
Deltaplan Onderwijs 

Over analoge en digitale didactiek op weg naar een integratie van systemen 

We leven in een wereld met schuivende panelen, waarin de school een verbindende rol vervult. De 
school is een plek waar je elkaar ontmoet, een vrijplaats om het leven te leren. De leerplicht is 
veranderd in een ontwikkelrecht voor ieder kind. Leren en de ontwikkeling van kinderen is niet 
beperkt tot de 940 contacturen binnen de 56 m2. Buiten de schooltijden liggen er veel kansen en 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van kinderen. De schoolleider kan niet langer volstaan met 
alleen het intern functioneren van een school. In dit artikel gaan wij op zoek naar woorden en taal, 
voor het fruit dat dringend geoogst moet worden. Het zou een prachtige stap zijn om in het systeem 
meer ruimte te maken. Ruimte die nodig is om het funderend onderwijs te veranderen. Een 
organisatie passend bij de ontwikkeling van kinderen in de 21ste eeuw.  

 

School: De gluton voor een versnipperd systeem 

Gluton: een oude lijmsoort voor een verouderd systeem! Vlak voor 'het corona tijdperk' is er een 
boek verschenen met als titel 'Kwestie van DOEN' (© AVS – 2020). Het boek is een oproep aan iedereen 
in het sociale domein om het systeem onder de loep te nemen en aan te passen wat niet meer 
werkt.  

Rondom kinderen is in de laatste decennia een arsenaal aan systemen en labels ontstaan. Denk maar 
aan het consultatiebureau, de wijkmaatschappelijke activiteiten, passend onderwijs, platform 12- of 
12+, het jeugdbeleid, de weekend- en zomerschool. Deze veelheid aan instituties en subsidiestromen 
zorgen voor een versnippering. Dit leidt tot kapitaalverlies, inefficiëntie en een vrijwel 
ondoordringbaar woud van overleggen, platforms en bureaucratie. We dagen in dit boek uit om 
oude systemen los te laten waar dat het belang van de kinderen niet (meer) dient. Durf opnieuw te 
kijken en het werk anders aan te pakken in het belang van de kinderen.  

“Het water staat bij veel leerkrachten en schoolleiders tot aan de lippen. Nederland is in 1953 
geteisterd door de Watersnoodramp. Nog in hetzelfde jaar is er een Deltaplan gepresenteerd. 
Een project met als doel ervoor te zorgen dat een watersnoodramp nooit meer zou kunnen 
gebeuren. Is het geen tijd voor een Deltaplan in het sociale domein?” 
 
Vrij naar Huub van Blijswijk (interview 2019) 



Corona heeft ons geleerd dat er in korte tijd veel kan veranderen. Ineens was Microsoftteams niet 
meer dat onbekende paarse icoontje vlak naast de mailbox. Ineens was het een essentieel 
instrument om contact met collega's te houden en onderwijs aan kinderen te verzorgen. In no-time 
was ook de niet ICT-vaardige leerkracht gewend om met teams te werken. In korte tijd hebben 
kinderen en professionals skills opgebouwd die zij niet voor mogelijk hielden. Wat we ook zien is dat 
die plotselinge aanpassingen niet zomaar het gewenste effect opleveren. 

  

Blended learning 

Het onderwijs op afstand was een noodgreep, essentieel voor het moment, maar geen volwaardige 
vervanging voor het huidige (en toekomstige) onderwijs. Toch biedt een juiste combinatie van 
digitaal onderwijs en live onderwijs veel mogelijkheden. Hieronder beschrijven we blended learning 
en de noodzakelijke kwaliteitseisen hiervan (zie hiervoor ook Bijlage 1).  

Het gaat bij blended learning om een juiste balans tussen digitaal en live onderwijs. Dit kan toegepast 
worden in het funderend onderwijs, maar ook in hoger- of volwassenonderwijs. Bij blended learning 
worden drie vormen van onderwijs onderscheiden: live, a-synchroon en synchroon onderwijs. Drie 
vormen die elkaar enorm goed kunnen versterken. De didactische principes van deze laatste twee 
vormen zijn niet voorbehouden aan alleen de digitale wereld. Zowel in de analoge als digitale 
omgeving zijn veel van deze begrippen van toepassing. In dit artikel richten we ons echter vooral op 
de digitale wereld. 

