
Menukaart: In vier gangen naar attractief onderwijs 

 

1) Kernwoord: 'herinneren' of 'herkennen'. Feiten staan op zichzelf, ze behoeven geen voorbeeld. Deze kennis kan in twee categorieën geclassificeerd worden, namelijk in feiten en in procedures. Aanwijzen, benoemen, herkennen, noemen, 

onderstrepen, opnoemen, opsommen. Meer uitleg over taxonomie van Romiszowski https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf  

 

 

 Als er rekening moet worden gehouden met begeleide onderwijstijd (BOT) is dit een te prefereren variabele.   

 Als er rekening moet worden gehouden met begeleide onderwijstijd (BOT) is dit een lastig te realiseren variabele 

 

 

Originele versie MICT Deltion, JaapJan Vroom 
Aangepaste versie 2020 -  Toll-net, Katrien Bernaerts
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  Werkvorm RUIMTE – Waar? TIJD - Wanneer? INTERACTIE – Hoe? Individueel / groep – Wie? Middel (categorieën) Voorbeelden 

             

School Afstand Synchroon Asynchroon Persoonlijk Digitaal Indi-

vidu 

Groep > Groep 

Zelfstandig 

leren en 

werken 

x   x X  x x x 2. ICT als didact. werkvorm Webquest.  Screencast-o-matic,, screencastify 
 

Powerpoint, 

 
x  x  X  x x x 2. ICT als didact. werkvorm Webquest. Screencast-o-matic, 

Screencastify Powerpoint
 

 x  x  x  x  2. ICT als didact. werkvorm 

 

4. Videoles en 6. Flippen 

7. E-learningmodule 

9. Augmented Reality 

5. Digitaal lesmateriaal om 

instructie te vervangen 

  

 

 Webquest. Screencast-o-matic, Powerpoint, Edpuzzle

Xerte

Layar 
HP Reveal
arrangement in ELO (Pedit, Moodle, Chamilo, 
Smartschool, Canvas,...)

 

 x x  x  x x  3. Communicatie/begeleiding Google Meet  , Jitsi Meet, MS Teams Zoom.us, Whereby 

 x  x x  x x x 3. Communicatie/begeleiding Mail, Facebook, WhatsApp 

 x  x  x  x x 4. Videoles 

7. E-learningmodule 

5. Digitaal lesmateriaal om 

instructie te vervangen 

 

 Xerte 

 

H5P 
arrangement in ELO (Pedit, Moodle, Chamilo, 
Smartschool, Canvas,...)

 

Presentatie x  x  x   x  1. Klassikale dig. verrijking Powerpoint, Prezi, Sway 

x  x  x   x x 2. ICT als didact. werkvorm Verrijk je les met Socrative, polleverywhere, Kahoot!, 
menitmeter, quizziz, nearpod 

x x x x x x  x  6. Flippen Xerte Wiggio, H5P 

 x  x  x  x  4. Weblecture Google Meet, Big Blue Button, Gomeeting, Zoom, 
Vitero , Whereby, Smartschool Live, Jitsi Meet

 x x  x   x  3.Communicatie/begeleiding 

4. Weblecture 
Skype, Google Meet, Zoom, Big Blue Button, Gomeeting, 
Vitero , Whereby, Jitsi Meet, Smartschool Live

 x x  x x  x x 5. Digitaal lesmateriaal om 

instructie te vervangen 
Live les geven met Google Meet, Skype, 
Zoom, MS Teams,  Smartschool Live, Whereby, Jitsi Meet

Klassikale 

instructie 

x  x  x   x  Klassikaal les  

2. ICT als didact. werkvorm 

 

Socrative, Padlet, kahoot! 

 x  x  x  x  4. Weblecture Google Meet,  Zoom, MS Teams,Vitero, Big Blue Button, 
Gomeeting , Whereby, Smartschool Live, Jitsi Meet

 x x  x   x  3.Communicatie/begeleiding  

4. Weblecture 

 
Google Meet, Skype, GoToMeeting, Zoom, Vitero, MS  Teams,
Whereby, Jisti Meet, Smartschool Live...

 
 x x  x   x x 5. Digitaal lesmateriaal om 

instructie te vervangen 
Google Meet, Skype, GoToMeeting, Zoom,  Vitero,
Smartschool Live, Whereby, Jitsi meet; MS Teams...

