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FORA: Digitale Leeromgeving
Aanzicht op de systemen, applicaties en functionaliteit van de digitale leeromgeving

Leerlingen en leraren gebruiken software applicaties die 
het onderwijs ondersteunen. Het geheel hieraan noemen 
we de digitale leeromgeving. In een goed werkende 
digitale leeromgeving is er een samenhang van alle 
applicaties die aansluiten bij de visie en werkwijze van de 
school. 

De Funderend Onderwijs Referentie Architectuur (FORA) 
maakt het mogelijk om op basis van gedeelde taal kennis 
uit te wisselen. Zo kan het helpen inzicht te verkrijgen 
in het applicatielandschap van de school en deze te 

vergelijken met anderen. Deze poster biedt een aanzicht 
op de digitale leeromgeving in de terminologie van FORA. 

U ziet hier een algemene typologie van types systemen 
(“referentiecomponenten”) die deel uitmaken van 
de digitale leeromgeving. Daaronder staan enkele 
softwarepakketten die in gebruik zijn op uw school. Van 
daaruit wijzen de pijlen naar handelingen die veelal uit 
te voeren zijn in dat type systeem (“applicatiefuncties”). 
De kleuren van de pijlen komen overeen met de FORA 
bedrijfsdomeinen. 

Wilt u optimaal gebruik maken van uw 
digitale leeromgeving? 
Kijk op https://kn.nu/digitale-leeromgeving  
en ga aan de slag met de tool Leeromgeving 
in kaart.