Bij a-synchroon onderwijs kiezen de lerenden zelf op welk moment zij het onderwijs volgen. 
Bijvoorbeeld het bekijken van filmmateriaal, animaties, het luisteren van een podcast of het lezen 
van een artikel. Bij a-synchroon onderwijs hoeven de lerenden niet dezelfde materialen te 
bestuderen. Dit kan afgestemd worden 
op bijvoorbeeld interesses, 
leervoorkeuren of leerdoelen. Bij 
synchroon onderwijs nemen de 
lerenden tegelijkertijd online deel aan 
een leermoment. De digitale omgeving 
biedt zo een aantal extra 
mogelijkheden voor de lerende en voor 
de docent. Het gaat daarbij vooral om 
de keuzes die worden gemaakt bij het 
inrichten van de leeromgeving. De 
mogelijkheden om verbinding te 
leggen tussen de buiten en 
binnenwereld zijn door de 
digitalisering enorm toegenomen en 
veel eenvoudiger in gebruik geworden. 

Een versnipperd bekostigings- 
en subsidiesysteem leidt tot 

een versnipperde 
uitvoeringsorganisatie. 



 

Een dialoog voeren tussen vier mensen is bijvoorbeeld live beter (en veelal gemakkelijk) omdat je de 
volledige mimiek en lichaamstaal kunt waarnemen. Maar live is niet altijd mogelijk of kost te veel aan 
reistijd. Een alternatief is dan een online bijeenkomst. Om voor een gesprek van een half uur, een 
uur reistijd te investeren, is vaak niet de moeite. Een kinderboekenschrijver wil vaak best meewerken 
aan een interview wanneer dat maar 30 minuten tijd in beslag neemt. Beeldbellen is dan voor 
kinderen veel interessanter dan gewoon bellen (wat ook een alternatieve werkvorm is).  

Wat we niet moeten vergeten is dat het organiseren van een digitale omgeving aan voorbereiding 
veel tijd kost. Een strakke regie is noodzakelijk om op de juiste momenten de goede dingen te doen. 
Enerzijds is het selecteren van beschikbare materialen al een zoektocht op zichzelf laat staan het zelf 
ontwikkelen van digitaal materiaal. Maar ook het kunnen bijsturen in een digitale omgeving is soms 
lastiger dan wanneer je met een groep live bent. Bij het ‘huiswerk’, bekijken van een filmpje 
voorafgaand aan een al dan niet live sessies, is het maar de vraag hoe de student het filmpje ervaart. 
Ook de rol van de professionals verandert: zij zijn begeleiders, content bemiddelaars en coaches. 

Zoek de dialoog 

In de medische wereld voelen patiënten zich te kort gedaan als een behandeling in Amerika al 
toegepast wordt, maar in Nederland nog niet beschikbaar is. Iedereen wil de laatste ontwikkelingen 
volgen, nieuwe behandelmethodes of medicijnen inpassen.  
Binnen het onderwijs zien we deze nieuwsgierigheid naar vernieuwing en het integreren van andere 
inzichten, toepassen van automatisering, inzetten van ICT of het toepassen van nieuwe 
wetenschappelijke inzichten nauwelijks terug. 
 
Het verkennen en toepassen van blended learning is één mogelijkheid om meer ruimte te maken in 
het systeem om te komen tot een organisatie die meer passend is bij de ontwikkeling van kinderen in 
de 21ste eeuw. In de corona-tijd is duidelijk geworden dat een aantal veronderstelde drempels, zoals 
het gebrek van ICT-vaardigheden bij leerkrachten, in korte tijd als sneeuw voor de zon verdwijnen als 



