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Flexdidactiek  
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Didactiek
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• Over hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen of 
attitudes door een leerkracht kunnen worden onderwezen 
aan leerlingen/studenten.
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„Normale gang van zaken”
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• Vragen en opdrachten zijn gericht op individueel- of 
groepswerk oplossingen.	

!

• Methode geeft aan welk onderwerp er waneer aan de 
orde komt.	

!

• Antwoorden, uitkomsten en vorm van werkstukken zijn 
tevoren bedacht en voorspelbaar.
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Flexdidactiek???
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• Docent biedt stof aan op 
de wijze die hij/zij voor 
dat moment het best 
geschikt acht.	

!

• Docent geeft ruimte aan 
leerlingen om hun 
antwoorden en werk aan 
te bieden op de door hen 
gewenste wijze.
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Docent of leerling?
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• Docent gestuurd	

docent biedt lesstof aan die hij/
zij zelf heeft gearrangeerd, 
waarbij gebruik wordt gemaakt 
van nieuwe didactische 
werkvormen, zoals: flipping the 
classroom, chat, Edmodo, 
Socrative enz…

• Leerling gestuurd 	

leerling krijgt de mogelijkheid 
geboden om de te leren stof te 
verwerken, op een wijze waarop 
hij of zij dit passend vindt, zoals:	

inleveren presentatie, Prezi, video, 
comicstrip enz.
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Ter vergelijking…
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• Beide geven 
inhoud aan het 
begrip 
waterzuivering, 
het is 
anders..niet 
beter of 
slechter.



Alle schoolvakken…..



Docent biedt stof aan op 
de wijze die hij/zij voor dat 
moment het best geschikt 
acht.	


Bijvoorbeeld in de vorm 
van een presentatie, 
waarbij alle benodigde info 
is terug te lezen…

Docent gestuurd
Is geplaatst op Slideshare



Leerling legt zelf, 
op eigen manier, 
alles uit met 
betrekking tot de 
opdracht. In dit 
geval gebruikt hij 
een Blog…

Leerling gestuurd



Docent biedt stof 
aan op de wijze die 
hij/zij voor dat 
moment het best 
geschikt acht.	


In dit geval WRST 
lijsten van een 
uitgever in moderne 
vreemde talen…

Docent gestuurd
Komt van uitgever….



Leerling maakt 
zelf zijn eigen 
lijsten aan in 
WRTS en deelt 
deze wel of niet 
met anderen. 
Hier maakt de 
leerling dus 
gebruik van 
geheel eigen 
input.

Leerling gestuurd



Belangrijkste mogelijkheden voor docent gestuurd:
Met tablet onderwijs Zonder tablet onderwijs



Belangrijkste mogelijkheden voor leerling gestuurd:
Met tablet onderwijs Zonder tablet onderwijs



Hoe kun je het best beginnen?
Kleinschalig, 
Onverschrokken, 
Vanuit je hart, 
Met hulp van collega’s 
en leerlingen.
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Leer anders kijken…
Wat zijn kenmerken van mijn lessen? 
Wat zijn de kenmerken van mijn didactische 
werkwijze? 
Wat zijn de sterke en zwakke punten van mijn manier 
van werken? 
!

Durf in de spiegel te kijken en 
doe wat met je kennis….
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