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Reflectievragen deskundigheid 

• Is het schoolteam in staat om de digitale middelen op een adequate manier in te zetten bij 

hun takenpakket? Waar haalt het schoolteam zijn inspiratie voor de professionalisering? 

• Welke middelen en methodieken voorziet de school voor deze professionalisering? 

• Organiseert de school zelf professionaliseringsinitiatieven voor het verhogen van de kennis en 

vaardigheden omtrent digitale didactiek, digitale competenties en mediawijsheid of wordt het 

schoolteam doorverwezen naar externe organisaties? Of kies je als school voor een combinatie 

van beide? 

• Indien de school zelf deze professionaliseringsinitiatieven organiseert: 

o Wie bepaalt het aanbod? 

o Op wie doe je beroep voor het uitwerken en geven van het aanbod: 

▪ de (pedagogische) ICT-coördinator, 

▪ ICT-vaardige leraren, 

▪ externen, 

▪ combinatie van bovenstaande, 

▪ … 

o Hoe organiseer je het aanbod? 

▪ via intern ontwikkelde instructiefiches, -filmpjes …, 

▪ via gerichte nascholingsmomenten op afgesproken tijdstippen, 

▪ leden van het schoolteam die nood hebben aan nascholing, kunnen de verantwoorde-

lijke aanspreken voor een nascholing op maat, 

▪ via een “café”, een “speeddate” waarin succeservaringen uitgewisseld worden, 

▪ een combinatie van bovenstaande 

▪ … 

• Indien de school voor deze professionaliseringsinitiatieven een beroep doet op externe organi-

saties: 

o Hoe wordt het schoolteam op de hoogte gebracht van deze initiatieven? Is er een centrale 

plaats waar deze informatie te vinden is? In de leraarskamer? Online? 

o Maakt de school een eigen selectie in de initiatieven die doorgegeven worden aan het 

schoolteam? 

o Welke moeilijkheden verwachten we bij de professionalisering van dit onderdeel? 

o Welke criteria voor kwaliteitsvolle professionalisering hanteert de school? 

• Beschikken de ICT-coördinator en leraren met expertise over voldoende tijd en ruimte om hun 

expertise ten dienste te stellen ter ondersteuning van de deskundigheid van het lerarenteam? 

• Hoe zorgt de schoolleiding voor een duurzame professionalisering? 

• Over welke fora beschikt de school waarop leraren hun initiatieven en ervaringen met digitale 

leermiddelen aan elkaar zichtbaar kunnen maken? 