de urgentie maar groot genoeg is. We konden niet anders, we moesten digitaal. De urgentie voor 
afstandsonderwijs is weliswaar verdwenen, maar de complexiteit van de maatschappij blijft. 
Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Kinderen moeten de vaardigheden mee krijgen om 
daarmee om te gaan, om een leven lang te blijven leren. Een leven lang nieuwsgierig zijn, uitgedaagd 
worden om met veranderingen en nieuwe inzichten om te gaan.  
Laten we daarom de urgentie vasthouden, houd vast wat werkt en durf los te laten wat niet meer 
werkt. Dit artikel is hiermee een oproep om de kansen te pakken die er liggen. Kansen die van 
toegevoegde waarde zijn voor de lerenden of het nu kinderen of volwassenen zijn. De didactische 
principes zijn vergelijkbaar. In de juiste balans en doelgericht toegepast versterken de analoge en 
digitale mogelijkheden elkaar in hoge mate. Een gezamenlijke zoektocht is essentieel. Die dialoog, 
dat open gesprek met alle betrokkenen om het fruit samen te plukken is van enorm veel betekenis 
voor het leren en de ontwikkeling in de 21ste eeuw. We zouden zomaar ‘de school’ opnieuw kunnen 
uitvinden… 
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Bijlage 1: Overwegingen en kwaliteitseisen bij de inzet van blended learning 

Overwegingen op het niveau van de organisatie 

• Blended Learning vereist hogere eisen aan de hardware en bandbreedte waardoor er een 
zekere investeringsdrempel kan zijn voor instellingen (geld moet anders gelabeld worden) 

• De ontwikkelkosten van cursusmateriaal zijn hoger dan bij traditioneel onderwijs 
• Huidige docenten hebben niet (zomaar) de kennis, kwaliteiten en energie om hun leergangen 

om te zetten in een blended learning traject 
• Ondersteuning (help, tutorial, helpdesk, leercoach) voor de docent en deelnemer moet 

aanwezig zijn om de onvoldoende kennis en ervaring met de leeromgeving en ICT-tools op te 
vangen 

Overweging vanuit begeleiders, docent en deelnemers 
 

• Grote diversiteit in leermiddelen maakt het voor de (traditionele) docent/begeleider moeilijk 
passende methodes te vinden bij de diversiteit aan leerstijlen van de deelnemers. Sommige 
deelnemers leren meer van beelden, anderen van verhalen, sommigen willen exacte 
informatie en anderen worden weer gemotiveerd door de omgeving waarin kennis wordt 
toegepast. 

• Blended Learning vereist een grote leer- en werkdiscipline van de deelnemers. Extra 
opvolging en begeleiding is van belang (digitale studievaardigheden). Duidelijke afspraken en 
deadlines en regelmatig de voortgang bespreken en vragen stellen met betrekking tot de 
persoonlijke vorderingen. 

• Deelnemers moet een basisniveau van technologische kennis hebben en een infrastructuur 
om online te kunnen deelnemen, opdrachten te volgen en uit te voeren  

• Doeners en/of mensen die met hun handen werken zitten niet graag lang voor een 
beeldscherm (rekenhouden met leerstijlen)  

• Lezen van beeldscherm is niet voor iedereen even makkelijk. Er zijn zowel docenten als 
studenten die liever vanaf papier lezen/leren. 

De belangrijkste kwaliteitseisen bij de keuze of het ontwikkelen van digitale materialen: 

• Het filmpje moet uitdagen om jezelf verder te verdiepen (eventueel na de online sessie in de 
vorm van een interview of ingediende vragen) 

• Het materiaal moet rijk aan diversiteit en invalshoeken zijn 

• Het moet uitdagen tot zelfonderzoek, reflectie 

• Bij a-synchroon leren moet het materiaal ruimte bieden voor individuele mogelijkheid tot 
eigen thema’s en leerroutes (tijd en inhoud) 

• Eigenaarschap over je ontwikkeling is een centraal thema, het moet gestimuleerd worden. 
Van help mij het te doen tot leer mij het zelf te doen… (niks mis met Maria Montessori… 
toch!) 

• Gebruik reële en herkenbare contexten en casuïstiek 

• Filmpje – maximaal 12 minuten (geen PPT die voorgelezen wordt maar duidelijk bespreken 
van de kern van de inhoud) Daarom vooraf goed uitwerken van de boodschap en niet zomaar 
de huidige live presentatie op video zetten. De filmpjes zijn steeds in relatie tot een 
verwijzing naar een verdiepingsslag in de literatuur/artikel of andere materialen. 

• Organisatie en beheer van de materialen vraagt aandacht! 
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Het Lectoraat Teaching Learning & Technology InHolland heeft veel materiaal dat goed bruikbaar is 

om een kader te bieden voor de verbinding tussen analoge en digitale didactiek. Waaronder 

onderstaande zeer praktische schema’s. 



 


