
 
 
 
 
De vraag: hoe en onder welke condities ICT adequaat in te zetten?  Voor welke doelen en welke 
methoden?  
 
Europese Commissie:  onderwijzen voor iedereen met nieuwe technologie en open leermiddelen.  
Open technologie: iedereen, altijd, overal, met elka apparaat, met de hulp van iedereen.  
 
OESO 2015: digitale vaardigheden ontwikkelen zich niet vanzelf.  
 
 
 
Model Vier in Balans Kennisnet: OIDICT 
 
Lesgeven met ICT alleen zinnig als op alle vier de pijlers actie wordt ondernomen.  

 
 
1. Digitale geletterdheid : deskundigheid, inhoud en toepassingen                              
2. Leersituatie: juiste mix   in elke leersituatie passend bij context; van belang dat docent 

wisselwerking leerling-leraar , oinhoud en toepassing ict begrijpt en beheerst; bewust onderzoek    
doet naar gebruik inzetten ict. 

3. Organisatie: urgent en niet-vrijblijvend en collectief regelen.        
4. Professionalisering:  op individueel niveau en teamniveau.  Meer tijd en ruimte                                             

om met elkaar te praten over doelen en kaders.  
 
Kennis.net  
Constateert een kloof in de overgang van de Substitutiefase naar de Competent-ICT fase. Van nu 
veelal uitvoerder van het hulpmiddel binnen het leerproces naar begeleider en vormgever van het 
leerproces. Nu gebruikt 35-50% digitale materialen , maar vooral binnen de klassieke manier van 
lesgeven , met accent op kennisoverdracht, met ICT vooral als hulpmiddel in communicatie en 
presentatie.   
                                                                                                               
Model  TPACK: heeft verwantschap met Vier in Balans: Digididactiek 
Combineren:  flexpertise, complex. Als docent thuis zijn op alle drie de terreinen.  Voor de juiste 
mix en toepassingen. Theorie van Mischa  en Koehner, voortbordurend op Lee Shulman.                                                                  
Kern Blended leren.  Optimale combinatie van synchrone, asynchrone en fysieke communicatie. 
Voor (virtuele) samenwerking zijn expliciete rollen en stappenplannen belangrijke vormen  van 
ondersteuning voor het collectieve leren.  
TPACK: niet de ict-toepassing is leidend, maar de oplossing van een concreet probleem in de 
onderwijssituatie. Het geheel vindt plaats in een specifieke context, wat vraagt om het steeds 
opnieuw maken van beredeneerde keuzen.  
 

1. Vakinhoudelijke kennis 
2. Pedagogische kennis 
3. Technologische kennis 

 
Leeropbrengsten verbeteren potentieel:  gedifferentieerde instructievormen, lesmaterialen en 
geoptimaliseerde leertijd.   Verhoogd aanleren van handelingen dankzij de authenticiteit van nhet 
materiaal; verhoging van de autonomie van de leerling bij beperking van het oplopen van hiaten door 
een actievere verwerking, eigen tempo  en zelfgekozen momenten. Het materiaal helpt omgaan met 



executieve functies  met name responsinhibitie en planningsvaardigheden. Beter  houden van 
aandacht bij de taak. De executieve functies op zich kunnen ze hierdoor niet trainen, daarvoor zijn 
specifieke programma’s nodig.  (Kennisrotonde rapporten 2017). Onderwijs, ook met inzet van ict, is 
effectiever als leerlingen meer controle hebben over hun eigen leerproces  en de gelegenheid krijgen 
om van elkaar te leren.  

 
.  

Model  SAMR:  fase in ict onderwijs:  vervangen –>  veranderen:  
1. Redefinitie 
2. Modificatie 
3. Augmentatie 
4. Substitutie 

 

 
 
Theorie Puentedura: toepassingen: adaptieve programma’s, silent questions per smartphoner, 
remote classroom, virtual classroom, learning analytics   (zicht op pauzes, snelheid doorlopen, 
afhaken), tracking aandacht en stressniveau leerling. Af te leiden wie actief zijn en passief en wie 
kwalitatief goede inbreng heeft; tutoring  onderling door leerlingen. E-books, augmented reality, 
online verrijkte video’s, games. Passend leerschema per leerling. 
 
 
Laboratorium  voor Educatie en samenleving.  
Masschelein & Maarten Simons: hoogleraren KU Leuven.  
 
