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1	 Inleiding

Het	probleem
“Hier heb ik niets aan!” De titel van dit boek geeft in 
één simpele uitspraak een van de meest weerbarstige 
barrières weer die verdere integratie van ict binnen 
het onderwijs in de weg staat. Het probleem: leraren 
willen meer gebruik maken van digitaal leermateriaal, 
er is ook steeds meer materiaal beschikbaar, maar 
nog steeds vinden leraren en schoolleiders het aanbod 
niet bruikbaar. Waar ligt de oorzaak van dit probleem 
en welke maatregelen zouden we moeten treffen om 
te voorzien in de behoefte aan bruikbaar digitaal 
leermateriaal in het onderwijs? Kennisnet heeft 
experts uit verschillende disciplines uitgenodigd een 
antwoord te geven op deze vraag. Het resultaat treft u 
in deze essaybundel. 

Terugblik
Om het onderwijs te voorzien van bruikbaar digitaal 
leermateriaal is meer nodig dan alleen het ontwikkelen, 
produceren en verspreiden van leermaterialen. Als het 
zo eenvoudig was, dan zou het vraagstuk waarschijnlijk 
al in de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn opgelost. 
Toen al verstrekte de overheid aan alle scholen digitaal 
leermateriaal (en computers). Dat gebeurde voor 
basisscholen in het zogenoemde Print-Comenius project 
en voor de scholen voor voortgezet onderwijs in het 
NIVO-project. Ook latere stimuleringsprojecten zoals 
POCO, resulteerden in een forse toename van digitaal 
leermateriaal. Ondanks deze investeringen is het tot nu 
toe niet gelukt tegemoet te komen aan de vraag van het 
onderwijs.

Oplossingsrichtingen
Bruikbaar digitaal leermateriaal is het resultaat 
van een traject waarop tal van krachten van invloed 
zijn. Het gaat bijvoorbeeld om technologische, 
didactische, economische, juridische, organisatorische, 
maatschappelijke en veranderkundige aspecten. Deze 
invalshoeken komen in de verschillende essays aan 
bod. De voorliggende bundelt demonstreert daarmee 
in volle omvang de complexiteit van het vraagstuk. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de wens van leraren 
om te kunnen beschikken over bruikbaar digitaal 
leermateriaal zo’n weerbarstig vraagstuk is. 

De oplossingsrichtingen die de auteurs in deze 
bundel naar voren brengen omvatten in essentie drie 
thema’s. Het eerste thema is aanbod en vindbaarheid 
van digitaal leermateriaal (deel 1). De relevantie van 
dit thema ligt besloten in een sterk groeiend aanbod 
van digitaal leermateriaal waardoor de vindbaarheid 
een toenemend probleem wordt. Maar ervaringen 
uit het verleden leren dat het niet voldoende is om 
(de vindbaarheid van) het aanbod te vergroten. De 
essays agenderen dan ook nog andere thema’s die 
essentiële aanknopingspunten bevatten om in de 
toekomst leraren te kunnen voorzien van bruikbaar 
digitaal leermateriaal. Deze thema’s laten zich 
samenvatten onder de noemers eigenaarschap (deel II) 
en leiderschap (deel III). De belangrijkste motieven die 
in de drie centrale thema’s van deze bundel aan bod 
komen lichten we hierna kort toe.

Aanbod	&	vindbaarheid	(deel	I)
De eerste twee essays gaan over het vergroten 
van de vindbaarheid door metadateren: het 
classificeren en categoriseren van materiaal met 
algemene trefwoorden. Metadateren werkt alleen 
als ontwikkelaars het materiaal dat ze op de markt 
brengen volgens standaardafspraken metadateren. 
Ontwikkelaars doen dat zelden, en bovendien zijn er 
verschillende standaarden in omloop. Dat is een groot 
probleem, vindt Folmer. Hij vindt dat het tijd is voor 
een charmeoffensief om de voordelen van metadatering 
en standaarden duidelijk te maken. Ook De	Wit,	
Versloot	en	Roes laten zien hoe metadata kunnen 
helpen om de almaar groeiende bak aan materiaal 
beter doorzoekbaar te maken. Een notoir probleem is 
dat de bestaande metadata vaak niet aansluiten op de 
manier waarop leraren zoeken: goede kwaliteitscriteria 
ontbreken. De auteurs verwachten dat technieken 
zoals social tagging dit probleem kunnen helpen 
ondervangen en dat daarmee ook verbanden tussen 
leerobjecten en leerlijnen inzichtelijker kunnen worden 
gemaakt.  
 
Van	der	Neut betwijfelt of metadatering het probleem 
adequaat ondervangt: zoeken moet je leren en leraren 
zouden er meer bij ondersteund moeten worden. Ook 
wordt vaak verondersteld dat ontsluiten van digitaal 
leermateriaal een kwestie is van aanbieden van brokjes 
materiaal, met de juiste labels erop. Leraren kunnen 
daar dan, zo is de gedachte, hun eigen lesprogramma 
mee samenstellen (‘arrangeren’). Het arrangeren van 
leermateriaal tot complete leerlijnen is echter een 
vak apart, een punt dat De	Jong ook op tafel legt. 
Een digitaal filmpje of een oefentoets kun je uit een 
materialenbank plukken en inzetten voor de les, maar 
voor echt innovatieve ict-toepassingen heb je volgens 
hem professionele ontwikkelaars nodig. Ook Gademan 
vindt dat er over arrangeren te veel romantische 
ideeën worden verspreid. Vaak wordt namelijk 
verondersteld dat als je maar de juiste elementen 
gevonden hebt, je deze eenvoudig kunt arrangeren 

tot een geheel, terwijl dat zelden een goed product 
oplevert. Bruikbaar leermateriaal werkt volgens hem 
andersom: van macro naar micro.

Volgens Van	Elk	en	Keur en hun mede-auteurs zal er 
meer moeten gebeuren dan het doorzoekbaar maken 
van het huidige aanbod. Zij  betogen dat er in het 
aanbod zelf ook veel moet gebeuren. Volgens Van	Elk 
et al is het vooral zaak om leerobjecten te relateren 
aan complete leerlijnen, en de kwaliteit van materiaal 
inzichtelijk te maken. Ook Keur et al vinden dat het 
aanbod moet beter aansluiten op de vraag van de 
leraar: uiteindelijk moet hij het materiaal gebruiken. 

Eigenaarschap	(deel	II)
We zetten een stap in de toekomst. Het is 2025 en de 
techniek heeft niet stilgestaan. Hypermoderne gadgets 
zijn een standaard onderdeel van elk klaslokaal. Een 
onwaarschijnlijk beeld? Misschien, zegt Schravezande, 
of misschien zal het onderwijs de onstuitbare en 
relatief autonome ontwikkeling van de techniek 
vanzelf wel volgen. Schravezande werpt hiermee een 
belangrijke vraag op: Wie is eigenlijk de baas op de 
markt? Is dat het aanbod (de techniek), of is het de 
vraag (het onderwijs)? Volgens de auteurs uit deel 2 is 
dat het onderwijs. Maar wat wil het onderwijs?

Gebruiksgemak!, denken zowel Drost,	Ritzen	en	
Moonen. Leermateriaal dat het leven van de leraar 
makkelijker maakt, hem in staat stelt beter les te 
geven, hoeft zichzelf niet te bewijzen, en zal vanzelf 
aanslaan. Leraren hebben genoeg aan hun hoofd, laat 
Ritzen zien, en gebruik van ict is voor hen daarom 
geen doel op zich: alleen als het hen ontlast, en niet 
extra belast, zullen ze digitaal leermateriaal omarmen. 
Drost illustreert dit aan de hand van de snelle en 
onstuitbare opkomst van het kopieerapparaat in elke 
school. De Moonens vatten samen: een succesvolle 
onderwijsvernieuwing is nuttig, gemakkelijk en leuk om 
mee te werken. 
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Voogt	en	Pieters en Martens zitten op een strengere 
lijn. Natuurlijk moet techniek bruikbaar zijn, maar 
leraren mogen zelf ook meer initiatief tonen. Als 
je de leraar positioneert als een hulpbehoevende 
‘onprofessional’, zet je hem bij voorbaat buitenspel. 
Leraren zouden zich zelf veel verantwoordelijker 
moeten voelen voor de inrichting van hun onderwijs. 
Van	Schie	sluit zich daarbij aan, en benadrukt dat 
leraren dat niet alleen kunnen: een lerarenteam kan 
dat wel. Hulsbergen	illustreert hoe ver een school kan 
komen als de motivatie en het enthousiasme er is, mits 
ze daarbij voldoende ondersteund worden. 
 
Kral,	Coetsier	en	Uerz problematiseren deze lijn van 
denken: je kunt wel uitgaan van de wil van leraren, 
maar heel vaak is het onduidelijk wat leraren willen. 
Scholen kunnen hun behoeften niet goed specificeren 
en hebben daar hulp bij nodig: vraagverheldering. 
Want zolang de vraag niet duidelijk is, moeten ze 
blind op zoek naar bruikbaar materiaal.	De	Vries 
laat zien hoe de behoefte aan materiaal binnen een 
school geformuleerd kan worden door heel concreet 
te inventariseren wat er is, en een brede, maar 
concrete discussie te starten over waarvoor dat nu 
gebruikt wordt en waarom. Ook Van	Son	en	Vermeulen 
benadrukken dat een goede dialoog tussen lerarenteam 
en management daarbij nodig is: het management moet 
leraren uitdagen om hun verwachtingen te specificeren. 
 
Leiderschap	(deel	III)
Vraag en aanbod moeten dus meer met elkaar in 
overeenstemming worden gebracht. Ondersteuning 
daarbij, zowel in het verhelderen van de behoefte, 
als het vervullen ervan, is daarbij een noodzakelijke 
voorwaarde. Dat althans is de lijn die de auteurs in dit 
derde thema, leiderschap, nemen.
 

Gankema	en	Leendertse laten zien dat er op 
scholen vaak geen ‘drive’ is om serieus met digitaal 
leermateriaal aan de gang te gaan: ze worden er 
niet voldoende voor beloond. De kunst is om ervoor 
te zorgen dat de typische voordelen van ict ook tot 
hun recht komen. Volgens Gankema kan dat door 
bedrijfsmatiger te denken. Dit betekent, in lijn met 
Kral, dat scholen zullen moeten expliciteren welke 
voordelen ze van ict verwachten. Dat is niet alleen 
goed voor de portemonnee, maar ook voor de kwaliteit 
van het onderwijs. Leendertse betoogt dat het hele 
afrekensysteem van scholen gemoderniseerd moet 
worden, zodat leerdoelen die juist goed met ict 
behaald kunnen worden, meetellen in de beoordeling 
van scholen. Hier ligt volgens hem ook een duidelijke 
rol voor de overheid.
 
Een zekere mate van onderwijsvernieuwing is dus 
nodig om ict een natuurlijker plek in de school te 
geven. Bruining denkt dat dat niet op elke school 
vanzelf zal gaan. Volgens hem neigen scholen zich te 
ontwikkelen tot twee ideaaltypen, die beide weinig 
voedingsbodem bieden voor gebruik en ontwikkeling 
van digitaal leermateriaal. Een derde type school, 
die hij de netwerkschool noemt, biedt wél kansen. De 
tijd is rijp voor veranderingen, denken Wijnen	en	
Zuylen. Scholen hebben sinds kort het geld om zelf te 
bepalen welke leermiddelen zij passend vinden voor 
hun onderwijs. Materiaal is er genoeg, en er heerst een 
gunstige mentaliteit bij scholen om zaken zelf ter hand 
te nemen.

Bartling	en	Kloprogge geven een grote rol aan het 
schoolmanagement. Het management moet ervoor 
zorgen dat behoeften van leraren afgestemd worden 
op overige onderwijsprocessen. Bartling betoogt 
dat tot nu toe vooral is ingezet op een relatief kleine 
groep innovatieve leraren. Om digitaal leermateriaal 
werkelijk interessant te maken voor de grote midden- 
moot, moet het aanbod (en de taal) op hen worden 
afgestemd. Kloprogge vraagt zich juist af of de 
middenmoot de juiste doelgroep is. Een groot deel van 
de lerarenpopulatie is relatief oud en proberen hun 
handelen te veranderen is niet alleen erg moeilijk maar 
vooral niet nodig: de focus zou juist moeten liggen op 
de jongere leraren, die het onderwijs van de toekomst 
zullen vormen. Zij moeten geholpen worden hun 
ambities te realiseren. Ook Simon	Thomas vindt dat 
meer rekening gehouden moet worden met verschillen 
tussen leraren: de ene leraar wil en kan zelf materiaal 
ontwikkelen, terwijl de ander daar geen moeite voor 
wil doen. Schoolleiding en leraren zouden samen 
moeten bepalen wat goed is voor hun school en hun 
leerlingen. 

De afsluitende twee essays maken het lijdend voorwerp 
van de discussie tot het onderwerp: de leerling. 
Uiteindelijk is het de leerling die moet profiteren 
van het nieuwe materiaal. Volgens Eijspaert zouden 
leerlingen dan ook veel meer betrokken kunnen worden 
in de keuze en gebruik van leermateriaal. Theunissen 
gaat nog een stapje verder: volgens haar zal de 
technologie de leerling helpen om zelf regie te nemen 
over het eigen leren. 

Aftrap
Het probleem van bruikbaar digitaal leermateriaal 
is niet met één eenvoudige ingreep te verhelpen. 
Het aanbod zal zijn weg naar leraren moeten vinden, 
door het beter doorzoekbaar te maken en door 
materiaal aan te bieden dat werkelijk meerwaarde 
levert voor leraren. Leraren zelf spelen hier een 
fundamentele rol in: zij bepalen uiteindelijk of 
materiaal bruikbaar is of niet. Dit betekent geenszins 
dat de verantwoordelijkheid eenzijdig bij leraren 
gelegd kan worden: om vraag en aanbod op elkaar 
aan te laten sluiten, zullen schoolleiders, overheid, 
ondersteuningsorganisaties en andere partijen hen 
actief moeten ondersteunen. 

Met deze 27 essays is het debat nog niet besloten. 
Integendeel, deze bundel geldt wat ons betreft als 
de aftrap ervan. Op de Kennisnet website hebben we 
alle essays die zijn ingezonden geplaatst, waaronder 
ook een aantal uitstekende essays die niet opgenomen 
zijn in deze bundel, met de mogelijkheid daarop 
te reageren. De volledige collectie essays en het 
discussieforum vindt u op digitaalleermateriaal.
kennisnet.nl/publicaties en op onderzoek.kennisnet.nl. 

Alfons ten Brummelhuis
Melissa van Amerongen
Stichting Kennisnet
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Introductie
Digitale leermaterialen zijn niet nieuw. De voordelen 
zijn bekend en er komt gaandeweg ook meer digitaal 
materiaal beschikbaar. Maar het tempo van die opmars 
 valt tegen. En op het gebied van het vinden en toe- 
passen van digitale leermaterialen moeten nog de 
nodige uitdagingen worden overwonnen. In dit essay 
worden die uitdagingen geschetst en geïnventariseerd 
hoe bestaande ict-standaarden een bijdrage aan de 
oplossing kunnen leveren. Vervolgens wordt vanuit een 
technische invalshoek geanalyseerd waarom hier in de 
praktijk nog te weinig gebruik van wordt gemaakt én 
hoe die situatie kan worden verbeterd.

De	uitdaging
Het internettijdperk biedt eigenlijk iedereen de kans 
om digitale leermaterialen te ontwikkelen. Daartoe 
behoren niet alleen de traditionele uitgevers, maar ook 
docenten en onderwijsinstellingen. Hierdoor ontstaat 
een groot aanbod van leermateriaal. Dat is in principe 
een positieve ontwikkeling – een royale keuze aan 
leermateriaal is een goede zaak – maar brengt ook een 
aantal uitdagingen met zich mee, waaronder:

De vindbaarheid van de gewenste leermaterialen
Een groot aanbod van leermateriaal betekent dat er een 
enorme ‘bak’ aan leermiddelen ontstaat, wat het lastig 
maakt om het gewenste materiaal te vinden. Initiatieven 
als het leermiddelenplein (www.leermiddelenplein.nl) 
bieden het nodige overzicht, maar zullen nooit alle 
leerobjecten op alle aggregatieniveaus (denk aan 
figuren, tekstfragmenten et cetera) kunnen beschrijven.

De kwaliteit van deze leermaterialen
Omdat iedereen leermateriaal kan ontwikkelen en delen, 
zal niet alleen de hoeveelheid digitale leermaterialen 
snel toenemen. Ook het kwaliteitsverschil tussen de 
materialen zal groter worden. Immers: ook mensen 
zonder didactische achtergrond kunnen leermateriaal 
ontwikkelen en beschikbaar stellen. Scholen willen 
uiteraard kwalitatief hoogwaardig leermateriaal 
kunnen vinden. De vraag is dan ook hoe je die kwaliteit 
inzichtelijk kunt maken.

Het kunnen afspelen/gebruiken van deze 
leermaterialen
Indien materiaal gevonden wordt, kan het dan ook 
worden gebruikt binnen de elektronische leeromgeving 
(ELO) van de onderwijsinstelling? Die vraag lijkt 
triviaal, maar is het niet. Digitaal leermateriaal kan 
specifieke eisen stellen aan de afspeelomgeving. 
Oftewel: niet al het materiaal is ‘zomaar’ binnen alle 
elektronische leeromgevingen inzetbaar. Daarnaast 
kan hetzelfde leermateriaal er in sommige omgevingen 
anders uitzien of ander ‘gedrag’ vertonen. Zo kan de 
locatie van knoppen en de lay-out van figuren van 
computerscherm tot computerscherm verschillen, 
terwijl het leermateriaal identiek is.

Ir.	Erwin	Folmer (1975) werkt in het werkveld 
Interoperabiliteit en Standaardisatie van TNO 
Informatie- en Communicatietechnologie. Daarnaast is 
hij part-time werkzaam als Research Associate voor de 
Universiteit Twente. In beide rollen doet hij onderzoek 
naar de kwaliteit van semantische standaarden. Ook is 
hij betrokken als specialist open standaarden bij het 
programma Nederland Open in Verbinding.

1.	 Standaarden	als	sleutel	voor	effectief		
	 digitaal	leermateriaal

De duurzaamheid van deze leermaterialen 
Een vraag die vaak niet gesteld wordt, is of het 
digitaal leermateriaal in de toekomst (over vijf jaar 
bijvoorbeeld) nog afgespeeld kan worden. Dit is een 
serieus probleem. Ook nu blijkt het al vaak lastig om 
oudere bestandsformaten te openen en dat probleem 
zal nog veel groter worden. Dat geldt zeker voor 
multimediabestanden, waar patenten op rusten die voor 
een bepaalde periode zijn vrijgegeven, zoals MPEG4. Is 
het eigenlijk wel zinvol om leermaterialen – filmpjes 
in MPEG4 bijvoorbeeld – te ontwikkelen, waarvan 
het onduidelijk is of die over een paar jaar nog wel 
gebruikt kunnen én mogen worden? Dit vraagstuk, dat 
zowel een technische als een juridische component 
heeft, is uitgebreider geanalyseerd binnen het document 
“Standaarden en streaming media” (Folmer, 2007).

De	oplossing:	drie	open	standaarden	van	
EDUstandaard
“We hebben toch Google, en daar vinden we toch wat 
we zoeken?” Dit is een vaak gehoorde reactie van 
onderwijsprofessionals die worden geconfronteerd 
met de ‘vindbaarheid uitdaging’. Helaas is Google 
niet per definitie zaligmakend. Wie een zoekopdracht 
invoert, wordt vaak geconfronteerd met ellenlange 
resultatenlijsten. En specifiek zoeken naar leer- 
materiaal dat (bijvoorbeeld) aansluit op een 
specifieke onderwijsvorm is lastig. Metadatering 
maakt dat wel mogelijk. Maar om echt van de 
meerwaarde van metadata te profiteren, moet 
iedereen wel dezelfde metadata gebruiken: een 
standaard voor metadata is dus onontbeerlijk. 
In de Nederlandse onderwijssituatie bepaalt 
EduStandaard (www.edustandaard.nl) die standaarden. 
Voor metadata is de ‘Content-zoekprofiel PO-VO-BVE’-
standaard (www.edustandaard.nl/afspraken/001) 
ontwikkeld, die op haar beurt is gebaseerd op de 
internationale IEEE LOM standaard. Hiermee kunnen 
karakteristieken - inclusief karakteristieken die 
indicatief zijn voor de kwaliteit, zoals de herkomst 
van het leermateriaal – eenduidig worden beschreven. 

Vervolgens kan op die karakteristieken worden gezocht. 
In feite beschrijft de Content-zoekprofiel standaard 
dus welke metadata (denk aan titel, taal en een 
beschrijving van de rechten) beschreven moet worden 
en welke beschreven kan worden. Door de Content-
zoekprofiel standaard te hanteren bij het toevoegen 
van metadata aan leermateriaal, komt de oplossing 
voor de eerste twee uitdagingen (vindbaarheid en 
kwaliteit) dichterbij.

De oplossingen voor de twee andere gesignaleerde 
knelpunten (bruikbaarheid en duurzaamheid) liggen in 
dezelfde lijn: twee open standaarden van EDUstandaard. 
Leermaterialen op basis van open standaarden kunnen 
theoretisch in elke afspeelomgeving worden afgespeeld. 
Dat geldt voor vandaag, maar ook voor de toekomst. 
Uiteraard moeten de leveranciers van afspeelomge-
vingen die standaard dan wel ondersteunen en is het 
belangrijk om te beseffen dat toekomstig afspelen 
mogelijk omslachtig kan zijn. De door EduStandaard 
ontwikkelde standaarden zijn ‘content packaging’ 
(www.edustandaard.nl/afspraken/002) en ‘afspelen edu-
catieve content’ (www.edustandaard.nl/afspraken/006).

Een essentiële randvoorwaarde is dat de standaard 
‘open’ is. De meningen en definities van ‘openheid’ 
zijn helaas verre van eenduidig. In het Beheer- en 
OntwikkelModel Open Standaarden (Folmer, 2009) 
worden tien aspecten geschetst die invloed hebben 
op (de mate van) openheid. De Nederlandse overheid 
hanteert vier voorwaarden voor open standaarden 
(www.noiv.nl/vraag_en_antwoord/open_standaarden):
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1. De standaard is goedgekeurd en zal worden 
gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, 
en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van 
een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk 
is voor alle belanghebbende partijen (consensus of 
meerderheidsbeschikking enzovoort).

2. De standaard is gepubliceerd en over het 
specificatiedocument van de standaard kan vrijelijk 
worden beschikt of het document is te verkrijgen 
tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een 
ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar 
te stellen en te gebruiken om niet of tegen een 
nominale prijs. 

3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk 
aanwezige patenten - van (delen van) de standaard 
is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een 
royalty-free basis. 

4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van 
de standaard.

Hoewel deze voorwaarden aansluiten op het kabinets-
beleid (Ministerie Economische Zaken, 2007) en dus als 
een verplichting voor het onderwijs gelden, hebben 
nog niet alle onderwijsinstellingen de gevolgen helder 
in beeld. Standaarden als het Content-zoekprofiel 
zullen in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk 
worden opgenomen op de ‘pas-toe of leg-uit’ lijst 
van de overheid. Dit betekent dat de bestaande 
verplichting dus nadrukkelijker onder de aandacht 
wordt gebracht (www.forumstandaardisatie.nl/open-
standaarden/lijst-met-open-standaarden-voor-pas-
toe-of-leg-uit/). Overigens heeft het gebruik van open 
standaarden in het onderwijs niet alleen betrekking 
op leermateriaal. Ook websites moeten door open 
standaarden te hanteren, toegankelijk zijn (zie www.
webrichtlijnen.nl). Bovendien geldt deze verplichting 
voor bijvoorbeeld de gebruikte tekstdocumenten, 
figuren, video’s en leerlingendossiers.

