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#schoolleider

Door de bomen het bos niet meer zien. Het is een uitdrukking die regelmatig 
in de onderwijspraktijk te horen is als het gaat over het maken en inzetten van 
digitaal leermateriaal. Dat de mogelijkheden van de digitale wereld eindeloos 
zijn, is in dit geval soms eerder een belemmering dan een stimulans. Want: 
waar begin je? En hoe voorkom je dat je telkens het wiel opnieuw uitvindt? 
Om op die vragen antwoord te geven, is de Reisgids Digitaal Leermateriaal 
ontwikkeld: een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rol-
modellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk – voor 
het hele Nederlands taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Curaçao, Aruba, Sint 
Maarten, Caribisch Nederland en Suriname). De Reisgids Digitaal Leermateri-
aal is een ideëel initiatief van Louis Hilgers en wil docenten ondersteunen in 
hun professionaliseringsproces. De gids begeleidt je op een ontdekkingstocht 
die ingedeeld is in drie  stappen: wat en waar, hoe en zelf doen. 
 Arno Coenders, programmamanager van de Reisgids Digitaal Leermateriaal: 
“Er is een oerwoud aan digitaal leermateriaal op internet beschikbaar, maar 
het is vaak versnipperd. Bovendien weten veel leerkrachten niet hoe het in te 
zetten.”. “Het inzetten van digitaal leermateriaal vereist nu veel werk voor de 
leerkracht. Het koppelen aan de leerdoelen, het aanpassen aan methode en 
leerlingen, het nadenken over de didactische inzet. De Reisgids ontlast leraren 
in het zoeken, bewerken en toepassen van digitaal materiaal.”  
Ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van onderwijsdigitalisering 
leverden een belangrijke bijdrage aan de gids. Eén van hen is Amy Franken, 
zelfstandig onderwijskundige. Zij boog zich over het hoe van digitaal leer-
materiaal. Hoe zoek je, en als je iets gevonden hebt, hoe zet je dat dan in? 
Want bij die stap kunnen veel docenten wel wat hulp gebruiken. “De Reisgids 
bestaat uit een  webapp en een boek. Korte theoretische achtergronden 
worden gecombineerd met voorbeelden uit de praktijk. Ook is er een inspi-
rerende werkvormenplanner, ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid. De combinatie van al die middelen is uniek en maakt de Reis-
gids praktisch en direct toepasbaar. Dat was ook een vereiste, want leraren 
hebben het al druk genoeg.”
Mocht de zoektocht in de beschikbare bronnen en werkvormen geen geschikt 
leermateriaal opleveren, dan kun je verder met de volgende stap: het zelf 
maken van digitaal leermateriaal. Majorie Weistra, voorheen docente Frans 
en momenteel zelfstandig trainer, coach en ontwikkelaar, beschreef voor de 
Reisgids hoe je met behulp van tools zelf digitale leermiddelen kunt ontwik-
kelen of arrangeren. “De Reisgids geeft de leraar handvatten om na te denken 
over wat hij of zij eigenlijk wil bereiken. Welke leerdoelen heb je, en hoe kan 
digitaal leermateriaal je daarbij ondersteunen? Digitaal leermateriaal kan 
meerwaarde leveren, maar alleen als je goed nadenkt over hoe je het inzet. De 
stappen die je daarbij neemt, beschrijven we in de Reisgids.”
Ook na het verschijnen van het boek, gaat de ontdekkingstocht naar digitaal 
leermateriaal gaat door. De webapp wordt de komende tijd uitgebreid met 
bronnen, tools en rolmodellen. Centraal hierbij staat het delen: van informatie, 
van kennis en van ervaringen.  reisgidsdl.org
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B
ij een van de grootste bouwondernemers van het land sprak ik met 
een leidinggevende. Wij spraken over de uitdagingen waarvoor deze 
sector staat in de huidige tijd. De opdrachten die zij krijgen aangebo-
den zijn complexer van aard, en gaan over totaalconcepten. Om deze 

opdrachten op een goede, succesvolle wijze uit te voeren staan zij voor een 
grote uitdaging: het werk anders organiseren en grote risico’s durven nemen. 
Dat vraagt om werknemers die verder kunnen kijken dan het uitvoeren van hun 
deelopdracht. Samenwerken met andere afdelingen, zich volledig gezamenlijk 
verantwoordelijk voelen voor het eindproduct. En om zich te onderscheiden in 
de markt, zouden zij in staat moeten zijn om gebruik te maken van de nieuwste 
technologieën en daarmee creatieve oplossingen bedenken voor steeds weer 
nieuwe situaties. En ik dacht.. wow, hier is wat gaande.

