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Drie vragen

1. Waarom zou ik ...? 

2. Wat komt daar

allemaal bij kijken?  

3. Wanneer levert het

iets op? 



Prikkelen 
nieuwsgierigheid







Voordelen digitale inventarisatie

Tijdwinst

Denktijd

Houdbaarheid



Factoren die inzet beïnvloeden

waarde

Snap ik wat de taak 

is? Waarom zou ik dat 

doen? Wat heb ik 

eraan?



SAMR



SAMR bij NT2 - voorbeelden 

Substitution (vervanging):

Wordpad, e-reader (eenvoudig), ‘boek achter glas’

Addition (versterking):

Word met spellingscheck, e-reader (met 
woordenboekfunctie). Het invullen van 
opdrachten op de methodesite (met automatische 
feedback)



Modification (vervanging)
Met een groep klasgenoten (op afstand) werken aan een 
werkstuk in Google Docs, comments schrijven bij elkaars 
werk. Peer-learning.

Redefinition (vervanging)
Samen met een klas aan de andere kant van de wereld een 
website maken. Gesproken comments toevoegen aan 
werk. Film en geluid toevoegen (bijv. zelf een tutorial 
maken). Peer-teaching. 



Redefinition (herdefiniëring)



Drie vragen
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2. Wat komt daar

allemaal bij kijken?  

3. Wanneer levert het
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Zone van discomfort
kennissysteem schiet tekort

Zone van naaste ontwikkeling(ssprong)
kennissysteem staat onder druk; 

kennisconstructie (=leren) vindt plaats

Comfortzone
kennissysteem voldoet
(kan ook de motivatie verminderen

door te weinig uitdaging)

vechten (fight)

verlammen (fright)

vluchten (flight)





Factoren die inzet beïnvloeden

verwachting

Kan ik deze taak aan? 

Verwacht de docent dat 

ik dit kan? Wanneer zou 

ik het kunnen?

feedback



Model volledige instructie

Waarom je dit gaat doen 

Wat je gaat doen

Hoe je het aanpakt

Waar je hulp kunt vragen



Drie vragen

1. Waarom zou ik ...? 

2. Wat komt daar

allemaal bij kijken?  

3. Wanneer levert het

iets op? 



Beïnvloeden van inzet

beloningstermijn
Hoe word ik beloond? En wanneer? 

Ziet de docent mijn inzet?



Model volledige instructie

Waarom je dit gaat doen 

Wat je gaat doen

Hoe je het aanpakt

Waar je hulp kunt vragen

Tijd; 

Hoeveel tijd je krijgt

Uitkomst;
Wat we ermee gaan doen

Klaar?
Wat kun je dan gaan doen?



Beïnvloeden van inzet

Bron: Verwachtingstheorie van Vroom (integratieve psycholoog)

Inzet = (waarde x verwachting) + plezier

beloningstermijn

Snap ik wat de taak 

is? Waarom zou ik dat 

doen? Wat heb ik 

eraan?

Kan ik deze taak aan? 

Verwacht de docent dat 

ik dit kan? Wanneer zou 

ik het kunnen?

Hoe word ik beloond? En wanneer? 

Ziet de docent mijn inzet?

feedback



Laatste tips

Kies een tool niet alleen voor de ‘fun-factor’.

Kies een tool die binnen jouw ‘zone-van-naaste-
ontwikkeling’ zit.  

Probeer een tool minstens drie keer uit voordat je 
besluit dat het niet werkt.

Laat de cursisten bij voorkeur in groepjes 
samenwerken met één device.

Houd een alternatieve opdracht achter de hand.





Nieuwsgierig geworden?

Stap in je zone-van-naaste ontwikkeling en 
kom straks naar onze workshop over tools bij 
spreek- en schrijfvaardigheid!

Of neem later contact op met:

Masja Mesie  m.mesie@detalengroep.nl

Guus Perry perry.guus@gmail.com
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