Bij wijze van illustratie, een concrete uitwerking aan 
de hand van het bestandsformaat ‘Open Document 
Format’ (ODF). In tegenstelling tot het alom bekende 
DOC formaat van Microsoft, is ODF (dat ook is vermeld 
op de pas-toe of leg-uit lijst) een open standaard. 
Onderwijsinstellingen zijn dus net als alle andere 
overheden, verplicht om ODF te ondersteunen. Dit 
betekent dat een onderwijsinstelling die een ODF 
document van ouder of leerling ontvangt, dat document 
in ieder geval kan openen en niet als ‘onleesbaar’ mag 
retourneren. Bovendien moet een school in ODF (of PDF, 
ook een open bestandsformaat) kunnen ‘antwoorden’. 
Hoewel in dit essay drie open standaarden (waaronder 
metadata) als oplossing worden voorgesteld, moge het 
duidelijk zijn dat dit ‘slechts’ puzzelstukjes zijn van de 
overkoepelende oplossing.

De	praktijk
De standaarden zijn al jaren - het content zoekprofiel 
werd in 2006 geïntroduceerd - beschikbaar, maar 
er is helaas nog een lange weg te gaan. Een recent 
‘plugfest’ (een bijeenkomst waarin de uitwisselbaarheid 
getest wordt op basis van standaarden) toont aan dat 
deze standaard nog niet door alle leveranciers van 
leermateriaal en software (zowel auteursomgevingen als 
afspeelomgevingen) correct wordt toegepast (De Jong, 
2009). Tijdens dit plugfest werd de uitwisselbaarheid 
van het leermateriaal, variërend van’perfecte 
voorbeelden’ tot aanbod van educatieve uitgeverijen, 
binnen verschillende softwareomgevingen getest. Wat 
bleek? Ondanks het gebruik van standaarden konden 
de leermaterialen niet vanzelfsprekend binnen alle 
omgevingen worden afgespeeld. Het lijkt er dus op dat 
niet alle leveranciers de standaard hebben geadopteerd 
en/of correct hebben geïmplementeerd. Als die situatie 
niet verandert, is leermateriaal niet goed vindbaar, is 
de kwaliteit onvoldoende inzichtelijk, kan het materiaal 
niet goed in verschillende afspeelomgevingen worden 
gebruikt en blijft onduidelijk of het over enkele jaren 
nog wel afspeelbaar is.

Standaarden als sleutel voor effectief digitaal leermateriaal

Innovatie	verandermodellen	toegepast	op	de	
praktijk
Natuurlijk: adoptie van standaarden heeft tijd nodig. 
Maar we zijn inmiddels jaren verder en het tempo 
waarin de standaarden worden omarmd, blijft laag. 
Wat is daar de verklaring voor? Vanuit de onderwijs-
wetenschap wordt het model van Fullan (2001) vaak 
gebruikt om veranderingen binnen het onderwijsveld 
te verklaren. Binnen de niet onderwijsspecifieke 
innovatie- 
discipline, zijn Diffusion of Innovation (DOI) (Rogers, 
2003) en het Technology Acceptance Model (TAM) (Davis 
e.a., 1989) belangrijke theoretische modellen. Hoewel 
ieder model tot interessante inzichten zal leiden, 
beperken we ons in dit essay tot het Diffusion of 
Innovation model van Rogers.

Binnen dit model worden vijf stadia van het innovatie- 
beslissingsproces doorlopen: kennisneming, overtuiging/
draagvlak, beslissing (adoptie of verwerping), 
implementatie en bevestiging/bestendiging. Voor de 
standaarden op het gebied van leermaterialen geldt dat 
de overtuigingsfase nog niet succesvol is afgerond. Het 
innovatieproces loopt daardoor mogelijk spaak. Rogers 
onderscheidt een vijftal aspecten die van invloed zijn op 
het succesvol doorlopen van deze fase, zodat voldoende 
draagvlak wordt gecreëerd. Deze vijf aspecten kunnen de 
huidige praktijksituatie helpen verklaren:

1. Relatief voordeel
Is er relatief voordeel ten opzichte van voorgaande 
innovaties? Dit aspect is lastig te beoordelen, aangezien 
er geen vergelijkbare voorafgaande innovaties hebben 
plaatsgevonden.

2. Compatibiliteit
Compatibiliteit is de mate waarin de innovatie als 
consistent met bestaande waardes, ervaringen, 
oplossingen enzovoorts, wordt ervaren. Er kunnen op 
drie niveaus kanttekeningen bij de EDUstandaard- 
standaarden worden geplaatst:
a. Compatibiliteit met internationale standaarden. 

De relatie (afwijking van) met internationale 
standaarden is complex. Daardoor hanteert 
Nederland andere standaarden dan in het 
buitenland. Voor internationale leveranciers is dit 
lastig.

b. Compatibiliteit met andere standaarden in 
Nederland. Omdat twee verschillende standaarden 
voor metadata (Content-zoekprofiel en LORElom) 
worden gehanteerd, waarbij het toepassingsgebied 
binnen het onderwijs afwijkt, wordt de adoptie 
geschaad.

c. Compatibiliteit met verschillende versies van de 
standaard. Het Content-zoekprofiel is een standaard 
die al langere tijd stabiel is. Dat geldt, zij het in 
mindere mate, ook voor de standaard voor het 
Afspelen Educatieve Content. Een complicerende 
factor is dat de internationale versie van de 
standaard (SCORM) verschillende versies kent. Die 
verschillen dragen uiteraard niet bij aan een soepel 
adoptieproces.

Ter illustratie: het lijkt onwaarschijnlijk dat een 
internationale leverancier drie standaarden voor 
metadata - IEEE LOM als internationale standaard, 
Content-zoekprofiel als standaard voor po/vo/bve en 
LORElom als standaard voor het hoger onderwijs – zal 
adopteren. Bovendien kan de leverancier dan ook nog 
eens te maken krijgen met meerdere versies van iedere 
standaard.
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3. Complexiteit
Wie puur met een technische bril naar deze materie 
kijkt, zou kunnen concluderen dat de standaarden niet 
bijzonder complex zijn. De praktijk wijst, zo toont 
het eerder aangehaalde plugfest al aan, anders uit. 
Bovendien blijkt uit de validatietest met behulp van 
de eValidator, een hulpmiddel om de toepassing van 
de standaard te valideren (www.evalidator.nl), dat 
de implementatie bij elke leverancier verbeterd kan 
worden. Blijkbaar is de materie dus toch behoorlijk 
complex. Specifiek voor metadata geldt dat het (ver-
plichte) invullen van metadata-elementen als ingewik-
keld wordt ervaren.

4. Proefneming 
Bij proefneming gaat het om de vraag of men al kan 
proeven aan de gewenste eindsituatie. Helaas kunnen 
de voordelen pas worden ervaren als er veel digitaal 
leermateriaal beschikbaar is dat goed is gestandaar-
diseerd. De ‘kosten’ gaan in dit geval dus voor de baat 
uit: partijen kunnen de gewenste eindsituatie pas 
proeven als de standaarden breed zijn geadopteerd.

5. Observeerbaarheid (zichtbaarheid)
Anderen kunnen de adoptie van een standaard slechts 
beperkt observeren, helemaal nu de standaard door vele 
leveranciers ‘formeel’ geadopteerd is.

De	praktijk	–	oplossingen
Voor de geconstateerde knelpunten worden per aspect 
oplossingsrichtingen geschetst:

Compatibiliteit: Het adoptieoogpunt zou, veel meer dan 
technische overwegingen, leidend moeten zijn voor de 
compatibiliteitskeuzes. De compatibiliteit moet worden 
verhoogd door het optimaliseren en/of heroverwegen 
van eerdere beslissingen. Er moeten heldere kaders 
(bijvoorbeeld beleid rond nieuwe versies van een 
standaard) worden opgesteld, zodat de compatibiliteit 
toeneemt. Die kaders moeten bovendien goed aan de 
doelgroep kunnen worden uitgelegd.

Proefneming en Observeerbaarheid tonen een com-
municatieprobleem aan: de voordelen kunnen niet goed 
vooraf worden ervaren en adoptie van de standaarden 
is lastig waar te nemen. Communicatie van de te 
verwachten voordelen is dan ook noodzakelijk om dit 
knelpunt weg te nemen. Daarnaast moet transparant 
worden in hoeverre een standaard is geadopteerd, 
bijvoorbeeld door over- 
zichten op te stellen en te communiceren. Uiteraard kan 
niet worden volstaan met ‘mooie woorden’. Plugfests en 
certificeringen zouden extra duidelijkheid op kunnen 
leveren.

Conclusies
Voor de in dit essay belichte uitdagingen – 
vindbaarheid, kwaliteit, afspeelbaarheid en 
duurzaamheid – zijn oplossingen in de vorm van open 
standaarden beschikbaar en formeel verplicht gesteld. 
Het is de adoptie van deze oplossingen die achter 
blijft. Uit onze analyse blijkt dat het vergroten van de 
compatibiliteit van de standaarden, het verminderen 
van de ervaren complexiteit en extra aandacht voor 
communicatie, specifiek gericht op adoptie, kunnen 
helpen om de knelpunten te overwinnen. 

Als de standaarden beter geadopteerd zijn, wordt 
digitaal leermateriaal beter vindbaar. Dit zal een 
extra impuls geven aan de ontwikkeling van digitaal 
leermateriaal. Voor scholen en docenten is het daarbij 
een vereiste dat leermateriaal wordt aangeschaft en 
ontwikkeld op basis van open standaarden. Bij het ter 
beschikking stellen van zelf ontwikkelde ‘open’ leer- 
materialen, is het van belang dat er geen rechten 
rusten op (delen van) dit materiaal, zoals foto’s die van 
internet afkomstig zijn.

Standaarden als sleutel voor effectief digitaal leermateriaal

Verder	onderzoek	&	mogelijke	ontwikkelingen
Hoewel in dit essay gekozen is voor een technische 
invalshoek, is het interessant om de problematiek 
ook aan de hand van andere modellen (zoals Fullan) 
te belichten. Zo kunnen bijvoorbeeld de bestuurlijke 
aspecten in kaart worden gebracht. Het versterken 
van het opdrachtgeverschap in het onderwijs – zowel 
voor de aanschaf van digitaal leermateriaal als van de 
systemen voor auteurs- en afspeelomgevingen – kan 
een manier zijn om leveranciers te ‘dwingen’ de stan-
daarden te adopteren. Dit is echter lastig te realiseren 
als het probleem niet op bestuurlijk niveau wordt 
ervaren. In dat geval kan (aanvullende) regelgeving 
vanuit de overheid noodzakelijk zijn. De eerste stap 
daartoe is inmiddels gezet, want open standaarden 
zijn binnen de (semi-)publieke sector verplicht. Een 
tweede stap is het opnemen van (bijvoorbeeld) het 
Content-zoekprofiel op de ‘pas-toe of leg-uit’ lijst. 
Daarnaast kan worden gedacht aan het opleggen van 
sancties aan onderwijsinstellingen die zich niet aan 
de (nu al geldende) regelgeving houden. Aanvullende 
innovaties om adoptie te stimuleren, zoals automatisch 
metadateren, kunnen noodzakelijk zijn. Daarnaast kan 
sociale metadata een mogelijke oplossing betekenen 
voor het kwaliteitsvraagstuk. Docenten die elkaars 
leermateriaal op websites beoordelen, analoog aan 
bijvoorbeeld hotelbeoordelingen, kan de kwaliteit 
beter inzichtelijk maken.
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Introductie
Slechts 15% van de leermaterialen in het basisonder-
wijs en 16% in het voortgezet onderwijs is digitaal. In 
het middelbaar beroepsonderwijs ligt het percentage 
hoger, namelijk 35%, maar nog steeds erg laag. 
Bovendien groeien deze aantallen erg langzaam. In 
2009 is het gebruik slechts met 1 à 2% gestegen ten 
opzichte van 2008. Dit terwijl leraren in alle sectoren 
het erover eens zijn dat digitaal leermateriaal veel 
te bieden heeft en daarom een grote stijging in het 
gebruik van digitaal leermateriaal verwachten.

De laatste jaren is er veel gedaan om het gebruik 
van digitaal leermateriaal te stimuleren, maar tot op 
heden zonder veel succes. Uit de Vier in Balans Monitor 
van Kennisnet (2009) blijkt dat leraren de beperkte 
beschikbaarheid van (bruikbaar) digitaal leermateriaal 
zien als één van de belangrijkste knelpunten. Wij zijn 
van mening dat digitaal leermateriaal pas daad- 
werkelijk beschikbaar is als aan de volgende twee 
eisen wordt voldaan: 
1.  Er bestaat voldoende relevant materiaal van goede 

kwaliteit;
2.  Het materiaal kan worden gevonden door diegene 

die het zoekt.

De eerste voorwaarde ligt erg voor de hand. Digitaal 
leermateriaal moet bestaan alvorens het beschikbaar 
kan zijn. Daarnaast is een goede kwaliteit essentieel 
om bruikbaar te zijn. Om de ontwikkeling van meer 
digitaal leermateriaal te stimuleren is in 2009 gestart 
met WikiWijs, een initiatief om het ontwikkelen, 
vinden en gebruiken van digitaal leermateriaal in het 
onderwijs te stimuleren en te vergemakkelijken. 

Het belang van de tweede voorwaarde, vindbaarheid, 
wordt ook door leraren herkend, zoals blijkt uit de 
‘Vier in Balans Monitor’. In alle sectoren geven leraren 
aan dat het beter vindbaar maken van aanwezig 
digitaal leermateriaal prioriteit moet hebben. Het 
belang van het vindbaar maken van digitaal leermateri-
aal blijkt ook uit de vijf stappen binnen de educatieve 
contentketen (zie figuur 1). De meest essentiële stap in 
de contentketen is de “zoeken & vinden” stap, die de 
brug slaat tussen de ontwikkelde content en de gebrui-
kers. Pas als er voldoende leermateriaal van goede 
kwaliteit is en dit materiaal gevonden kan worden zal 
het gebruik ervan toenemen. 

Joost	de	Wit is innovator bij TNO Informatie- en 
Communicatietechnologie. Hij houdt zich bezig 
met aanbevelingsystemen. Deze systemen leren wat 
gebruikers relevant vinden en bevelen vervolgens 
relevante content (zoals tv programma’s, boeken, cd’s 
etc.) aan. 

Corné	Versloot is innovator bij TNO Informatie- en 
Communicatietechnologie. Hij houdt zich bezig met 
media mining technologie, oftewel de vraag hoe (semi) 
automatisch informatie kan worden gehaald uit content. 
Zijn focus ligt met name op het gebied van text-mining. 

Jasper	Roes	is innovator en consultant bij TNO 
Informatie- en Communicatietechnologie. Hij houdt 
zich bezig met interoperabiliteit tussen organisaties 
en met het ontwikkelen van semantische standaarden. 
Hij heeft daarbij een bijzondere belangstelling voor 
interoperabilteit en het toepassen en gebruiken van 
standaarden in het onderwijsveld.

2.	 Content	is	king,	maar	dan	moet	je	het	wel	
	 kunnen	vinden

Dit essay gaat in op het belang van de vindbaarheid 
van digitaal leermateriaal. Daarnaast worden een 
aantal mogelijkheden aangedragen om de vindbaarheid 
en daarmee de hoeveelheid bruikbaar digitaal 
leermateriaal te vergroten, zonder extra inspanningen 
van de gebruikers en ontwikkelaars.

Zoeken	en	vinden
Veel van het huidige leermateriaal is ongestructureerd 
beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een 
internetpagina, audiovisuele media, leereenheid 
of zelfs een complete cursus. Ongestructureerde 
data is moeilijk doorzoekbaar omdat de betekenis 
en context van de data niet door zoekmachines kan 
worden begrepen. Een zoekmachine kan bijvoorbeeld 
niet automatisch herkennen wat er in een afbeelding 
te zien is of waar een video over gaat. Met tekst 
hebben zoekmachines relatief gezien minder moeite 
omdat de zoekvraag en de data waarin gezocht wordt 
beide uit woorden bestaan en zoekmachines goed 
woorden kunnen vergelijken. Vaak krijgt de gebruiker 
toch niet wat hij zoekt, omdat zoekmachines meestal 
slecht betekenissen interpreteren. Een gebruiker 
die op zoek is naar informatie over het eiland Java 
krijgt in veel zoekmachines vooral resultaten over de 
programmeertaal als hij op ‘Java’ zoekt.

Om afbeeldingen, video’s, audio en andere niet 
tekstuele data (content) doorzoekbaar te maken wordt 
deze content vaak voorzien van een beschrijving. Een 
zoekmachine zoekt in deze beschrijving en geeft de 
bijbehorende content terug als resultaat. Wanneer je 
bijvoorbeeld op YouTube zoekt op ‘Pythagoras’, bestaat 
het resultaat uit alle filmpjes met ‘Pythagoras’ in de titel 
of beschrijving, ook al gaat het filmpje helemaal niet 
over deze Griekse filosoof. Een heldere en eenduidige 
beschrijving van de content in de vorm van metadata is 
daarom voor de vindbaarheid essentieel.

Metadata	en	standaarden
Metadata zijn gegevens die karakteristieken van andere 
gegevens vastleggen. Metadata van een boek zijn 
bijvoorbeeld: auteur en ISBN. Wanneer de metadata 
wordt gekoppeld aan de data waar deze betrekking op 
heeft is het bruikbaar bij het zoeken. Bol.com heeft 
bijvoorbeeld als metadata van alle boeken het ISBN 
vastgelegd waardoor eenvoudig het juiste boek bij een 
ISBN gevonden kan worden.

Om digitale leermaterialen vindbaar te maken moeten ze 
worden voorzien van metadata waarvan de structuur is 
vastgelegd in metadata-standaarden. Met de beschikbare 
(open) metadata-standaarden wordt de metadata helder 
en eenduidig vastgelegd en is de betekenis helder. Het 
voordeel van het gebruik van open standaarden (NOiV, 
2009) is dat deze de gebruiker niet voor buitensporige 
kosten plaatsen en dat iedere partij de standaard 
zonder beperkingen mag gebruiken.

Ontwikkelaar Gebruiker

Ontwikkelen
Beschikbaar

stellen
Zoeken 

& vinden
Arrangeren Gebruiken

Figuur 1: de educatieve contentketen
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In het onderwijsveld zijn momenteel twee (open) 
standaarden in gebruik voor het vastleggen van 
metadata van digitaal leermateriaal:

	■ Het Content-zoekprofiel PO-VO-BVE van EduStandaard 
(2006).
	■ De LoreLOM standaard van de Surf Foundation (2009).

Velden in de standaarden die de vindbaarheid van 
digitaal leermateriaal bevorderen zijn bijvoorbeeld 
titel, beschrijving en sleutelwoorden, maar ook de 
beoogde leeftijdscategorie en de moeilijkheidsgraad. 
Zo kan de gebruiker niet alleen digitaal leermateriaal 
over het juiste onderwerp vinden, maar ook voor de 
juiste doelgroep of toepassing.

Van	twee	naar	één
Het content-zoekprofiel en de LoreLOM standaard 
zijn beide gebaseerd op de internationale IEEE-LOM 
standaard. Ondanks dat ze gericht zijn op verschillende 
delen van het onderwijsveld (CZP op het PO-VO-BVE, 
LoreLOM op het hoger- en wetenschappelijk onderwijs) 
overlappen ze op een groot aantal punten. Dankzij 
de twee metadata standaarden is veel digitaal 
leermateriaal beter vindbaar. Echter, leermateriaal 
dat geclassificeerd is volgens de ene standaard is 
vaak niet goed vindbaar met de classificaties van de 
andere standaard. Het migreren van beide metadata 
standaarden naar één ‘nieuwe’ metadata standaard, 
waar Kennisnet en de Surf Foundation momenteel 
mee bezig zijn, is daarom van essentieel belang 
om in de toekomst digitaal leermateriaal voor alle 
onderwijsvelden vindbaar en daarmee beschikbaar te 
maken. 

Verlichten	van	administratieve	last
De bestaande metadata standaarden zijn een goede 
eerste stap om de vindbaarheid van digitaal leer- 
materiaal in Nederland te bevorderen. Het vastleggen 
van de metadata wordt echter vaak als een administra-
tieve last ervaren. Het vullen van de verplichte velden 
kost aardig wat tijd en is niet altijd triviaal. Een nog 
groter probleem vormt de reeds bestaande hoeveelheid 
digitaal leermateriaal. Het vastleggen van de metadata 
voor al dit leermateriaal is enorm tijdrovend waardoor 
dit niet of slechts gedeeltelijk gebeurt. Het leer- 
materiaal is hierdoor moeilijk te vinden. Gelukkig 
zijn er tal van mogelijkheden beschikbaar om de 
ontwikkelaars te ondersteunen bij het metadateren van 
hun materiaal en om leermateriaal beter vindbaar te 
maken.

Laagdrempelige invoer van gegevens
Één van de meest voor de hand liggende stappen is 
het vereenvoudigen van het invullen van de metadata. 
Het invullen moet leuk zijn en niet nodeloos veel 
tijd kosten. Het aanbieden van een applicatie die de 
gebruiker alleen vraagt om de relevantie informatie 
maakt het invullen veel gebruikersvriendelijker. 
Daarnaast kan de applicatie de velden die op voorhand 
bekend zijn, zoals URL en bestandsformaat, vooraf 
invullen. Bij velden die de gebruiker moet vullen 
kan de applicatie suggesties doen. Als de gebruiker 
net vijf maal Nederlandstalig leermateriaal heeft 
gemetadateerd is de kans groot dat het zesde ook 
Nederlandstalig is, dus kan hij dit als suggestie 
krijgen. Al met al is het belangrijk om te voorkomen 
dat de gebruiker het gevoel krijgt dat hij zinloos werk 
uitvoert. Daarom is het belangrijk om te laten zien 
waarvoor hij het doet, bijvoorbeeld door te laten 
zien dat leermateriaal dat van goede metadata is 
voorzien vaker gevonden en gebruikt wordt dan slecht 
gemetadateerd leermateriaal.
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Social	tagging
Een manier om bijvoorbeeld de sleutelwoorden toe te 
kennen is door gebruik te maken van social tagging. 
Bij social tagging, of collaborative tagging, worden 
de sleutelwoorden door willekeurige gebruikers 
toegevoegd. Wanneer je een grote groep mensen 
los van elkaar een foto van president Obama toont 
en vraagt om er een aantal sleutelwoorden aan toe 
te wijzen, dan is de kans groot dat veel mensen 
het label ‘Obama’ of ‘president van Amerika’ aan 
de foto zullen toekennen. Als een groot deel van de 
gebruikers voor dit label kiest, dan is dat blijkbaar 
een representatieve beschrijving van de foto. Op deze 
manier kunnen docenten en/of leerlingen digitaal 
leermateriaal labellen (Bateman e.a., 2007). Essentieel 
voor social tagging is het aantal gebruikers dat bereid 
is om labels toe te voegen. Met een kleine groep 
enthousiastelingen kan echter veel worden bereikt, 
waarna de resultaten beter worden naarmate er meer 
gebruikers sleutelwoorden toevoegen, het welbekende 
sneeuwbaleffect. 