 

Samen-

werken 

 x x x x   x x 2. ICT als didact. werkvorm  Facebook, dropbox paper 

 x x x x   x  3. Communicatie/begeleiding 

2. ICT als didact. werkvorm   
 Facebook

Google Drive , Onedrive , MS Teams

x  x  x   x  Groepswerk in klaslokaal Google Drive, OneDrive 
 

Project x x  x x   x  3.Communicatie/begeleiding  Trello 

Excursie  x  x x x  x  3.Communicatie/begeleiding  Skype, Google meet, Facetime
 

, MS Teams, Whereby, Jitsi 
Meet, Zoom, Smartschool Live

x  x  x   x  ‘Echt’ bezoek, Filmopnames laten maken 

Demonstrati

e 

x  x  x   x x 3.Communicatie/begeleiding 

(bv gast via Skype <-> school 
Skype, Google Meet, Facetime

 
, MS Teams, Whereby, Jitsi 

Meet, Zoom, Smartschool Live

 x x  x   x x 3.Communicatie/begeleiding 

(gast via Skype <-> thuis/ 

leraar school -> huis 

Skype, Google Meet, Facetime
 

, MS Teams, Whereby,  Zoom,
Jitsi Meet, Smartschool Live

 
Voorbeelden 

https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/103076/aan-de-slag-met-screencastomatic/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/103076/aan-de-slag-met-screencastomatic/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/103076/aan-de-slag-met-screencastomatic/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/93521/screencastify-schermvideo-recorder/
https://www.klascement.net/app-of-software/93521/screencastify-schermvideo-recorder/
https://www.klascement.net/websites/51255/edpuzzle-videogebruik-in-de-klas/
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/ict/app-of-software/73466/hp-reveal-interactieve-lessen-maken/
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/
https://www.klascement.net/websites/103035/videotrainingen-voor-microsoft-teams/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/65749/maak-interactieve-oefeningen-met-h5p/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/65749/maak-interactieve-oefeningen-met-h5p/
https://www.klascement.net/app-of-software/101394/microsoft-sway
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/48480/prezi-stappenplan/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/42629/socrative-interactief-met-smartphones-en-tablets
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/87773/stappenplan-hoe-start-ik-met-kahoot/?previous
https://www.klascement.net/ict/websites/35230/mentimeter-interactieve-presentaties-en-workshops
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/92891/nearpod-handleiding/
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars
https://www.klascement.net/app-of-software/42629/socrative-interactief-met-smartphones-en-tablets/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/87773/stappenplan-hoe-start-ik-met-kahoot
https://www.klascement.net/ict/video/69310/maak-je-eigen-digitaal-prikbord-rond-een-thema
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/89592/beginnershandleiding-google-drive/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/89592/beginnershandleiding-google-drive/?previous
https://www.klascement.net/ict/video/102558/bestanden-delen-met-onedrive-instructievideo/?previous
https://www.klascement.net/ict/video/102558/bestanden-delen-met-onedrive-instructievideo/?previous
https://www.klascement.net/ict/app-of-software/56731/trello-online-bord/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
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Werkvorm RUIMTE – Waar? TIJD - Wanneer? INTERACTIE – Hoe? Individueel / groep – Wie? Middel (categorieën) Voorbeelden 

             

