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Online leerplatform diddit wordt gezamenlijk systeem
voor VAN IN en De Boeck
Verdubbeling aantal gebruikers verwacht
Wommelgem/Louvain-la-Neuve, 29 augustus – Met het nieuwe schooljaar voor de deur breidt
diddit, het online leerplatform van uitgeverij VAN IN voor het secundair onderwijs, fors uit.
Naast bijkomend eigen materiaal zal VAN IN ook methodes van overnamepartner uitgeverij
De Boeck integreren in diddit, dat het gezamenlijke platform voor VAN IN en De Boeck wordt.
Zo kunnen ook alle middelen en energie naar de verdere ontwikkeling van diddit gaan,
vandaag al het grootste en meest innovatieve digitale leerplatform voor het secundair
onderwijs. Er wordt verwacht dat door de uitbreiding het aantal gebruikers zal verdubbelen.
De uitgeverijen VAN IN en De Boeck besloten in juni van dit jaar hun krachten te bundelen.
VAN IN nam daarbij, als grootste educatieve uitgeverij van België, De Boeck over. Naar
aanleiding van die fusie worden nu ook de lespakketten van De Boeck die op het systeem
‘360 De Boeck’ stonden, verwerkt in diddit. Dat omvat materiaal voor de vakken Frans,
Nederlands, economie en handel, natuurwetenschappen en socio-economische initiatie.
Tot nu toe werden al 2.400 oefeningen en 2.700 items lesmateriaal van ‘360 De Boeck’
overgeplaatst naar diddit. “Een huzarenstukje”, zegt Nathalie Briessinck, uitgeefmanager bij
VAN IN. “We hebben de content manueel uit het systeem van De Boeck getrokken en digitaal
verwerkt in diddit. Dankzij de grote inspanning van alle betrokken teams is alles klaar voor
het nieuwe schooljaar.”
Verder bouwen
Een jaar na zijn lancering wordt diddit al gebruikt door 54 procent van de scholen in
Vlaanderen. Dat betekent dat vorig schooljaar al 36.000 leerlingen en leerkrachten gebruik
maakten van het systeem.
Die cijfers zullen volgend schooljaar ongetwijfeld nog stijgen. VAN IN zal immers een grote
bijkomende hoeveelheid educatief materiaal ontsluiten via diddit. “We zullen op alle vlakken
voortbouwen op onze lancering van vorig jaar”, zegt Briessinck, die het proces in goede
banen leidt. “We verwachten dat het aantal gebruikers van diddit zo zal verdubbelen.”
In de praktijk komt dat erop neer dat voor het vak Nederlands alle oefenmateriaal van de
tweede en de derde graad op diddit komt, bovenop het al aanwezige materiaal van de eerste

graad. Voor Frans gaat het om de pakketten voor de tweede graad, als aanvulling voor die
van de eerste graad. Voor Engels komt er een nieuwe methode bij voor het tweede, vierde en
zesde jaar en voor wiskunde ten slotte gaat het om de stof van het tweede jaar.
Persoonlijk traject
Door in te loggen via diddit.be krijgen scholieren toegang tot oefeningen die ze op hun tablet
of computer kunnen maken. Het systeem maakt ook differentiatie in het secundair haalbaar.
De leerkracht kan daarbij specifieke oefeningen selecteren voor een hele klas, een bepaalde
groep leerlingen of individuele scholieren.
Diddit is ook adaptief. Als een leerling enkele fouten maakt, zal het systeem hem enkele
makkelijkere oefeningen voorschotelen zodat hij of zij gemotiveerd blijft. Omgekeerd krijgen
sterke leerlingen moeilijkere oefeningen op hun bord.
Nu al werkt 80 procent van de leerlingen in het lager onderwijs met bingel, het online
leerplatform van VAN IN voor de lagere school. Scholieren kunnen daar in het secundair nu
nog meer op voortbouwen met diddit.
Aantal scholen dat intekende op diddit per provincie

Antwerpen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant & Brussel
Limburg

34%
21%
17%
16%
11%

(65% van de Antwerpse scholen met een eerste graad)
(55% van de West-Vlaamse scholen met een eerste graad)
(50%)
(46%)
(45%)
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Over diddit
Diddit is het eerste volledige geïntegreerde, online leerplatform voor het secundair onderwijs,
ontworpen en ontwikkeld door VAN IN. Diddit is sinds september 2015 beschikbaar voor de 1e
graad - voor de vakken wiskunde, Nederlands, Engels, Frans en godsdienst - aansluitend bij
de leer-en werkboeken van VAN IN.
Leerkrachten vinden er de volledige ondersteuning voor hun lesgeven thuis en in de klas:
lesmateriaal, toetsen, opdrachten enz. Ze kunnen binnen het platform opdrachten en toetsen
op maat van één leerling of een klas voorzien, en zo de evolutie van hun leerlingen nauwer
opvolgen. Diddit maakt differentiatie voor de leerkracht mogelijk en is een stap richting
gepersonaliseerd leren. De leerling kan de leerstof vrij inoefenen op zijn niveau, en wordt
gemotiveerd dankzij een creditsysteem waarmee hij games kan spelen (gamification).
Begrijpt een leerling een onderdeel niet (meer), dan kan hij de instructiefilmpjes raadplegen.
Over VAN IN
VAN IN is de grootste educatieve uitgeverij in België. De uitgeverij ontwikkelt innoverende
leermiddelen die zo dicht mogelijk aansluiten bij wat leerlingen en leerkrachten nodig hebben.
Het doel is het boeken van maximale leerwinst, met oog voor hoge kwaliteit en
gebruiksvriendelijkheid.
VAN IN, opgericht in 1833, telt 127 medewerkers en is gevestigd in Wommelgem en LouvainLa-Neuve. VAN IN maakt deel uit van de internationale Sanoma Learning groep. Meer dan
ooit wil de uitgeverij dé Belgische expert zijn in kwaliteitsvolle oplossingen voor scholen,
leerkrachten en leerlingen, met oog voor mensen en een hart voor onderwijs.