Automatisch	metadateren
Met geavanceerde data mining technieken kost het veel 
minder tijd om digitaal leermateriaal van metadata 
te voorzien. Met deze technologie is het mogelijk 
om automatisch metadata uit het leermateriaal af te 
leiden en deze toe te voegen aan het profiel. Welke 
technologie toepasbaar is hangt sterk af van het 
type leermateriaal. Grofweg zijn er drie typen te 
onderscheiden: tekst, audio en video.

Wanneer het leermateriaal tekst bevat kan er tekst 
mining op worden toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld 
termextractie worden gebruikt om automatisch 
relevante onderwerpen uit de tekst te extraheren. Deze 
onderwerpen zijn vaak een goede beschrijving van de 
tekst en kunnen als sleutelwoord worden gebruikt. Een 
andere techniek die inzetbaar is, is het automatisch 

samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Het 
resultaat hiervan kan gebruikt worden als beschrijving. 
Het is ook mogelijk om de tekst te gebruiken voor 
automatische categorisatie, bijvoorbeeld op basis van 
leeftijdscategorie.

Ook op het gebied van audiovisuele media kan data 
mining de benodigde hoeveelheid werk terugbrengen. 
Spraakherkenning kan bijvoorbeeld de gesproken tekst 
in audio en video fragmenten automatisch omzetten 
naar tekst. De tekst kan vervolgens door middel van 
tekstmining technieken worden ingezet om het profiel 
te vullen. Ook kan met behulp van audiomining de taal 
die wordt gesproken in een beeld- of geluidsfragment 
worden herkend. In videofragmenten kan daarnaast 
nog gebruik gemaakt worden van Optical Character 
Recognition (OCR), een techniek waarmee tekst die in 
beeld verschijnt kan worden herkend.

Digitaal	leermateriaal	vinden	á	la	Google
De grote kracht van Google is dat wat je zoekt meestal 
op de eerste paar pagina’s staat. Dat komt doordat 
Google goed in staat is om de relevantie en de kwaliteit 
van webpagina’s te bepalen door te kijken naar het 
aantal andere websites die doorlinken naar de website 
in kwestie (Page e.a., 1998). Hoe meer er naar de 
website wordt verwezen, hoe relevanter de website is. 
Daarnaast draagt de verwijzing van een erg relevante 
site meer bij aan de relevantie van de website dan de 
verwijzing van een minder relevante site. Met andere 
woorden: als nu.nl naar de website verwijst wordt hij 
relevanter bevonden dan wanneer mijneerstewebsite.
nl ernaar verwijst. Een soortgelijke aanpak zou ook 
gebruikt kunnen worden bij het zoeken en vinden van 
digitaal leermateriaal. Als een gebruiker leermateriaal 
zoekt wil diegene immers ook dat het meest relevante 
materiaal bovenaan staat.

Joost de Wit, Corné Versloot en Jasper Roes
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Om de relevantie van leermateriaal te bepalen kan 
er gebruik gemaakt worden van de al bestaande 
aggegratieniveaus (zie figuur 2). Op niveau 1 vinden 
we losse plaatjes, alinea’s en video’s. Worden deze 
gecombineerd dan ontstaat leermateriaal van niveau 2. 
Op het derde niveau vinden we leereenheden, bijvoor-
beeld een combinatie van een instaptoets over rekenen 
met kwadraten, uitleg over de stelling van Pythagoras, 
uitmondend in een eindtoets. Een complete cursus valt 
binnen niveau 4.

Leermateriaal staat dus over het algemeen niet 
op zichzelf, maar er liggen verbanden tussen 
leermaterialen. Leermateriaal kan opgebouwd zijn 
uit leermateriaal van een lager aggregatieniveau 
en materialen kunnen naar elkaar verwijzen. Deze 
verbanden kunnen gezien worden als links tussen 
websites. Figuur 2 illustreert deze situatie en laat 
leermateriaal op verschillende aggregatieniveaus zien, 
samen met hun onderlinge verbanden. 

Figuur 2: verbanden tussen leermateriaal op 
verschillende aggregatieniveaus

Een afbeelding (niveau 1) die in veel leermateriaal 
(niveau 2) opgenomen is zal niet zonder reden zo vaak 
worden opgenomen. Blijkbaar is het een goede afbeel-
ding. Als een gebruiker de keuze heeft uit twee video’s 
over de stelling van Pythagoras dan is het logisch om te 
kiezen voor de video die het meest wordt opgenomen 
in ander leermateriaal. Over dit leermateriaal zijn veel 
mensen blijkbaar tevreden, anders hadden ze wel een 
andere keuze gemaakt. Dit principe kan ook andersom 
worden gebruikt: leermateriaal dat veel populaire 
afbeeldingen en filmpjes bevat is mogelijk relevanter 
dan leermateriaal dat uit minder populaire fragmenten 
bestaat.

Door deze verbanden te gebruiken kan er een uitspraak 
worden gedaan over de relevantie van leermateriaal 
en kunnen zoekresultaten zo worden geordend dat het 
meest relevante leermateriaal bovenaan komt te staan. 
Voor deze manier van vinden is het niet noodzakelijk 
dat leermateriaal veel gebruikt wordt, de relevantie 
wordt namelijk bepaald aan de hand van de opname van 
leer- 
materiaal in ander leermateriaal. Wel is het van 
belang dat de verbanden vastgelegd gaan worden, 
waardoor ook hier een sneeuwbaleffect kan ontstaan. 
Het vastleggen van één nieuw verband kan namelijk in 
de praktijk leiden tot veel meer (indirecte) verbanden. 
Door de verbanden van (een deel van) het bestaande 
leermateriaal vast te leggen kan dit sneeuwbaleffect 
worden versterkt.
 

leermateriaal van 
lage kwaliteit

leermateriaal van
hoge kwaliteit

4.

3.

2.

1.

Conclusie
In dit essay hebben we laten zien dat het ontwikkelen 
van nieuw leermateriaal de beperkte beschikbaarheid 
van digitaal leermateriaal niet zondermeer oplost. 
Een aspect dat minstens zo belangrijk is, is het beter 
vindbaar maken van digitaal leermateriaal. Veel 
van het huidige leermateriaal is moeilijk vindbaar 
doordat ongestructureerd beschikbaar is. De huidige 
metadata-standaarden zijn een goede eerste stap om 
de vindbaarheid te verbeteren omdat ze zorgen voor 
gestandaardiseerde en gestructureerde metadata. Het 
vullen van de profielen is echter een administratieve 
last en gebeurt daardoor niet of slechts gedeeltelijk. 
Dit geldt voor nieuw, maar zeker voor bestaand 
materiaal. Door bestaande technieken (automatisch 
metadateren, social tagging, data mining en de Google 
manier van vinden) innovatief toe te passen wordt 
de metadata van digitaal leermateriaal naar een 
hoger niveau gebracht waardoor het materiaal beter 
vindbaar is. Een betere vindbaarheid leidt vervolgens 
tot een betere beschikbaarheid waardoor de gepresen-
teerde innovaties de kans bieden om de verwachtingen 
van leerkrachten te vervullen!
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Irma van der Neut

Leraren geven al ruim tien jaar aan dat zij behoefte 
hebben aan bruikbaar digitaal leermateriaal. Het 
gebrek hieraan belemmert volgens hen de inbedding 
van ict in hun onderwijs. Leraren willen allereerst 
dat het eenvoudiger wordt om bestaande digitale 
leermaterialen te zoeken en te vinden. Bovendien 
vinden zij het belangrijk dat zij de ruimte krijgen 
om te experimenteren, zodat zij zelf ontdekken welke 
digitale leermiddelen aansluiten op hun manier van 
lesgeven (Kennisnet, 2009).

Kennisnet investeert sinds 2004 in een betere 
ontsluiting van digitale leerobjecten via het 
programma Educatieve Contentketen (ECK). Deze keten 
bestaat voor digitaal leermateriaal uit vijf stappen: 
ontwikkelen, beschikbaar stellen, zoeken en vinden, 
arrangeren en gebruik door de lerende.

Figuur 1: de Educatieve Contentketen

Kennisnet investeert vooral in de eerste drie stappen, 
die er uiteindelijk toe moeten leiden dat leraren 
digitaal leermateriaal sneller vinden. Onze overtuiging 
is dat deze investeringen alleen lonen, wanneer de 
leraren scholing en ondersteuning krijgen. Zij moeten 
immers bepalen naar welk digitaal leermateriaal zij 
op zoek zijn, zij moeten beschikken over strategieën 
om materiaal te vinden, het materiaal beoordelen 
op bruikbaarheid en kwaliteit en het vervolgens 
arrangeren, technisch beschikbaar stellen in hun 
elektronische leeromgeving en didactisch inbedden in 
hun onderwijs (Van der Neut, 2009).

Irma	van	der	Neut is senior onderzoeker bij IVA 
Beleidsonderzoek en advies. Zij specialiseert zich in 
vraagstukken op het gebied van onderwijsinnovatie 
en ict. Aandachtspunt daarbij is de ontsluiting en 
het gebruik van digitaal leermateriaal voor en door 
leraren.

3.	 Ontsluiten	van	digitale	leerobjecten?		
	 Investeer	ook	in	de	leraar
 

Investeringen	in	het	ontsluiten	van	digitaal	
leermateriaal	hebben	resultaat
Kennisnet is in 2004 gestart met het programma 
Educatieve Contentketen om de uitwisseling van 
digitaal leermateriaal te verbeteren. Diverse zaken 
staan deze uitwisseling in de weg:

	■ Er zijn geen uniforme afspraken op het gebied 
van inhoudelijke en technische standaarden 
(Onderwijsraad, 2003).
	■ Er zijn verschillende databases met informatie over 
leermiddelen.
	■ Er zijn barrières bij de ontwikkeling van digitaal 
leermateriaal (Montenarie, 2005).

Kennisnet heeft besloten om te investeren in de 
ontwikkeling van metadata(standaarden) voor po, vo 
en mbo (Montenarie, 2005). Metadata bestaan uit een 
set van gegevens waarmee ontwikkelaars een stuk 
leermateriaal (een leerobject) karakteriseren. Dat zijn 
bijvoorbeeld: titel, beschrijving, competenties waarop 
het materiaal betrekking heeft, niveau, didactisch 
type, enzovoort (Digitale Universiteit, 2007). Daarnaast 
investeert Kennisnet in de ontwikkeling van digitaal 
leermateriaal en één uniforme zoekinterface, die 
leraren in staat stelt in verschillende databases te 
zoeken (Montenarie, 2005).

Het programma Educatieve Contentketen levert het 
volgende op:

	■ Een content-zoekprofiel PO-VO-BVE. Op basis van 
een internationale standaard (IEEE-LOM) is voor 
het Nederlandse onderwijs een afspraak (metadata) 
ontwikkeld om digitale leermiddelen op een heldere 
en eenvoudige manier te beschrijven (Vereniging 
EduStandaard, 2006). 

	■ Educatieve Repositories Netwerk (Edurep), een 
netwerk van educatieve databases. Veel uitgeverijen, 
onderwijsinstellingen en cultureel-maatschappelijke 
organisaties hebben een collectie van digitaal 
leermateriaal. Edurep haalt metadata op uit de 
educatieve databases, slaat ze op en maakt het 
mogelijk ze via een zoekmachine te doorzoeken. 
Scholen kunnen de zoekfunctie van Edurep 
inbedden in hun eigen web- of leeromgeving 
(www.edurep.kennisnet.nl). 
	■ De educatieve zoekmachine Da Vindi (www.davindi.
nl). Via Da Vindi kan men digitale informatie vinden, 
zoals bijvoorbeeld audiofragmenten, tekst, foto’s 
en film. Da Vindi maakt gebruik van de metadata 
van Edurep om educatieve databases te doorzoeken. 
Een educatieve database werkt op basis van 
afspraken. Een aanbieder plaatst leermateriaal in de 
database, voorzien van metadata. Leraren gebruiken 
deze metadata om het materiaal te vinden. Een 
zoekmachine doorzoekt de metadata in de educatieve 
database. Voorbeelden van educatieve databases 
voor het Nederlandse onderwijs zijn: Edurep, 
Educatieve Contentcatalogus, Leermiddelen database 
PO, Leermiddelen database VO, Samendelen  
Leermaterialenbank (in ontwikkeling) en Teleblik.
	■ De regeling Contentstimulering (2005 t/m 2007). 
Via deze regeling konden partijen de vraag naar 
webbased educatieve content voor po, vo en bve in 
kaart brengen en een plan maken om deze content 
op basis van een bedrijfsmodel te ontwikkelen en 
te exploiteren. De feitelijke ontwikkeling en het 
gebruik van content maken geen deel uit van de 
stimuleringsregeling. In totaal zijn 28 projecten 
gehonoreerd (Pennings e.a., 2009).
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Dankzij deze maatregelen is de uitwisseling van 
gegevens verbeterd en hebben leraren een grote 
hoeveelheid digitaal materiaal binnen handbereik. 
Desondanks geven zij anno 2009 nog steeds aan dat 
er onvoldoende digitaal leermateriaal is en dat het 
materiaal lastig te vinden is. Dat is een tegenvaller. 
Investeringen in de ontwikkeling en de verbeterde 
uitwisseling van digitaal leermateriaal volstaan dus 
niet. Wat is er dan nog meer nodig?

Scholen	hebben	technische	ondersteuning	
nodig
Om hun leraren te faciliteren bij het zoeken en vinden 
van digitaal leermateriaal kunnen scholen Edurep 
inbedden in hun elektronische leeromgeving. Leraren 
zoeken dan met behulp van metadata in alle bij 
Edurep aangesloten databases. In hoeverre scholen 
Edurep inbedden in hun elektronische leeromgeving 
is niet bekend. In de praktijk blijkt wel dat dit 
technisch dermate ingewikkeld is, dat scholen hierbij 
ondersteuning nodig hebben (Van der Neut, 2009). 

Ook hebben zij ondersteuning en training nodig 
bij het ontwikkelen en inrichten van een geschikte 
digitale werkomgeving, waarin leraren het materiaal 
arrangeren en uiteindelijk beschikbaar stellen aan 
leerlingen.

Leraren	hebben	ondersteuning	nodig	bij	
zoeken	en	vinden	van	digitaal	leermateriaal
Het zoeken en vinden van digitale leerobjecten blijkt 
in de praktijk geen sinecure te zijn. Leraren zoeken 
vrijwel dagelijks informatie op het internet. Ze maken 
daarbij vooral gebruik van Google en Da Vindi en typen 
veelal één tag in of, als de informatie niet specifiek 
genoeg is, meerdere tags (Driessen e.a., 2009). Leraren 
zoeken ook gericht in databases die voor het onderwijs 
bestemd zijn, zoals bijvoorbeeld Teleblik, de site van 
Kennisnet of lesidee.nl (Van der Neut, 2009). 

Uit een praktijkvoorbeeld in het primair onderwijs 
blijkt dat het zoeken van digitaal leermateriaal via 
Google en in onderwijsdatabases een arbeidsintensief 
proces is. De leraren zoeken via Google naar digitaal 
leermateriaal waarmee zij bepaalde onderwijskundige 
doelen kunnen bereiken. Ze tikken net zo lang nieuwe 
tags of combinaties van tags in totdat zij geschikt 
materiaal vinden. Dit kost hun veel tijd (Van der Neut, 
2009).  

Ontsluiten van digitale leerobjecten? Investeer ook in de leraar

Uit hetzelfde praktijkvoorbeeld blijkt dat het 
zoekproces eenvoudiger en sneller kan verlopen met 
gerichte ondersteuning. Die bestond uit een specifieke 
set van metadata en gerichte scholing in het gebruik 
ervan. De leraren hebben een nieuwe set van metadata 
uitgetest, die hun in staat stelt digitale leerobjecten 
te zoeken op basis van kern- en tussendoelen. Leraren 
die het nieuwe systeem hebben uitgeprobeerd, zijn 
van mening dat het efficiënt en tijdbesparend is. Ze 
zien de voordelen van gemetadateerde leerobjecten. 
Enerzijds besparen die tijd, anderzijds kunnen 
de leraren een eenmaal samengesteld digitaal 
arrangement het volgende schooljaar weer snel up-to-
date maken. 

Tijdens de pilot kregen de leraren scholing in het 
zoeken en vinden van digitaal leermateriaal met 
behulp van kern- en tussendoelen. Deze scholing bleek 
nodig. Daarnaast vragen de leraren zich af hoe zij 
in de toekomst de kwaliteit van leerobjecten kunnen 
bepalen en bewaken. Zij zouden graag zien dat dit 
onderdeel werd van het systeem (bijvoorbeeld door een 
consumentenoordeel toe te voegen), maar realiseren 
zich anderzijds dat dit altijd de verantwoordelijkheid 
van de leraar blijft. Die bepaalt immers of het 
gevonden digitale leerobject geschikt is voor het 
beoogde doel en of de kwaliteit goed is.

Leraren	hebben	ondersteuning	nodig	bij	het	
implementeren	van	digitaal	leermateriaal
Leraren moeten het digitaal leermateriaal inbedden 
in het onderwijsleerproces. In het genoemde 
praktijkvoorbeeld hadden leraren hier al veel ervaring 
mee. Desondanks hebben zij hier ondersteuning bij 
gehad (Van der Neut, 2009).

De Onderwijsraad (2008) wijst op het grote belang van 
competenties van leraren bij het gebruik van digitaal 
leermateriaal. Zij moeten over een breed scala aan 
competenties beschikken:

	■ Een positieve houding tegenover digitale 
leermiddelen.
	■ Een breed scala aan ict-competenties (zie kader).
	■ Kennis van beschikbare digitale leerinhouden 
en –middelen, en de technische en didactische 
mogelijkheden ervan.
	■ Vaardigheid in het gebruik van educatieve databases.

Benodigde	ict-competenties	van	leraren	
• kunnen omgaan met het repertoire van nieuwe media 

voor het onderwijsleerproces.
• media kritisch kunnen selecteren voor het 

onderwijsleerproces.
• bijhouden en uitbreiden van het repertoire aan 

nieuwe media.
• in staat zijn om media in te zetten bij het faseren en 

begeleiden van leerprocessen.
• op de juiste manier kunnen ontwikkelen van 

onderwijsmaterialen met behulp van nieuwe media.
• technisch vaardig kunnen omgaan met nieuwe media.

(bron: Onderwijsraad, 2008)

Irma van der Neut
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Uit de Vier in Balans Monitor (Kennisnet, 2009) blijkt 
dat slechts de helft van de leraren beschikt over 
vaardigheden om de computer als didactisch hulpmiddel 
in te zetten voor de inrichting en organisatie van 
leerprocessen. Bovendien hebben veel leraren 
onvoldoende zicht op de didactische mogelijkheden 
van ict-toepassingen. Het inbedden van digitaal 
leermateriaal vereist complexe vaardigheden, waar 
leraren nog onvoldoende over beschikken. Daarom 
hebben ze scholing en ondersteuning nodig (Van der 
Neut, 2009).

Conclusie
Kennisnet doet veel om de uitwisseling van digitaal 
leermateriaal te verbeteren. Hierdoor is het voor 
leraren in theorie eenvoudiger om dit materiaal 
te vinden. De praktijk is echter weerbarstig. 
Scholen hebben technische ondersteuning nodig 
bij de inbedding van Edurep in hun elektronische 
leeromgeving. Het zoeken, vinden en arrangeren van 
digitaal leermateriaal stelt hoge eisen aan leraren. Zij 
hebben scholing en ondersteuning nodig om digitaal 
leermateriaal met metadata te zoeken en te vinden, om 
de kwaliteit ervan te bepalen en om dit materiaal in te 
bedden in hun eigen onderwijspraktijk en elektronische 
leeromgeving. Je kunt investeren wat je wilt om de 
uitwisseling van gegevens te verbeteren, maar het 
heeft alleen zin wanneer scholen en leraren begeleiding 
krijgen. Wanneer die achterwege blijft, zijn de 
investeringen weggegooid geld. 
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Ton de Jong 

Inleiding
Scholen staan tegenwoordig vol met computers. 
Dat is nuttig, want daarmee kun je verslagen en 
presentaties eenvoudig maken en aanpassen. Ook kun 
je via zoekmachines zoeken naar bruikbare informatie 
(waaronder multimediale informatie zoals filmpjes) 
voor werkstukken. De software die hiervoor gebruikt 
wordt is niet specifiek voor onderwijs ontworpen en 
heeft meer algemene doelen (bijv. Microsoft Office™ 
en Google™). De bestaande apparatuur wordt, 
uiteraard, ook gebruikt voor het onderwijzen van 
computervaardigheden.

Het gebruik van educatieve programma’s die 
speciaal ontworpen zijn voor het leren van kennis 
en vaardigheden in een specifiek domein is echter, 
ten opzichte van de eerder genoemde toepassingen, 
relatief schaars. Deze educatieve programma’s worden 
wel in toenemende mate door uitgevers meegeleverd 
met boeken. Opmerkelijk is dat deze programma’s, 
alhoewel fraai vormgegeven en in principe nuttig, 
vrij conservatief van aard zijn. Vaak betreft het mooi 
vormgegeven animaties, (remediërende) oefeningen 
(bijv. voor talen) of quizachtige programma’s waarin 
eenvoudige feitenkennis wordt aangeboden en 
geoefend. Ict kan in principe wel worden gebruikt 
voor het realiseren van innovatief onderwijs, maar in 
de praktijk blijkt dat scholen eerder ict-toepassingen 
gebruiken die traditionele methodes ondersteunen en 
in stand houden (zie de overzichtsstudie van Grunbaum 
e.a., 2004, uitgevoerd in opdracht van de Europese 
Commissie).

Naast uitgevers is ook internet een bron voor 
digitaal leermateriaal. In een recente publicatie van 
Kennisnet (Digitaal leermateriaal; waar halen we 
het vandaan?, 2009) werd een enorme hoeveelheid 
digitaal leermateriaal geïnventariseerd, vooral ook 
materiaal dat niet (professioneel) door uitgevers 
werd geproduceerd. Het overgrote deel van dit 
materiaal is echter van een zeer eenvoudige opzet: 
een digitale presentatie van tekst (eventueel 
aangevuld met beeldend materiaal). Toch zijn 
er op internet wel innovatieve, en veelal vrij 
beschikbare, educatieve programma’s te vinden, 
zeker wanneer er ook internationaal wordt gezocht. 
Het betreft hier bijvoorbeeld modelleer of simulatie 

Ton	de	Jong is hoogleraar onderwijspsychologie aan 
de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op 
probleemoplossen in natuurwetenschappen, computer-
ondersteund onderzoekend leren, leerprocessen 
en instructieontwerp.  Hij heeft meer dan honderd 
tijdschriftartikelen en boekhoofdstukken over leren 
en instructie op zijn naam staan, is associate editor 
van Instructional Science en is zit in de redactieraad 
van nog zeven wetenschappelijke tijdschriften op het 
gebied van leren en instructie. Hij was coördinator 
van diverse Europese en Nederlandse projecten op 
het gebied van simulatie-gebaseerd leren (waaronder 
SimQuest, KmQuest, Co-Lab en ZAP). Momenteel is hij 
coördinator van het EG Integrated Project SCY (Science 
Created by You). Zie users.edte.utwente.nl/jong. 

4.	 Een	vak	apart:	hoe	krijgen	we	echt		
	 innovatieve	software	in	de	klas?	

programma’s, programma’s voor samenwerkend leren 
of games. Het is echter vaak onmiddellijk duidelijk 
dat deze programma’s, wat de interface betreft, 
niet professioneel ontworpen zijn, wellicht met 
uitzondering van de games. In tegenstelling met het 
door uitgevers uitgebracht materiaal ontbreekt vrijwel 
altijd de relatie met een methode of het curriculum.

