
 

Schoolinfo ondersteunt de werkmiddagen van VO Haaglanden. 

Werkconferentie 

Digitale Didactiek  
donderdag 26 september 2019  16.00-20.00 

Maris College Houtrust - Tjalie Robinsonduin 74, 2566 HD Den Haag 

Thema: Activerende werkvormen  
Ben jij als docent op zoek naar manieren om leerlingen actief te betrekken bij je les? 

Activerende werkvormen kunnen je hierbij helpen. Ze vergroten de denkactiviteit van 

leerlingen en helpen je les leuker te maken. 

 

Ontdek tijdens deze werkmiddag welke digitale tools en werkvormen bijdragen aan 

het betrekken van leerlingen in je les. Je maakt ter plekke een keuze voor twee van 

de vier workshops. In elke workshop ga je na een korte uitleg zelf aan de slag. De 

kennis die je opdoet in de workshops kun je direct toepassen in jouw lessen!  

Workshop 1: Activerende didactiek met eenvoudige tools (Suzanne Lustenhouwer) 

In deze sessie ontwerp je een of meerdere leeractiviteiten met eenvoudige tools voor 

in jouw eigen onderwijs. Daarnaast leer je hoe deze tools zorgen voor een 

interactievere les en een hogere betrokkenheid van leerlingen. We gaan aan de slag 

met Tricider, Mentimeter, Linoit en Kahoot. Aan het eind van de sessie begrijp je hoe 

de tools werken, waarvoor je ze kunt inzetten en wat de meerwaarde kan zijn voor je 

didactiek. 

Workshop 2: Kleppen open! Actief leren met ICT (Michel van Ast) 

In deze sessie dagen we je uit om echt aan de slag te gaan. Je gaat één of meerdere 

leeractiviteiten ontwerpen, je krijgt zicht op waar je staat in didactiek en ICT en je 

ontdekt hoe je het leren beter zichtbaar maakt. Aan het eind van de sessie heb je 

onder andere beter zicht op je kennisniveau op ICT en didactiek, weet je hoe ICT kan 

bijdragen aan het leren en heb je een – deel – van een leeractiviteit ontworpen die 

je direct in je les kunt toepassen. Pen en papier mee! 

Workshop 3: Activerende didactiek met quiztools (Froukje Henstra) 

In deze sessie ontwerp je een of meerdere leeractiviteiten met diverse quiztools voor 

in jouw eigen onderwijs. Een quiztool kan je inzetten om leerstof te toetsen, maar ook 

om leerlingen actiever te betrekken bij het leren. We gaan aan de slag met Plickers, 

Quizlet Live, Peergrade en Padlet. Aan het eind van de sessie begrijp je hoe de tools 

werken, waarvoor je ze kunt inzetten en wat de meerwaarde kan zijn voor je didactiek. 

Workshop 4: Alternatieve verslagsvormen voor leerlingen (Marieke Simonis) 

In deze sessie maak je kennis met alternatieve verslagen voor leerlingen. Leerlingen 

maken vaak een verslag of een poster, echter zijn er vele andere verslagsvormen. 

Door leerlingen een eigen verslagsvorm te laten kiezen, motiveer je ze en zorg je voor 

een hogere betrokkenheid. We gaan aan de slag met bijvoorbeeld Canva, Animoto, 

Pixton, Thinglink. Aan het eind van de sessie begrijp je hoe de tools werken, waarvoor 

je ze kunt inzetten en wat de meerwaarde kan zijn voor je didactiek. 

 

Aanmelden? www.vohaaglanden.nl/inspiratiesessies/activerende-werkvormen  

http://www.vohaaglanden.nl/inspiratiesessies/activerende-werkvormen

