
De digitale wereld in de klas, 
de klas in de digitale wereld 

Hoe tem je het voorspelbare en het 
onvoorspelbare in tijden van digitalisering?
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De vos wil graag de vriend zijn van de Kleine Prins, dus 
vraagt hij het prinsje om hem te temmen. “Want alleen de 
dingen die je tam maakt, kun je leren kennen.”
De vos: “Alles wat wezenlijk van belang is, is voor de ogen 
onzichtbaar. Kijk niet naar de wereld met je hoofd maar met 
je hart: ‘Want alleen met het hart kun je goed zien.’”

“Alleen met je hart kun je het verborgene zien”
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Voorspelbaar of onvoorspelbaar?

http://www.youtube.com/watch?v=l9evyGr57hs
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Voorspelbaar of onvoorspelbaar?

http://www.youtube.com/watch?v=b6UaabZIYPk
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► online geuite meningen of standpunten van 
docenten

► online leerling/docent-contacten buiten schooltijd
► online geuite meningen of klachten van leerlingen 

of ouders
► misplaatste 'hulp' van leerlingen of ouders
► filmpjes van opstootjes op het schoolplein
► filmpjes van gedoe in de klas
► doorgezonden sexting-beelden

Digitale (on)rust in en om de klas voor de leraar



6



7



8



9

► Onmisbaar gereedschap maar ook een stoorzender 
► Bron van rijk sociaal contact maar ook een bron van conflict
► Een ‘liefdes-kompas’ maar ook een bron van shamesexting
► Bevrijder maar ook een surveillance-tool
► Openbaarheid/openheid versus het verborgene
► Beperkingen ouders in conflict met digitaliserende school 
► Systeemdwang versus professionele autonomie 

In het kort: 
► Digitale technologie opent nieuwe werelden en is een splijtzwam 

tegelijkertijd. 
► Het onderwijs vormt zich naar technologie en wordt gevormd.
► Het gaat om het vinden van een evenwicht tussen het voorspelbare 

en het onvoorspelbare. 

De spanningen van 
digitale technologie 
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Strategieën:
► Erken het voorspelbare en het onvoorspelbare. Beide mogen er zijn. 

Dus: 
► Beheersing / controle naast ‘pedagogische tact’ en het ‘prachtige 

risico van onderwijs’.
► Adequaat reageren op incidenten naast de preventie ervan

Acties:
► Positief gedrag vormen, fout gedrag het hoofd bieden. 

Bewustwording en het bijbrengen van digitale geletterdheid naast 
het stellen van de juiste randvoorwaarden 

► Het ‘professionaliseren’ van schoolmedewerkers naast het creëren 
van (sociale) veiligheid (voor leerlingen en schoolmedewerkers)

Manieren om die spanningen op te lossen: 
het meervoudig perspectief
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“Een soort actieve, ethische intelligentie, die geleid 
wordt door inzicht en gelijktijdig afhangt van gevoel. 
En toch weten we soms pas achteraf wat we in een 
bepaalde situatie hadden moeten doen. De belangrijke 
les hierin is dat, zelfs wanneer je pedagogisch de 
plank volledig misslaat, maar er wel achteraf op 
reflecteert wat er fout ging, je jezelf toch voorbereid 
om de volgende keer te weten wat te doen, al weet je 
niet wat te doen.” 
Max van Manen

Pedagogische tact
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► Digitale geletterdheid in curriculum, op z’n vroegst 
vanaf schooljaar 2021/2022 

Manieren om die spanningen op te lossen (kwalificatie)
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► Kerndoelen en eindtermen moeten nog worden gedefinieerd. 
Eventueel aan de slag met ‘bouwstenen’ van Curriculum.nu.  

► Implementatie van digitale geletterdheid in het nieuwe 
curriculum. Hoe? Bijvoorbeeld:

Manieren om die spanningen op te lossen (kwalificatie)



14Gratis download: http://kn.nu/handboekDG
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► Beleid (IBP maar ook digitale sociale veiligheid)
► Sociale media protocollen
► Stappenplannen om te handelen bij problemen -

‘eerste hulp bij ongelukken’ 

- stappenplansexting.nl →
- Leidraad ‘omgaan met
online verspreiding 
ongewenste beelden
van leerlingen’ (VO-raad)

Manieren om de spanningen op te lossen (samenleven)
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►Het onvoorspelbare, het ‘ongeziene’ 
zichtbaar maken door binnen en buiten de les

►Het ethische gesprek. Wel of niet terug 
volgen op Instagram? Wel of niet na half elf 
huiswerk-hulp via WhatsApp of Skype? 