School Afstand Synchroon Asynchroon Persoonlijk Digitaal Indi-

vidu 

Groep > Groep 

Zelfstandig 

kennis 

verwerken 

 x  x  x  x  2. ICT als didact. werkvorm 

6. Flippen 

9. Augmented Reality 

 Webquest, Xerte, H5P,

Layar , HP Reveal

X  x  x  x x  7. Animatie of simulatie Simulatiesoftware 

Samenwerk

en 

 x x  x   x  3.Communicatie/begeleiding 

2. ICT als didact. werkvorm  
Facebook, Google drive, OneDrive, Mindmeister

 

 x  x x   x x  3.Communicatie/begeleiding     Facebook, Google drive, OneDrive 

 x  x x   x  2. ICT als didact. werkvorm Pinterest 

x  x  x   x  2. ICT als didactische 

werkvorm 

Groepswerk in klaslokaal 

Glogster, Wiki, Google Drive, 
Mindmeister, OneDrive 

Project x  x  x   x  3.Communicatie/begeleiding 

(projectomgeving natschool) 
 Trello 

Excursie  x x  x   x   3.Communicatie/begeleiding      
    

x  x  x   x x ‘Echt’ bezoek, geen ICT  

Demonstra

tie 

x  x  x   x x 3.Communicatie/begeleiding 

(bv gast via Skype <-> school 
 Google Meet, Facetime, Zoom.us  , Smartschool Live, MS 
Teams, Jitsi Meet, Whereby

 x x  x   x  3.Communicatie/begeleiding 

(bv gast via Skype <-> thuis 

of vise versa 

 

Klassikale 

verwerking 

x  x  x   x  1. Klassikale dig. verrijking Glogster, Mindmeister, Wiki 

Presentatie x  x  x   x  1. Klassikale dig. verrijking studenten maken Powerpoint, Prezi, Pinterest, Tagqedo 

 x  x  x x x  4. Weblecture Interactieve  webinar met Zoom webinar 
 

Simulatie  x  x  x  x x 8. Animatie, sim.,  game Screencast-o-matic, prof simulatie 

2) Kernwoord is hier 'inzicht'. Het gaat hier om eigenschappen of denkbeelden die voorbeelden en tegenvoorbeelden verlangen om hun grens te bepalen. Men kan een onderscheid maken in begrippen en principes. Aanvullen, beschrijven, 

categoriseren, classificeren, combineren, definiëren, formulieren, illustreren, indelen, kenschetsen, omschrijven, onderscheiden, ordenen, samenvatten, selecteren, uiteenzetten, uitleggen, verklaren. Meer uitleg over taxonomie van Romiszowski: 

https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf  
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Werkvorm RUIMTE – Waar? TIJD - Wanneer? INTERACTIE – Hoe? Individueel / groep – Wie? Middel (categorieën) Voorbeelden 

             

School Afstand Synchroon Asynchroon Persoonlijk Digitaal Ind-

ividu 

Groep > Groep 

Oefenen  x  x  x  x x 7. e-Learning module 

(oefenen) 

9. Augmented reality 

Xerte 
 

Layar 

x  X   x  x  7. e-Learning module 

(oefenen) 

8. Simulatie 

9. Augmented reality 

 Xerte 
 

Simulatiesoftware 

Layar 

Rollenspel  x  X  x   x  1. Klassikale digit. 

verrijking.   

Leraar of student neemt rollenspel op video op 

 x X  x x  x x 2. Ict als didact. werkvorm Second life 

Onderzoeke

nd leren 

x  X  x   x  1. Klassikale digi. verrijking.  Webquest 

 x  x x   x  2. Ict als didact. werkvorm Webquest 

Probleem-

oplossend 

leren 

 x  x x   x  2. Ict als didact. werkvorm Webquest 

 x  x  x  x x 7. E-learningmodule Xerte 

Discussie  x  x x   x x 2. Ict als didact. werkvorm Reageren op stelling via Sociale media als Twitter of 

Facebookgroep 

x  x  x   x  2. Ict als didact. werkvorm Padlet, socrative 

Practicum x  x  x  x x  1. Klassikale digi. verrijking QRcode naar handleiding (bv film) 

 
3) Cognitieve vaardigheden zijn gericht op het opnemen, verwerken, beoordelen, toepassen en (re)produceren van informatie. Bijvoorbeeld Luisteren, lezen, onthouden, voorkennis mobiliseren, informatie analyseren. Meer uitleg over taxonomie van 

Romiszowski: https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf  

 

 Als er rekening moet worden gehouden met begeleide onderwijstijd (BOT) is dit een te prefereren variabele.   