Professionele programma’s zijn dus vaak conservatief 
en innovatieve programma’s vaak niet professioneel. 
De beloofde en verwachte vernieuwende meerwaarde 
van ict laat juist daarom op zich wachten. In dit essay 
betoog ik dat innovatieve programma’s effectief kunnen 
zijn maar om allerlei redenen niet in het onderwijs 
gebruikt worden. Ze moeten daarom professioneel 
ontworpen worden.

Waarom	innovatieve	programma’s?
Voor het onderwijsproces zou het nuttig zijn als 
er didactisch vernieuwend materiaal dat ook goed 
vormgegeven is beschikbaar zou komen. Die didactische 
vernieuwing zit dan bijvoorbeeld in het aanbieden van 
mogelijkheden tot onderzoekend leren, bijvoorbeeld met 
behulp van simulaties, games of een modelleeromgeving, 
of het ondersteunen van samenwerkend leren. Voor 
dit soort digitaal leermateriaal is er nu voldoende 
empirisch bewijs dat dit, mits goed ontworpen, tot 
effectiever onderwijs kan leiden.
Ik neem als voorbeeld het onderzoek naar het leren 
met simulaties van Linn e.a. (2006). Zij onderzochten 
TELS (Technology-Enhanced Learning in Science), 
een leeromgeving opgebouwd rond simulaties. Deze 
simulaties betreffen dan bijvoorbeeld scheikunde 
(chemische reacties) of natuurkunde (botsingen). 
In TELS worden deze simulaties gecombineerd met 
verschillende vormen van on-line ondersteuning 
zoals de mogelijkheid gestructureerd verklaringen 
op te stellen (zie bijvoorbeeld De Jong, 2006). In een 
onderzoek met meer dan 8000 leerlingen vergeleken de 
onderzoekers de resultaten van leerlingen die een TELS 

curriculum volgden met leerlingen in een traditioneel 
curriculum. TELS leerlingen scoorden significant beter 
op vragen die om uitleg van de stof vroegen. Ook bij 
een vergelijking tussen simulaties en echte practica 
wordt telkens duidelijk dat simulaties alleen of een 
combinatie van simulaties en practica tot betere scores 
op conceptuele testen leiden dan practica alleen (zie 
bijvoorbeeld Zacharia, 2007).

Vanwege de beperkte lengte van dit betoog zal ik 
me, zoals hierboven al gedaan, concentreren op één 
casus: simulaties. Voor de andere twee voorbeelden 
(samenwerkend leren en games) is een vergelijkbare 
lijn van redeneren mogelijk, waarbij opgemerkt moet 
worden dat het onderzoek rond games zich nog in een 
aanvangsfase bevindt. De vraag is nu: waarom zien we 
dit soort materiaal zo weinig terug in de klas?

Waar	is	didactisch	vernieuwende	materiaal	in	
de	vorm	van	simulaties	te	vinden	en	wat	is	de	
kwaliteit?
Het aanbod van simulaties op internet is groot. 
Via algemene sites als www.merlot.org, davindi.
kennisnet.nl, en www.digischool.nl, of specifieke 
als www.fi.uu.nl/wisweb/, www.simquest.nl of 
phet.colorado.edu zijn veel simulaties of simulatie-
achtige programma’s te vinden (alhoewel dit soort 
materiaal, zie boven, slecht een kleine minderheid 
van alle digitale materiaal vormt). Allemaal met liefde 
gemaakt, sommige zeer fraai vormgegeven, andere 
duidelijk minder. 
Op een aantal punten schieten bijna al deze simulaties 
echter tekort en deze tekortkomingen belemmeren een 
eenvoudige inpassing in het onderwijs.
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Geen aansluiting bij een methode
Vrijwel geen enkele aanbieding van niet door 
uitgevers gepubliceerde software verwijst naar een 
methode of curriculum en geeft aan waar en hoe de 
software in relatie tot deze methode of curriculum 
gebruikt kan worden. Dergelijke software biedt 
zelden de mogelijkheid om bijvoorbeeld de gebruikte 
terminologie op een methode of curriculum aan 
te passen, waardoor het problematisch is om de 
programma’s in de lespraktijk in te passen. Ook bevat 
de meeste aangeboden software geen handleiding voor 
gebruik.

Geen ondersteuning voor het leerproces
Simulaties worden haast altijd als zelfstandige 
eenheden aangeboden. Dat betekent dat ze niet 
ingebed zijn in materiaal of software dat het leren 
met deze simulaties ondersteunt. Er is een grote 
hoeveelheid onderzoek waaruit blijkt dat leren met 
simulaties alleen succesvol is als er verschillende 
vormen van ondersteuning in de software beschikbaar 
zijn. De ondersteuning kan ook geboden worden door 
de docent maar hier is dan een docentenhandleiding 
voor nodig. Ook die is vrijwel nooit aanwezig.

Een niet doordachte interface
De interfaces van de via internet vrij te vinden 
simulaties zijn van zeer uiteenlopende aard. Veelal 
worden algemene conventies niet gevolgd en ze 
zijn vaak niet professioneel ontworpen. Simulaties 
verschillen bovendien onderling, ook binnen families 
van simulaties, in de manier waarop ze bediend 
moeten worden. 

Een tweede bron van materiaal vormt de software 
zoals die bijvoorbeeld in EG projecten is ontwikkeld. 
Dit essay is geschreven vanuit de achtergrond 
van vele jaren ervaring met het ontwikkelen van 
educatieve software in grote Europese verbanden. 
Deze educatieve programma’s beogen altijd een 
tweeslag door zowel innovatief alsook toepasbaar 
zijn. Deze bijna onmogelijke combinatie is een eis die 
aan projecten die door de EG binnen de zogenaamde 
kaderprogramma’s worden gesubsidieerd.

Omdat het programma’s zijn die zich op innovatie 
richten moeten de ontwikkelde programma’s zowel 
op didactisch als technisch terrein nieuwe wegen 
verkennen. Daarnaast moeten ze in EG termen 
‘exploiteerbare’ resultaten opleveren. Er is vrijwel 
geen enkel EG project waarin dat lukt. ‘Exploitatie’ 
oftewel, grootschalig gebruik binnen scholen, vraagt 
om technisch stabiele en didactisch goed inpasbare 
programma’s: twee kenmerken die niet met innovatie 
samen gaan. Als EG projecten uiteindelijk leiden tot 
toepassingen die op grotere schaal gebruikt worden, 
zoals onze eigen SimQuest software (www.simquest.nl) 
dan wordt er nog jaren na ommekomst van het 
project doorontwikkeld, onderzocht, ontworpen en 
herprogrammeerd (Van Joolingen e.a., 2003). 

Bij software zoals die normaalgesproken uit EG 
projecten komt, is daarom het volgende lijstje nadelen 
te vermelden.

Niet modulair
In dit soort projecten ontwikkelde software is vaak van 
een omvattend karakter. De inhoud beslaat vele lesuren 
wat betekent dat inpassing integraal moet gebeuren 
en er geen keus is om, geleidelijk, kleinere onderdelen 
van het curriculum aan te passen.

Engelstalig
De via dit soort projecten aangeboden software is vaak 
Engelstalig.

Een vak apart: hoe krijgen we echt innovatieve software in de klas? 

Technisch instabiel
Producten uit onderzoeksprogramma’s worden 
weliswaar vaak getest met gebruikers (leerlingen), 
maar aan het eind van zo’n project worden vaak nog 
enkele slagen gemaakt die vervolgens de testfase 
ontglippen. Ook werken dit soort projecten aan de 
grens van de technische mogelijkheden wat betekent 
dat de software vaak wel in goed beschermde 
omgevingen draait maar dat opschaling niet getest is. 
Dit maakt dat dit soort software in zijn algemeenheid 
niet stabiel zal draaien.

Voor beide soorten software (op internet vrij te vinden 
en in EG projecten gecreëerde software) gelden nog 
twee gemeenschappelijk nadelen:

Geen garantie op onderhoud 
Software is nooit af. Een nieuwe versie van MS 
Windows™ of een update van de Adobe® Flash® Player 
zorgt er vaak voor dat er “onder water” veel werk 
verzet moet worden. Vrijwel alle vrij beschikbare 
software is in door externe subsidiegevers 
gesponsorde projecten ontwikkeld. Dat betekent ook 
dat als het project is afgelopen er meestal geen geld 
meer is voor onderhoud. De consequentie hiervan is 
dat de gebruiker geen garantie op continuïteit heeft, 
wat er weer toe leidt dat deze gebruikers (scholen) 
minder geneigd zijn te investeren in het inpassen van 
deze software in hun lesprogramma.

Geen aandacht voor de docent 
Vrijwel nooit bevat software een handleiding voor 
de docent. Deze handleiding zou aan moeten geven 
hoe de software gebruikt kan worden in technische, 
inhoudelijke, en onderwijskundige opzicht. Docenten 
moeten vaak zelf op “ontdekkingsreis” om de 
mogelijkheden van de educatieve programma’s te 
ontdekken.

Een	voorbeeld,	het	ZAP	project
Een voorbeeld van een vernieuwend project waarin 
stabiele opschaalbare software is gemaakt is het ZAP 
(Zeer Actieve Psychologie) project. Het ZAP project is 
uitgevoerd door de Universiteit Twente en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en werd gesponsord door SURF 
Educatie<F>. 

In het ZAP project is een groot aantal (rond de 60) 
interactieve simulaties ontwikkeld die elk een bekend 
fenomeen uit de psychologie behandelen. Voorbeelden 
van ZAPs zijn Pavlov’s klassiek conditioneren (waarbij 
de student Pavlov kan spelen en experimenten uit 
kan voeren met een hond), het split-brain fenomeen 
(waarbij experimenten uitgevoerd kunnen worden 
met een persoon bij wie de verbinding tussen de 
linker- en rechterhersenhelft is doorgesneden), 
en de Ponzo-illusie waarbij twee lijnstukken die 
ogenschijnlijk op verschillende afstand van de student 
staan gelijk in lengte moeten worden gemaakt. De 
Nederlandstalige ZAPs zijn te vinden, en online te 
doen, op zap.gw.utwente.nl. Deze Nederlandstalige 
ZAPs worden op vrijwel elke Nederlandse universiteit 
in Nederland gebruikt en ook door verschillende 
Vlaamse instellingen. Engelstalige versies van de ZAPs 
worden uitgegeven door de Amerikaans uitgever W.W. 
Norton (www.wwnorton.com/college/psych/zaps/). 
Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 30.000 
commerciële licenties van ZAPs verkocht.

Ton de Jong 
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Waarom kon ZAP een commercieel succes worden? 
In het team dat ZAP heeft ontwikkeld was veel (EG) 
project ervaring bij elkaar. Het team bestond uit 
ervaren docenten psychologie, onderwijskundigen, 
programmeurs en professionele ontwerpers. Het 
project was niet gericht op onderzoek maar op alleen 
op het creëren van bruikbaar educatief materiaal. De 
leidraad in het project was telkens “hoe maken we het 
simpeler”. De ZAPs werden geschreven in relatie tot 
een veel gebruikte methode (het boek van Gleitman e.a. 
van W.W. Norton). Er is gekozen voor een modulaire 
opbouw zodat docenten ZAPs eenvoudig, en zonder 
de hele serie te hoeven gebruiken, in hun onderwijs 
konden inbouwen. Elke ZAP was omgeven door 
ondersteuning voor de student maar de interactieve 
delen kunnen ook zelfstandig worden gedraaid. De 
software is geavanceerd maar toch eenduidig en 
simpel: HTML en Flash®. Door de web-gebaseerdheid 
wordt het onderhoud centraal geregeld. In de loop van 
de ontwikkeling zijn ZAPs uitgebreid getest met de 
doelgroep.

Wat	is	er	nodig?
Wat is er nodig om innovatieve software breed 
verspreid en gebruikt te laten worden? Er zouden teams 
moeten worden opgezet, zoals het ZAP team, die puur 
gericht zijn op het maken van bruikbare software, dus 
niet als bijproduct van onderzoek of als door individuen 
gemaakte producten. Professionele programmeurs en 
professionele designers moeten deel uitmaken van zo’n 
team. Er moet gebruik gemaakt worden van uitgeteste, 
algemeen gebruikte, technologie. De software moet 
onderwijskundig goed ontworpen zijn, modulair en 
aanpasbaar zijn. Bij de ontwikkeling moet aangesloten 
worden bij veel gebruikte lesmethoden.

Het beste zou zijn als de uitgeverswereld dit zou 
oppikken, maar gelet op de kosten is die kans wellicht 
klein. Een taskforce die als een soort tussenindustrie 
tussen wetenschap en gebruiker zou kunnen optreden 
kan deze taak op zich nemen. Die zou dan wel een 
permanent karakter moeten hebben om ook het 
onderhoud van de software te garanderen.

Naast het oppikken en omzetten van ideeën uit 
onderzoeksprojecten kan ook door individuen 
gecreëerde software worden opgepikt en, onder 
bijvoorbeeld een creative commons licentie, worden 
omgezet in professioneel ontworpen software. Zo’n 
licentie kan vrijheid geven aan de taskforce en toch 
recht doen aan het werk van de oorspronkelijke auteur 
(zie www.creativecommons.nl). Er zou ook aandacht 
moeten zijn voor de docent, in de vorm van trainingen 
of uitgebreide docentenhandleidingen. 
Een aanpak, zoals hiervoor beschreven, kan als resultaat 
hebben dat innovatieve software, waarvan gebruik leidt 
tot effectiever onderwijs ook daadwerkelijk zijn weg de 
klas in kan vinden. De tijd is er rijp voor. 

Een vak apart: hoe krijgen we echt innovatieve software in de klas? Ton de Jong 



36 37

Johan Gademan

De hele groep van early adapters, voorstanders van ict, 
belanghebbenden van ict-gebruik en subsidiejagers 
hebben niet voor de inktvlekwerking gezorgd. Deze 
groep probeert vooral te overtuigen. Maar moeten we 
niet juist op zoek naar overtuigende meerwaarde?

In dit essay werk ik twee stellingen uit:
1. De vooronderstelde meerwaarde die verwacht wordt 

van het arrangeren van (digitaal) lesmateriaal zal 
tegenvallen.

2. Digitaal leermateriaal voor wiskunde levert nog 
te weinig daadwerkelijke meerwaarde voor grote 
groepen (wiskunde)docenten.

Ik betoog dat Stichting Math4All een andere werk-
wijze hanteert die gericht is op lange doorlopende 
leerlijnen, op duurzaamheid en flexibiliteit en op 
daadwerkelijke meerwaarde voor grote groepen 
wiskundedocenten.

Wat	is	er	mis	met	arrangeren?	
Een leermethode ontwikkelen is één groot redactie-
traject. Je begint op macroniveau (een leerconcept met 
doorlopende leerlijnen), naar mesoniveau (didactische 
en inhoudelijke invulling), tot aan microniveau (taal- 
gebruik en moeilijkheidsgraad afgestemd op doel-
groep). Ontwikkelen van lesmateriaal kenmerkt zich 
door het proces van inzoomen, je gaat van grof naar 
fijn, van groot naar klein: je gaat van leerjaren naar 
les, en niet omgekeerd.

Bij arrangeren bewandelen ‘ontwikkelaars` de 
omgekeerde weg en ze schatten die weg als haalbaar 
in: ze verzamelen losse onderdelen en proberen daar 
een geheel van te maken. Dit is te vergelijken met de 
situatie dat je een wereldatlas wilt ontwikkelen en 
dat doet door iedereen zijn eigen huis of straat te 
laten tekenen. Dit levert geen bruikbaar product op 
en voldoet niet aan de eisen van modern onderwijs. 
Het zou overlappingen en gaten bevatten, en het sluit 
niet op elkaar aan, vanwege het ontbreken van een 
macroniveau.

Microredactie is nooit voldoende om een hoogwaardig 
leermiddel te krijgen. Je zult eerst een bouwtekening 
van het geheel moeten maken. Dat is vaak niet iets 
wat veel docenten goed kunnen. Zij zien niet de grote 
lijnen van een grondige opleiding tot een eindexamen. 
Wel zijn ze uitstekend in te zetten voor de micro-
redactie. Sterker nog: zij weten als geen ander het 
onderscheid in niveau tussen 4 havo en 3 vwo en weten 
dit ook nog om te zetten in teksten en opdrachten. 

Johan	Gademan is onafhankelijk educatief specialist 
(zzp’er) en afgestudeerd onderwijskundige. Bovendien 
heeft hij een onderwijsbevoegdheid (MO-B) voor het vak 
wiskunde. Gedurende 14 jaar gaf hij les op vwo, havo 
en mavo. De onderwijservaring is verrijkt met ervaring 
als auteur, projectleider en uitgever van lesmethoden 
(Wolters-Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Codename 
Future). Naast zijn commerciële activiteiten is hij 
onbezoldigd voorzitter van Stichting Math4All.

5.	 Meerwaarde,	waar	ben	je?
Het is niet moeilijk om een enkele les voor je eigen 
groep leerlingen digitaal te maken. Maar het wordt 
een ander verhaal als je 1000 lesuren digitaal moet 
ontwikkelen, voor meer groepen en voor meer jaren. 
En dan moeten collega’s er ook nog gebruik van kunnen 
maken.

Dat betekent dat de ontwikkeling van digitaal 
lesmateriaal een moeilijkheidsgraad bevat, die wordt 
bepaald door: 

N:  hoeveel leerlingen kunnen het gebruiken? 
j:  hoeveel jaren kun je het gebruiken?
slu: hoeveel lesuren kun je het gebruiken?
Nc: hoeveel collega’s kunnen het gebruiken?
 
De moeilijkheidsgraad van het ontwikkelen van 
duurzaam lesmateriaal zou wel eens uitgedrukt kunnen 
worden in de formule: N * j * slu * Nc

De inspanning die geleverd wordt om lesmateriaal te 
digitaliseren is pas de moeite waard als het duurzaam 
is. Digitaliseren voor NU heeft geen zin, het heeft 
alleen zin als het voor nu en nog zeker vijf jaar (liefst 
meer) geschikt is. Het is zonde van de tijd als je het 
lesmateriaal moet blijven doorontwikkelen om het 
geschikt te houden. Hoe duurzamer je wilt dat het 
lesmateriaal is, hoe hoger de moeilijkheidsgraad en 
hoe kanslozer het dus is om bij micro te beginnen. Of: 
als je duurzaam materiaal wilt, vergeet het dan maar 
om bij micro te beginnen. 

De koplopers en de grote groep van early adapters, 
voorstanders van ict, belanghebbenden van ict-gebruik 
en subsidiejager noemen als meerwaarde voortdurend 
het arrangeren van de lesstof. Het arrangeren kost vaak 
enorm veel tijd en die betaalt zich niet terug in extra 
kwaliteit. Daarnaast wordt het lesmateriaal er niet 
duurzaam van en de leeropbrengst bij de leerlingen 
wordt niet groter. Arrangeren van allemaal losse lessen 
zal het leerpoces (bij wiskunde) weinig verrijken.

Hoe	Stichting	Math4All	het	aanpakt
Stichting Math4All wilde wiskundedocenten en 
leerlingen naast hun huidige wiskundemethoden 
een vrij toegankelijk en gratis digitaal alternatief 
aanbieden. Want wat zie je in het onderwijs op 
het einde van het schooljaar? De lesboeken moeten 
ingeleverd worden, de schriften verdwijnen bij het 
oud papier en wat er mee gaat met een leerling naar 
het volgende schooljaar zit alleen in de hoofden 
van leerlingen. We kunnen ons goed voorstellen wat 
daarmee gebeurt in de zeven weken zomervakantie, en 
wat er aan het begin van het nieuwe schooljaar nog van 
over is. 

Ook voelen niet alle wiskundedocenten zich even goed 
bediend door de huidige wiskundemethoden.

De stichting Math4all volgt dit gedachtegoed: 
	■ De creative commons-gedachte: kwalitatief 
goed lesmateriaal moet (digitaal) kosteloos 
beschikbaar zijn, alleen voor extra diensten kan een 
onkostenvergoeding worden gevraagd. 
	■ De maatwerkgedachte: door het opdelen van de 
leerstof in lesobjecten kan een docent, en straks ook 
een leerling, een eigen boek samenstellen uit ons 
lesmateriaal. 
	■ De blended content-gedachte: afwisseling tussen 
werken vanaf papier dan wel het beeldscherm maakt 
het leren boeiend en het werken volgens eigen 
voorkeur en leerstijl mogelijk. 

De aanpak legt allereerst nadruk op de inhoud en 
slimme technologie werd op de achtergrond gebruikt 
om alles handig te organiseren.
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Van het begin af aan heeft Math4All mediumneutraal 
ontwikkeld. Je moet immers flexibel zijn. Hierdoor kon 
én via het scherm én via het online selectiemechanisme 
op papier (pdf) materiaal geleverd worden. Ook was 
er snel een wikiwijsvariant beschikbaar, en kunnen 
docenten snel een e-book of e-reader ontvangen als ze 
dat willen. Vanaf het begin heeft de stichting zoveel 
mogelijk volgens internationaal geaccepteerde en 
beproefde maatstaven gewerkt.

Er was vooral behoefte aan een oplossing voor het 
opstellen en genereren van wiskundige teksten die 
kunnen communiceren met computeralgebrapakketten. 
Als je de letters s-i- n intypt, zie je op het scherm, en 
op papier, sin staan, en een computeralgebrapakket 
snapt dan dat er sinus bedoeld wordt en kan gaan 
rekenen of tekenen. Idem voor andere formules of 
functies. Dit is een belangrijke voorwaarde om als 
ontwikkelaars aan automatische feedback te kunnen 
werken. 

Math4All werkte vooral met open source editors. 
Een ontwikkeltool was misschien handig geweest 
als deze helemaal gericht was op het ontwikkelen 
van wiskundeteksten (met formules en tabellen) en 
de link kon leggen met computeralgebrapakketen. 
Maar ontwikkeltools hebben eigenlijk meer nadelen. 
Allereerst zijn ze gericht op het leren ontwikkelen, 
en dat was niet nodig. Ten tweede zijn ontwikkeltools 
vrij star en lastig om te leren gebruiken. In diezelfde 
tijd heb je de codes zelf al ingeklopt. Ten derde zijn 
al die ontwikkeltools gericht op het ontwikkelen van 
kleine stukjes en niet gericht op het macroniveau, 
op het opzetten van een leerlijn. Ten vierde worden 
ontwikkeltools vanuit het belang van grote uitgeverijen 
of grote samenwerkingsverbanden aangeschaft of 
ontwikkeld en deze zijn per definitie generiek. Als 
ontwikkelaar zit je daar niet op te wachten, zeker niet 
als het om wiskunde gaat, wat ingewikkelder is door de 
formules.

In de vijf jaar dat Math4All bestaat, hebben we 
ondervonden dat de publieke technologische 
infrastructuur weinig meerwaarde voor ons bood, en 
dat we andere wensen hadden en nog steeds hebben, 
juist om dat punt van overtuigende meerwaarde 
voor wiskunde te realiseren. We hebben gemerkt 
dat je gedwongen wordt je bij deze infrastructuur 
aan te sluiten, waarbij Math4All zich eigenlijk 
steeds als kleine aanbieder van ‘open’ content (we 
werden behandeld als een uitgever) aan moest 
passen. De sterke scheiding van contentontwikkelaars 
(veelal bij commerciële partijen als uitgevers) en 
technologieontwikkelaars (veelal geïnitieerd met 
publiek geld door overheid) heeft ervoor gezorgd dat 
ontwikkelaars bij Math4All tussen het wal en het schip 
raken. Zijn wij de enige? Nee, er zijn meer kleine 
groepen autonome ontwikkelaars die met dezelfde 
problemen te maken hebben, zoals ontwikkelaars van 
10voorBiologie, Enigma, Stevin en de Wageningse 
Methode.