Digitaliseren biedt mogelijkheden om bezig te gaan naar de essentie van het onderwijs. Van 
onderwijsinstelling naar leeromgeving.  
Onderwijsvisie verandert, kijken vanuit breed perspectief: 



 Sociaal economisch   (leerling als economische bron van menselijk kapitaal binnen 
kenniseconomie. 

 Institutioneel: gericht op leerresultaten. (output) en leerproces enerzijds en onderwijsinstelling 
en ondersteuning anderzijds worden ontkoppelt.  Plaats en tijdonafhankelijk.   Rollen realiseren 
van verschillende participanten in  leren: medestudenten, bedrijven, … Ook kennis opdoen via 
andere bronnen dan hun leraren en instellingen. Leraren kunnen gemakkelijk inhoud delen en 
creëren met collega’s uit andere plaatsen, zelfs over de hele wereld. Lerenden kunnen makkelijk 
uitwisselen.  

 Dienstverleningsperspectief, markt perspectief. Leerling is klant. Concurrentie.  Maatwerk.  
 Technologisch perspectief: onderscheid leer- en werkbegeleiding. Routinetaken automatiseren. 

ICT kan helpen om beter  tegemoet te komen  aan individuele verschillen. Met adaptieve 
programma’ , realtime terugkoppeling . Doet een hoog beroep op metavaardigheden, ook bij de 
docent!  Nabijheid van de docent is essentieel. Differentiëren niet alleen naar leerprestaties cijfer 
en leeftijd; ook naar: leertijd, leerdoelen en leertaken, naar werkvormen en instructie, naar 
manieren van evalueren.  Inspelen op verschillende capaciteiten van leerlingen om het 
leerproces aan te sturen. Een breder scala aan leermiddelen wordt benut.  

 Onderwijskundig perspectief: leerproces komt meer en meer centraal.  Effectieve 
leeromgevingen. Het gaat niet om ‘onderwijs’-geven’. Leerprocesanalyse: of en waar behoefte is 
aan ondersteuning , rekening houdend met eenieders individuele leerstijl; noden opsporen en 
bijsturen.   In een bepaalde situatie het juiste zeggen en doen.  Leerkracht is meer uitvoerder 
geworden. Gedetailleerde beschrijvingen en doelstellingen, maar vooral van werkwijze en 
criteria van iedere opdracht. Die sturen leerkracht en leerling sterk in hun denken en handelen in 
plaats van hun eigen functioneren te bekijken zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit 
professioneel te handelen. Meer open formuleren, ruimte voor verschillende concrete vormen  
waarin beoogde doelen worden gerealiseerd. Stappen tot de taak niet vastleggen, meer 
eigenaarschap in de praktijk en medeverantwoordelijk voor de eigen (professionele) 
ontwikkeling. Meer eigen inbreng in het presenteren van de wereld via de aangeboden leerstof. 

 
ICT draagt voor bepaalde leerlingen bij aan opbrengsten, bij anderen heeft het een ongewenst effect. 
(Dus niet bij inzet ICT voor leraargerichte  werkwijze met accent op kennisoverdracht; daar profiteren 
allen). Met name leerlingen die lager scoren op zelfsturing  bij leerlinggerichte werkwijze. Ze gaan 
dan zelf meer op zoek naar kennis en oplossingen en creëren vooral kennis met elkaar.  
Leerlingen moeten weten wat ze willen en vaardigheden hebben voor zelfsturing. Dit zelf 
organiseren van inhoud en leren stelt hoge eisen aan metacognitieve vaardigheden (Zimmerman, 
2001). Door ICT zijn anderzijds nieuwe vormen van leren mogelijk die zonder ICT niet of nauwelijks 
zijn te realiseren.  
 
Een ontwikkeling van disciplineren naar monitoren en van normaliseren naar personaliseren. De 
verschillen moeten het uitgangspunt zijn en niet de overeenkomsten.  

Coachen op leren leren; zelfwerkzaamheid (adaptieve systemen), organiseren van elektrische 
evaluaties  en hanteren van elektrische toetssystemen; structureren van contacten tussen 
leerlingen; begeleiden van peerfeedback;   digitale leerstofaanpassingen aanbrengen.     
Taakgerichte feedback op iedere stap en klassikaal terughalen en gegevens gebruiken om 
problemen te identificeren.    
 
