
    
 

Specialist Digitale Didactiek 

Klaar voor de toekomst! 

De tweejarige post-hbo-opleiding Specialist Digitale Didactiek leidt leerkrachten en docenten op om 

vanuit een krachtige visie digitale middelen in te zetten ter versterking van vakinhoud en didactiek. De 

specialist Digitale Didactiek neemt regie over de weloverwogen inzet van digitale middelen in de eigen 

schoolpraktijk. Hij vormt de verbinding tussen schoolleiding en docenten. Na de opleiding geeft de 

specialist leiding aan collega’s bij het ontwikkelen van een onderwijsvisie en bij de inzet van digitale 

middelen. Hij inspireert en innoveert  bij het (her)ontwerpen van het curriculum.  

Wij spraken twee cursisten die deze opleiding volgen: Duncan Havinga en Lennart Becking, docenten 

van het Arentheem College in Arnhem.  

 

Wat bracht jullie ertoe deze post-hbo-opleiding te gaan volgen? 

Duncan legt uit: “Onze directie maakte zes maal 0.2 fte vrij om een pad uit te zetten op het gebied van 

digitale didactiek. De inhoud van deze opleiding sluit naadloos aan bij de ambities van onze school.” 

Sluit de opleiding ook aan bij je dagelijkse onderwijspraktijk?  

Duncan: “Wat aan bod komt, is meteen toepasbaar. De link tussen theorie en praktijk is direct duidelijk. 

Doordat binnen de ruimte is gecreëerd voor dit thema, krijgt het ook direct plek. Het wordt bovendien 

gedragen door de rest van het team.”  

Vind je jezelf nu ook een specialist?  

Lennart: “Je krijgt een duidelijk beeld van wat er is op het gebied van digitale didactiek. Je hebt een 
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overzicht en kunt daardoor ook collega’s helpen”. Duncan vult aan: “Je bent niet alleen specialist op het 

gebied van digitale middelen, het is veel breder, je didactisch palet wordt vergroot. We worden 

overigens binnen de school ook echt als specialisten gezien: collega’s weten ons te vinden met vragen.” 

 “Didactisch repertoire is veel groter geworden” 

Is er iets veranderd in je lessen? 

Lennart: “Ik was al heel erg met digitale media bezig, maar nu heb ik een veel beter en breder overzicht. 

Tijdens de opleiding komen ook veel apps en tools voor andere vakken dan de mijne aan bod. Dat is 

zinvol”. Duncan: “Mijn didactisch repertoire is veel groter geworden. Ik heb veel aan het inzicht gehad 

dat 80% van het lesgeven didactiek is en 20% digitaal”.  

Is er ook iets veranderd op school? 

“Het thema is langzaam gaan landen. De zin van het inzetten van digitale middelen wordt onderkend en 

er wordt ook daadwerkelijk actie genomen,” aldus Lennart.  

Duncan zit op een andere vestiging, maar voelt zich deskundiger. “Ik acteer sterker. Er waren al laptops, 

maar er werd eigenlijk weinig mee gedaan. Nu is het: wat wil ik bereiken en hoe zet ik daarvoor media 

in? Eerst het ‘waarom’ dan het ‘hoe’! Ik heb ook meer houvast bij gesprekken met management en 

collega’s. Er is een mentaliteitsontwikkeling.” 

Zijn leerlingen beter gaan leren?  

Lennart heeft een evaluatie gedaan van de inzet van digitale didactiek, hij ziet vooral andere 

leeropbrengsten. Duncan ziet een significante verandering in zijn eigen onderwijs. Het leren is voor mijn 

leerlingen leuker geworden. Daarnaast is digitale alertheid een 21ste-eeuwse vaardigheid en die alertheid 

is wel degelijk verbeterd bij zijn leerlingen. Ze kunnen bijvoorbeeld beter informatie vinden. 

 “Ik heb meer visie en inzicht gekregen” 

Wat is het belangrijkste inzicht dat je hebt opgedaan? 

“Het onderwijs is veel breder dan waar je zelf mee bezig bent. Je krijgt een groot inzicht waar de rest 

mee bezig is in primair en voortgezet onderwijs,” aldus Lennart. 

Duncan voegt toe: “De 80/20-verdeling: 80% van het lesgeven is didactiek en 20% is digitaal. Ook heb ik 

geleerd meer out of the te box kijken: als binnen het basisonderwijs al iets is ontwikkeld, waarom 

zouden we dat binnen het voortgezet onderwijs dan opnieuw moeten uitvinden? We kunnen van elkaar 

leren. Ook is het mij opgevallen dat leerlingen na het primair onderwijs veel wordt afgeleerd. We 

zouden moeten blijven voortborduren op zelfstandigheid en differentiatie.”  

Wat voegt het diploma specialist digitale didactiek voor jou toe? 

Lennart: “Het diploma vergroot mijn kansen en aantrekkelijkheid op de markt. Er is duidelijk een 

behoefte aan specialisten digitale didactiek. Ik heb het gevoel dat ik anderen nu een stap voor ben.” 

Duncan sluit zich bij Lennart aan. “Daarnaast heb ik het gevoel dat ik nu meer kan dan alleen maar 

lesgeven, ik heb meer visie op en inzicht in het onderwijs gekregen.”  

   


