
 

 

 

 

Opbrengst: Leerlab Van Lodenstein College te Barneveld 

Een overzicht van de trainingen die 
ingezet kunnen worden om digitale 
content te arrangeren en op drie 
niveaus te kunnen differentiëren in 
een klassikale context. 

  

 
Het vouchertraject DIGIwaardig is ontwikkeld om de ICT bekwaamheid van de docent in de 
lespraktijk te bevorderen en te borgen. Daarvoor is gebruik gemaakt van bestaande cursussen en 
materialen om digitale content te arrangeren en differentiëren. Ook is met de  kickstarters, 
ontwikkeld in de leerlabs van leerling 2020, geëxperimenteerd. Uiteindelijk zijn binnen het 
DIGIwaardig Vouchertraject de ICT vaardigheden voor docenten ,verkend, om te kunnen arrangeren 
en differentiëren in een klassikale context.  
 
Via de leergang DIGIwaardig is borging en continuïteit van het in gang gezette transformatie proces 
gegarandeerd.  

Tijdsinvestering voor de ICT vaardigheden 3 x 12 uur per voucher = 36 uur 

Uitvoering DIGIwaaardig: Via een ICT-O medewerker, I-coach of docent met affiniteit of externe coach 

Start traject: Een zelfanalyse voor beheersing van  ICT vaardigheden via een check-list 

Einddoel: De docent kan in zijn/haar lespraktijk, educatieve ICT middelen, integraal en interactief 
gebruik, zodat docenten gearrangeerd en gedifferentieerd lesmateriaal kunnen maken om attractief 
les te kunnen geven. 

Bronnen overzicht:  

Een overzicht van de trainingen, gebruikt in het DIGIwaardig Voucher traject ICT bekwaamheid, die 
ingezet kunnen worden om digitale content te arrangeren en op drie niveaus te kunnen differentiëren 
in een klassikale context. 

1. http://maken.wikiwijs.nl/41811/Handleiding__Werken_met_Wikiwijs___Registreren#page-
502886 

2. http://www.vo-content.nl/ondersteuning/online-cursus-arrangeren/ 
3. http://www.spons.nl/4232/wikiwijs-zoek-maak-en-deel-lesmateriaal-free 
4. http://leerling2020.nl/category/arrangeren-digitale-content/ 
5. http://maken.wikiwijs.nl/58929/Materiaal_zoeken_en_arrangeren 
6. https://www.leraar24.nl/video/965/zelf-digitaal-lesmateriaal-maken#tab=0 
7. http://leerling2020.nl/leerlab-arrangeren-digitale-content/ 

Achtergrondkennis en impressie van materiaalsuggesties om digitaal content te arrangeren en te 
differentiëren 

8. https://www.wikiwijs.nl/sector/vo/home.psml 



 

 

 

 

9. http://wp.digischool.nl/dl/software-om-leermiddelen-te-maken/ontwikkelenarrangeren/ 
10. http://archief.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Taal_en_rekenen/KEN_Han

dreiking_kwaliteit.pdf 
11. http://www.onderwijsvanmorgen.nl/arrangeren-van-digitaal-lesmateriaal/ 
12. https://hbo-kennisbank.nl/record/oai:repository.samenmaken.nl:smpid:26579 
13. http://docplayer.nl/2112035-Digitaal-leermateriaal-arrangeren-in-de-

onderwijsvernieuwingscooperatie-nl.html 
14. http://downloads.kennisnet.nl/onderzoek/Essaybundel_-_Hier_heb_ik_niets_aan!.pdf 

Opzet van de DIGIwaardig cursus ICT bekwaamheid. 

De gecertificeerde DIGIwaardig cursus bestaat uit 3 voucher trajecten met elke cursus twee 
deel thema’s: In de totale cursus worden 6 ICT gerelateerde thema’s behandeld. 

De letters in het DIGIwaardig logo bevatten de behandelde ICT topics 

 

D = staat voor Deskundigheidsbevordering van Docenten in het Voortgezet Onderwijs 

I =  staat voor Voucher 1 waar in de onderwijslespraktijk met de 2 deelthema’s : Integraal en 
Interactief omgaan met digitale middelen, wordt gewerkt 

G = staat voor de inhoud van Voucher 2 = gepersonaliseerd onderwijs, waar in de 2 
deelthema’s: Gearrangeerd en Gedifferentieerd lesgegeven wordt met digitale 
onderwijsleermiddelen  
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I = De ICT-O interventies, in Voucher 3 = een onderwijspraktijk vertaalslag naar de 2 
componenten: Internationalisering en I-Cloud Computing/Identiteit moeten geven. 

De DIGIwaardig cursussen zijn opgebouwd vanuit een cursusopzet, waarin zowel het 
theoretisch fundament, de basis van de onderwijspraktijk = het primaire proces in 3 Voucher 
trajecten ondergebracht zijn.                                                           

Zij vormen de basis van de ICT onderwijslespraktijk waarop de voucher cursussen gebaseerd 
zijn. Het theoretisch Fundament wordt beschreven aan de hand van het acroniem WAARDIG 
en vormen de pijlers onder het primaire proces. 

                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het leerlab traject is parallel gewerkt met 
de DIGIwaardig voucher trajecten.            

Basis van het Digiwaardig 
Vouchertraject vormt de vier-in-balans 
van Kennisnet 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