Oog voor soorten leerlingen.  
De randvoorwaarden voor leraargestuurde  en leerlinggerichte kennisconstructie verschillen.     
Vaardigheid die aangeleerd moet worden. Draag je niet in één keer over.                                                                                    

 
 
UUU-model: uitwerken, uitbreiden (onderzoeken, creeëren), uitdragen.  
Jo Tondeur (2011): Universiteit Gent; samenwerking met de Universiteit Twente.  
Hoe verwerven  studenten competenties voor onderwijs in de klas. Aard en kwaliteit van het 
onderwijsproces verbeteren.  Onderzoek onder docenten: ze verwachten over drie jaar veel meer ICT 
te gebruiken…  
Wetenschappelijk bewijs dat ICT wezenlijk kan bijdrage aan leeropbrengsten in het onderwijs.  
Nodig: professioneel redeneren over de relatie tussen gebruik en de opbrengsten van ICT. Je 
verandert onderwijs niet door het digitaal te maken.  
Strategieën moeten gecombineerd worden aangeboden. Veelal focus op één strategie. Adequaat 
kiezen, reflecteren, bijsturen. Naast kennis en vaardigheden spelen attitude en opvattingen over 
het onderwijs een grote rol. Keuzen in de verschillende rollen van ICT in onderwijsvernieuwing: 
duidelijke afspraken en doelen.  Investeren in de mensen die ermee werken. Rekening houden met 
de kenmerken van leersituatie waarvoor de inzet van ICT is bedoeld. Routinematige  werkbegeleiding 
automatiseren, maakt tijd vrij voor activiteiten kennisconstructie  en samen leren.  



 
Leren tijdens het werk, expertfeedback, onderlinge feedback organiseren, werk herstructureren, 
monitoren, tijd voor reflectie, pilots opzetten, visieontwikkeling stimuleren, gevarieerde ervaring 
opdoen, impliciete kennis expliciet maken , digitale didactische  competenties beschrijven), 
buddyprojecten ,  milestones afspreken. 
 
 
Sierk Ybema, VU Amsterdam, univesitiar docent afdeling  Cultuur, organisatie                         
en management van de VU Amsterdam.  
Van wie is het verleden? Doet onderzoeken naar processen van professionele identiteit, cultuur, 
politiek bij veranderingen in organisaties.  Overgang in het onderwijs naar een nieuwe identiteit.  
 
Onderdeel daarvan is kijken naar weerstand.   (tijdgebrek, gebrek aan computers, ict drempel bij 
docenten, ICT-overbelasting docenten, ben er niet voor opgeleid,). De botsing van oude traditionele 
waarden   en de gevestigde belangen van een oudere groepering werknemers met de nieuwe 
zakelijkheid.   Cultuur legt de vinger op stekeligheden  en gevoeligheden van mensen  en raakt aan de 
de meest wezenlijke kwesties  in een organisatie.  Begrippen als nostalgie en postalgie spelen hier.   
De (ont)idealisering van heden, verleden en toekomst bij organisatieveranderingen.  Bij een 
verandering proberen medewerkers de verandering te begrijpen door het construeren en 
reconstrueren van betekenis.  
Steekspel  tussen voor- en tegenstanders  van de status quo in een organisatie.  Weerstand voor een 
groot deel weg te nemen door sociale interactie. Helpen bij de interpretatie van de betekenis.  
 
Aandacht voor de ideeën die de professionals   van zichzelf en hun werk hebben.  Welke competentie 
eigent hij of zij zich toe? Welke interpretatie geeft iemand aan de verandering?  Wat is de ware aard 
van de verandering, wat voor effect heeft de verandering op hen? Wat brengt de nieuwe rol met zich 
mee? Wat houdt dit type onderwijs in?  < Werken aan het begrijpen van het perspectief. De 
verandering loopt voor op het perspectief.  
 
Weerstand verminderen door: relatief voordeel laten zien; comptabiliteit begeleiden  (inpassen in 
bestaande waarden, ervaringen en behoeften van de docenten), complexiteit opdelen, 
uitprobeerbaarheid, observeerbaarheid, eigen effectiviteit verhogen.  
Hij heeft ook veel onderzoek gedaan naar de rol van de pers in de beeldvorming over 
onderwijsvernieuwing.  
 
