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Waarom is digitale didactiek
belangrijk?

Hoe gebruik je didactiek
effectief in jouw online 
onderwijs?

Wat kan je doen om

leerlingen actief betrokken te

houden?



Programma

1.Online didactiek; 
Synchroon/Asynchroon

2.Uitleg/Instructie

3.Actieve verwerking

4.Begeleiding/Ondersteuning

5.Procesevaluatie/Formatieve
assessment

6.Leerling bij de les houden.



Waarom digitale 
didactiek?

• "Online lesgeven" is een essentieel 
onderdeel geworden van ons 
dagelijks schoolleven.  

• Door  COVID 19,                             

• Eisen van de toekomst

• PEN

• effectieve leeromgeving  



5.Didactiek is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan in contactonderwijs.

Stellingen

1.Didactiek is de ruggegraat van online onderwijs. 

4.Kijk eerst naar de didactiek en dan naar de techniek.

3.De content online zetten is de kern van online onderwijs

2.De technologie maakt de online les effectief.



Deze kennisclip gaat niet over de inhoud van de leerstof, of de 

Learning Management Systemen en tools waarmee je de inhoud of 

de instructie kunt afleveren, maar over de manier waarop je de 

didactiek invult in online onderwijs.

In deze kennisklip krijg je een aantal richtlijnen om de kwaliteit van 

je instructie en de effectiviteit van het online leerproces van je 

leerlingen te vergroten.



Introductie Online didactiek

• De kern van onderwijs bestaat niet alleen uit het aanbieden van 
content (leerstof), maar ook uit het bevorderen van leren, door 
activeren en begeleiden van lerenden, en hen aanzetten tot 
samenwerking, hun toetsen, en feedback geven.



TPACK-Model

Vakinhoudelijke kennisDidactische kennis

Technologische kennis

Koehler en Mishra (2005)



Moet je nu elke nieuwe technologie of ICT-
toepassing kennen en beheersen?

NEE
Het gaat er juist om dat je in staat bent om te beoordelen :
• Welke didactische mogelijkheden een ict technologie biedt om een

bepaalde vakinhoud begrijpelijker te maken voor leerlingen.

• Welke vormen van online onderwijs Synchroon of Asynchroon je 
didactisch gezien het beste kan gebruiken voor bepaalde lesdoelen
en lesfasen. 

TPACK: hoe ICT-toepassingen didactisch kunnen worden ingezet om de 
leerlingen te helpen om problemen tijdens het leerproces te
overwinnen. 



Synchroon 
versus 

Asynchroon

Er is een groot verschil tussen de
twee vormen van online-leren.

• Doelen
• Didactiek
• Didactische werkvormen
• Tools/Middelen

• In welke lessituatie kies je voor
welke vorm?

• In de volgende videos hoor je 
daar meer over.



Onderwerpen in de volgende kennisclips:

• Overwegingen om te kiezen voor Synchroon of 

Asynchroon aanbod in online leren.

• Op welke manier kun je  effectieve didactiek inzetten

om leerlingen en studenten actief te laten leren? 

• Enkele basisrichtlijnen en tips voor effectieve online

didactiek.

• Do’s & Don’ts

• Handige tools. 



Reflectie-opdracht: (Individuele of met 
collega’s).

• Kijk nogmaals naar de kenmerken en
verschillen tussen Synchroon en Asynchroon
aanpak.

• Reflecteer op de online lessen die jij of je 
collega’s al hebben gegeven.

- Welke vorm gebruikte jij/jullie/zij vooral?

- Waarom?

- Wat vond je goed gaan? Waarom? 

- Wat vond je minder goed gaan? Waarom?

• Schrijf je bevindingen op.



De volgende kennisclip gaat over de 
online didactiek voor de lesfase van 
Uitleg/Instructie


