
 
Waarom het werk online afhandelen, ipv traditioneel op papier? 
 
 
Enkele voordelen van digitaal werken: 
 
 
 
‘OPTREKKEN’ 
 
Éen van de voordelen van het gebruik van je eigen site om je project op ‘af te 
handelen’ is dat je zelf ook bij je klas- en groepsgenoten kunt kijken om te zien wat zij 
aan het doen zijn, en hoe zij het project aanpakken. Er zit altijd wel iemand bij aan 
wie je je kunt optrekken.  
(De voorbeelden met ’voorbeeldig’/mooi werk worden wekelijks in het docenten-overzicht (*) van 
uitroeptekens voorzien, die zijn dus zeker de moeite waard om even te bekijken). 

 
 
ALLES BIJ DE HAND 
 
Het werk is altijd en overal beschikbaar, je kunt nooit meer iets vergeten mee te 
nemen, je kunt het aan iedereen altijd snel en gemakkelijk laten zien.  
 
 
GESTRUCTUREERD WERKEN & PRESENTEREN 
 
Als je gebruik maakt van de ‘standaard-bestanden’ is je werk vanzelf gestructureerd: 
door de lesweekpagina’s heen bladerend is direct te zien hoe het project zich 
ontwikkeld heeft in de loop van de tijd 
 
 
VERANTWOORD WERKEN, LEREN 
 
Als je gebruik maakt van de standaard verantwoordings-/logboekpagina: wekelijks 
geef je antwoord op de vragen die daar staan, en daarmee geef je inzicht in wat je 
waarom doet, hoe je samenwerkt, en hoe je dingen ev. beter had kunnen doen. (Bij 
de meeste projecten is het verplicht daar inzicht in te geven, en vaak moet de docent 
daar zelfs een cijfer voor geven) 
 
 
EXTERNE COMMUNICATIE, CONTACTEN 
 
Als je  een andere dan je eigen docent, denk aan de bouwfysica- of 
constructiedocent- wilt raadplegen, of zelfs een deskundinge ‘van buiten’, dan heb je 
de mogelijkheid om hem/haar per email het linkje naar jouw werk te sturen, waardoor 
hij/zij direct weet waar het om gaat… (Door de telefoon of ‘schriftelijk’ is dat veel 
omslachtiger!) 
 
 
BESPARING OP PRINTKOSTEN & -ERGERNIS 



Je hoeft nauwelijks verslagen meer te printen. Je zet je verslag op je site (in de map 
overige materialen) en je kunt het altijd aanpassen, zonder steeds opnieuw te 
printen, opsturen etc. (De docent hoeft niet meer te horen: ‘sorry, ik kan m’n werk 
vandaag niet laten zien, want de printer doet het niet’.. ) 
 
 
TIJDBESPARING 
 
Je werk kan door de docent vóór de les doorgenomen worden, waardoor er tijdens 
de les geen kostbare tijd verloren hoeft te gaan met uitleggen wat je allemaal gedaan 
hebt en waarom…  
 
 
‘LOGISTIEKE EENVOUD’ 
 
De docent hoeft niet wekelijks –en zeker aan het eind van het project- met stapels 
verslagen en tekeningen heen en weer te sjouwen… Het werk van een bepaalde 
student kan nooit kwijt raken, en het kost nooit moeite het te vinden, ook al is het 
weken geleden geproduceerd…  
 
 
PORTFOLIO-FUNCTIE 
 
De student dan de site als een portfolio gebruiken die altijd en overal beschikbaar is. 
Er hoeft geen map meegenomen of opgestuurd te worden naar een potentiële 
stagewerkgever waar gesolliciteerd wordt, maar er kan simpelwel een linkje gemaild 
of, …  het werk wordt desnoods ‘in de trein’ aan een geïnteresseerde getoond via 
een smartphone of tablet 
(Extra voordeel boven een traditioneel portfolio: niet alleen de werkstukken, maar ook 
het onstaansproces en de (gestructureerde) wijze van werken en redeneren, die uit 
de verantwoordingen blijkt- kan bliksemsnel getoond worden) 
 
 
BETERE –INDIVIDUELE- BEOORDELING; GEEN ‘MEELIFTEN’ 
 
De student plaatst op de site uitsluitend de eigen, zelfgemaakte producten. Dit heeft 
als voordeel dat een student niet ten onrechte te positief of negatief beoordeeld 
wordt: een docent ziet direct dat een bepaalde student zwak is in bijvoorbeeld 
tekenen of detailleren, waar dit bij een traditioneel proces, waarbij de studenten 
gezamenlijk werk of een projectmap inleveren, vaak verhuld blijft/wordt. 
 
Het bepalen van een min of meer correct en te verantwoorden individueel eindcijfer 
voor een bepaalde student wordt voor de docent veel eenvoudiger. 
 
 
ANTICIPEREN OP DE BOUWPRAKTIJK 
 
Ook de professionele bouwpraktijk wordt er steeds meer online (ook wel ‘in the cloud’ 
genoemd, tegenwoordig)  samengewerkt, dus oefenen met die manier van werken is 
voorbereid zijn op die moderne bouwpraktijk. Zie voor een voorbeelden van bedrijven 



die de ‘public.www-infrastructuren’ faciliteert:  www.viadesk.nl, of www.projectplace.nl 
of google zelf op ‘online samenwerken’… 

 
 
 
 
‘* Docentenoverzicht: 
 
http://www.bouwonderwijs.net/Database-Alg/CrPgMs/Startscherm.php 
 

 
 
 
Zie ook: 
 
 
Mogelijkheden om met de map public.www om te gaan:  
 
http://www.bouwonderwijs.net/Online_Werken/Mogelijkheden.html 
 
 
 
 
Voorbeelden van ‘via de public.www-map’ afgehandelde projecten/ingeleverd 
studentenwerk: 
 
http://www.bouwonderwijs.net/Docenten-sites/Geraci/Vakken/Inleiding-
Bouwkunde/Eigen-Site-vb_tussenpagina.php 
 
 
 
 
Hoe  kan ik ‘van huis uit’ bestanden op mijn site plaatsen? 
 
http://www.bouwonderwijs.net/Docenten-sites/Geraci/Vakken/ALL/Upload-
instructie.php 
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