
De leer-kracht van  
Digitale Methode

Op zoek naar een leermethode die je leerlingen voorbereidt op de toekomst? Maak dan zeker kennis 
met Digitale Methode, een krachtige, unieke en geïntegreerde oplossing die de mogelijkheden  

van een klassiek schoolboek versterkt met een waaier aan digitale werk- en oefenvormen.  
Geen invuldidactiek met Digitale Methode, maar een doordachte en evenwichtige opbouw in  

functie van ontdekkend en zelfstandig leren door de leerlingen. Bovendien vormt Digitale Methode 
de geschikte partner om zinvol en verantwoord met laptops in de klas om te springen. Ouders zullen 

dit enkel maar toejuichen. Digitale Methode is beschikbaar voor volgende vakken: aardrijkskunde, 
biologie, Engels, Frans, geschiedenis, natuurwetenschappen, Nederlands en wiskunde. 
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Autonomie én motivatie
Met Digitale Methode stimuleer je het onderzoekend 

en ontdekkend leren bij de leerlingen.  Een belangrijk 

element om de motivatie bij leerlingen te verhogen 

is net die autonomie van leerlingen, het gevoel zelf-

standig de leerinhoud te ontdekken en te verwer-

ven via verschillende activerende en aantrekkelijke 

werkvormen. Dat is de kracht van Digitale Methode, 

geen revolutie, maar evolutie. Als leerkracht kun je 

alle werkvormen die je bij een klassiek boek hanteert 

gebruiken, maar je krijgt er een extra arsenaal bij om 

te motiveren, differentiëren en variëren. De integratie 

van tekstuele leerinhouden, sterke visuele elementen 

en digitale oefenvormen in één sobere leeromgeving 

die leerlingen niet afleidt, maar hen gemotiveerd bij  

de zaak houdt, is vandaag uniek in het Vlaamse  

onderwijslandschap.  

Digitaal én papier  
Pleit Digitale Methode voor een radicale verbanning 

van papier? Nee, natuurlijk niet. Digitale Methode 

trekt resoluut de kaart van digital first, maar pleit niet 
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Ontdek Digitale Methode voor het secundair onderwijs samen met  
je leerlingen volledig gratis tot 30 juni via digitalemethode.be/info.

voor digital only. Als ondersteuning van de Digitale  

Methode kan een notitieschrift of –cursus voor de 

leerlingen een zinvolle aanvulling zijn in functie van 

het verwerven en verwerken van de nieuwe leerstof. 

Een digitale methode is dus allesbehalve paperless. 

Meer nog, werken met een digitale methode scherpt 

de notitievaardigheden van de leerlingen aan en  

nodigt uit tot het maken van een eigen samenvatting. 

Op die manier overstijgt Digitale Methode  

een passieve invuldidactiek en stimuleert ze een  

actieve, ontdekkende en zelfsturende leerhouding  

bij de leerlingen. 

Professionalisering én differentiatie
Digitale Methode zet de leerkracht niet buitenspel, 

maar bevestigt net de essentiële rol van de leerkracht 

in het leerproces van de leerling. Deze  heeft het stuur 

in handen en bepaalt hoe de leerlingen omgaan met 

Digitale Methode. Tegelijk draagt de methode bij  

tot een verdere professionalisering van de  

leerkracht. De methode is  compleet en bevat  

rijke leerinhouden waarmee eindtermen en  

leerplandoelen volledig afgedekt worden, maar de 

leerkracht krijgt de mogelijkheid om de methode 

te kneden naar de eigen voorkeuren en noden van 

de leerlingen. Aangeboden leerinhouden kunnen 

vlot aangepast of verwijderd worden. Meer nog, de 

leerkracht kan die vervangen door eigen materiaal en 

wordt daarin optimaal begeleid. Doordat de leerkracht 

bovendien verschillende versies kan creëren van de 

methode, wordt differentiatie tussen klassen, groepen 

en leerlingen pas echt haalbaar. Vandaag staat de 

professionalisering van de leerkracht hoog op de  

onderwijsagenda. Digitale Methode geeft de  

leerkracht als het ware een assistent om het  

leerproces van de leerlingen op maat te begeleiden 

en te ondersteunen. Zo levert Digitale Methode een 

bijdrage aan ieders leer-kracht. 
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