 Als er rekening moet worden gehouden met begeleide onderwijstijd (BOT) is dit een lastig te realiseren variabele 

 

 

  

 

Google Meet, Facetime, Zoom.us, Smartschool Live, MS 
Teams, Jitsi Meet, Whereby

 

Google Meet, Facetime, Zoom.us, Smartschool Live, MS 
Teams, Jitsi Meet, Whereby

https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf
https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/103076/aan-de-slag-met-screencastomatic/?previous
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/65749/maak-interactieve-oefeningen-met-h5p/
https://www.klascement.net/ict/app-of-software/56731/trello-online-bord/?previous
https://www.klascement.net/ict/app-of-software/73466/hp-reveal-interactieve-lessen-maken/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/89592/beginnershandleiding-google-drive/?previous
https://www.klascement.net/ict/video/102558/bestanden-delen-met-onedrive-instructievideo/?previous
https://www.klascement.net/ict/video/102558/bestanden-delen-met-onedrive-instructievideo/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/89592/beginnershandleiding-google-drive/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/89592/beginnershandleiding-google-drive/?previous
https://www.klascement.net/ict/video/102558/bestanden-delen-met-onedrive-instructievideo/?previous
https://www.klascement.net/ict/websites/5828/mindmeister/?previous
https://www.klascement.net/ict/websites/5828/mindmeister/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/42947/app-pinterest-gebruiken-didactische-fiche/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/50083/presentatie-glogster/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/50083/presentatie-glogster/?previous
https://www.klascement.net/ict/websites/5828/mindmeister/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/42947/app-pinterest-gebruiken-didactische-fiche/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/48480/prezi-stappenplan/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/42629/socrative-interactief-met-smartphones-en-tablets/?previous
https://www.klascement.net/video/69310/maak-je-eigen-digitaal-prikbord-rond-een-thema/?previous


 
Le

e
rd

o
e

l:
  

P
ra

kt
is

ch
e

 v
aa

rd
ig

h
e

d
en

 4
) 

  

Werkvorm RUIMTE – Waar? TIJD - Wanneer? INTERACTIE – Hoe? Individueel / groep – Wie? Middel (categorieën) Voorbeelden 

             

School Afstand Synchroon Asynchroon Persoonlijk Digitaal Ind-

ividu 

Groep > Groep 

Zelfstandig 

uitleg van 

handeling 

of gebruik 

apparaat 

x   X  x x x  1. Klassikale digitale 

verrijking 

9. Augmented reality 

 QRcode bij apparaat of blz in reader koppelen 
aan instructiefilm of handleiding in pdf 

x  x  x x  x  7. Elearningmodule Simulatie, Uitleg in xerte 

 x  X  x x x  7. Elearningmodule 

5. Vervanging klassikale 

instructie 

 Simulatie

Uitleg in Xerte 

Oefenen x  x  x   x x 2. Ict als did.werkvorm Studenten filmen elkaars praktijk en geven feedback,  Praktijk 

wordt gefilmd en gebruikt voor zelfreflectie 

Demonstra

tie 

x  x  x   x  1. Klassikale digitale 

verrijking 

Video waarin iets voorgedaan wordt 

x  x   x x x x 1. Klassikale digitale 

verrijking 

QR code in praktijklokaal, gekoppeld aan video(les) 

 x  X  x x   4.Videoles Video waarin iets voorgedaan wordt 

Practicum x  x  x   x  2. Ict als did.werkvorm Studenten dienen een voldoende te halen voor de toets, 
voordat ze worden toegelaten tot het practicum. Kan bv 
met Testmoz, testen binnen de ELO. 