De ontwikkelingen gaan hard. Sander Dekker beseft dat ook en stelde onder-
wijs2032, een landelijke publiekelijk debat over de inhoud van ons onderwijs.
De ruimte die hij daarmee voor het onderwijs lijkt te creëren lijkt mij een positief 
initiatief. Ik ben alleen bang voor het feit dat er binnen twee jaar een club van 
wijze mensen een nieuw curriculum zal gaan schrijven. Zullen dat nieuwe strakke 
kaders zijn, of gaat dat nog genoeg ruimte geven voor eigen regie over de 
invulling door de scholen? En, nog belangrijker, zullen de scholen de regie gaan 
nemen? De regie om het onderwijs anders vorm te gaan geven? In gedachten ga 
ik terug naar mijn gesprek in de bouwonderneming .Wat betekent verdergaande 
robotisering voor onze (lager) geschoolden? Wat zijn de gevolgen wanneer door 
de toename van kennis eenvoudige oplossingen niet meer worden geaccep-
teerd? Er is, zoals Biesta stelt, zoveel om gewaar van te zijn. En voor zover we die 
processen al begrijpen, zal het voor het onderwijs niet eenvoudig zijn daarop 
een antwoord te vinden. Of toch..

De leerling van nu krijgt straks alle kansen om een bijdrage te leveren aan een 
mooie wereld. Dat wij op scholen die verwondering mogen blijven koesteren, of 
liever nog verder weten op te stoken. We kunnen de leerlingen laten verwonde-
ren over hoe alles werkt, en hoe alles met elkaar te maken heeft. Om hen vanuit 
die verwondering nieuwe vragen te laten stellen, problemen te constateren, 
en deze weer op te lossen. De oplossing weer kritisch te aanschouwen en met 
elkaar verder te komen. Te creëren, nieuwe oplossingen te bedenken voor com-
plexe situaties. Daar zijn vaardigheden voor nodig. Daarvoor is zelfbewustzijn 
en zelfvertrouwen een voorwaarde. Dat is werken vanuit kracht en optimisme, 
in een pedagogisch klimaat waar ieder kind volledig tot zijn recht kan komen. 

Voor het openbreken van oude systemen zijn kracht, doorzettingsvermogen 
en nieuwsgierigheid nodig. Daarvoor zijn gepassioneerde leerkrachten nodig 
die oude zekerheden durven los te laten en nieuwe onzekerheden durven te 
omarmen. Die samen met de kinderen nieuwe paden gaan ontdekken en de 
onderzoekende houding van kinderen blijven stim uleren. De ene school zal 
de veiligheid van fragmentatie van de schoolvakken nog willen koesteren, de 
ander zal de integratie met andere vakken gaan zoeken, leerlijnen uitzetten, 
uitdagen de lessituaties gaan ontwikkelen. Het zou toch fraai zijn wanneer de 
huidige initiatieven van Sander Dekker zouden 
leiden tot een diversiteit aan scholen, omdat 
verlangens en ideeën van ouders en scholen 
onderling met elkaar mogen verschillen. 

Iedereen die nu nog denkt dat alles weer naar 
het oude terug zal gaan, verdient een wake up 
call. The world is changing, en zoals Bob Dylan 
vroeger al zong: you better start swimming 
before you’ll sink like a stone. 
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De maakmaatschappij, 
dat zijn wij.
‘Zij die niet gewaar zijn van de ontwikkelingen in de maatschappij zullen zich 
overbodig maken.’ (G.Biesta)
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