Waar	moet	je	de	meerwaarde	zoeken?	
Eerder heb ik betoogd dat arrangeren of denken in 
kleine leseenheden weinig meerwaarde oplevert, ook 
al worden daar romantische beelden over verspreid. 
Als je digitaal lesmateriaal ontwikkelt, moet je je 
allereerst serieus afvragen waar je de meerwaarde 
voor het leerpoces moet zoeken.

In landen waar grote afstanden overbrugd 
moeten worden, biedt digitalisering meerwaarde. 
Digitalisering kan afstand overbruggen, lesmateriaal 
wordt via elektronische leeromgevingen aangeboden 
en dit bespaart reistijd. Meerwaarde is tijdswinst voor 
de student. In Nederland, waar alle VO-leerlingen in 
principe 1000 uur op school moeten zijn, is dat geen 
meerwaarde.

Meerwaarde, waar ben je?

Bij de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal moet 
je zoeken naar meerwaarde waar je niet bij hoeft te 
overtuigen. Die meerwaarde moet vanzelfsprekend 
zijn, iedereen moet die zien en iedereen moet het 
lesmateriaal willen hebben. Dat kan bijvoorbeeld 
maatwerk zijn, vooral als je denkt vanuit een 
macroniveau waarbij je lesobjecten kunt vervangen 
of aanvullen. Of dat je met digitaal lesmateriaal de 
relevantie van leerstof voor een toekomstige carrière 
groter maakt.

Math4All werkt aan twee leidende vormen van 
meerwaarde :
1. Het koppelen van leerteksten en opdrachten aan 

computeralgebrapakketten. Zo werd het mogelijk 
eindeloos veel voorbeelden of opdrachten te 
genereren. Math4All heeft ingebouwd dat een 
opgeschreven formule herkend wordt door een 
computeralgebrapakket (via de AlgebraKIT, 
ontwikkeld door Martijn Slob). Dit is getest in 
pilots (zie Gademan, 2008). 

2. De buitenwereld binnenhalen. Wiskunde is voor 
de meeste leerlingen een abstract vak waarvan het 
onmogelijk in te schatten is wat je er later mee 
kan. Math4all wilde zichtbaar maken door wie, 
en waar, wiskunde gebruikt wordt. Hiervoor zijn 
eerst ‘wiskundevensters’ ontwikkeld. Werknemers 
worden gevraagd om aan te geven welke vensters 
zij geregeld gebruiken in hun werk. Door de 
vensters, die dus enerzijds gekoppeld zijn aan het 
examenprogramma en anderzijds aan werknemers, 
krijgen leerlingen(via de digitale weg) beelden 
waar en hoe wiskunde gebruikt wordt.

Math4All heeft inmiddels leerlijnen voor de bovenbouw 
havo-vwo (wiskunde A, B, C en D) ontwikkeld en 
ingevuld, klaar om breed ingezet te worden. Aan de 
meerwaarde wordt gewerkt.

Conclusie
1. Het ontwikkelen, bouwen aan de hand van metadata 

(dus vanuit micro-niveau) moet naar mijn mening 
ontmoedigd worden en hierover mogen door 
onderwijskundigen geen romantische beelden 
verspreid worden alsof dit beter onderwijs op gaat 
leveren. Deze ontwikkeling lijkt al in gezet, naast 
het woord arrangeren valt het woord re-arrangeren 
steeds vaker. Re-arrangeren is een vorm van 
maatwerk denkend vanuit macro-niveau waarbij je 
lesobjecten kunt vervangen of aanvullen. Dit sluit al 
veel meer aan de behoeften en de vaardigheden van 
docenten.

2. Overtuigende meerwaarde is vaak vakgericht en 
lang niet altijd generiek. Voor het vak wiskunde 
zijn er interessante ontwikkelingen in de vorm 
van koppelingen met computeralgebra (die op de 
achtergrond werken) of in het binnenhalen van de 
buitenwereld, die het onderwijs en het leerproces 
verrijken. Verrijking van het leerproces, van het 
primaire proces, overtuigt!

Gebruikte	bronnen
	■ Gademan, J. (2008). MathAdore: ervaringen, 
constateringen en bijstellingen. Euclides, 8 (8), 
390-392.

Johan Gademan
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Het onderwijs moet effectiever worden. Dat betekent: 
leerlingen beter voorbereiden op het vervolgonderwijs 
en de samenleving. Daartoe is het onder meer nodig 
het onderwijs aantrekkelijker te maken en de leerling 
meer op maat te bedienen. De huidige leermaterialen 
voldoen op deze punten vaak nog niet en ook het 
onderwijsveld is er vaak nog niet aan toe. Deze twee 
factoren beïnvloeden elkaar en versterken elkaar 
bovendien.

Het delen van open leermateriaal kan hier een 
eerste doorbraak forceren. Open leermateriaal 
is vrij beschikbaar en gebruikers kunnen het – 
onder voorwaarden – vrij aanpassen, ver beteren 
en verspreiden. Doordat er veel verschillende 
open leermaterialen toegankelijk worden, kunnen 
docenten meer variatie bieden dan met de huidige 
leermaterialen mogelijk is.

Wij demonstreren dit met één vak (wiskunde) en één 
casus (een pilot voor de Open Leermaterialenbank).

De	pilot	wiskunde	van	de	Open	
Leermaterialenbank
Sinds begin 2009 voeren wij een pilotproject uit, 
gericht op open leermateriaal voor het vak wiskunde in 
de eerste klas havo-vwo. In het najaar van 2009 ronden 
wij het project af.

De belangrijkste activiteiten waren het verzamelen, 
toetsen en ontsluiten van bestaande leermaterialen. 
Het concrete resultaat is: een landelijk beschikbaar 
bestand van getoetst open digitaal leermateriaal voor 
wiskunde in het eerste jaar havo-vwo. Wij hebben een 
aantal collecties in detail getoetst, gemetadateerd 
en gepubliceerd op een technisch platform, waar 
gebruikers het materiaal kunnen doorzoeken.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de VO-
raad, als een pilot voor de Open Leermaterialen bank. 
Het project kent een stuurgroep met vertegen- 
woordigers van het Haagse Aloysius College 
(penvoerder van het project), de Nederlandse 
Vereniging van Wiskundeleraren en een innovatie- 
ondernemer.

Willem-Jan	van	Elk is principal consultant 
bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA) en 
projectmanager van de pilot wiskunde. 

Michelle	van	Berchum (VKA) is onderwijskundige en 
consultant. 

Jody	van	den	Berg is wiskundedocent (Dalton 
Voorburg) en communitymanager wiskunde van de 
Digitale school.

Peter	Boon (Freudenthal Instituut) is expert ICT en 
didactiek en ontwikkelaar van WisWeb en de Digitale 
Wiskunde Omgeving.

Marie-Anne	Frinking is wiskundedocent (Aloysius 
College Den Haag) en was deelnemer in het Wismaat-
project.

Johan	Gademan is onafhankelijk educatief specialist en 
bestuurslid van stichting Math4all.

Nico	Verbeij (VKA) is didacticus en managing consult.

6.	 Open	digitaal	leermateriaal:		
	 niet	één	maar	twee	doorbraken	

De ervaringen die wij met deze pilot hebben opgedaan, 
hebben ons tot enkele leerpunten gebracht die van 
belang kunnen zijn voor allen die een collectie open 
leermateriaal willen aanleggen. Het zijn:

	■ leermaterialen moeten onderdelen van 
samenhangende leerlijnen zijn.
	■ er is een proces van kwaliteitszorg nodig.
	■ het is wenselijk dat er een grote verscheidenheid 
aan materialen en didactische benaderingen 
beschikbaar is.
	■ het materiaal moet vindbaar zijn op basis van 
leerstofinhoud.

Terminologie
In dit essay onderscheiden we digitaal leermateriaal 
op een aantal niveaus (Myk e.a., 2007):

	■ fragmenten: componenten zonder inhoudelijke of 
didactische context: een plaatje of een stukje tekst.
	■ informatieobjecten: leerobjecten over een afgerond 
onderwerp: applets, oefentoetsen, een stukje uitleg, 
een videofragment, enzovoort.
	■ leereenheden: leerobjecten met een duidelijke 
didactische structuur waarin een aantal 
informatieobjecten zijn verwerkt en waarmee een 
leerdoel wordt bereikt.
	■ modulen: met elkaar samenhangende leereenheden 
die opleiden voor een bepaald leerjaar in een 
bepaald vak.

 
Onder een leerlijn verstaan we een reeks 
samenhangende leermaterialen die een groot gedeelte 
van de leerstof behandelen, bijvoorbeeld de leerstof 
van het brugjaar.

Geen	leermaterialen	zonder	samenhangende	
leerlijnen
Er zijn, vooral op internet, heel veel plaatsen waar vrij 
bruikbaar leermateriaal wordt aangeboden. Meestal 
zijn het collecties van materialen. We onderscheiden:

	■ leerlijncollecties: samenhangende collecties van 
leereenheden, die een volledige didactische leerlijn 
of gedeelte daarvan ondersteunen (bijvoorbeeld het 
volledige curriculum van de brugklas). Voorbeelden 
zijn het materiaal van Ratio (www.ratio.ru.nl), 
samenhangend foliomateriaal ondersteund door 
applets, en het materiaal van het Barlaeusgymnasium 
(via www.openmethodes.ou.nl), een compleet boek 
voor de brugklas.
	■ basiscollecties: collecties van informatieobjecten 
en leereenheden die zelf geen leerlijn vormen 
maar wel een eenheid van vorm en functie hebben. 
Deze materialen worden vaak als ‘halffabricaat’ 
gebruikt door mensen die leereenheden ontwikkelen 
of een leerlijn samenstellen. Voorbeelden zijn 
de appletcollectie van het Freudenthal instituut 
(www.wisweb.nl) en de collectie beeldfragmenten van 
Teleblik (www.teleblik.nl).
	■ aanvullende collecties: collecties van losse 
informatieobjecten en leereenheden, die veelal 
uit verschillende bronnen zijn bijeengebracht. 
Het is meestal fragmentarisch materiaal, zonder 
leerlijn. Voorbeelden zijn de collecties van 
Digischool (www.digischool.nl) en Digilessen VO 
(digilessenvo.lesbank.nl).

Dit onderscheid is van groot belang voor het praktisch 
gebruik van het leermateriaal. Docenten hebben 
behoefte aan materiaal dat een welomschreven 
leerdoel heeft en bij voorkeur deel uitmaakt van 
een samenhangende leerlijn. Het is voor de meeste 
docenten niet doenlijk om zelf lessen of lesreeksen 
samen te stellen uit basis- en aanvullende collecties. 
Zij kiezen bij voorkeur een leerlijncollectie, waar ze 
eventueel nog op kunnen variëren.
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Op basis hiervan komen wij tot onze eerste 
aanbevelingen:

Aanbeveling 1: bied complete leerlijnen aan, én de 
afzonderlijke leereenheden
Waar leermaterialen deel uitmaken van een wel- 
overwogen leerlijn, moet deze samenhang in de 
leermaterialenbank behouden blijven. In de pilot 
hebben we samenhangende leerlijnen als SCORM-
pakket beschikbaar gemaakt, zodat ze kunnen worden 
opgenomen in een ELO.

Daarnaast moeten docenten op een leerlijn kunnen 
variëren, bijvoorbeeld door een of meer onderdelen te 
vervangen door een ander. Dit wordt wel ‘rearrange-
ren’ genoemd. Neem daarom óók de afzonderlijke leer- 
materialen op in de leermaterialenbank. 

Aanbeveling 2: organiseer kwaliteitszorg op het 
niveau van collecties
Zowel in een leerlijn- als in een basiscollectie 
bestaat er samenhang in de materialen, vanuit een 
weldoordachte visie. Om deze samenhang te behouden 
moet de collectie in de materialenbank object van 
kwaliteitszorg zijn. Anders gezegd: richt kwaliteitszorg 
zó in dat een groep auteurs zich eigenaar blijft voelen 
van de collectie als geheel, en de samenhang en de 
didactische visie van het materiaal bewaakt. Ontwikkel 
daartoe een business- 
model dat de auteurs in staat stelt het materiaal te 
onderhouden en verder te ontwikkelen. 

Aanbeveling 3: stimuleer de ontwikkeling van een 
of meer hoogwaardige basiscollecties
Basiscollecties zoals interactieve applets en video-
fragmenten bieden zeer waardevolle bouwstenen voor 
leereenheden. Door hun aard (interactief, audiovisueel) 
en professionele kwaliteit kan het veld ze niet gemak-
kelijk zelf maken. Investeer daarom in de ontwikkeling 
en het beheer van zulke collecties. 

Het	beste	materiaal	bestaat	niet:	
verscheidenheid	is	een	must
Zoals elk vak kent ook de wiskunde verschillende 
didactische stromingen en ideeën. Die kunnen leiden 
tot zeer uiteenlopend leermateriaal. Het is onmogelijk 
om objectief te bepalen wat de beste didactiek of het 
beste materiaal is, al was het maar omdat ‘het beste’ 
voor de ene leerling of docent niet ‘het beste’ hoeft te 
zijn voor een andere leerling of docent. 

Maar het is wel degelijk mogelijk om objectieve 
criteria voor open leermateriaal te formuleren, die 
een leidraad vormen bij het besluit materiaal al dan 
niet op te nemen in de Leermaterialenbank. Zo geeft 
Kennisnet (Myk e.a., 2007) een model en richtlijnen 
voor de kwaliteit van digitaal leermateriaal. SLO 
(www.slo.nl) ontwikkelt inmiddels voor de VO-raad een 
kwaliteitszorgproces – met kwaliteitscriteria – voor de 
Open Leermaterialenbank.

In de pilot wiskunde hebben we eveneens kwaliteits- 
eisen gehanteerd om het materiaal te beoordelen. Op 
drie niveaus: voor de bank als geheel, voor een leerlijn 
of collectie, en voor de afzonderlijke leermaterialen. 
We hebben géén eisen geformuleerd vanuit een 
specifieke didactische opvatting, maar wel de eis 
gesteld dat leerlijnen en leereenheden een consequente 
didactische opbouw hebben. Voor de beoordeling 
daarvan zijn overigens wel ervaren vakdocenten en 
vakdidactici nodig.

Op grond hiervan formuleren we opnieuw enkele 
aanbevelingen:

Aanbeveling 4: stuur op verscheidenheid aan 
leermaterialen in de bank
Stimuleer dat er collecties en leerlijnen met verschil-
lende didactische invalshoeken in de leermateria-
lenbank worden opgenomen. Stimuleer dus ook dat 
de kerndoelen en eindtermen meer dan eens worden 
gedekt, en wel door wezenlijk verschillende leerlijnen. 

Open digitaal leermateriaal: niet één maar twee doorbraken 

Aanbeveling 5: beoordeel de kwaliteit van 
leermaterialen vóór ze in de bank worden 
opgenomen
Gebruikers van de Open Leermaterialenbank moeten 
erop kunnen vertrouwen dat de materialen in de bank 
van voldoende kwaliteit zijn. Richt daarom processen in 
om de kwaliteit van het leermateriaal te garanderen.
Laat de leerlijnen en materialen beoordelen door 
ervaren vakdocenten en vakdidactici, aan de hand 
van een aantal praktische criteria. Beoordeel niet 
de didactiek zelf, maar toets wel of een leerlijn of 
leereenheid een consequente didactiek, opbouw en 
vormgeving heeft.

Materiaal	moet	vindbaar	zijn	op	basis	van	
leerstofinhoud
De ambitie van de leermaterialenbank is om alle 
kerndoelen en eindtermen af te dekken. In de vorige 
paragraaf betoogden we dat het zelfs wenselijk is 
dat dezelfde leerstof door verschillende materialen 
wordt afgedekt. Daarvoor moeten we om te beginnen 
weten waaruit deze leerstof bestaat. De kerndoelen en 
eindtermen zijn daarvoor te abstract geformuleerd.

In de pilot hebben we met een beschrijving van de 
leerstof (door cTWO, zie kader) van alle leermaterialen 
bepaald op welke leerstofonderdelen ze betrekking 
hebben. Dit is vervolgens vastgelegd in de metadata bij 
het leermateriaal (metadata zijn gegevens die worden 
gebruikt om het materiaal in de databank te zoeken en 
te vinden). 

Deze metadata hebben we gebruikt voor twee doel- 
einden. Ten eerste om te bepalen of een collectie 
of leerlijn de leerstof van het eerste jaar volledig 
afdekt. En daarnaast om de leermaterialen inhoudelijk 
te categoriseren, wat van belang is om ze op een 
consequente manier op te slaan, te ontsluiten en te 
vinden. 

Wij formuleren weer enkele – breder geldende – 
aanbevelingen:  

Aanbeveling 6: kies een objectieve, formele 
specificatie van de leerstof
Gebruik deze specificatie om het materiaal inhoudelijk 
te categoriseren en te metadateren. De specificatie 
moet gebaseerd zijn op de kerndoelen en eindtermen, 
voldoende gedetailleerd zijn, een verdeling geven 
van de leerstof over de jaren en een brede acceptatie 
hebben onder vakdocenten. 

Een	specificatie	van	de	leerstof	wiskunde
In het wiskundeveld is een specificatie van de leerstof 
beschikbaar, in de vorm van het Trajectenboek 
wiskunde havo vwo onderbouw (Dekker e.a., 2009) van 
cTWO, de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs. 
Het vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuw 
leermateriaal door o.a. de uitgevers. Door de cTWO-
context kent de leerstofspecificatie in het trajectenboek 
een breed draagvlak.

Het trajectenboek beschrijft de leerstof voor 
de onderbouw havo-vwo tot en met klas drie, 
in een hiërarchische structuur. Als voorbeeld: 
rechtevenredigheid is een onderwerp van het eerste 
jaar, dat deel uitmaakt van het domein algebra. Het 
onderwerp is als volgt opgenomen in de leerstof: 
2 Algebra  2.1 Verbanden  2.1.2 Lineaire 
verbanden  2.1.2.5 Rechtevenredigheid herkennen 
als een bijzonder lineair verband.

We benadrukken dat het Trajectenboek slechts 
de inhoud van de leerstof specificeert (verdeeld 
in deelgebieden, verdeeld over leerjaren). Het is 
géén didactisch inhoudelijke leerlijn, en ook nooit 
als zodanig bedoeld. In de pilot hebben we het 
Trajectenboek dan ook alleen gebruikt als instrument 
om leer materialen inhoudelijk te categoriseren.

Willem-Jan van Elk
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Aanbeveling 7: specificeer inhoudelijke metadata in 
een vakspecifieke vocabulaire
Naarmate de collectie groter wordt, wordt het voor 
docenten lastiger om materiaal te vinden. Één manier 
is: leerlijnen bekijken. Maar docenten moeten ook 
kunnen zoeken op basis van de te behandelen leerstof. 
Daarvoor zijn inhoudelijke metadata cruciaal.

Het Nederlandse onderwijs kent een standaard voor 
metadatering, het contentzoekprofiel, dat ruimte biedt 
voor (vak)specifieke metadata. De lijst van mogelijke 
waarden van die metadata heet een vocabulaire. (In de 
pilot wiskunde hebben we zo’n vocabulaire ontwikkeld 
op basis van het cTWO-trajectenboek en ingebouwd in 
de leermaterialenbank.)

Gezien het grote belang van de metadata verdient het 
aanbeveling voor elk vak een specifiek vocabulaire te 
definiëren en te beheren. De VO-brede leermaterialen-
bank moet deze vocabulaires ondersteunen.

Tot	slot:	er	is	nog	een	tweede	doorbraak	
nodig
Open leermateriaal ondersteunt docenten die willen 
variëren op een bestaande leerlijn. Zij zullen meestal 
een bestaande (uitgevers)methode als basis kiezen, 
maar in toenemende mate ook een in de leermateria-
lenbank beschikbare leerlijn. Het volledig ontwerpen 
of samenstellen van een leerlijn is echter een taak voor 
didactici en uitgevers. Slechts een klein aantal docenten 
zal (alleen, met hun vaksectie, of breder) zelf een 
leerlijn wiskunde kunnen opbouwen, met materialen uit 
de leermaterialenbank, andere bronnen en eigen werk.
De Open Leermaterialenbank is al een hele stap vooruit. 
Maar voor een werkelijke verbetering van het wiskun-
deonderwijs is in onze visie nog een tweede doorbraak 
nodig: er moet hoogwaardig, interactief digitaal 
leermateriaal beschikbaar komen, dat individuele 
feedback geeft en de voortgang van de individuele 

leerling registreert. Voorbeelden van zulk materiaal 
zijn educatieve games en interactieve applets met 
individuele feedback.

Het in de pilot verzamelde leermateriaal bleek 
overwegend ‘statisch’ van karakter: het wordt gebruikt 
in geprinte vorm, of eventueel vanaf een beeldscherm 
gelezen. Er bleek maar weinig goed, werkelijk 
interactief digitaal leermateriaal beschikbaar te zijn 
(met een deel van de appletcollectie van Freudenthal als 
uitzondering). 

Kortom, op korte termijn kan veel open leermateriaal 
beschikbaar worden gemaakt: in complete open 
leerlijnen, met veel variatie mogelijk heden. Het is de 
moeite waard om door te gaan met het verzamelen 
en ontsluiten van statisch materiaal, omdat dat 
beantwoordt aan verschil lende doelstellingen in het 
veld (variatie mogelijk maken, lagere kosten).

Maar voor een verdere kwaliteits verbetering (meer 
interactiviteit, individuele feedback, volgen voortgang 
leerling) is nog een tweede stap nodig, met een forse 
ontwikkelinspanning en dito investering. Het gaat hier 
om hoogwaardige digitale leermaterialen die docenten 
meestal niet zelfstandig kunnen maken, maar die vragen 
om professionele ontwikke laars. Dat betekent dan ook 
investeringen en een langere termijn.

We verwachten dat veel docenten – gewend als ze zijn 
aan een bestaande uitgeversmethode – de handen vol 
hebben aan wat open leermateriaal nu al kan brengen. 
Er moet dan ook tijd beschikbaar zijn om aan de 
langere termijn te werken. Maar dan is het zaak de 
ontwikkeling van werkelijk interactief, hoogwaardig 
digitaal leermateriaal – mits met een duidelijke 
meerwaarde voor docenten – nu te stimuleren en te 
starten. 

Een eerste stap kan zijn om een bestaande statische 
leerlijn uit te bouwen met interactief materiaal om 
te oefenen en individuele feedback te geven. Dit kan 
door de eigenaren van de leerlijn te koppelen aan de 
ontwikkelaars van interactief leermateriaal. Het zou 
goed zijn om de businesscase van zo’n aanpak uit te 
werken! 
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Inleiding
De digitalisering in het lesproces blijft achter bij de 
digitalisering van de maatschappij. In het dagelijks 
leven maken leerlingen voortdurend gebruik van 
gedigitaliseerde communicatiemiddelen als e-mail, 
chat en online sociale netwerken. Als de digitalisering 
in het lesproces niet toeneemt, ontstaat er een groot 
verschil tussen het gebruik van digitale middelen in 
het klaslokaal en het dagelijks leven van de leerling. 
Wanneer dit verschil te groot is, vormt het een 
belemmering voor de manier waarop leerlingen 
kennis opnemen. Het is dus van groot belang dat ook 
het primaire proces (lesgeven) in de onderwijssector 
een digitale vernieuwingsslag doormaakt. Alleen dan 
blijven de manier waarop leerlingen in het dagelijks 
leven informatie verwerken en de manier waarop dat 
in het lesproces gebeurt, op elkaar aansluiten.