Praktijkop-

dracht 

 x  X x  x x  2. Ict als did.werkvorm 

 

4. Videoles 

Studenten filmen resultaat, filmen feedback van begeleider of 

maken podcast. 

Leraar filmt opdracht zodat studenten deze in de praktijk nog 

even kunnen bekijken 

 

4) Psychomotorische vaardigheden: lichamelijke vaardigheden als lopen, ruiken, zien e.d. (=handelen). Meer uitleg over taxonomie van Romiszowski: https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf  

 

 

5) Gevoelens, attitudes, waarden; kortom het reageren op mensen, gebeurtenissen en objecten (= reageren op). Interactieve vaardigheden: interpersoonlijke vaardigheden zoals het vermogen tot communicatie, samenwerking e.d. (= communiceren).  

Meer uitleg over taxonomie van Romiszowski: http://www.bmwt.nl/files_content/Taxonomiecodes%20Romiszowski.pdf. 

 

 Als er rekening moet worden gehouden met begeleide onderwijstijd (BOT) is dit een te prefereren variabele.   

 Als er rekening moet worden gehouden met begeleide onderwijstijd (BOT) is dit een lastig te realiseren variabele 
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Werkvorm RUIMTE – Waar? TIJD - Wanneer? INTERACTIE – Hoe? MEDIA – Wat? Middel (categorieën)  Voorbeelden 

             

School Afstand Synchroon Asynchroon Persoonlijk Digitaal Indi-

vidu 

Groep > Groep 

Rollenspel 

 

x  x  x   x  1. Klassikale digitale 

verrijking.   

Leraar of student neemt rollenspel op 

 x x  x   x x 2. Ict als did.werkvorm Second Life 

Praktijk-

situaties 

beoor-

delen 

x  x  x   x  1. Klassikale digitale 

verrijking.   
Van te voren opgenomen praktijksituaties worden 
beoordeeld, klassikaal of individueel.  Leerlingen 
antwoorden via socrative, overleggen in groepjes en 
stemmen daarna via socrative. Klassikale nabespreking 

Praktijk-

opdracht 

 x  x x  x x x 2. Ict als didact. werkvorm Studenten filmen uitgevoerde opdracht, filmen feedback 

van praktijkbegeleider of maken podcast. 

Leraar filmt opdracht zodat studenten deze in de praktijk 

nog even kunnen bekijken voor ze starten 

Game  x  x  x x   8. Animatie, sim.,  game Roleplay, praktijksituatie in second life 

Discussie x  x  x   x  2. Ict als did.werkvorm Padlet 

Intervisie  x x  x   x  3.Communicatie/ 

begeleiding 
 Skype, Virtual Classroom , MS Teams, Smartschool Live, 
Google Meet, Zoom.us, Jitsi Meet, Whereby

Webquest x  x  x   x  2. Ict als didact. werkvorm Webquest 

 x  x x  x x x 

Originele versie MICT Deltion, JaapJan Vroom
 

Aangepaste versie 2020 - 
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https://score.hva.nl/Bronnen/Overzicht%20taxonomie%C3%ABn.pdf
http://www.bmwt.nl/files_content/Taxonomiecodes%20Romiszowski.pdf
https://www.klascement.net/favorieten/49164/64710/
https://www.klascement.net/ict/video/69310/maak-je-eigen-digitaal-prikbord-rond-een-thema/?previous
https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/102436/microsoft-teams-voor-online-leren-korte-snelstartgids/
https://www.klascement.net/ict/downloadbaar-lesmateriaal/103379/hangouts-meet-eenvoudige-stappenplannen/?previous
https://www.klascement.net/video/103786/zoom-overzicht-van-mogelijkheden/?previous
https://www.klascement.net/app-of-software/70240/jitsi-meet-eenvoudige-webinars/?previous
https://www.klascement.net/websites/81589/whereby-gratis-online-webmeetings-houden/?previous


 

 

 

 

 

 

            

Categorie Wat houdt het in? Docentonafhankelijk bruikbaar? 

