docenten

Uitzoeken wat
de voordelen
zijn CGO

Stud. leren 
reflecteren groot-
ste verandering

Geen onder-
steuning door
reorganisatie

Zonder de voor-
waarden lukt het 
niet, geen geld

Korte 
PowerPoints
werkt het beste

Jonge mensen ge-
wend meerdere 
dingen tegelijk 

Inspelen op andere
manier van leren
stud.: afwisselen

Zelf foto’s 
maken van 
praktijksituaties

Video-opname
maken rollen-
spel in de klas

Niet op internet
zetten; dan 
wordt het gejat

Met collega’s
delen

Enorme grote
niveauverschillen
per klas

Niv. 2 en doc.
vinden ELO
moeilijk 

Niv. 2 en alloch-
tone kinderen
geen pc thuis

ICT vaardigheden
stud. geen onder-
deel curriculum

Doc. niet afge-
rekend op ICT 
vaardigheden

Collega’s niet 
mee in dig ontw.
stoorzenders

Collega’s niet 
mee met nieuw
onderwijs

Samen ontwik.; 
1 visie en geen 
dubbelingen

Uren vrij voor
ontw. materiaal 
CGO onderwijs

Uren vrij ontw.
materiaal CGO
onderwijs

Veel tijd in
coachen en loop
baanbegeleiding

Extra oefenmat.
voor beroeps-
prestaties

Bepaalde 
beroepsopdrach-
ten ontbreken

Inhaalslag stud.
die zijn afgezakt
op Vmbo

Uren vrij ontw.
materiaal CGO
onderwijs

Veel doorstroom
van niv. 2, naar
3 en naar 4

Doorverwijzen
bij gedrags-
problemen

Alle type media
inzetten, beeld
werkt het beste

Meervoudige
intelligentie
aanpak inzetten

Via ELO ll. 
thuis laten
oefenen

Studenten lopen
voor; Twitteren,
Hyves portfolio

Niet op internet,
‘verkopen van
jezelf, kijk mij’

Uren vrij voor
ontw. materiaal 
niet in verhouding

Doorverwijzen
bij gedrags-
problemen

Niet, is een
handvat

Op internet 
zoeken voor 
opdrachten

Veel afwisseling
in werkvormen

Opdrachten
maken

Kinderen klassi-
kaal gebruiken
digibord

Nog geen inter-
actief materiaal
aangeschaft

SchoolTV

Methode geeft
links aan ter
ondersteuning

Geen internnet-
werk om mat.te
delen/verzamel.

Op de Pabo
veel ontwikkelt

Dezelfde vorm
voor meerdere
vakken inzetten

Feedback van
kinderen is
enorm belangrijk

90% pas je aan
maar dat is niet 
zelf ontwikkelen

Inspelen op
belevingswereld
en actuatliteit

Gevonden mat.
checken op doel
en altijd aanpassen

Kinderen laten
kiezen thema
en/of werkvorm

Toetsencijfers
geven digitaal 
rapport

Dig. ontw. gaat
snel. weinig
ondersteuning

School groter:
overleggen kost
meer tijd

Maatwerk door
interactieve
software

PC problemen;
ww. vergeten,
crashen pc

Drempel dure
licenties, stud.
betalen zelf

Kinderen niet te 
lang achter pc 
laten zitten

Altijd: TV,
radio, vakantie,
krant

Inspiratie op 
doen

Op internet 
zoeken m.n.
actualiteiten

Methode geeft
links aan ter
ondersteuning

Via (landelijke)
werkgroepen
mbv e-mail

Rapporten met
gegevens uit
prog. over stud.

Continu, om 
dynamisch te
blijven, actueel

In de gaten
houden stud.
tijdens pc werk

Samen in 
landelijke ontw.
projecten

Zorginstellingen
lopen mee en
geven advies

Zorginstellingen
lopen mee en
geven advies

CGO en laagste
niv. stud. werkt
niet goed

CGO invoeren
slokt veel tijd
op

Veel afwisseling
in werkvormen

In een vrij 
uurtje tussen-
door

Gevonden mat.
altijd aanpassen

Veel te weinig
beamers
beschikbaar

Alle materiaal
voor CGO wordt
zelf ontwikkeld

Randvoorwaar-
den dig. les-
geven afwezig

CGO betekent
meer op internet
zoeken/leren

De ervaring v.d.
groep bepaalt 
welke werkvorm

Uit methode
interessante 
dingen plukken 

Starten met
schrijven van
materiaal

Aan wie, wat,
waar te vinden
en welke manier

Verzameld mat.
moeilijk te
bewaren

CGO betekent
meer op internet
zoeken/leren

Niet meer 
zonder internet
kunnen=actueel 

Eindtermen
zijn leidend,
daarbinnen vrij

Geen 
voorlopers

Voorkeur voor
vraaggericht
lesgeven

Feedback van
studenten is
belangrijk

Voorkeur voor
workshops en
gastdocenten

OLC neemt TV
progamma’s
op

Alleen begin
en einde jaar
tijd voor ontw.

School gaat alle
mat. centraal
verzamelen

OLC te klein 
voor groot 
aantal studenten

Zo weinig 
mogelijk prikkels 
tijdens les

Geld tekort:
gratis pilot
draaien

Moeilijk te 
achterhalen
falen dig. prog.

