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Theoretisch kader 
Betrokkenheid van leerkrachten bij curriculumontwikkeling kan ervaring van mede- eigenaarschap 
bevorderen, waardoor de kans op daadwerkelijk curriculumgebruik toeneemt (Fullan, 2003). Als co-ontwerpers 
kunnen leerkrachten de mogelijkheden van een innovatief curriculum verkennen. Het co-ontwerpen van 
curriculumdoelstellingen en -betekenissen voor eigen klas kan het waardeoordeel over curriculumkwaliteit van 
leerkrachten en hun verwachting over implementatie beïnvloeden (Abrami, Poulsen & Chambers, 2004). 
Beslissingen rondom implementatie worden vaak gebaseerd op afwegingen over praktische bruikbaarheid van 
een curriculum, met name de afwegingen tussen de te investeren inspanningen in het nieuwe curriculum en de 
baten voor de klassenpraktijk (Doyle & Ponder, 1977) 
 
Methodologie 
In dit onderzoek werden leerkrachten uit de onderbouw van het basisonderwijs betrokken bij het co-ontwerpen 
van een ICT-geïntegreerd curriculum voor beginnende geletterdheid, PictoPal (McKenney & Voogt, 2009). Een 
case studie methode (Yin, 2003) is gebruikt om een set variabelen te onderzoeken. De onderzoeksvraag luidt: 
Wanneer leerkrachten betrokken worden bij het co-ontwerpen van een  ICT- geïntegreerd curriculum, wat 
betekent dat voor de implementatie en leerresultaten?  
Deelvragen zijn: 
       1. Welke  opvattingen hebben leerkrachten over het onderwijs/leren, ICT en beginnende geletterdheid? 
       2. Hoe ziet het collaboratieve curriculum eruit? 
       3. In welke mate integreren leerkrachten de co-ontworpen activiteiten in hun klas? 
       4. Wat zijn de leerresultaten van leerlingen die leren met het co-ontworpen curriculum? 

Twee teams van leerkrachten (n = 6) werden betrokken in co-ontwerp van PictoPal. In Team 1 namen vier 
leerkrachten deel, in Team 2 één leerkracht en twee leerkrachten in opleiding tot leraar basisonderwijs. Beide 
teams namen bestaande PictoPal computer- en klasactiviteiten als inspiratiebron. Gedurende drie bijeenkomsten, 
in totaal 9 uur, werkten beide teams aan hun co-ontwerp van acht geïntegreerde computer- en klasactiviteiten. De 
ontwerpbijeenkomsten werden geobserveerd en ondersteund door twee onderzoekers. De leerkrachten werden 
geïnterviewd over hun opvattingen over onderwijzen/leren, ICT en beginnende geletterdheid. Gedurende de 
implementatie van acht weken werd de mate van integratie van de co-ontworpen activiteiten in drie klassen 
geobserveerd. Vooraf aan PictoPal implementatie en achteraf werden de beginnende geletterdheid leerprestaties 
van hun leerlingen (n = 44) getest en die van leerlingen (n = 63) van een controle groep.  
 
Resultaten  
Uit de interviews bleek dat  visie van leerkrachten over onderwijs/leren de betrokkenheid van leerkracht bij het 
ontwerp en implementatie van een ICT geïntegreerd curriculum bepaalt. Leerkrachten met de opvatting dat een 
open leeromgeving met veel keuzen het leren stimuleert, zagen weinig baat in het co-ontwerpen en 
implementeren van PictoPal die zij als een gestructureerde leeromgeving met beperkte keuzemogelijkheden 
beschouwden. Leerkrachten wiens opvattingen overeenstemden met de PictoPal-uitgangspunten dachten positief 
over hun rol als co-ontwerper, voelden zich mede-eigenaar van het co-ontworpen curriculum en zelfverzekerd 
over implementatie. Ook vonden zij hun inspanningen (tijd en energie) in en de baten van PictoPal voor hun 
klassen in verhouding staan. De leerkrachten uit Team 1 hechtten veel belang aan tastbare producten als uitkomst 
van teambijeenkomsten. De leerkracht uit Team 2, die PictoPal geïmplementeerd heeft, was tevreden over 
PictoPal, maar paste sommige activiteiten gedurende de inrichting van de leeromgeving in haar klas. Resultaten 
laten zien dat leerkrachten in vergelijkbare mate de co-ontworpen activiteiten integreerden. Significante 
verschillen in integratie tussen klassen bleken alleen in het initiëren van schrijfactiviteiten en aanmoedigen van 
leerlingen om te praten over het verloop en ervaring van hun PictoPal klassenactiviteiten. In twee klassen blijkt 
de duur (acht weken) van het werken met PictoPal een significante voorspeller te zijn voor de mate van 
integratie van de activiteiten. De leerprestatie van de leerlingen die met PictoPal hebben gewerkt, waren 
significant hoger dan in de controle groep. In alle PictoPal klassen werden  leerwinsten behaald.  
 
Conclusie  
Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat betrokkenheid bij co-ontwerp beïnvloed wordt door 
onderwijsopvatting van leerkrachten. Gedurende het co-ontwerp zijn leerkrachten praktisch ingesteld. Een 
implicatie voor teamondersteuning is leerkrachten het voordeel en mogelijkheden van een ICT-integratie 
curriculum (in relatie tot hun onderwijsopvatting) laten inzien door in elke teambijeenkomst leerkrachten te 
betrekken in praktische productgerichte ontwerpactiviteiten. Geconcludeerd kan worden dat wanneer 



leerkrachten betrokken zijn in het co-ontwerp en de implementatie van een ICT-geïntegreerde curriculum, 
PictoPal, zij het curriculum succesvol implementeren en hun leerlingen leerwinsten behalen.  
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