In het onderwijs worden vernieuwingen in het 
primaire proces in een laag tempo gerealiseerd. Dat 
blijkt bijvoorbeeld uit de gemiddelde leeftijd van de 
gehanteerde methoden. In het voortgezet onderwijs 
ligt deze leeftijd gemiddeld op 5,6 jaar (SLO, 2007). 
Ook wanneer het aankomt op digitalisering van het 
lesproces komt de vernieuwing maar traag op gang. 
De adoptiegraad van digitale leermiddelen is laag. Het 
percentage digitale leermiddelen in het voortgezet 
onderwijs ligt op 22% (SLO, 2008). Om niet verder op 
achterstand te komen moeten digitale leermiddelen 
versneld meer gebruikt gaan worden.

Omdat de onderwijssector, zoals gezegd, niet bijzonder 
vooruitstrevend is in de adoptie van nieuwe methoden, 
kijken we in dit essay naar een aantal succesvolle, snel 
geadopteerde ict-toepassingen. Zo kunnen we leren 
van de adoptieprocessen die daar zijn doorlopen. We 
kijken hierbij naar twee aspecten. Het eerste aspect 
is de mate van bruikbaarheid zoals de gebruiker (de 
docent) die ervaart. Het tweede aspect is de manier 
waarop technologische innovaties zich verspreiden. 
Aan het eind van het essay doen wij een aantal 
voorstellen om dit binnen de onderwijssector toe te 
passen.

Ing.	Peter-August	Keur MSC is onderzoeker en 
adviseur bij Zenc. Hij adviseert overheidsorganisaties 
over de manier waarop zij zich modern kunnen 
organiseren door ict slim toe te passen. Ook houdt 
hij een weblog bij over het onderwerp overheid en 
informatie op www.peterkeur.nl.

Daniëlle	Emans	MSc is onderzoeker en adviseur 
bij Zenc. In december publiceert zij haar onderzoek 
“Communicatie op maat”. Hierin onderzocht zij de 
wijze waarop informatie wordt aangepast aan een 
gesprekspartner en op die manier bij kan dragen aan 
het verspreiden van innovaties.
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7.	 Leren	van	anderen
10 suggesties om het gebruik van digitale leermiddelen te versnellen

Bruikbaarheid
De context waarin digitale leermiddelen worden 
gebruikt, is hiërarchisch. Het onderwijs is nog steeds 
zó ingericht dat een docent voor de klas staat en 
vanuit zijn rol bepaalt wat de leerlingen moeten 
doen. De docent bepaalt dus ook welke leermiddelen 
worden gebruikt. Hij zal zeker kijken naar hoe het 
digitale leermiddel aansluit bij de leerlingen, maar de 
leerlingen hebben daar geen directe invloed op. Als 
de docent een keuze maakt, dan zal hij kiezen voor het 
digitale leermiddel dat hij het meest bruikbaar vindt.

Bruikbaarheid is wat de gebruiker ervaart als hij 
met het digitale leermiddel werkt. Hierbij is het 
cruciaal dat de eigenschappen van het leermiddel en 
de vaardigheden van de docent op elkaar aansluiten. 
Als die aansluiting er niet is, dan zijn er twee 
mogelijkheden. Of je past het leermiddel aan, zodat 
het handiger is in gebruik, of je vergroot de digitale 
vaardigheden van de docenten. 

Uit onderzoek naar de digitale vaardigheden van 
ambtenaren (Van Deursen e.a., 2009) blijkt dat het 
daarmee slecht is gesteld. Er is geen reden om aan te 
nemen dat docenten, in vergelijking tot ambtenaren, 
over een hogere digitale vaardigheid beschikken (Foole, 
2009). Als je de digitale vaardigheden van docenten 
vergroot, dan draagt dat bij aan een snellere adoptie 
van digitale leermiddelen. Het is echter waarschijnlijk 
gemakkelijker om digitale leermiddelen te maken die 
een laag vaardigheidsniveau vereisen, dan de digitale 
vaardigheden van een compleet docentencorps te 
vergroten. Daarom richten we ons in dit essay op de 
gebruiksvriendelijkheid van digitale leermiddelen.

Verspreiding
Een school in het voortgezet onderwijs is een 
organisatie die verschillende inhoudelijke experts 
(vakdocenten) bij elkaar brengt om gezamenlijk het 
product ‘onderwijs’ te leveren. Een school in het 
voortgezet onderwijs is per definitie een bonte 

mengeling van inhoudelijke experts uit verschillende 
domeinen. Zelfs een grote school kent slechts een 
beperkt aantal vakdocenten binnen één discipline. 
Omdat zij vakdocent zijn, zijn zij verbonden met 
andere vakdocenten buiten de school. Zij organiseren 
zich in, bijvoorbeeld, de Nederlandse Vereniging van 
Wiskundeleraren (www.nvvw.nl) of de Vereniging van 
Levende Talen (www.levendetalen.nl).

Doordat deze organisaties docenten van verschillende 
scholen verbinden, ontstaan er netwerken die de 
scholen overstijgen. In deze netwerken vinden 
docenten met een gedeelde interesse elkaar. Op basis 
van die interesse delen zij ervaringen, bijvoorbeeld 
over innovaties in het vakgebied. Juist via deze 
organisatieoverstijgende netwerken worden innovaties 
als digitale leermiddelen verspreid. Een goed begrip 
van de manier waarop innovaties zich verspreiden, 
kan bijdragen aan een versnelde adoptie van digitale 
leermiddelen. Daarom is het belangrijk te begrijpen 
hoe innovaties zich via deze organisatieoverstijgende 
netwerken verspreiden.

Omdat digitale leermiddelen nog vaak nauw 
verbonden zijn met het vak waarvoor ze worden 
gebruikt (SLO 2008), verloopt de verspreiding sneller 
onder vakgenoten dan via schoolorganisaties. Eén 
van de manieren om innovaties te verspreiden 
is: gebruikmaken van enthousiaste vakgenoten. 
Bijvoorbeeld volgens het netwerkperspectief zoals 
dat wordt gepropageerd door Rijn Vogelaar (Vogelaar 
2009). Volgens hem geschiedt verspreiding van nieuwe 
producten het meest succesvol via superpromoters. 
Een superpromoter is iemand die zó enthousiast is 
over iets, in dit geval digitaal leermateriaal, dat hij 
het aanprijst aan anderen in zijn netwerk. Zij zijn 
vergelijkbaar met opinieleiders (Rogers, 1983), met 
dit verschil dat een superpromoter daadwerkelijk 
tot aanbeveling overgaat en niet alleen informatie 
verspreidt.
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Vier	voorbeelden	uit	andere	werkvelden
Hieronder geven we vier voorbeelden van nieuwe 
technologieën. Deze voorbeelden laten zien hoe je 
de bruikbaarheid van een technologie kunt verhogen, 
zodat deze zich gemakkelijker kan verspreiden onder 
gebruikers. De eerste twee voorbeelden, Gmail (I) en 
de App store van Apple, illustreren op welke manier 
zij de gebruiksvriendelijkheid hebben vergroot door 
te voorzien in behoeften van de gebruikers. De laatste 
twee voorbeelden, de faxmachine en Gmail (II), laten 
zien hoe nieuwe technologieën zich verspreiden onder 
gebruikers. Uit deze cases zijn in totaal 10 leerpunten 
af te leiden die kunnen bijdragen aan een versnelling 
van de adoptie van digitale leermiddelen.

Voorbeeld 1: Gmail (I)
Gmail is de gratis online e-maildienst van Google, die 
in 2004 gelanceerd werd. Op zich niets bijzonders, 
e-mail bestaat al sinds 1971 (Tomlinson, datum 
onbekend) en Hotmail biedt sinds 1996 (Wikipedia, 
2007) gratis e-mail aan via het web. Wat wel bijzonder 
is, is de manier waarop er met Gmail een nieuwe 
interface is gebouwd om e-mail nog makkelijker 
hanteerbaar te maken. De eerste verbetering ten 
opzichte van traditionele aanbieders is dat je al je 
e-mail kunt bewaren door de grote opslagruimte. De 
tweede verbetering is dat Gmail gebruikmaakt van 
de sterke Google-zoekmachine en je in een fractie 
van een seconde al je e-mail kunt doorzoeken. De 
laatste verbetering is dat de mailberichten worden 
weergegeven in ‘threads’: verschillende e-mails in 
een conversatie worden als één bericht weergegeven, 
met de oudste bijdragen bovenaan. Hierdoor wordt 
een mailconversatie een aaneensluitend verhaal dat 
bovenaan de pagina start en onderaan de pagina 
eindigt. De conversatie is niet langer verspreid 
over verschillende berichten en hoeft ook niet van 
beneden naar boven gelezen te worden. Deze manier 
van weergeven sluit beter aan bij de manier waarop 
we gewend zijn teksten te lezen. Dit vergroot de 
leesbaarheid enorm.

Leerpunten
1. Gmail maakt door de grote opslagruimte het 

archiveren van e-mail overbodig. Hierdoor hoeft de 
gebruiker de e-mails die hij wil bewaren niet meer 
te kopiëren naar een archief. 

2. Het categoriseren van e-mails is praktisch overbodig 
geworden door de sterke zoekfunctionaliteit. De 
gebruiker hoeft nu geen mappenstructuren meer aan 
te leggen of te beheren. 

3. De presentatie van de mailwisseling is verbeterd, 
waardoor de gebruiker zijn e-mailwisselingen beter 
kan lezen.

Voorbeeld 2: de App store voor de iPhone
De App Store van Apple is een online winkel waar 
je programmaatjes (Apps) kunt kopen voor je iPhone 
of iPod. Bij de opening in 2008 waren er 800 Apps 
beschikbaar. Het eerste weekend werd er 10 miljoen 
keer een App gedownload. Een jaar later werd de 
mijlpaal van 1,5 miljard downloads overschreden en 
waren er meer dan 65.000 Apps beschikbaar. Ook namen 
meer dan 100.000 programmeurs deel aan het iPhone 
Developer program, het programma waar programmeurs 
zich bij aan moeten sluiten als zij Apps willen maken 
voor de iPhone (‘Jeroen’, 2009a, 2009b). De App Store 
bevat zowel gratis Apps als Apps waar de klant voor 
moet betalen.

Leerpunten
4. Alle applicaties voor de iPhone zijn te vinden in 

de App store. Er is geen andere plaats waar Apps 
legaal worden aangeboden; als de gebruiker op zoek 
is naar een bepaald soort App, dan is er maar één 
vindplaats. 

5. De App store geeft op verschillende manieren een 
duidelijk overzicht van de Apps. Bijvoorbeeld door 
een uitsplitsing in verschillende categorieën, gratis 
of niet gratis, en een top 25 per categorie. 

6. In de App store kun je ook op een simpele manier 
lezen wat anderen van de App vinden, voordat je hem 
koopt.

Leren van anderen

Voorbeeld 3: de faxmachine
Ondanks de miljoenen aan onderzoek was de eerste 
fax die in 1965 van de lopende band rolde feitelijk 
helemaal niets waard. Er was immers niemand anders 
om mee te faxen! Nadat de tweede fax van de band was 
gekomen, steeg de waarde van de eerste fax. Nu was 
er immers wel iemand om mee te faxen. Naarmate er 
meer faxen kwamen, werd de fax steeds waardevoller. 
Toen de eerste faxmachines duizenden guldens kostten, 
was er maar een handjevol anderen waar je een fax 
aan kon zenden. Maar de personen die een fax kochten, 
werden wel evangelist van het faxnetwerk, omdat hun 
eigen fax meer waard werd naarmate er meer anderen 
kwamen met wie zij konden faxen. (Kan ik je dit faxen? 
Nee? Koop er dan een!) Toen de fax halverwege de jaren 
tachtig zijn plek had gevonden in alle kantoren en een 
groot aantal huishoudens, kocht je voor 200 gulden 
een fax met toegang tot een faxnetwerk van miljoenen 
aangesloten faxen (Kelly, 1998).

Dit noemt men met recht het faxeffect. Dit principe is 
ook te herkennen in de verspreiding van e-mail, het 
lidmaatschap van online sociale netwerken als Hyves 
en, meer recent, Twitter.

Leerpunten
7. De waarde van een faxmachine / e-mailadres / 

Hyves-lidmaatschap / Twitter-account voor de 
individuele gebruiker neemt toe wanneer meer 
anderen er gebruik van maken. Hierdoor zal de 
gebruiker anderen gaan overhalen om er ook een te 
nemen.

8. Dergelijke technologieën hebben een bepaalde 
kritieke massa aan gebruikers nodig voordat dit 
effect optreedt. Het nut van een technologie die 
dit principe effectief weet toe te passen, stijgt 
namelijk exponentieel met het aantal gebruikers.

Voorbeeld 4: Gmail (II)
Er is nog nooit reclame gemaakt voor Gmail. De 146 
miljoen gebruikers hebben allemaal op een andere 
manier dan via reclame gehoord van Gmail. Vanaf 
2004 kon men alleen een account aanmaken via een 
uitnodiging van één van de medewerkers van het 
bedrijf. Eenmaal in het bezit van een Gmailadres kon je 
zelf ook honderd anderen door middel van een simpele 
e-mail een uitnodiging sturen voor Gmail. De drempel 
om tot aanbeveling over te gaan werd hierdoor sterk 
verlaagd. Pas in 2007 werd het wereldwijd mogelijk 
zonder uitnodiging een account aan te maken. 
Inmiddels is Gmail uitgegroeid tot één van de drie 
grootste webmailproviders ter wereld.

Leerpunten
9. Gmail maakt van al zijn gebruikers promoters en 

in potentie superpromoters. Dat wordt niet alleen 
veroorzaakt door radicale verbetering van het 
gebruiksgemak, maar juist ook door het verlagen 
van de drempel om het anderen aan te bevelen. 

10 De eerste gebruikers van Gmail hebben het ervaren 
als een exclusief product. Dit werd veroorzaakt 
doordat er maar een beperkt aantal gebruikers 
kon worden uitgenodigd. Hierdoor werd de 
nieuwsgierigheid van anderen gewekt en ontstond 
er een hype rond Gmail.

Peter-August Keur, Daniëlle Emans en Ellen Boschker
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Conclusie
Bovenstaande voorbeelden bevatten een aantal leer- 
punten op het gebied van bruikbaarheid en versprei-
ding die zijn toe te passen op digitale leermiddelen. 
Als je deze principes toepast op digitale leermiddelen, 
zal het gebruik ervan een vlucht nemen.

1. Een digitaal leermiddel moet de noodzaak tot het 
archiveren van leermiddelen overbodig maken. Dat 
bespaart de docent de moeite van het opzetten en 
bijhouden van een (digitaal) leermiddelenarchief. 

2. Digitale leermiddelen moeten eraan bijdragen dat 
de docent zelf geen systematiek hoeft bij te houden 
om zijn leermiddelen te categoriseren. 

3. Digitale leermiddelen moeten eraan bijdragen 
dat de lesstof op een duidelijkere manier wordt 
gepresenteerd. 

4. Digitale leermiddelen moeten eraan bijdragen dat 
er voor de docent één betrouwbare plaats is waar 
hij alle mogelijke leermiddelen kan vinden. 

5. Digitale leermiddelen moeten eraan bijdragen 
dat er op een makkelijke manier een overzicht 
wordt gegeven van de beschikbare leermiddelen, 
bijvoorbeeld naar categorie. 

6. Digitale leermiddelen moeten inzichtelijk maken wat 
anderen van de bruikbaarheid van dat leermiddel 
vinden.

7. Een digitaal leermiddel moet zo worden ontworpen 
dat de waarde van het middel stijgt op het moment 
dat andere docenten er ook gebruik van maken.

8. Betrek de organisaties waarin vakdocenten 
elkaar vinden bij de verspreiding van digitale 
leermiddelen. De kritieke massa aan gebruikers die 
nodig is om de verspreiding te versnellen is daar te 
vinden.

9. Digitale leermiddelen moeten het voor de gebruiker 
makkelijk maken om het leermiddel aan anderen aan 
te prijzen. 

10. Een digitaal leermiddel moet een gevoel van 
exclusiviteit creëren bij de gebruiker, bijvoorbeeld 
door een beperkt aantal gebruikers toe te staan.

Deze leerpunten laten zien hoe je de gebruiksvrien-
delijkheid van digitale leermiddelen kunt vergroten 
en de verspreiding kunt stimuleren. Gecombineerd 
zullen deze leerpunten bijdragen aan een versnelling 
van het gebruik van digitale leermiddelen. Als digitale 
leermiddelen worden ontworpen met deze principes als 
uitgangspunt, kunnen docenten er beter mee overweg en 
zullen zij de voordelen zelfs actief gaan uitdragen.

Leren van anderen Peter-August Keur, Daniëlle Emans en Ellen Boschker
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Edwin Schravesande

Stel, we hebben de beschikking over een boekentas van 
een leerling in het voortgezet onderwijs uit 2025 en 
mogen de inhoud bekijken. De gevulde tas blijkt zo’n 
drie kilo te wegen, veel minder dan wat leerlingen nu 
vaak met zich meedragen (OC&W, 1998). We vinden drie 
schriften, een collegeblok, een brooddoos, een Engelse 
roman: niet veel anders dan in een schooltas van nu. 
Maar de schoolboeken ontbreken! 

Voorin de tas zit een plat glanzend schermpje ter 
grootte van twee mobiele telefoons. Geen toetsen, 
alleen een aan-knop. De toegangsbeveiliging op basis 
van vingerafdruk staat gelukkig uit. Het apparaat biedt 
planningsfuncties als agenda, taakplanners en roosters 
en communicatiefuncties als bellen, videochatten en 
e-mailen. Je kunt er foto’s, audio, video en tv mee 
maken en tonen. Daarnaast heeft de leerling er allerlei 
zelfgekozen programmaatjes op staan. Sommige zijn 
educatief, zoals het programma om Franse woordjes 
te trainen, een programma voor het maken van 
meerkeuze- 
toetsen en een muziekprogramma om te oefenen met 
drummen. Andere zijn meer voor privégebruik, zoals 
het programma waarmee de locatie van vrienden kan 
worden teruggevonden. In de mediabibliotheek staat 
behalve de eigen muziek van de leerling ook een 
amateuristische video van een gemiste les, opgenomen 
door een medeleerling.

Daarnaast zit in de tas een e-boek, een beeldscherm 
met een klep ervoor ter grootte van een A4’tje, 
een halve centimeter dik. In de klep zit een 
uitvouwbaar toetsenbord. Het e-boek is bruikbaar 
als tekstverwerker, maar lijkt primair bedoeld voor 
het lezen van teksten. Het beeld van het e-boek geeft 
geen licht en lijkt meer op full-colour drukwerk dan 
op de lcd-schermen van nu (Bonsor, 2000). Dat leest 
veel rustiger, en het energiegebruik van het scherm 
ligt zo laag dat het apparaat goed kan draaien op de 
zonne-energie die ondermeer van twee collectoren op 
de buitenkant van de rugzak komt. In het geheugen van 
het e-boek staan alle schoolboeken van de leerling. De 
meeste van de schoolboeken zijn wat omvangrijker dan 
we gewend zijn. Het geschiedenisboek blijkt zo’n 1.500 
pagina’s dik te zijn, maar dat komt vooral door een 
enorme verzameling primaire bronnen die facultatief 
gebruikt kunnen worden. Het e-boek bevat ook een paar 
leesboeken en naslagwerken, wat aantekeningen en 
extra opdrachten die de leraar zelf heeft opgesteld.

Edwin	Schravesande is onderwijskundige en werkt 
voor het Nieuwe Media Team van NRC Media.

8.	 Een	schooltas	uit	2025
Een	toekomstbeeld	als	gedachte-experiment
We hebben helaas geen tas uit 2025 tot onze 
beschikking. Het enige wat we zeker weten over de 
toekomst is dat deze er compleet anders uit zal zien 
dan onze beste voorspellingen. Natuurlijk zijn sommige 
voorspellingen beter dan andere. Het is mogelijk om 
een hele goede toekomstvoorspelling op te bouwen 
aan de hand van bijvoorbeeld expertinterviews of 
empirische informatie over huidige trends. Dit essay 
heeft echter niet de pretentie om op die manier 
maximale betrouwbaarheid te bieden. De toekomstvisie 
hier moet eerder opgevat worden als een ideaaltype, 
“een overdrijving van het typisch mogelijke” 
(Zuurmond 1994). Dat beeld is ontworpen om een 
bijdrage te kunnen leveren aan een debat in het heden, 
in dit geval een debat over de beschikbaarheid van 
digitale leermiddelen voor het voortgezet onderwijs. 

Uit onderzoek van Kennisnet (2009) blijkt dat leraren 
vinden dat er niet voldoende digitaal lesmateriaal 
beschikbaar is. In een wat gepolariseerde voorstelling 
van zaken kunnen we dat vraagstuk op twee manieren 
te lijf gaan. De eerste denktrant is doelgericht, 
docentgericht en op korte termijn bruikbaar. De 
tweede denktrant, die we in dit essay gaan volgen, is 
instrumenteel, technisch gericht en alleen zinvol voor 
de langere termijn. De eerste denktrant sluit beter aan 
bij wat we onderwijskundig waardevol vinden, maar 
daarmee is de tweede denktrant nog niet irrelevant.

In de eerste denktrant wordt typisch naar voren 
gebracht dat digitaal lesmateriaal geen doel op zich 
is. Ict is een middel dat kan helpen om op nieuwe 
manieren betekenisvolle leerervaringen te organiseren. 
De Onderwijsraad (2008) spreekt in dit kader van “de 
drie beloftes van ict”, kort samengevat als “authentiek, 
gepersonaliseerd en sociaal onderwijs”. Dat zijn 
didactische thema’s die pas vorm krijgen als docenten 
er echt achter staan en er ook de nodige energie in 
steken. Deze denktrant roept een beeld op van de 
docent als iemand die dagelijks het leerproces inricht 

door actief geschikte materialen bij elkaar te zoeken. 
Als die middelen ontbreken, ontpopt de docent zich als 
creatief leerstofontwerper.

Soms lijkt deze docentgedreven visie op innovatie om 
te slaan in wensdenken. Hebben docenten wel de tijd 
om op hun eigen manier vorm te geven aan ict in het 
onderwijs? In de praktijk leunt het onderwijs vaak 
zwaar op de methoden van educatieve uitgeverijen, 
zonder dat docenten daar nog veel aan toevoegen. 

In het toekomstbeeld kiezen we daarom voor de 
tweede denktrant en bespreken we veranderingen in 
het aanbod van middelen die van buitenaf worden 
aangeboden. Het denken in termen van middelen is 
niet altijd even diepzinnig, maar daarom juist lekker 
concreet en populair bij ambitieuze bestuurders, die 
dan ook goed te vinden zijn voor het ondersteunen van 
proefprojecten. De rol van ict in het onderwijs zal, 
zo luidt de voorspelling, nog ingrijpend veranderen 
door introducties van nieuwe hardware en de manier 
waarop de grote educatieve uitgeverijen daarop in 
weten te spelen. Het probleem van een tekort aan 
digitale leermiddelen laat zich zo gemakkelijk oplossen. 
Op een dag zullen eenvoudigweg alle leermiddelen 
digitaal beschikbaar zijn. 

Technologische	ontwikkeling
Een eerste vraag bij het geschetste toekomstbeeld is of 
dit alles wel technisch haalbaar is. De twee apparaten 
uit de schooltas bieden een verzameling technische 
mogelijkheden die we kennen van de draagbare 
ict-interfaces die nu al op de markt zijn: telefoons, 
laptops, e-boeken, pda’s, mp3-spelers, gps-systemen, 
sport- en spelcomputers. Alles wat die apparaten 
kunnen is te integreren in één of meer nieuwe 
apparaten. We kunnen uit trends van de afgelopen 
jaren afleiden dat schermtechnologie, opslagcapaciteit 
en draadloze verbindingscapaciteit beter en goedkoper 
zullen worden, en de apparaten lichter en steviger. 



