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Waarom zou je het doen?

Flipping the Classroom past uitstekend bij deze tijd. De leerling van 

vandaag is veel online en gewend om overal toegang te hebben tot infor-

matie die voor hem relevant is. Daarnaast zijn leraren steeds meer bezig 

om zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en onderwijs op maat te bieden. 

Flipping the Classroom combineert deze twee aspecten en draagt zo bij 

aan gedifferentieerd onderwijs. Iedere leerling krijgt instructie op zijn 

eigen tempo. Bovendien wordt de lestijd efficiënter gebruikt. 

Andere rol voor leraar

Leerlingen moeten de instructie hebben bekeken voorafgaand aan de 

les, zodat ze voorbereid het lokaal binnenstappen. Hierdoor is er in 

de lestijd ruimte voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen. Het 

is niet de bedoeling dat de instructie nogmaals wordt gegeven. Met 

Flipping the Classroom verandert de rol van de leraar: in plaats van 

alleen maar informatie te zenden, komt tijd vrij voor individuele 

aandacht, verdieping en activerende didactiek. De leraar is coach en 

begeleidt leerlingen bij toepassen van kennis.

Wat vindt de leerling?

De leerling bepaalt zelf waar en wanneer hij de instructie bekijkt. Dit 

kan thuis zijn, maar ook in de bus op weg naar school. Daarbij is het 

belangrijk dat hij de instructiefilmpjes op een logische plaats kan te-

rugvinden. Bijvoorbeeld op YouTube of in de elektronische leeromge-

Steeds meer leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ontdekken Flipping the  Classroom. In de 

‘omgedraaide klas’ wisselen zij de klassikale instructie om met het individuele huiswerk. De instructie bieden zij online aan 

en die bekijken de leerlingen thuis. Het huiswerk maken de leerlingen met de leraar in de klas. Ook het basisonderwijs heeft 

de mogelijkheden van Flipping the Classroom ontdekt in het instructiemodel.

Zijn jouw lessen al geflipt?

Aaron Sams, Flipping the Classroom-pionier?

‘Leerlingen leren denken en informatie vinden en verwerken. We 

geven ze het gereedschap, de vaardigheden die zij nodig hebben 

voor de beroepen van de toekomst.’ Bekijk het hele filmpje over 

Aaron Sams op YouTube.

Koen Steeman, leerkracht groep 7 van basisschool  

’t Startblok in Cuijk

‘Ik zie Flipping the Classroom als een perfect voorbeeld van didac-

tisch verantwoord ict-gebruik. Door gebruik te maken van moderne 

middelen in combinatie met de leefwereld van de leerlingen creëer 

je nieuwe kansen. Voor de basisschool betekent dit dat leerlingen 

de instructie die de leerkracht in de klas geeft, overal nog eens 

kunnen herhalen. Thuis met hun ouders, bij logopedie of zelfstan-

dig aan de keukentafel de ochtend voor de toets. Zelf heb ik met 

Flipje Klas een vertaalslag gemaakt naar het basisonderwijs. 

Flipje Klas staat voor korte uitlegfilmpjes in een hoog tempo, omdat 

kinderen echt wel weten hoe  YouTube werkt!’

Willion Maas, docent bij ROC Mondriaan in Den Haag:

‘Flipping the Classroom kan ik iedereen aanraden. Het is een an-

dere manier van inrichten van je onderwijs. Mijn studenten zijn 

over de manier van werken heel tevreden. Ze bepalen zelf wanneer 

ze de instructie bekijken. Ik houd nu tijd over om vragen te beant-

woorden en er is er meer tijd voor individuele begeleiding. Ook 

durf ik te beweren, dat ik meer rendement uit mijn lessen weet te 

halen. De tijd die het me in het begin kostte om een screencast te 

maken, heb ik dubbel en dwars terugverdiend.’
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ving van de school. De leerling kan de instructie onbeperkt terugkijken 

en dat is bijvoorbeeld handig bij een toets. Leerlingen vinden dit een 

groot voordeel. Als nadeel noemen zij dat ze niet direct vragen kunnen 

stellen, maar dat ze moeten wachten tot de les.

Vragen vooraf

Als je aan de slag wilt met Flipping the Classroom, dan is het goed om 

vooraf na te denken over de volgende punten:

•  Maken de meeste leerlingen nu consequent en op tijd hun huiswerk? 

Zo niet, dan speelt er misschien een probleem op het gebied van 

motivatie en betrokkenheid. Je moet je afvragen of Flipping the 

Classroom dit probleem oplost.

•  Hebben alle leerlingen toegang tot internet vanuit huis en beschikken 

ze over een pc, laptop of tablet? Je kunt geen leerlingen uitsluiten.

•  Is er geschikt leermateriaal te vinden op internet ter vervanging van 

de klassikale instructie? Zo niet, heb je dan tijd om zelf screencasts 

te maken? 

Aan de slag

Via flipdeklas.wikispaces.com en flipping.wikiwijs.nl is veel geschikt 

leermateriaal te vinden. Maar wat te doen als dat ene instructiefilmpje 

ontbreekt? Dan zal je het zelf moeten maken. Dat idee schrikt veel le-

raren af, maar in de praktijk valt het reuze mee. Een screencast van 

een PowerPointpresentatie is bijvoorbeeld snel gemaakt.

Wel of niet flippen?

Voor docenten die Flipping the Classroom nog niet zien zitten, is er 

een tussenoplossing. Gooi je lestijd nog niet om,  maar maak wel 

screencasts van je instructies en stel ze beschikbaar aan je leerlingen. 

Op die manier kunnen leerlingen jouw instructie tijd- en plaatsonaf-

hankelijk terugkijken en wennen ze hieraan. Bijkomend voordeel: hoe 

meer leraren content maken, hoe meer er te delen is. Wie weet smaakt 

het naar meer en zet je de volledige stap naar Flipping the Classroom 

alsnog op een later tijdstip. Op flipdeklas.kennisnet.nl vind je veel 

informatie over het onderwerp.

 

Zijn jouw lessen al geflipt?

Contactpersoon

Naam: John Hanswijk

E-mail: j.hanswijk@kennisnet.nl

Wil je bewuster aan de slag met ict in je onderwijs? Dan kan 

het Kader voor ict-bekwaamheid van leraren dienen als handvat. 

In dit kader beschrijft Kennisnet de vaardigheden die een leraar 

nodig heeft om ict zo te integreren dat het zijn onderwijs 

aantrekkelijker, efficiënter en effectiever maakt. 

Het kader gaat uit van 3 kerntaken van de leraar: 

1.  pedagogisch-didactisch handelen

2.  werken in de schoolcontext

3.  professionele ontwikkeling

Flipping the classroom is een voorbeeld van pedagogisch-di-

dactisch handelen: je zet ict in de klas in om didactische meer-

waarde te behalen. Maar ict speelt ook een steeds grotere rol 

in de communicatie met collega’s, leerlingen en ouders: werken 

in de schoolcontext. Verder is het belangrijk om als leraar je 

vakkennis up-to-date te houden. Ook dit is steeds makkelijker 

met behulp van ict. Bijvoorbeeld via online platforms en com-

munity’s. Lees meer over het Kader voor ict-bekwaamheid van 

leraren: www.kennisnet.nl/ictbekwaamheid. 

Bewuster aan de slag met ict?


