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Ik praat graag over:

● (Internet) Technologie
● Populair wetenschappelijke literatuur
● (E-)Learning
● Filosofie
● Open source software (Linux!)
● Nintendo (DS)
● Jongleren
● Burgerrechten in een digitale maatschappij



Moodle.org is een heel mooi 
voorbeeld van webdidactiek



Voorbeeld 1: Debian



Een vraag...



Het antwoord:





Resultaat:



Niet zo opbouwend!



Voorbeeld 2: Moodle.org



Een vraag...



Eerste antwoord:



Nog een antwoord:



Nog meer...







Hier heb je wat aan!



Komt dat omdat het
 docenten zijn?



Ok, praktische voorbeelden VO



Gebaseerd op 4+ jaar ELO 
gebruik op de OSB

in Amsterdam Zuidoost (Bijlmer)



Communicatie met ouders

● Eén Moodle cursus per mentorklas
● Ouders lid maken, introductie op ouderavond
● Gebruiken voor: nieuws, verslaglegging, 

foto's, peilingen, informatievoorziening

























Extra ondersteuning

● Voor leerlingen die het moeilijk vinden
● Extra materiaal: oefentoetsen, 

samenvattingen











“Dit kost teveel tijd!”



Onzin, je bespaart tijd

● Je maakt het gedurende één jaar: stap voor 
stap

● Daarna alleen nog maar aanpassingen
● Geen kopieerwerk meer: je stuurt 

leerlingen naar de ELO



Met een ELO kun je de 
buitenwereld naar binnen halen



RSS



Externe experts





Internationalisering

● Verschillende Moodles aan elkaar knopen
● Leerlingen elkaar virtueel laten ontmoeten
● Interactieve werkvormen: discussies, wikis, 

peilingen





Taalonderwijs

● Meertaligheid Moodle interface (evt. 
verplicht in te stellen)

● Meertalige content
● Flash speler voor geluid (ook in toetsen te 

gebruiken)









Projectonderwijs/Projecten

● Centrale plek voor 
studiehandleidingen/werkwijzer

● Geeft de leerling houvast
● Reflectie op het proces (bijvoorbeeld 

wekelijks)







Ondersteuning proces docent

● Je “eigen” website
● Makkelijk ingeleverd werk beheren
● Verzamelplaats van nuttig educatief ICT 

materiaal
● Belangrijk bij een digitaal schoolbord









Kansen, samenvattend
● Communicatie met ouders
● Extra ondersteuning
● Buitenwereld naar binnen halen
● Internationalisering
● Taalonderwijs
● Projectonderwijs/projecten
● Ondersteuning eigen proces (docent)



Moeilijk?



Nee!



Bonusmateriaal:
mijn twee favoriete 
online werkvormen



1. Discussieforums







2. Toetsvragen maken + 
Toets maken







Bekijk/Download deze presentatie:

http://www.slideshare.net/hansdezwart

Meer:
Blog: http://blog.hansdezwart.info

Twitter: hansdezwart
Identi.ca: hansdezwart

 http://www.linkedin.com/in/hansdezwart
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