Pocket Didactiek
Samenwerken aan
eﬀectief leren
Waarom Pocket Didactiek?
Goed leren is belangrijk, zeker in een tijd waarin
leerlingen en studenten dit meer zelfstandig
moeten doen. Uit onderzoek komt helaas naar
voren dat ze dit moeilijk vinden en vaak voor
ineﬀectieve manieren van leren kiezen. Het is
daarom belangrijk dat ze beter leren leren.
Dit vraagt om docenten die krachtige didactiek
inzetten en helpen met leren leren. Uit veel
onderzoeken en eigen ervaring weten we echter
dat docenten het vaak lastig vinden om nieuwe
wetenschappelijke inzichten praktisch te
vertalen naar hun eigen lessen.
Ons platform is gemaakt om precies daaraan te
werken. Het is gemaakt leerlingen/studenten en
docenten vanuit dezelfde wetenschappelijke
inzichten bezig te laten zijn met leren.

Wat is Pocket Didactiek?
Een platform met tips en tools om te (helpen met) leren,
leerstrategieën, didactische bouwstenen en werkvormen
en meer. Gemaakt op basis van wetenschappelijk
inzichten en onze eigen onderwijservaring.

Nieuwe inzichten

Praktisch

Doorlopend updates

Op alle devices

Wij lezen onderzoeken
over eﬀectief leren en
lesgeven en verzamelen
de waardevolle
informatie op één plek.

Alles is gemaakt op basis
van onze eigen
leservaring. Het is zo
gemaakt dat je het
meteen kunt gebruiken.

Het onderwijs staat niet
stil, dus wij ook niet. We
voegen regelmatig
nieuwe content toe of
updaten bestaande.

Ons platform werkt op
alle devices! Er is een
mobiele app (Android en
iOS) en een web-versie
beschikbaar.

www.pocketdidactiek.nl | info@pocketdidactiek.nl
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Pocket Didactiek
Onze producten

Onze producten
We bieden drie verschillende producten: één voor
docenten en één voor leerlingen of studenten. Alle
producten zijn opgebouwd vanuit dezelfde inzichten
en gemaakt voor de speciﬁeke doelgroep.
Klik op de video hiernaast voor meer informatie.
Lees hieronder waaruit onze producten bestaan.

Pocket Didactiek

Pocket Leren

Pocket Studeren

De app voor docenten van
alle soorten onderwijs.

De app voor leerlingen in
het voortgezet onderwijs.

De app voor studenten
in het hoger onderwijs.

8 didactische bouwstenen
5 grote thema’s
50+ didactische werkvormen
30+ concrete docententips
20+ leertheorieën
20+ Digitale tools
Relevante breinfeiten
Mythes over leren
Wetenschappelijke bronnen

6 Eﬀectieve leerstrategieën
30+ tips om te leren
Handige tools om te leren
Prof.L.Tip: een slimme
chatbot die stap voor stap
helpt met leren!
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6 Eﬀectieve leerstrategieën
30+ tips om te studeren
Handige studietools
Prof.L.Tip: een slimme
chatbot die stap voor stap
helpt met studeren!
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Pocket Didactiek
Kosten en mogelijkheden

Onze producten
Onze producten zijn, naast als los abonnement,
te verkrijgen als licentie voor meerdere gebruikers
of als geheel eigen versie.

Licenties en eigen content
Middels onze speciale beheer-platform
kun je als beheerder licenties beheren.
Schaf je een eigen versie aan?
Dan kun je op dit platform ook eigen
werkvormen, tools en andere
content toevoegen en beheren.

Pocket Didactiek

Pocket Leren &
Pocket Studeren

Alle omschreven content

Alle omschreven content

Mogelijk voor alle producten

Doorlopend updates

Doorlopend updates

Eigen huisstijl

Eigen versie(s)

Unieke url en login
Bestaande content aanvullen

€ 9,99 per gebruiker / jaar

€ 4,99 per gebruiker / jaar

Een unieke menu-tab met
geheel eigen content

Eenmalige kosten

Ondersteuning op afstand

Onderdeel van de eenmalige kosten zijn:
● Het afstemmen over- en verwerken van de eigen versie voor oplevering.
● Een training van 90 minuten aan docenten over het gebruik van de app(s).
In deze training wordt zowel ingegaan op het toepassen van de app
in de lespraktijk als verdiepende informatie bij diverse inhouden.
www.pocketdidactiek.nl | info@pocketdidactiek.nl
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€ 1200,- / jaar

€ 3000,- eenmalig
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