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De leraar  

ontwerpt 

 

ICT vinden voor 

jouw bestaande 

les! 

Over ons 

Wij zijn bevlogen docenten en lerarenopleiders. Wij 

willen leerlingen mooie en/of speelse leerervaringen 

bieden. Dat kan…. met docenten die hun repertoire 

aan leeractiviteiten continu uitbreiden en steeds op 

zoek zijn naar nieuwe lesvormen,  met moderne ICT. 

Tijdens de les en er buiten….ICT is overal. 

Doedactiek geeft voorbeelden van direct te 

gebruiken ICT-middelen. Wij als team Doedactiek 

willen leerlingen passende, uitdagende en/of 

speelse leerervaringen bieden, met de hele klas, 

groepsgewijs en/of individueel. 

Jij ook? Kom naar www.doedactiek.nl 

Wij helpen je digitaal op weg, je eigen creativiteit 

doet de rest! 

Wil je liever dat we langskomen? Dat kan.  Als jij 

een groep van tenminste 10 collega’s verzamelt, 

komen wij langs met een workshop. Daarin leren 

jullie met Doedactiek passende tools/apps te 

vinden en te matchen aan de leerdoelen voor jullie 

leerlingen. 

Wij hebben geen winstoogmerk maar voor de 

workshops en reiskosten vragen wij een vrijwillige 

donatie zodat we Doedactiek vrij van reclame 

kunnen blijven onderhouden en door te 

ontwikkelen. 
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Wat maakt Doedactiek uniek? 

In www.doedactiek.nl hebben 

onderwijspraktijk en -wetenschap elkaar 

gevonden. Vanuit de PLG ‘Nieuwe lesvormen 

met moderne ICT’ ontstond in het oosten 

van het land een unieke samenwerking 

tussen ICT-vaardige docenten van 

verschillende vakken op verschillende 

scholen en lerarenopleiders. De meest 

bruikbare  ICT-toepassingen uit de eigen 

praktijken zijn verzameld en vindbaar 

gemaakt met didactische zoektermen. We 

delen deze ervaringen graag met 

collega’s.  Zo kunnen we samen de 

meerwaarde van ICT benutten bij het 

ontwerpen en uitvoeren van lessen.                                      

Welkom op www.doedactiek.nl 

 

 

Aan de slag met Doedactiek 

 

Doedactiek bevat een aantal filters aan de hand waarvan je passende ICT-tools kunt vinden 

voor je lessen. Deze passende tools vind je snel als je, voordat je Doedactiek raadpleegt, de 

volgende vijf vragen beantwoordt: 

  

1.      Wat wil ik dat mijn leerlingen leren? (lesdoel) 

 

2.      In welke fase van de les gebruiken de leerlingen daarbij ICT? 

 

3.      Welk beheersingsniveau (Bloom) verwacht ik van de leerlingen? 

 

4.      Welke leeractiviteit(en) voeren de leerlingen uit? 

 

5.      Wat is de groepsgrootte waarin de leerlingen de leeractiviteit uitvoeren? 

 

Ga nu naar www.doedactiek.nl knop  

Vul de filters in aan de hand van bovenstaande antwoorden. Vul 

daarna de overige filters in. Bekijk de gevonden tools en selec-

teer degene die het beste past. 

Wil je liever eerst eens rondneuzen? Begin dan met de knop  
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