
 Takenblad 2020-2021 

Odisee EBA-LO Campus Sint-Niklaas 
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas 
 
T   +32(0)3–776 43 48 
geert.vanbuynder@odisee.be  
www.odisee.be 

1 / 3 

 

E-learning 2-1 
Leertaak 
Integratie E-learning 

DOELEN 
• ICT en media leergebiedoverschrijdend inzetten in meerdere lessen (als leerkracht en met 

leerlingen) om het leerproces van kinderen te verrijken. 

• Toewerken aan het bereiken de eindtermen ICT en de leerplandoelstellingen (o.a. ZILL). 

• TPACK model toepassen om ICT op een effectieve manier te integreren. 

• Passende e-learning werkvormen kiezen in functie van de lesdoelen. 

• Bij de keuze van digitale werkvormen rekening houden met de context in de een school. 

• Met ICT en media ondersteunde lessen optimaal voorbereiden. 

• Kritisch reflecteren op de voorbereiding en realisatie van met ICT en media ondersteunde lessen. 

• Een geschikte presentatietool inzetten om een verhaal kracht bij te zetten. 

VERWACHTE VOORKENNIS 
• Inhouden cursus e-vaardigheden 

• Inhouden cursus e-learning 

• Stage-ervaring 

• Basiskennis didactiek 

EVALUATIE 
Niveau: de student werkt deze taak uit op doorgroeiniveau 
Criteria: Zie ‘Evaluatie van de taak: inhoudelijk’ (pagina 3 van dit document) 
Feedback: Via mail, voor of na lessen, via het ‘Helpdesk E-learning’ online team of op afspraak 
Deze taak telt voor 20%  mee in de beoordeling van het OPO (met 1/6 zelfevaluatie, 1/6 peerevaluatie) 
Tweede zittijd: Integratie wordt gerealiseerd in het 2de semester, de voorstelling wordt opgenomen in een 
kennisclip (PowerPoint recorder of screencasttool) in plaats van een live presentatie. Geen peerevaluatie. 

PRAKTISCHE ORGANISATIE 
OPO: E-learning 2-1 
Startdatum: Oktober  
Indiendatum: Vóór de mondelinge voorstelling 
Tijdsbesteding: 12u 
Begeleiding: Digitaal cursusmateriaal op Toledo – MOOC’s via https://ecourses.odisee.be/elearning; 
voor – tijdens – na lessen; via mail (stijn.vanlokeren@odisee.be); via het ‘Helpdesk E-learning’ online 
team; op afspraak 

  

mailto:geert.vanbuynder@odisee.be
http://www.odisee.be/
https://ecourses.odisee.be/elearning
mailto:stijn.vanlokeren@odisee.be


 
 

 

E-learning 2-1 - Integratie E-learning 2 / 3 

 

STAPPENPLAN EN VERWACHTINGEN IN STAGE 
Gedurende het semester werk je een aantal opdrachten uit (in en buiten de lessen) waarin je digitaal 

leermateriaal ontwikkelt. Als kers op de taart realiseer je binnen deze taak minstens 2 lessen waarbij je 

ICT en/of media leergebiedoverschrijdend en activerend inzet in je lespraktijk (in of buiten de 

stageperiode) waarin je 2 of meer e-learning toepassingen inzet om het leerproces van de kinderen te 

verrijken. De les wordt ontworpen aan de hand van het TPACK model. Bij de gebruikte e-

learningtoepassingen worden de leerlingen actief aan het werk gezet. Je zorgt voor foto- en/of 

videomateriaal van de opstelling/voorbereiding én het verloop van de les(sen). Vraag hiervoor 

toestemming. 

Volgende toepassingen komen in aanmerking voor deze opdracht: 

• leerlingen activeren met een interactief antwoordsysteem; 

• leerlingen activeren met een digibord; 

• leerlingen zelfstandig aan het leren zetten met een zelf ontwikkeld leerpad; 

• leerlingen zelfstandig aan het leren zetten met zelf ontwikkelde kennisclips; 

• leerlingen zelfstandig laten oefenen met zelf ontwikkeld digitaal oefenmateriaal; 

• leerlingen zelfstandig laten leren en/of oefenen met zelf ontwikkelde H5P bouwstenen; 

• didactisch gebruik van tablets en educatieve apps; 

• leerlingen begeleiden bij het ontwerpen van een presentatie; 

• leerlingen muzisch en creatief aan de slag zetten met foto en/of audio en/of multimedia; 

• leerlingen activeren met een educatieve en/of creatieve web2.0 toepassing; 

• leerlingen activeren en faciliteren met geavanceerde formulieren; 

• les live aanbieden van op afstand; 

• … 

Na elke gerealiseerde les vul je een zelfevaluatieformulier in (zie Toledo), dat je indient via Toledo en 

gebruikt als leidraad voor je presentatie. 

In de examenperiode geef je aan een 5-tal medestudenten en een docent een voorstelling 

(presentatietool naar keuze) van 5-10 minuten van hoe je e-learning hebt ingezet in je stagepraktijk. Je 

presentatie bevat minstens: 

• de gebruikte toepassingen en werkvormen (in woord en beeld); 

• de rol van TPACK in het ontwerp van je lessen; 

• foto- of videomateriaal met sfeerbeelden van de les(sen) en/of de voorbereiding; 

• aandachtspunten bij de voorbereiding, organisatie en realisatie van de les(sen); 

• sterke punten en verbeterpunten. 
 
Indien je er door omstandigheden (vb. geen stage in SEM 1) niet in slaagt om de integratie-opdracht te 
realiseren in semester 1 bestaat ook de mogelijkheid om deze opdracht uit te voeren in semester 2. In dat 
geval verschijnt ‘NA’ op het rapport en wordt de opdracht voorgesteld in de derde examenperiode 
(augustus). Je presentatie spreek je in met PowerPoint recorder of een screencasttool. Er is in dat geval 
geen peerevaluatie voorzien.☒ 
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EVALUATIE VAN DE TAAK 
 
Onderstaande schalen worden gebruikt voor de (peer)evaluatie 
 

1. Lesmateriaal 

 

2. Lesrealisatie 

 

3. Integratie 

 

4. Presentatie 

 
 

 