1 Klassikale digitale 

verrijking.   

Digitaal lesmateriaal als verrijking van of toevoeging bij de les. Bijvoorbeeld YouTube filmpjes, video’s, materiaal uit 

Wikiwijs, powerpoint of Prezi, diagnostisch toetsen, etc. Door leraar zelf te bepalen.  

Nee. In de les zelf in te zetten 

2 Ict als didactische 

werkvorm in de les 

ICT tools om als ondersteuning in en buiten de les te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om samenwerkingstools of 

om tools om interactie te bewerkstelligen. Denk hierbij aan het samen maken van een mindmap, brainstormen, 

digitale stemkastjes, samen werken aan één document, studenten maken zelf video, etc. Klassikale setting, door 

leraren zelf te bepalen.   

Nee: In de les zelf in te zetten.  

Ja: Samenwerkingstools kunnen bv ook vanuit 

huis gebruikt worden. Toetsen kunnen plaats- 

en tijdonafhankelijk gemaakt worden 

3 Communicatie en/of 

begeleiding 

Chat, social media (bv facebook), mail, blog, FAQ, ELO, Skype, virtual classroom, Open Sim. Communicatie kan 

synchroon of asynchroon worden ingezet. Mail is bv een asynchroon communicatiemiddel, chat en Skype zijn 

synchroon.  

Afhankelijk van de inzet. Asynchrone 

communicatie is docentonafhankelijk. 

Synchrone communicatie is docentafhankelijk. 

4 Weblecture Korte instructievideo (10 minuten). Deze video voegt powerpoint en instructieles samen tot  één geheel. De videoles 

kan voorzien worden van vragen waarmee gecheckt wordt of de instructie begrepen is (interactiviteit). Er kunnen ook 

live videolessen gebruikt worden.  

Ja 

5 Vervanging van 

klassikale instructie 

Om klassikale instructie te vervangen, bijvoorbeeld digitaal lesarrangement in de ELO, videoles (live/van te voren 

opgenomen) 

Ja (indien van te voren ontwikkeld en het niet 

live gevolgd hoeft) 

6 Materiaal voor 

‘flipping the classroom’ 

(mix): 

 

Verdieping op ‘Digitaal lesmateriaal als vervanging van klassikale instructie’. Om de theorie zelf te verwerken, zodat de 

lestijd op school benut kan worden voor verdieping, toepassing, etc. Vaak wordt er hiervoor een videoles gebruikt, 

wordt online een toets afgenomen en wordt er in de les gebruik gemaakt van activerende werkvormen.  Van te voren 

ontwikkeld. Gaat dus verder dan een videoles alleen. 

Ja 

7 E-learningmodule Om docent- en plaatsonafhankelijk in te zetten voor formeel  (individueel)  leren, ontwikkeld met een auteurstool 

volgens e-learningdidactische principes.  

Ja 

Voor leerstof die moeilijk is, leerstof die iedereen moet beheersen, leerstof waarvan  de beginsituatie van de 

studenten uiteenloopt, leerstof waarbij multimedia van toegevoegde waarde is, leerstof die op een prikkelende manier 

aangeboden moet/kan worden 

Ja 

8 Animatie, simulatie, 

game 

Om in te zetten bij leerstof waarbij een vorm van  visualisatie een meerwaarde heeft (begripsmatig). Van te voren 

ontwikkeld. Denk bv ook aan een screencast of een game. 

Ja 

9 Augmented reality Aan (al dan niet gedrukte) tekstboeken wordt achteraf media toegevoegd (afbeelding, video, website, etc). Door met 

telefoon of tablet pagina te scannen wordt het materiaal zichtbaar. 

Ja 
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