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Van Teams naar Teamontwikkeling
Effecten van afstandsonderwijs op vaardigheden en inzichten
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Over ons

Jeroen Rougoor Marvin Reuvers

Onderwijsadviseurs de Rolf groep

Programma

Het ETF-model; balans tussen visie, deskundigheid en inrichting

2020; grote sprong voorwaarts?

Ethisch perspectief op digitalisering

Good practices; wat gebeurt er om je heen?

De rol van de kartrekker
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Microsoft als partner voor het onderwijs

Microsoft als partner voor het onderwijs
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Microsoft als partner voor het onderwijs

Het Microsoft ETF
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Microsoft als partner voor het onderwijs

Microsoft als partner voor het onderwijs

Rol directeur cruciaal
Onderwijs boven ICT

Partners en stakeholders
Planmatig werken

Altijd bereikbaar
Gebruikersgemak voorop

Gekoppeld aan Microsoft365
Veilig en verantwoord

Adaptiviteit
De rol van toetsing
Blended learning
Leerdoel centraal

Gelijke kansen
Open leercultuur

Meten of merken?
Uitdagingen en ‘scoren’
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Vier in Balans

Kennisnet.nl, 2001

Afstandsonderwijs: 16 maart tot 11 mei
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Afstandsonderwijs: 16 maart tot 11 mei

Monitor hybride onderwijs
Smeets, E – KBA Nijmegen

11-2020

SamenSlimmerPO.nl
PO Raad

LesOpAfstand.nl
Kennisnet

Afstandsonderwijs: 16 maart tot 11 mei 2020

Menselijkheid Rechtvaardigheid Privacy en 
autonomie

Bron: Kersti Kaljulaid, ESHA Biennial Conferentie, 2018

13

14



8

Ethische waarden onder druk

Ethische waarden onder druk
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Ethische waarden onder druk

Niet elk kind was in staat om goed te leren (werkplek/hardware/privacy)

Digitaal contact werd minder menselijk ervaren

Adaptiviteit (minder in leerstijl/instructie, meer in tempo)

Veiligheidsaspect (privacy/AVG) werd gemakkelijker genegeerd

Perspectief van de leerkracht

Veel initiatief

Trots op aangeleerde vaardigheden

Veel ruimte om zelf onderwijs in te richten

Ouders zijn meer op de hoogte van de (leer)ontwikkeling van hun kind

Bijzonder: de leerkrachten die aanvankelijk het minst initiatief namen om 
digitaal onderwijs te geven, verwachten het meest van de toekomst.
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Opbrengsten

Gemakkelijker en meer (digitaal) contact leerkracht – leerling – ouder

Aangemaakte online klas is in gebruik gebleven (met name in de bovenbouw)

Meer inzicht in welke leerlingen gebaat zijn bij digitale verwerking

Meer leerlingen beschikken thuis over een device/werkplek

Schoolteams denken na over anders organiseren van onderwijs

Afstandsonderwijs toegespitst op ETF

Monitor hybride onderwijs
Smeets, E – KBA Nijmegen - 11-2020
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Bevindingen en resultaten gestaafd naar ETF

Lesgeven en leren

43% van de leerkrachten mist afspraken over de inzet van ICT op schoolniveau
71% van de leerkrachten vindt zichzelf digitaal vaardiger dan voor maart 2020
Interpreteren van data gebeurt eerder en vaker door de leerkracht zelf
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Leiderschap en beleid

70% van de schoolleiders vindt dat er veel ruimte wordt geboden om te 
experimenteren met (nieuwe) ict-toepassingen in de les.
30% van de schoolleiders kijkt zelden of nooit mee hoe leerkrachten lesgeven
69% van de schoolleiders stuurt actief op een gezamenlijke aanpak

Intelligente leeromgevingen

85% maakt vaak gebruik van digitale leerlingsoftware
34% analyseert en gebruikt de resultaten van digitale leerlingsoftware
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Leerlingen en schoolsucces

17% van de leerlingen komt niet tot zelfstandig werken bij afstandsonderwijs
43% kan thuis beter zelfstandig werken dan op school
10% van de ouders kan de leerlingen geen ondersteuning bieden
25% van de leerlingen had goed zicht op het eigen leerproces

Factoren en actoren bij blended learning

Vaardiger
Meer gebruik digitale middelen
Beter digitaal volgen

Sturen op gezamenlijke aanpak
Experimenteren met ICT

Leerlingsoftware: gebruiken 
versus analyseren
Meer online samenwerking 
tussen leerlingen

Zelfstandig werken: kindafhankelijk
Leerling wil zicht op eigen leerproces
Ondersteuning ouders afhankelijk van 
input school
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Hoe staat het binnen jouw school of bestuur?

https://www.microsoft.com/nl-nl/etfscan/

Good practices

www.stkba-onderwijs.nl
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Good practices

Evaluatievragen Lucas Onderwijs Den Haag

Lucas onderwijs evalueert onderwijs op afstand:

Wat heeft afstandsonderwijs opgeleverd?
Wat heeft afstandsonderwijs opgeleverd voor leerlingen?
Wat ging minder goed?
Wat zijn de lessons learned?
Op welke wijze worden de ervaringen hierna geïmplementeerd
Waar is nog ondersteuning nodig?
Wat zijn de ervaringen met blended learning?
Zijn er materialen intern ontwikkeld die gedeeld kunnen worden?
Hoe is de ondersteuning bovenschools ontvangen?

Good practices

Opspoor
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Good practices

Taal en digitaal komen samen

Good practices

INOS Breda, via www.lesopafstand.nl
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Over Digitale Geletterdheid

DIGITALE GELETTERDHEID

ICT, multimediale 
samenleving, automatisering, 
Anywhere-Anyplace-Anytime

Taalvaardigheid, 
begripsvorming, lezen, 
van taal naar digitaal 

Zorg voor zingeving bij je ambassadeurs

Curriculum.nu, 2017
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Drie fasen: volgens Deens model

Fase 1: ‘Digitale creativiteit’ Fase 2: ‘Herziening curriculum’ Fase 3: ‘Computational
empowerment’

Conclusies

Afstandsonderwijs heeft de mindset voor Digitale Geletterdheid beïnvloed

Over het algemeen geen voorkeur om onderwijs (deels) op afstand te blijven 
verzorgen

Veel leerwinst te behalen uit gebruik reeds aanwezige digitale middelen

Impuls aan digitaal volgen leerontwikkelingen bij leerlingen

Meer nadenken over de waarde van ict, niet alleen vaardigheden aanleren
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|Meer informatie?

Marvin Reuvers

06 49 31 89 16
marvin.reuvers@derolfgroep.nl

Dankjewel!
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