Niet geneog
materiaal 
voor niv. 2

Rol van docent
verandert: klas-
sikaal-individu

Indiv. werken;
sociale gebeuren
verdwijnt

Visueel
receptief

Niet meer
zonder kunnen

Inspelen op 
belevingswereld

Binnen strakke
richtlijnen van
uitgever 

Van conceptfase
tot eindproduct
is twee jaar 

Verleiden tot 
foute
antwoorden

Randvoor-
waarden helder
hebben

Coauteurs 
geven feedback

Via uitgever 
feedback tijdens
de proeffase

Internet: netwijs,
dekplek, jeugd-
en schoolbiep

Groot netwerk:
navragen wie
idee heeft

Inspiratie op 
doen

Krant is snel 
gedateerd, boek
gaat 9 jaar mee

Stukken tekst
uit boeken
aanpassen

Bepalen welke
werkvorm(en)

Starten met
schrijven 
digitaal mat.

Bekijken wat er 
mis is met be-
staande methode

Van conceptfase
tot eindproduct
is twee jaar 

Randvoor-
waarden helder
hebben

Meer beper-
kingen qua
regels en tekens 

Illustratiekopij
door illustrator
uitgevoerd 

Spannend wat
er gaat gebeuren
met digiborden 

Op PO wordt
nu heel zelfst/
indiv. gewerkt 

Leerkrachten
zetten het
verkeerd in 

Informatiedicht-
heid is te groot, 
niet te vatten 

Uitgever bepaalt
aantal begrippen
en leerdoel

Er zijn veel
bewegingen, van
alles geroepen 

Kunnen 
schrijven 

Niet: Uitgevers 
wachten af ivm 
Wikiwijs 

Begeleiding
docenten
schrijven 

Twitteren met
onderwijsmensen
en ontwikkelaars

Materiaal tonen
door online te
plaatsen 

Progamma om
docenten 
Windows te leren 

Een tekst op 
verschillende
niveaus schrijven

Langs de meet-
lat van didactiek 
kunnen leggen 

Er in gerold,
zelf geleerd 

Eerst bij uitge-
verij daarna 
eigen bedrijf 

Bij methode
animaties of
interact. toets

Projectgroep;
onderw.kundige,
auteurs, manager 

Natuur, dieren-
tuin, IKEA

Foto’s en 
filmpjes maken

Inleven in het
niveau 

Les loopt snel 
anders dan
gedacht

Zelf zoeken
online: beter
onthouden

Veel meer
structuur
aanbrengen

Verzamelen
inspiratie-
bronnen

Eigen verhaal
bedenken

Kerndoelen
leidend laten
zijn

In eigen tijd
ontwikkelen

Uitbreiden op
eigen 
successen

Planning
maken

Feedback op
materiaal
krijgen

Bewaren mat.
in het hoofd of
aantekeningen

Zelf maken

Verzamelen en
archiveren

Voorbereiding
les veel online
zoeken

Communiceren
met ll. ELO,
Hyves

Andere opzet
lesenstructuur 
wennen voor ll.

Niet: kost te-
veel tijd, geen
kennis

Geen internet 
of smartboard
op school

Collega’s kunnen
geen digitaal 
materiaal maken

Alleen een
deel van de
les 

Smartboard
scheelt tijd in
voorbereiden 

Minder het bord
gebruiken, niet
met rug naar klas

Films, 
animaties, is 
ervaring voor ll.

Films omdat
experiment niet
in klas kan

Het gaat om het
verhaal niet de
tools

Methode
aanpassen/
uitbreiden

Zelfstandigheid
inbouwen

Bronnen buiten
onderwijs
inzetten

Activteiten 
buiten lessen
organiseren

Algemene studie
vaardigheden
leren

Herhalen van
bepaalde stof
(vb na vakantie)

Betere cijfers
uitslepen

Beter kunnen
motiveren ll.

Aansluiten op
praktijk en
doelgroep

Geen materiaal
bijmaken; tijd
en als beginner

Leuk en 
interessant 
maken

Herbruiken
van materiaal,
aanpassen niveau

Illustratief
materiaal
maken

Werkboek
voldoet niet:
belevingswereld

Samen
ontwikkelen

Binnen vak-
groepen
en teams

Buiten de 
school

In school-
verband

Direct aan
collega’s over-
dragen

Beloning vinden
in delen

Netwerk
buiten school

Niet delen;
veel tijd in
gestoken

Voorbereiden
van een les

Digitale
leeromgeving
inzetten

Voorselectteren
van filmpjes

Digitale hulp-
middelen
inzetten

Kennen van je
doelgroep

Omgaan met
de huidige 
generatie

Ondersteunen
bij verandering
belangrijk

Nieuwe methode
invoeren
kost veel tijd

Problemen 
opvangen 
tijdens invoer

Motiveren;
oplos. vanuit 
het veld zelf

Verbeteringen
aanbrengen

Intern 
management 
loopt niet

Vmbo basis &
kader

Leerling
opdrachten
maken

Beleid van de
school t.a.v.
digitale school

Weinig dig.
materiaal
op hun niveau

Actief en visueel
materiaal
werkt het beste