56 57

Aan de populariteit van eerste generaties iPhones 
kunnen we zien dat consumenten vooral gebruiks- 
vriendelijkheid en design hoog waarderen. De 
R&D-afdelingen van de grote aanbieders van 
consumentenelektronica zullen zich steeds meer 
richten op de ‘user experience’ en hun ontwerpen 
slimmer en eenvoudiger maken. Uiteindelijk zullen 
er voor betrekkelijk lage prijzen ict-apparaten op de 
markt komen waarvan de gebruiksvriendelijkheid en 
duurzaamheid goed genoeg zijn voor gebruik in het 
onderwijs. Of de leerling uit 2025 dan exact de twee 
apparaten gebruikt zoals beschreven in de inleiding is 
onduidelijk. Wellicht dat we meer of minder, grotere of 
kleinere apparaten vinden, met functies die we nu nog 
niet vermoeden.

Het zal wel nog veel voeten in aarde hebben om de 
technologische voorzieningen voor dit soort apparaten 
helemaal goed te laten werken op iedere school. 
De draagbare ict in de schooltas is pas echt goed 
bruikbaar als ze in verbinding staat met verschillende 
soorten ict-systemen. Die verbondenheid is de essentie 
van de ict-revolutie. We kunnen dan denken aan een 
draadloze internetverbinding op school, maar ook aan 
de elektronische leeromgeving die de communicatie 
tussen school, leerling en docent ondersteunt. We 
zouden dan het liefst hebben dat deze schoolvoor-
zieningen zo werken dat deze zonder technische 
problemen met apparaten van verschillende fabrikanten 
kunnen communiceren. Dat kan alleen als er goede open 
standaarden ontstaan voor verbindingsmethoden van 
e-boeken en de bestands- 
formaten van digitale boeken.  

Digitaal	wordt	de	standaard,	papier	een	
luxeproduct
Dan is het natuurlijk de vraag of er voldoende aan- 
bieders van digitaal lesmateriaal zijn voor deze 
nieuwe schooltas-ict. We onderscheiden hier twee 
soorten aanbieders: niet-commerciële aanbieders en de 
educatieve uitgevers.

Bij de niet-commerciële aanbieders die gratis alterna- 
tieven bieden, kunnen we denken aan mensen uit het 
onderwijs die eigen projecten toegankelijk maken, 
aan mediabedrijven of aan amateurs die werken aan 
een gratis site als bijvoorbeeld Wikipedia. Maar er is 
ook een groot aanbod van ‘educatieve communicatie’: 
materiaal van bedrijven, ngo’s en overheden die 
gratis materiaal aanbieden omdat ze belang hebben 
bij het verspreiden van een specifieke boodschap. 
Als vo-leerlingen van nu een werkstuk willen maken, 
dan vallen ze vaak terug op dit gratis materiaal. In de 
strijd om de aandacht van de vrij zoekende leerling 
hebben educatieve uitgeverijen geen marktaandeel 
van betekenis (Schravesande, 2009). Dit soort extra 
lesmaterialen en losse informatie zal vaak gratis 
beschikbaar blijven en daarmee de introductie van 
vergelijkbare betaalde diensten in de weg zitten.

Het aanbod van educatieve uitgeverijen is heel anders 
van aard. De waarde van hun product zit ‘m niet per 
se in een uniek informatieaanbod, maar vooral in de 
goed georganiseerde ordening van dat aanbod binnen 
het curriculum. In een goede methode wordt door 
de jaren heen een leerlijn opgebouwd, wordt een 
herkenbare presentatiemethode gebruikt en wordt het 
gebruik ondersteund door aanvullende werkboeken en 
docentenhandleidingen. Dit integrale aanbod brengt de 
belofte met zich mee dat de leerstof voldoende voorbe-
reiding biedt op een volgend leerjaar en uiteindelijk 
op de examens. Deze markt voor onderwijsmethoden, 
met een omzet van 275 miljoen euro (NMA 2006), laat 
zich niet zomaar verstoren door het overweldigende 
brede maar ongeorganiseerde en onbetrouwbare gratis 
aanbod. 

Een schooltas uit 2025

Een volledige transitie naar digitale leermiddelen 
gaat pas plaatsvinden als de educatieve uitgeverijen 
daar op overtuigende wijze in mee gaan. Dat zal niet 
direct een aantrekkelijke optie voor ze zijn. Er zijn 
op de langere termijn interessante kostenbesparingen 
te behalen, maar het is de vraag of de uitgeverijen 
die kostenbesparing zelf kunnen boeken. Druk en 
distributie van schoolboeken worden nog niet direct 
veel goedkoper als de papieren oplagen omlaag gaan, 
dat gebeurt pas als er helemaal geen papieren editie 
meer is. Scholen zullen alleen maar meegaan in deze 
transitie als ze uiteindelijk goedkoper uit kunnen 
komen. De benodigde hardware voor de leerlingen 
moet dan ook eerst nog terugverdiend worden. 

Educatieve uitgevers zullen zich dus terughoudend 
opstellen. Maar als ze het domein van digitale 
schoolboeken helemaal links laten liggen, dan laten ze 
wel erg veel ruimte open voor nieuwe initiatieven die 
de positie van hun dure methoden kunnen bedreigen. 
Dan kunnen we denken aan prijsbrekers die digitale 
schoolboeken gaan aanbieden voor 40% van de huidige 
prijzen, of aan publiek gefinancierde initiatieven 
om bijvoorbeeld vanuit een school een geheel gratis 
methode aan te bieden. 

Een groot struikelblok voor de uitgevers is dat niet 
helemaal duidelijk is hoe hun rechten beschermd 
worden. Als ze hun boeken digitaal gaan verspreiden, 
dan zullen leerlingen ze onderling vlijtig gaan 
kopiëren. Er zijn allerlei technische blokkades 
voor dat soort gedrag denkbaar, maar die zijn vaak 
met een beetje geduld te kraken en verpesten het 
gebruikersgemak voor leerlingen die wel betalen. Dit 
probleem kunnen uitgevers neerleggen bij de overheid. 
Via wet- en regelgeving kunnen wellicht garanties 
worden afgegeven dat scholen ook daadwerkelijk gaan 
betalen voor de methoden die ze gebruiken, ook als die 
niet meer op papier geleverd worden en gemakkelijk te 
kopiëren zijn.

De overheid kan met mededingingsregels afdwingen dat 
educatieve uitgeverijen van ieder boek dat ze verkopen 
ook een goedkopere digitale versie aanbieden. Wellicht 
ontstaat een situatie waar de overheidsbijdrage aan 
schoolboeken worden beperkt tot de kostenefficiënte 
digitale schoolboeken en dat papieren boeken een luxe 
worden die leerlingen zelf moeten betalen. 

Van	computerlokaal-ict	naar	schoolbank-ict
Techniek en markt zijn dus nog niet helemaal klaar voor 
de beschreven transitie, maar het is ook nog lang geen 
2025. Als het zo ver is, en we lezen deze voorspellingen 
nog een keer over, zal ongetwijfeld blijken dat we niet 
alles goed hebben ingeschat. Maar er is stellig een 
trend die uiteindelijk zal leiden tot de digitalisering 
van alle leermiddelen. Nu is het de vraag wat voor 
impact dat heeft op het onderwijs. 

De transitie die in de school plaats zal gaan vinden 
kunnen we zien als een soort ‘verhuizing’ van ict 
in het onderwijs, namelijk een verhuizing van het 
computerlokaal naar de schoolbank. Ict is dan niet 
meer iets voor leuke verrijkende lessen en zelfstandige 
opdrachten, maar zal steeds vanzelfsprekender een plek 
krijgen binnen reguliere lessen. 

Die transitie zal nog niet gemakkelijk worden. Kleine 
veranderingen kunnen het organiseren van de les 
opeens veel moeilijker maken. Een leraar kan nu 
bijvoorbeeld voor in de klas zien of een leerling 
achterin inderdaad het aardrijkskundeboek voor 
zich heeft en niet woordjes aan het stampen is voor 
de repetitie Duits in het volgende uur. Het is een 
gevaar dat de time on task, die zo belangrijk is voor 
effectief onderwijs, onder druk komt te staan doordat 
de onbeperkte communicatiemogelijkheden van de 
cybertiener het klaslokaal binnensluipen. Het zou niet 
best zijn als leerlingen iedere tien minuten hun Hyves 
checken zonder dat de docent dat kan stoppen. Een 
dergelijk concentratieverlies is in het kantoorleven 
heel normaal aan het worden, maar daar kunnen we het 
onderwijs wellicht nog voor afschermen. 

Edwin Schravesande
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Voor dergelijke onverwachte problemen bij de toepas-
sing van nieuwe technologie in complexe sociale omge-
vingen zijn vaak ook wel weer technische oplossingen 
te vinden. Maar het is niet voor niets dat fabrikanten 
van e-boeken nu al op colleges en universities de eerste 
pilotprojecten met het digitale schoolboek hebben 
ingezet (Fowler e.a., 2009). Het verbeteren van deze 
technologie moet zich niet beperken tot het inwilligen 
van wensen van individuele gebruikers, maar moet zich 
ook richten op behoeften van de school als organisatie. 
We mogen verwachten dat elektronicafabrikanten in 
hun pogingen om de onderwijsmarkt open te breken ook 
edities gaan ontwikkelen die specifiek voor dat veld 
bedoeld zijn.

Terug naar de doelgerichte denkwijze en de docenten 
die met de ict-middelen van nu proberen om op een 
nieuwe manier les te geven. Moeten zij zich iets 
gelegen laten liggen aan deze technotopiavoorstelling? 
Wellicht kan een toekomstbeeld in ieder geval moti-
verend werken. De ict-middelen die in het onderwijs 
gebruikt worden zullen veranderen, maar het zal nog 
steeds een uitdaging zijn om die middelen verstandig 
in te zetten. Lesideeën die vandaag niet goed aanslaan, 
zullen in de toekomst niet veel beter lukken. Maar de 
ict-experimenten die vandaag tot kleine successen 
leiden, zullen op termijn hun weg vinden naar een veel 
groter platform van reguliere methoden die door alle 
docenten dagelijks gebruikt worden.
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Carlijn Ritzen

Inleiding
Uit publicaties van Kennisnet blijkt dat de mogelijk- 
heden van digitaal lesmateriaal nog niet optimaal 
worden gebruikt (Kennisnet, 2008; 2009). Het lijkt met 
name te ontbreken aan bruikbaar digitaal leermate-
riaal, ondanks het feit dat hier al jaren veel aandacht 
voor is en er de afgelopen jaren steeds meer digitaal 
lesmateriaal beschikbaar is gekomen. Hoe kunnen we 
dit ervaren tekort aan digitaal lesmateriaal verklaren? 
En vooral: wat kunnen we doen om dit te verbeteren? 

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we bij 
Intomart GfK alle onderzoeken op het gebied van 
onderwijs tegen het licht gehouden die we de 
afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Het betreft in 
totaal zeventien onderzoeken, deels kwalitatief, deels 
kwantitatief en deels een combinatie van beide. 
Opdrachtgevers waren onder andere Kennisnet en het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de 
kwalitatieve onderzoeken is er in totaal met meer dan 
150 docenten uit alle onderwijssectoren gesproken, in 
focusgroepen of in diepte-interviews. 

Daarnaast hebben we tal van andere betrokkenen bij 
het onderwijs geïnterviewd, zoals ouders, leerlingen, 
schooldirecteuren en ict-coördinatoren.

Problemen	in	het	onderwijs
Docent bepaalt kwaliteit onderwijs
Wanneer is onderwijs goed onderwijs? Welke 
problemen zijn er in het onderwijs? En wordt het 
onderwijs nu eigenlijk beter of slechter? De afgelopen 
jaren heeft Intomart GfK deze vragen vele malen 
gesteld, aan alle belanghebbende groeperingen bij het 
onderwijs: leerlingen, docenten, ouders en burgers 
in het algemeen (Van Dijk, 2008; Wesseling, 2007; 
Ritzen, 2009). Wat allereerst opvalt is de enorme 
betrokkenheid bij het onderwijs. Kwaliteit van het 
onderwijs gaat iedereen aan het hart. En men maakt 
zich zorgen: het onderwijs gaat achteruit, is de 
overheersende mening. In een van de groepen waarmee 
wij spraken werd dit als volgt verwoord: “Gelukkig 
hebben wij nog goed onderwijs gehad.”
Zowel voor ouders als voor leraren zelf staat de leraar 
centraal als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. 
De kwaliteit van docenten verschilt enorm, volgens 
hen, en is afhankelijk van aspecten als vakkennis, 
omgang met leerlingen, organisatie en flexibiliteit. Dé 
eigenschappen waarin goede docenten verschillen van 
minder goede zijn de mate van bevlogenheid, de passie 
en de betrokkenheid bij het vak en de leerlingen.

Carlijn	Ritzen werkt als onderzoeker bij 
onderzoeksbureau Intomart GfK. Het onderwijs is een 
van haar specialisaties. Zij heeft de afgelopen vier 
jaar veel kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan 
onder docenten, leerlingen en burgers over diverse 
aspecten van het onderwijs. 

9.	 Digitaal	lesmateriaal:		
	 probleem	of	oplossing	voor	docent?	

Leraren worden overbelast
Het is echter voor goede leraren ook niet makkelijk om 
hun vak naar tevredenheid uit te oefenen: docenten, 
ouders en burgers zijn het erover eens dat docenten 
al een tijd te zwaar worden belast. Men is van mening 
dat docenten een te breed scala aan taken hebben en 
daardoor een te groot deel van hun tijd aan andere 
zaken dan lesgeven besteden. Hieronder noem ik 
een aantal voorbeelden van deze taken, zoals die in 
onze onderzoeken naar voren kwamen. Het lijkt vaak 
alsof we in Nederland alles via het onderwijs willen 
oplossen – obesitas, normen en waarden, tolerantie, 
mediawijsheid, leerlingen met bepaalde problemen. 
Voor ieder onderwerp in de politiek wordt er een 
lespakket ontwikkeld, dat docenten dan weer in de 
klas moeten toepassen. Ook kost de begeleiding 
van moeilijke leerlingen, zoals rugzakleerlingen, 
leerlingen met achterstanden en leerlingen met 
gedragsproblemen, veel tijd. Verder heeft de docent 
nog allerlei administratieve taken. Tot slot worden er 
continu veranderingen opgelegd aan het onderwijs, wat 
ook veel ‘schakelen’ en tijd kost van docenten. 
Al deze aspecten drukken zwaar op de tijd van 
docenten, terwijl ze zelf bovendien aangeven dat ze 
zich niet goed toegerust voelen voor al deze taken en 
dat ze ten koste gaan van de tijd die ze willen besteden 
aan hun echte vak: het onderwijzen.

Beter	onderwijs	met	digitaal	lesmateriaal?
Tijdsdruk is drempel bij invoering digitaal 
lesmateriaal
Leraren, burgers en leerlingen noemen het gebrek 
aan digitaal leermateriaal niet spontaan, als we 
vragen naar tekortkomingen in het onderwijs. Zoals 
hierboven is geschetst, gaat het daarbij vooral om 
de werkdruk van docenten. Een ander probleem dat 
vaak wordt genoemd is de motivatie en instelling van 
leerlingen: leerlingen zijn te brutaal en/of te weinig 
geïnteresseerd. We kunnen vanuit deze twee problemen 
het tekort aan goed en bruikbaar digitaal lesmateriaal 
duiden en een oplossingsrichting suggereren. Het 
tijdsprobleem van leraren leidt er immers toe dat 
het moeilijk is om te investeren in nieuwe methoden 
en nieuw materiaal, zoals digitaal lesmateriaal. Een 
docent zegt: “Ik heb maar weinig tijd. Als ik snel zou 
kunnen vinden wat ik zoek, zou ik eerder materiaal van 
de website gebruiken.” (De Bruin, 2008). Leraren willen 
niet steeds veranderen en moeite doen om een nieuwe 
methode te begrijpen en toe te passen. Leraren willen 
lesgeven. Inhoud speelt daarbij een centrale rol voor 
veel leraren. 
Als digitaal lesmateriaal wordt gepresenteerd als een 
nieuwe taak, bijvoorbeeld om leerlingen meer ict-
kennis en -vaardigheden bij te brengen, dan versterkt 
dit de terughoudendheid om er mee aan de slag te 
gaan: het is weer een extra belasting, die niet direct 
op het vak betrekking heeft maar wel tijd vergt. Als 
echter digitaal materiaal juist tijd bespaart, het vak 
versterkt en leerlingen beter motiveert, dan zullen 
docenten er wèl mee willen werken. Dan is digitaal 
lesmateriaal ‘bruikbaar’.
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Bruikbaar digitaal lesmateriaal
De essentie van het ervaren tekort aan bruikbaar 
digitaal lesmateriaal ligt in de voorwaarden die 
we hierboven aangaven: toegankelijk, inhoudelijk 
en motiverend voor leerlingen. We zullen deze drie 
aspecten hieronder nader toelichten. Ten eerste 
moet het vinden en in gebruik nemen van het digitaal 
materiaal weinig tijd kosten. Leraren kunnen nu vaak 
niet precies vinden wat ze zoeken. Het verkennen 
van het materiaal moet makkelijk en laagdrempelig 
zijn – om materiaal in de les te gebruiken is het van 
belang dat de leraar zelf dit materiaal al kent. Ook 
het inloggen, maken van verbindingen, gebruiken van 
software, kortom alle technische aspecten, moet soepel 
en zonder problemen verlopen. Immers, lang niet alle 
docenten zijn technisch onderlegd. Een tweede aspect 
is de inhoudelijke versterking van het vak door het 
digitale lesmateriaal. Met digitaal lesmateriaal kan 
een verdieping van de leerstof worden bereikt, omdat 
er meer kan worden getoond dan alleen met klassieke 
leermiddelen. Daarvoor moet wel de inhoud, de 
kennis, centraal staan en niet de vaardigheden, zoals 
het leren omgaan met verschillende internetbronnen 
of samenwerken via de computer. Tot slot kan 
digitaal lesmateriaal leiden tot meer betrokken en 
geïnteresseerde leerlingen. Voor leerlingen is het 
gebruik van computers voor allerlei taken, zowel 
voor school als privé, al een vanzelfsprekendheid. 
Schoolmateriaal aanbieden via de computer sluit 
aan op hun wereld. Door een grotere betrokkenheid 
en interesse kunnen leerlingen meer leren. Ook voor 
docenten is het motiverender als leerlingen zich meer 
inzetten en betere resultaten behalen. We zullen deze 
drie aspecten illustreren aan de hand van twee cases.

Case	1:	succesvolle	inzet	van	filmfragmenten	
via	internet
Teleblik wordt veel gebruikt
Een van de mogelijkheden om digitale leermiddelen 
in te zetten is om in de klas gebruik te maken 
van filmfragmenten via de computer. Via internet 
kunnen veel filmfragmenten worden gedownload. 
Docenten in het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen 
hiervoor bijvoorbeeld Teleblik gebruiken. Teleblik 
is een internetportaal, speciaal voor het onderwijs, 
waarvan heel veel televisiefragmenten kunnen worden 
gedownload voor gebruik in de klas. Uit onderzoek 
dat wij hebben uitgevoerd voor Kennisnet blijkt dat 
Teleblik bekend is bij de meeste basisschooldocenten 
en dat veel docenten in het po en vo ook al gebruik 
maken van Teleblik (Both, 2009).

Succesfactoren voor gebruik filmfragmenten
Teleblik is dus een goed voorbeeld van een digitale 
leeromgeving die wel veel wordt gebruikt. De 
gebruikers zijn ook erg tevreden over de relevantie 
van Teleblik: Teleblik krijgt van de po- en vo-
leraren het hoogste rapportcijfer hiervoor van alle 
bevraagde producten en diensten (Both, 2009). Wat 
is de succesfactor? Teleblik voldoet sterk aan de drie 
eerder genoemde eisen: docenten kunnen het materiaal 
makkelijk inzetten, het sluit direct aan op het vak 
en het slaat aan bij de leerlingen. Als een school 
zich heeft geabonneerd, kan een docent makkelijk 
zoeken op trefwoord naar een filmfragment over een 
specifiek onderwerp dat in de klas wordt behandeld. 
Het filmfragment kan zo worden geïncorporeerd in de 
rest van de les zonder dat de hele manier van lesgeven 
of de opzet van de hele les moet worden omgegooid 
en zonder dat het veel extra tijd kost. Ook technisch 
is het zeer eenvoudig te gebruiken – je hoeft geen 
ict-wizzard te zijn om Teleblik in te kunnen zetten. 
En tot slot vinden leerlingen filmpjes leuk en helpt 
het inzetten van verschillende media om de aandacht 
van leerlingen vast te houden. Leraren vinden dit 
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soort aspecten essentieel voor ict-applicaties in 
het onderwijs: je moet makkelijk kunnen inloggen 
en makkelijk kunnen zoeken. Bovendien moeten de 
leermiddelen - in dit geval de filmfragmenten - goed 
aansluiten bij het onderwerp en het niveau van de 
leerling (Ritzen, 2008). We zagen dit ook bij een ander 
onderzoek waarin we het nieuwe videoplatform van 
Kennisnet evalueerden: zodra het technisch te moeilijk 
is, haken scholen af (Ritzen, 2009).

Case	2:	beperkt	gebruik	van	virtuele	
omgevingen
Virtuele omgevingen voor het onderwijs
Een virtuele omgeving is een driedimensionale wereld 
op het internet die met behulp van computers en 
internet wordt gecreëerd. Je kan door deze virtuele 
werelden heen bewegen en allerlei acties ondernemen.

Net als filmfragmenten kunnen virtuele omgevingen 
worden ingezet in het onderwijs. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn: 

	■ In een les biologie fungeert het menselijk lichaam als 
de virtuele omgeving. Leerlingen kunnen zelf door 
het lichaam heen lopen en zien de gevolgen van een 
actie (een bepaalde actie leidt bijvoorbeeld tot het 
sneller kloppen van het hart). 
	■ In een les etaleren van de mbo-opleiding handel en 
verkoop richten leerlingen in een driedimensionale 
virtuele winkelstraat winkeletalages in. Ze kunnen 
kiezen uit een bibliotheek van virtuele objecten die 
ze mogen neerzetten zoals ze willen. 
	■ Voor een les economie in het vo kunnen leerlingen 
een nieuw product ontwerpen en ontwikkelen, 
waarbij aspecten als marketing, financiën, 
communicatie en een businessplan aan de orde 
komen. Dit product wordt vervolgens gemaakt en te 
koop aangeboden in een virtuele omgeving.

Beperkte belangstelling
Veel docenten uit het vo en mbo weten wat een virtuele 
omgeving is. Toch heeft bijna de helft van de docenten 
nog nooit een virtuele omgeving bezocht (Both, 2009). 
De docenten zijn ook aanmerkelijk minder positief 
over het gebruik van virtuele omgevingen in het 
onderwijs dan over het gebruik van filmfragmenten 
in het onderwijs. Ze verwachten veel minder vaak 
binnen een paar jaar gebruik te maken van een 
virtuele omgeving in de les dan van filmfragmenten. 
De negatievere houding ten opzichte van virtuele 
omgevingen blijkt ook uit beoordelingen van een aantal 
situaties met behulp van de power indicator. De power 
indicator is een methode die Kennisnet gebruikt om 
de kracht van een ict-toepassing in te schatten. De 
onderwijssituaties waarbij Teleblik wordt ingezet 
krijgen gemiddeld een aanzienlijk hogere score op 
de power indicator dan de situaties met virtuele 
omgevingen.