Over het algemeen hebben onderwijsgevenden moeite net onderwijsvernieuwingen, omdat zij het 
moeilijk vinden deze om te zetten  in hun onderwijsgedrag. Onderwijsvernieuwing heeft geen zin, 
zonder draagvlak onder docenten. (Miedema, 2008) 
 
Robert Jan Simons, Universiteit Utrecht: hoogleraar didactiek in digitale 
context                                          
Hoe leren academici ict te gebruiken in hun onderwijs?  
 Spanning : ICT in het onderwijs wordt belangrijk gevonden , maar het is moeilijk om de aandacht 

gericht te krijgen hoe dit het beste kan gebeuren. Paradox.  ICT veelal gezien als hulpmiddel, als 
werkvorm, en zien rol als maker van onderwijscurriculum en leermiddelen niet passen bij docent. 
Docenten zijn ook bang voor chaos, voor een documentenberg.  Voorzien problemen in het 
ordenen van de leerstof. Boeken zijn overzichtelijk en kant en klaar. En sluiten bovendien aan bij 
de eindexamens  en andersom.    Voordelen voor de leerling                               sluiten niet altijd 
aan bij de lesstof en leerstrategieën die de docent hanteert, waardoor nhet moeilijker is om 
leerlingen te volgen.  Leeranalyses klunnen de docent helpen.          Een leraar ziet zijn leerling 
maar enkel uren per week en beoordelen grotendeel intuitief het leerpoces. Leeranalyses 
kunnen de leraar helpen, maar deze vinden het lastig om de data te interpreteren. Deze kan 
geneigd zijn om die data eruit te halen de eigen ideeën bevestigen.  Dit geeft ruis. . Intensieve 
professionalisering  van leraren is ook op dit gebeid belangrijk bij het invoeren van verdergaande 
leerprocesondersteuning en invoering van ict-systemen. De rol van leerlingbegeleiding is 
doorslaggevend.  

 Perspectief is terughoudend naar volwassen stadium, terwijl ICT al grote rol inneemt bij 
schoolbesturen, werkveld en uitgevers.  

 
 Nodig: organiseren en faciliteren van leren. Het gaat om veel meer dan technische vaardigheden! 

Zonder hulp zullen de meeste docenten de gewenste competenties niet verwerven. Oefentijd 
met elkaar!  Leertijd! 

 Stelling: werkdruk en gebrek aan faciliteiten spelen een grotere rol dan ouderdom of onwil.  



 Samenhang steeds aanhalen; gebruik en de opbrengsten van ICT. Verbetering en vernieuwing  
van het door de docent georganiseerde onderwijs met behulp van ict. Dit vraagt om nieuwe 
benaderingen en competenties.  Accent op: gewin, gemak, genot. 3-G’s.  Leuker, sneller, beter. 
Bredere benadering professionalisering dan opleidingsbeleid! 

 Samenwerken aan het ontwerpen en ontwikkelen van zinvolle artefacten; taakuitvoeringen die 
uitnodigen om onderzoek te doen en samen te werken.  

 Werken in eigen comfortzone en die uitbreiden; 
 Uitgaan van professionaliteit van de leraar;  reflecteren op de rol van ict in het onderwijs; 

verandering rol van docent. Belangrijk daarin ook het tutoren van leerlingen in hun begeleiding  
onderling.  

 Betrekken van docenten bij het (her)ontwerpen van onderwijs met ict is een belangrijke 
strategie. Dit gaat niet vanzelf! Nodig SAMENHANG LEREN ERVAREN TUSSEN kennis Content  , 
Pedagogiek en Technologie. Beter onderscheid nodig tussen onderwijscondities waarin ICT wel 
en juist niet waardevol kan zijn. 

 Kwaliteit activiteiten beoordelen: docentontwerpteams.  Uitdagende opdrachtformuleringen 
zodat die aanzetten tot samenwerken en diepgaande verwerking. Portfolio’s inzetten voor 
zelftoetsing.  

 
Realistische visie:  
wat wil je, wat heb je nodig, hoe motiveer je, wat is je uitgangssituatie, welke keuzen zijn mogelijk en 
welke maak je?  
 
Teneur visierichting: Leerling: iedereen zijn eigen school, iedereen een school op maat. ICT-innovatie 
via twee wegen: onderwijsgedreven en techniekgedreven. De eerste gaat uit van visie en 
deskundigheid (wat willen we, wat kunnen we); de tweede gaat uit van de infrastructuur en digitaal 
lesmateriaal. Onderwijskundig gedreven heeft voorkeur.  



 