► De voorbeeldfunctie van de 
schoolmedewerker

Manieren om de spanningen op te lossen (samenleven)
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We leren leerlingen en studenten aan:

► Veerkracht
► Zelfregulering
► Kritisch denken
► Cyber-welzijn als onderdeel van ‘welzijn’

In hoeverre betrekken we leerlingen bij het ontwerpen van 
digitale schoolomgevingen? 
Voorbeeld: de Jongerenrechtbank

Manieren om spanningen op te lossen 
(persoonsvorming/autonomie)
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Casussen
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De leerling die een leraar online beschadigt (casus)
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De leerling die een leraar online beschadigt (rechten)
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Een docent loopt door de klas. Zijn oog valt 
toevallig op het scherm van een 
smartphone van een leerling. Op het 
scherm een foto van een klasgenoot met 
eronder de tekst: IK HEB AIDS. 

Wat zou u doen?   

De leerling die een leerling online beschadigt (casus)
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Onderzoek doen
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Hoe ga je om met smartphones op 
school? Toestaan of verbieden? Wás 
het maar zo makkelijk…

Voortschrijdend inzicht
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► Uit een grootschalig Engels onderzoek (Beland & Murphy, 
2016) bleek dat een algeheel verbod op smartphones een 
duidelijk meetbare verbetering van de leerprestaties 
opleverde, voor meer dan de helft van de leerlingen in het 
algemeen onderwijs. Vooral voor de lagere niveaus had 
een verbod positieve effecten. 

► Vertaald naar de Nederlandse context zou je kunnen stellen 
dat het vooral voor niveaus als het praktijkonderwijs en het 
vmbo (voornamelijk -basis en -kader) van belang is om de 
afleiding van de smartphone te beperken. Ook voor het 
speciaal onderwijs leverde een verbod in het onderzoek een 
verbetering van de leerprestaties op.

Enerzijds, anderzijds.. (1)
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De effecten van smartphonegebruik verschillen nogal. Ze zijn 
afhankelijk van: 
► de manier waarop de telefoon wordt gebruikt 
► het type leerling 
► de situatie waarin de telefoon wordt ingezet 

Dus: in een klas met leerlingen die goed kunnen leren, kan de 
smartphone toch een afleiding zijn. En in vmbo-klassen, het speciaal 
onderwijs of het praktijkonderwijs kunnen leerlingen er toch van 
profiteren, mits de telefoon gericht en gedoseerd als didactisch 
middel wordt ingezet. 
Daarom zijn er geen eenduidige uitspraken te doen als: 
“Smartphones op school zijn altijd slecht (of altijd goed) voor 
de leerprestaties.”

Enerzijds, anderzijds.. (2)
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1. Elke school bepaalt zelf de mate waarin smartphones op school en 
in de klas zijn toegestaan. Geen enkele leerling is hetzelfde en ze 
gaan ook allemaal anders om met digitale afleiding. Gericht gebruik 
van smartphones op school, aandacht voor digitale geletterdheid, 
effecten van multitasking en impulscontrole zijn onmisbare 
elementen om een plek te geven in schoolbeleid. 

2. Hoe lager het niveau, des te meer leerlingen profiteren van strikte 
regulering. Vooral voor niveaus als het praktijkonderwijs en 
vmbobasis en -kader kan het verstandig zijn om hier nadrukkelijk op 
in te zetten.

Conclusies 
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De digitale wereld in de klas, de klas in de digitale wereld
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De kern is: het vinden van rust als 
continu proces. Voor de leerling en 
de schoolmedewerker.

De digitale wereld in de klas, de klas in de digitale wereld
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De kern is: het vinden van rust als 
continu proces. Voor de leerling en 
de schoolmedewerker.

R = Relatie en Regels
US =  Unieke Situaties
T = (pedagogische) Tact

De digitale wereld in de klas, de klas in de digitale wereld
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De vos wil graag de vriend zijn van de Kleine Prins, dus 
vraagt hij het prinsje om hem te temmen. “Want alleen de 
dingen die je tam maakt, kun je leren kennen.”
De vos: “Alles wat wezenlijk van belang is, is voor de ogen 
onzichtbaar. Kijk niet naar de wereld met je hoofd maar met 
je hart: ‘Want alleen met het hart kun je goed zien.’”

“Alleen met je hart kun je het verborgene zien”



Dank voor jullie aandacht

@remcopijpers
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Pauze (tot 14.40 uur)
► 14.40 – 15.30 uur sessieronde 3:

► Zaal 22: IBP aspecten bij digitale leermiddelen (André 
Poot

► Zaal 18: Beleidsaspecten beveiliging/infrastructuur 
(Chris Zintel & Bas Roset)

► Zaal 19: Actualiteiten IBP (Job Vos)

Tip: vul tijdens de 
pauze de Monitor IBP in:
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