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> Leraren gebruiken in de les meer papieren dan digitale leermiddelen
> Leraren gebruiken in de les voornamelijk methoden, aangevuld met zelf ontwikkelde of gevonden leermiddelen
Wat vinden leraren?
Welke leermiddelen gebruikt u tijdens uw lessen?
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In het PO gebruiken docenten
die meer met methoden
werken niet meer of minder
digitale leermiddelen dan
anderen en vice versa.
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In het VO gebruiken docenten
die meer leermiddelen zelf
ontwikkelen of vinden ook
meer papieren leermiddelen
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Alleen methoden

Alleen papieren leermiddelen

Vooral methoden, aangevuld met zelf ontwikkelde of gevonden leermiddelen

Voornamelijk papieren leermiddelen, aangevuld met digitale leermiddelen

Ongeveer de helft methoden, de helft zelf ontwikkelde of gevonden leermiddelen

Ongeveer de helft papieren leermiddelen, de helft digitale leermiddelen

Voornamelijk zelf ontwikkelde of gevonden leermiddelen, aangevuld met methoden

Voornamelijk digitale leermiddelen, aangevuld met papieren leermiddelen

Alleen zelf ontwikkelde of gevonden leermiddelen

Alleen digitale leermiddelen

De meerwaarde van papieren leermiddelen ten opzicht van digitaal is ...
Papieren leermiddelen zijn makkelijker
zelf te maken

Papieren leermiddelen doen het altijd

De meerwaarde van digitaal materiaal ten opzichte van papier is …
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Papieren leermiddelen werken prettiger
omdat ze tastbaarder zijn
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Voor papieren middelen is geen dure
infrastructuur nodig
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Digitale leermiddelen zijn aantrekkelijker
voor leerlingen

Met digitale leermiddelen kan ik beter
differentiëren
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Digitale leermiddelen bieden meer
variatie in leeractiviteiten
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Met digitale leermiddelen kan ik leerlingen
beter zelfstandig laten werken
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> In het VO stimuleren veel schoolleiders hun docenten om digitale leermiddelen te ontwikkelen
> De directie beslist meestal of er nieuwe leermiddelen worden aangeschaft, het team of de vaksectie welke middelen
Wat vinden leidinggevenden?

Stimuleert uw school leraren om
zelf leermiddelen te ontwikkelen?

Welke visie heeft de school voor inzet van
leermiddelen?
Onze school gebruikt ICT om het onderwijs
te veranderen en te verbeteren
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Wie beslist er in de hoofdzaak over ...
Of er nieuwe
leermiddelen komen?
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Onze school heeft een visie waarin ICT een
belangrijke rol speelt en (deels) wordt ingezet
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Onze school wil de huidige onderwijsvisie
behouden en gebruikt ICT zover het past
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Welke nieuwe
leermiddelen komen?
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De inviduele leraar
Het team van leraren / de vaksectie
Directie en/of schoolleiding

Het volledige rapport verschijnt in het voorjaar van 2018 op www.slo.nl/leermiddelenmonitor
Neem voor meer informatie contact op via leermiddelenmonitor@slo.nl
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