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1. Wat is optimaal onderwijs?

2. Wat is de rol van technologie nu?

3. Wat kunnen we verwachten ?

4. Stellingen

Kan technologie het lerarentekort oplossen?
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1.Wat is optimaal onderwijs?

►Kwalificeren, socialiseren, persoonsvorming

►Leersituaties met

- met veel persoonlijke aandacht 

- in een veilige, inspirerende leeromgeving,

- goede instructie, veel oefening, rijke opdrachten

►Een holistische kijk op de ontwikkeling van het kind 

►Span of control 1 docent met 4 leerlingen

►‘Just in time’







Om organisatorische redenen nemen we genoegen met 

suboptimaal onderwijs

►Eenzijdig opgeleide leraren

►Grote klassen

►Jaarklassensysteem

►Vast rooster, vaste vakken, vaste toetsmomenten

►Centrale examinering
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2. De rol van technologie in het onderwijs

1 2 3
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Waar zoeken scholen naar en waarom?

► Naar manieren om het onderwijs te laten aansluiten bij de 
wereld waarin leerlingen leven en zullen gaan leven

► Naar manieren om leerlingen te motiveren, resultaten te 
verbeteren en in te spelen op verschillende individuele 
behoeften

► Daarbij wordt gerekend op de kracht van technologie
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We vonden vier gebieden

? ?

? ?



Authentiek leren

High Tech High - San Diego
Mijn School - Doetinchem
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Wat weten we?

“Neem de arbeidsomstandigheden van de leraren. De 

werkdruk is overal in de Verenigde Staten hoog, maar hier is 

het nog een graadje erger. Leraren hebben geen vaste 

contracten en moeten continu op de top van hun kunnen 

presteren. Ze werken allemaal enorm hard, meer dan 50 uur 

per week. Veel mensen willen er graag werken. Maar het valt 

wel op dat er nauwelijks mensen van boven de 50 werken. 

Misschien is het niet bij te benen op die leeftijd.”



Inzicht in leren



Steve Joordens
Het verzamelen van 

data kan het leerproces 

ondersteunen.

We leren het beste van 

mensen zoals wijzelf –

onze peers

We kunnen vaardigheden 

aanleren in een authentieke 

context en controle houden 

over het leerproces

vaardigheden



Flexibel Leren



John Hattie

Anders naar leraarschap 

gaan kijken om lerarentekort  

op te lossen - hou 

beginnende leraren 

enthousiast met perspectief, 

versneld leiderschap

de leraar

Vooralsnog weinig 

impact van technologie. 

Wel substitutie

Grootste transformatieve 

kracht is de sociale kant 

van technologie - samen 

professionaliseren



leersituatie

inhoud

lerende

ict

leraar

Leersituaties die tegemoet 

komen aan individuele 

verschillen tussen leerlingen en 

efficiënt zijn georganiseerd

Gepersonaliseerde leersituaties



inhoud

lerendeleraar

Regie over leren:

● Wat

● Hoe?

● Waar?

● Wanneer?

ict

ICT krachtig, want
● Vaste stappen 

● Instructie – oefenen – herhalen

● Reproduceren kennis

● Slimme ict door kennis over werking 

hersenen 

● Maatwerk mogelijk

Programmagestuurde leersituatie

leersituati

e



leersituatie

inhoud

lerende

ict

leraar

Regie over leren:

● Wat

● Hoe?

● Waar?

● Wanneer?

Hier helpt ict bij ‘leren leren’

• Mindmaps

• Broncollecties

• Planning tools

• Portfolio en registratietools

• Communicatie en presentatie

Leerlinggestuurde leersituatie 



Draait het om kwalificeren? Carpe Diem Schools - Ohio

photo: hechingerreport.org



3. Wat kunnen we verwachten?

Tony O’Driscoll



Hypecycle technologie en onderwijs
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Pedro de 

Bruijckere

Pas op voor een nieuwe golf van 

ongelijkheid door het 

lerarentekort: menselijk contact 

wordt een luxe-goed, weggelegd 

voor hen die het kunnen betalen

Een supercomputer als ultieme 

bijlesleraar, een computer die de 

leraar helemaal vervangt?  De 

werkelijkheid, de ontwikkeling 

van adaptieve systemen, is 

weerbarstig.  
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Disruptie komt van buiten het onderwijs



Een taboewoord in het onderwijs

Wel in andere sectoren

Onderwijs dreigt onbetaalbaar 

te worden

Persoonlijke aandacht van leraar is 
schaars 

Arbeidsproductiviteit met technologie



4. Stellingen

1. Hoe meer aandacht voor ‘leren leren’ in het funderend 

onderwijs, des te meer ruimte voor minder contact-

intensief onderwijs later

2. Durven te focussen op arbeidsproductiviteit

3. Beloon mensenwerk - betaal funderende leraar heel 

goed - verderop wordt het goedkoper



@allfrans