Hoge drempel voor gebruik virtuele omgeving
Aan de hand van de voorbeelden is al duidelijk hoe 
sterk het gebruik van een virtuele omgeving de les 
beïnvloedt: de les zal in de meeste gevallen geheel 
moeten worden aangepast aan het gebruik van de 
virtuele omgeving. Dit werkt sterk drempelverhogend 
voor de docenten; het kost veel omschakelvermogen, 
tijd en energie. Ook moeten docenten een virtuele 
omgeving zelf al redelijk goed kennen voordat 
ze het materiaal kunnen gebruiken in de les. De 
voorbereidingstijd voor docenten neemt daardoor 
toe bij de eerste malen dat ze de virtuele omgeving 
willen gebruiken. Het feit dat een virtuele omgeving 
een duidelijke inhoudelijke meerwaarde kan hebben 
voor het vak én dat het aantrekkelijk is voor leerlingen 
weegt niet op tegen de extra tijd en het extra werk 
voor docenten bij het gebruik ervan.

Carlijn Ritzen
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Concluderend:	maak	het	docenten	makkelijk
Als we deze twee cases bekijken, zien we een duidelijke 
bevestiging van de eerder gestelde theorie: hoe 
makkelijker het is voor docenten en hoe beter het 
aansluit bij de huidige manier van lesgeven, hoe vaker 
docenten gebruik maken van digitaal lesmateriaal. We 
willen dan ook pleiten voor een zeer pragmatische 
insteek, volgend op het succes van Teleblik. Houd bij 
de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal rekening 
met de huidige manier van lesgeven en de inhoud van 
het lesprogramma op dit moment. Maak het makkelijk 
en laagdrempelig. Digitaal lesmateriaal mag niet 
teveel tijd kosten van de docent – zowel niet in het 
zoeken naar materiaal als in het zich eigen maken 
van de werkwijze. Zorg ervoor dat het materiaal een 
inhoudelijke verbetering betekent in de les, zodat 
docenten gemotiveerd zijn om het te gebruiken. En 
geef aandacht aan het feit dat digitaal lesmateriaal 
vaak goed aansluit bij leerlingen, waardoor leerlingen 
meer leren en gemotiveerder zijn. Welk digitaal 
leermateriaal moeten we hiervoor ontwikkelen? Laten 
we dát aan docenten vragen. Door een inventarisatie te 
maken van -heel concrete- lesonderdelen waar digitaal 
leermateriaal voor gewenst is. En deze wensen in te 
willigen met hapklare brokken lesmateriaal. Op deze 
wijze kunnen docenten stapje voor stapje meer digitaal 
leermateriaal gaan gebruiken, zonder grote tijdsdruk of 
nadruk op de technische vaardigheden van docenten.
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Wim Drost

“… als je werkelijk wilt weten wat er vernieuwd is, 
dan zul je in de klas moeten kijken.”

(Ten Thije, 1991)

De uitvinder van het kopieerapparaat had een 
behoorlijk creatieve geest.
(Coachingskalender, 2009)

Het is de wens van onderwijsmanagers, leraren en 
overheid dat ict vaker en beter ingezet wordt bij het 
leren. Leraren geven daarbij de hoogste prioriteit aan 
de beschikbaarheid van ‘spullen’ (software/digitaal 
leermateriaal en ict-infrastructuur). Managers denken 
dat deskundigheid en visie de beste bijdrage levert. 
Dit staat in de Vier in Balans Monitor (Kennisnet, 2009), 
de jaarlijkse doorlichting van het ict-gehalte van het 
onderwijs (primair onderwijs, voortgezet onderwijs 
en mbo). Wat is de oorzaak van het ervaren tekort aan 
bruikbaar digitaal leermateriaal en kan die worden 
opgelost? Om daar zicht op te krijgen, kijken we naar 
een onderwijsinnovatie die zich in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw heeft voltrokken, namelijk de komst van 
het kopieerapparaat in de school. De implementatie 
ervan heeft zich beleidsarm voltrokken, dat betekent 
dat de overheid zich er niet of nauwelijks mee heeft 

bemoeid, en toch zijn de effecten groot. De innovatie 
die de komst van het kopieerapparaat heeft veroorzaakt 
worden zijdelings vergeleken met de “onstuitbare 
opkomst van het digitale schoolbord” (Kennisnet, 2009). 
De geschiedenis van het kopieerapparaat levert een 
aantal handvatten op die gebruikt kunnen worden bij 
de verdere implementatie van ict.

Van	stencilen	naar	kopiëren
Wie een school binnenkomt, zal vaak stuiten op 
een ruimte waarin een groot kopieerapparaat en 
bijbehorende randapparatuur staat. Meestal is die 
ruimte het domein van een conciërge. De kwaliteit 
van het drukwerk en de snelheid waarmee het 
geproduceerd wordt, overtreft ver de mogelijkheden 
van de gemiddelde plaatselijke drukkerij met een 
handvol personeel een halve eeuw geleden. Zelfs 
fullcolor-drukwerk en faciliteiten om het drukwerk ter 
plaatse te binden behoren tot de mogelijkheden. 

Het kopieerapparaat is een verschijnsel dat in de loop 
van de jaren tachtig van de vorige eeuw de school is 
binnengekomen. Het nam de rol over van het aloude 
stencilapparaat en ondertussen heeft elke school, net 
als elk bedrijf, wel een contract met een leverancier 
van geavanceerde kopieerapparatuur inclusief de 
leverantie van papier. Sinds enkele jaren zijn daarbij 
koppelingen gemaakt met het intranet waardoor de 
mogelijkheden nog verder zijn toegenomen. 

Wim	Drost	is directeur van het Ontwikkelcentrum 
(www.ontwikkelcentrum.nl) en specialist op het terrein 
van ict-gebruik bij leerprocessen en businessmodellen. 
In dit essay verwerkt hij zijn ervaring als docent, 
auteur, uitgever en trainer/consultant.

10.	Er	verandert	alleen	iets	als	het	werkt
Invoering kopieerapparaten als model voor onderwijsinnovatie

Toch is het stencilapparaat nog niet geheel 
verdwenen, zo blijkt uit een mededeling die stond 
in een nieuwsbrief van de openbare basisschool 
‘Burgemeester Thalenschool’ in het Friese Akkrum. 
Op 16 november 2007 kwam namelijk een verkorte 
versie van de schoolnieuwsbrief uit, omdat het 
stencilapparaat defect was en – zo wordt vermeld 
– “de nieuwsbrief gekopieerd moest worden en dat 
gaat veel langzamer”. Het lijkt de wereld op z’n kop! 
Overigens, het woord stencil leeft nog altijd voort in 
sommige scholen als synonieme aanduiding voor kopie. 

We schetsen nu de invloed die de komst van het 
kopieerapparaat heeft gehad op de school en de 
omgeving.

Leraar en leerlingen
Met de komst van het kopieerapparaat kreeg de leraar 
meer mogelijkheden om zelfsamengesteld materiaal 
te gebruiken en dus meer vrijheid om zijn lessen in 
te richten. Voorbeelden van dergelijk materiaal zijn: 
samenvattingen, werkbladen, transparanten voor de 
overheadprojector en materiaal van anderen. Niet dat 
de leraar ineens als auteur aan de slag ging; veelal 
werd er geknipt en geplakt tot een passend product 
ontstond. De overstap ging moeiteloos, vooral omdat 
het gebruiksgemak van een kopieerapparaat veel hoger 
ligt dan dat van zijn voorganger, het stencilapparaat. 

De leerlingen kregen door de komst van het kopieer- 
apparaat vaker te maken met gekopieerde toetsen en 
door de leraar samengesteld materiaal. De komst van 
het kopieerapparaat zorgde er ook voor dat scholen de 
mogelijkheid kregen eigen syllabi te maken; een samen-
voeging van gedeelten uit andere uitgaven. Soms kozen 
scholen ervoor uitgaven geheel te kopiëren (inclusief 
copyrightclausule) om zo de kosten te drukken. Dat gaf 
problemen met auteursrechten en uitgevers stonden op 
de stoep om af te rekenen. De fraaie kopieerapparatuur 
zorgde voor een flinke stijging van de kosten voor 

de school. Voor een deel werden die verwerkt in de 
ouderbijdrage, voor een deel kwamen die ten laste van 
het schoolbudget.

School
Was aanvankelijk het kopieerapparaat een instrument 
in handen van een conciërge, in de loop van de 
tijd ontstonden er kopieerafdelingen die zich qua 
volume en professionaliteit konden en kunnen meten 
met een gemiddeld grafisch bedrijf om de hoek. 
De investeringen in de apparatuur waren stevig. 
Toch leek geld zelden een probleem. Ook werden 
kopieerapparaten voor de leerlingen in de hal of in 
een mediatheek/bibliotheek geplaatst. Het gebruik 
daarvan werd per kopie afgerekend. De directie sloot 
langlopende contracten met leveranciers.

De communicatie van de scholen naar de ouders werd 
door de toegenomen mogelijkheden van reproductie 
verstevigd, maar ook de schoolkrant als medium van en 
voor de leerlingen werd meer geprofessionaliseerd. 
De interne communicatie in de school veranderde 
eveneens enorm door de mogelijkheden van ‘even 
kopiëren’. De schoolorganisatie paste zich op 
verschillende fronten aan de nieuwe omstandigheden 
aan.

Educatieve uitgevers
Voor de educatieve uitgevers ontstond een geheel 
nieuwe situatie; zij kregen te maken met concurrentie. 
De scholen werden als ‘drukkerij van lesmateriaal’ in 
zekere zin een concurrent van de uitgevers, zij het 
op kleine schaal. Bovendien werd er materiaal uit 
methoden gekopieerd. Uitgevers verspreidden gratis 
exemplaren van nieuwe of herziene methoden (de 
presentexemplaren) en leraren kopieerden daaruit voor 
de eigen lessen; zich niet bewust van het feit dat ze 
daarmee de regels overtraden. Het antwoord daarop 
was een ‘heksenjacht’ op illegaal kopiëren.
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Onder druk ontstaan nieuwe ideeën; zo ontstond bij de 
educatieve uitgevers het idee van verbruiksmateriaal. 
Men zag dat scholen steeds meer papier als verbruiks-
materiaal gingen zien en benutten dat gegeven om 
werkboeken te maken waarvan de didactische waarde, 
anders dan anno 2009, zelden ter discussie stond. 
Een nieuw businessmodel ontstond met bijzondere 
auteursrechtelijke regelingen. In de praktijk bleken 
de werkboeken voor de uitgevers zeer profijtelijk te 
zijn. Bovendien bleek dat het kopieerapparaat ook zijn 
nadelen had en de uitgevers begrepen daarmee dat 
lerarengemak de beslissende factor was bij de aanschaf 
van methoden. Bij dat gebruiksgemak voor leraren 
behoorde ook de handleidingen bij methoden, vaak 
voorzien van kopieerbladen. Deze handleidingen namen 
in omvang en belang sterk toe.

Ondersteuners en overheid
Ten slotte kregen ook de ondersteuners, de leraren- 
opleiders, de pedagogische centra enzovoort de 
mogelijkheden van het kopieerapparaat in het vizier. 
Niet alleen bij cursussen werd eigen materiaal gebruikt 
(de ringband met gekopieerd materiaal maakte opgang 
bij allerlei cursussen en opleidingen), ook werden er 
complete methoden ontwikkeld waarvan een aantal 
later via de educatieve uitgevers in ‘officiële’ vorm op 
de markt zijn gebracht. Onderwijsondersteuners gingen 
ook materiaal maken voor bijzondere doelgroepen die 
niet door de uitgevers bediend werden. Een aantal 
richtten daar zelfs een eigen uitgeverij voor in en 
werden zo een nieuwe concurrent van de educatieve 
uitgevers.

De overheid speelde bij de komst van de kopieer- 
apparatuur een passieve rol. Anders dan bij de komst 
van andere apparaten in de school (zoals bijvoorbeeld 
de overheadprojector en het talenpracticum) waren er 
geen stimuleringsprojecten nodig en heeft de minister 
van onderwijs – voor zover wij weten –zich nooit 
hoeven te verantwoorden in de Tweede Kamer voor 
de implementatie van het gebruik van het kopieerap-
paraat in het onderwijsleerproces. Ongetwijfeld 
zullen het Nationaal Inkoopcentrum (NIC) en andere 
tussenpersonen ingespeeld hebben op de vraag naar 
kopieerapparaten met een passend aanbod.

Effect
Wat was het effect van de komst van het kopieer- 
apparaat in de school, en vooral in de klas? 
De apparatuur was goed geregeld en nieuwe 
mogelijkheden deden hun intrede. Die apparaten 
werkten ook altijd goed. Als gevolg daarvan had het 
kopieerapparaat een stevige invloed op de processen 
in de school, van communicatie tot toetsen. Ook de 
mogelijkheden om de klassikaal-frontale aanpak te 
doorbreken namen toe en in experimenten werden 
stappen gezet naar nieuwe didactieken. Omdat de 
apparaten eenvoudig te bedienen zijn, behoefde er 
niet aan scholing gedaan te worden. Ook was er geen 
noodzaak een visie te ontwikkelen op het gebruik van 
kopieerapparaten.

De kopieerapparatuur vond dus moeiteloos zijn plaats 
in de school als opvolger van het stencilapparaat. 
Het loste een probleem op waardoor de leraar meer 
vrijheid kreeg om de leerling te bedienen en de 
mogelijkheden voor interne en externe communicatie 
namen enorm toe. Educatieve uitgevers werden 
genoodzaakt over hun businessmodel na te denken en 
kwamen met nieuwe producten. Ondersteuners werden 
actiever als ontwikkelaar van leermiddelen. In het hele 
spel was de overheid passief.

Er verandert alleen iets als het werkt

En	dan	de	ict
Vergelijken we bovenstaande conclusies met de komst 
van ict in de school, dan kunnen we het volgende 
zeggen:

De	kopieerapparatuur	vond	moeiteloos	zijn	plaats	in	
de	school	als	opvolger	van	het	stencilapparaat.

Ict heeft geen directe voorloper en de introductie 
verloopt moeizaam. Ondanks de lange geschiedenis 
bestaat het beeld dat ict nog niet de effecten heeft 
die het zou kunnen of moeten hebben. Een probleem is 
dat ict te vaak niet werkt.

De	leraar	kreeg	meer	vrijheid	om	de	leerling	te	
bedienen.

Ict leverde onvoldoende voordelen op voor de leraar. 
In plaats van meer vrijheid had men vaak het gevoel 
een extra probleem te hebben.

De	mogelijkheden	voor	interne	en	externe	
communicatie	namen	enorm	toe.

Ict is in de school aanvankelijk met name toegevoegd 
aan bestaande processen. Ondertussen wordt ict volop 
gebruikt voor interne en externe communicatie.

Educatieve	uitgevers	werden	genoodzaakt	over	hun	
businessmodel	na	te	denken.

Ook bij de invoering van ict werden de educatieve 
uitgevers genoodzaakt over hun businessmodel na te 
denken. Voor uitgevers is ict in veel opzichten een 
bedreiging. Het klassieke businessmodel gaat door ict 
onderuit en de rendementen staan als gevolg daarvan 
onder druk.

Educatieve	uitgevers	kwamen	met	nieuwe	producten. Uitgevers hebben met name ict-producten ontwikkeld 
als aanvulling op de bestaande methoden, met als doel 
de business in stand te houden.

Ondersteuners	werden	actiever	als	ontwikkelaar	van	
leermiddelen.

In het beleid van de overheid hebben ondersteuners 
hun rol meegespeeld en soms ook eigen ict-diensten 
gestart.

De	overheid	was	passief. De overheid voert al zo’n 25 jaar een actief ict-beleid.

Wim Drost

Het kopieerapparaat kwam in een periode dat 
lesgeven aan groepen de norm was. In die situatie is 
het hebben van meerdere (gekopieerde) exemplaren 
van leermateriaal een voorwaarde. Met een 
kopieerapparaat kan iets bestaands eenvoudig worden 
vermenigvuldigd. Anders is dat bij ict; daar moet je 
doorgaans vooraf van alles regelen; een ‘creatieproces’ 
op zich. We kunnen ons afvragen wat er gebeurd zou 
zijn met de ict-implementatie als de overheid zich 

net zo passief had opgesteld als bij de komst van het 
kopieerapparaat.

De kern is dat een kopieerapparaat een eenvoudige 
bediening heeft met een heldere functie, maar wel 
met een enorme impact. Ict is bepaald niet eenvoudig 
in gebruik; het werkt vaak niet (mede) door zijn 
complexiteit.
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Werken met ict moet iets vanzelfsprekends zijn, net als 
een moderne auto; instappen, starten en wegrijden. 
Je weet dat je auto je niet in de steek laat en gebeurt 
zoiets toch, dan bel je de garage of een hulpdienst. Zo 
moet ict ook werken: een hulpmiddel zodat de gebruiker 
eenvoudig en zonder obstakels zijn doel bereikt.

Innovatie
Wie wil zien wat er in het onderwijs vernieuwd is, 
moet kijken naar de leerprocessen. Niet alleen in de 
klas, maar ook die in praktijksituaties en thuis. Het 
kopieerapparaat heeft grote invloed gehad op de 
leerprocessen, wellicht zelfs de grootste invloed van de 
laatste halve eeuw.

Het kopieerapparaat verving een oud apparaat en het 
werkte! Het was daarmee een herkenbare vernieuwing. 
De enigszins Cruyffiaanse titel van dit essay verwijst 
daarnaar. Terecht geven leraren in de Vier in 
Balans Monitor aan behoefte te hebben aan ‘spullen’ 
(software/digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur), 
maar dan moeten die wel werken! De opmars van het 
digitale schoolbord valt vanuit dat perspectief te 
verklaren; het werkt en leraren kunnen daarmee hun 
voordeel doen. De visie van managers kan daarbij 
ondersteunend zijn, niet meer dan dat. En er moet een 
passend businessmodel zijn voor nieuwe producten die 
ontwikkeld worden, zodat ze door professionals in de 
lucht kunnen worden gehouden. Daarmee hebben we de 
oorzaak van het ervaren tekort aan bruikbaar digitaal 
leermateriaal te pakken: de ict werkt te vaak niet en 
door het ontbreken van een passend businessmodel is 
er geen goed aanbod van producten.

Met dank aan: Nelly Drost-Heuving, Douwe Ettema, Ton 
Fokker, Reinoud Jager, Sanne van Kempen, Gert Muller 
en Boudewijn van Velzen

Het	digitale	schoolbord
Net als de kopieerapparatuur vindt ook het digitale 
schoolbord zijn weg in de school. Het vervangt het 
klassieke schoolbord. De introductie verloopt niet 
moeiteloos, maar er is erg veel goede wil bij de 
leraren om het apparaat te gebruiken omdat het een 
direct voordeel heeft en vrijheid geeft om de leerling 
te bedienen. En het werkt doorgaans goed! Een korte 
training helpt de implementatie te versnellen.

Het digitale schoolbord is vooral een instrument 
voor klassikaal onderwijs en voorziet in de behoefte 
om actuele informatie en multimediale bronnen te 
benutten. De lessen worden daardoor aantrekkelijker. 
Dat geeft ook een druk van binnenuit; leerlingen willen 
liever een hippe leraar die gebruik maakt van nieuwe 
media dan een leraar met het stoffige krijtjesbord en 
een omhooggehouden lesboek. Het digitale schoolbord 
brengt de wereld op een interactieve manier in het 
klaslokaal en de leraar heeft de regie over het gebruik. 
Wellicht is dat ook de reden dat het mbo er minder mee 
doet dan het primair en het voortgezet onderwijs. 

Na aanvankelijke scepsis (“Is het wel een echte 
vernieuwing?”) zijn de educatieve uitgevers aan 
de slag gegaan om materialen te maken voor het 
digitale schoolbord. De discussie over een adequaat 
businessmodel woedt nog voort en dus wijken 
uitgevers uit naar een vertrouwd concept en worden de 
materialen voor het digitale schoolbord aan bestaande 
producten toegevoegd. De overheid is niet geheel 
passief, maar het zijn met name de producenten die de 
scholen overtuigen van het nut van deze vernieuwing.

Er verandert alleen iets als het werkt Wim Drost
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Inleiding
Binnen elke onderwijsleersituatie is sprake van 
een krachtenveld – ook wel de didactische driehoek 
genoemd – tussen leerstof, leerling en leraar. In 
zijn oratie breidde Kanselaar (1989) deze driehoek 
uit tot een vijfhoekige piramide, waarbij de leraar 
aan de top van de piramide staat. De overige vier 
hoeken worden gevormd door de leerstof, het 
leermiddel, de leerling en de medeleerling. De keuze 
om de leraar ‘de toppositie’ in te laten nemen, 
is terecht, want de leraar geeft sturing aan het 
volledige onderwijsleerproces. Of, zoals Teunis (2009) 
constateert: ‘Docenten maken het verschil’. 

Uiteraard is dit krachtenveld, net als de samenleving 
zelf, aan verandering onderhevig. Maar welke 
onderdelen van de didactische piramide zijn het meest 
veranderingsgevoelig? Het lijkt aannemelijk dat dit de 
leermiddelen en de (mede)leerlingen zijn. De leerstof 
is namelijk redelijk stabiel en ook de taak van de leraar 
verandert niet fundamenteel. Dit roept de vraag op 
hoe de (slechts langzaam) veranderende leraar om gaat 
met de (veel sneller) veranderende (mede)leerlingen en 
leermiddelen? In dit essay wordt de cruciale rol van de 
leraar als regisseur van het onderwijsproces belicht. 
Daarnaast gaat aandacht uit naar de snel veranderende 
leermiddelen. De nadruk ligt daarbij steeds op de 
ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

Leraren	en	digitaal	leermateriaal
Welk soort digitaal leermateriaal gebruiken leraren in 
het voortgezet onderwijs? En aan welk digitaal leer-
materiaal bestaat extra behoefte? In tabel 1 worden 
verschillende categorieën digitaal leermateriaal 
onderscheiden en aangegeven welk percentage leraren 
hier dagelijks of wekelijks gebruik van maakt.

Bert	Moonen is werkzaam als senior consultant bij CPS 
Onderwijsontwikkeling en Advies te Amersfoort. Eén 
van de thema’s waar hij al vijftien jaar aan werkt, is de 
integratie van ict in het onderwijs. Daarnaast adviseert 
hij scholen op diverse andere terreinen die gerelateerd 
zijn aan het primaire proces. 

Jef	Moonen is emeritus hoogleraar Toegepaste 
Onderwijskunde van de Universiteit Twente. Is nu actief 
als consultant Learning Technology. Zijn leeropdracht 
bij de UT was ‘ontwerpen en ontwikkelen van digitaal 
leermateriaal’. Is nog steeds geïnteresseerd in de 
problematiek van de implementatie van digitaal 
leermateriaal.

11.	Ken	de	vraag:	op	weg	naar	een	betere		
	 aansluiting	van	vraag	en	aanbod Mailprogramma 66

Kantoortoepassingen (bv. tekstverwerking, 
presentatiesoftware)

74

Methodegebonden software 38

Digitale oefeningen en/of toetsen 33

Grafische software (bv. fotosoftware, videosoftware) 26

Software om samen aan taak te werken (bv. Wiki, 
Googledocs, Blog)

16

Simulaties (bv. voor nabootsen van proefjes) 10

Tabel 1: percentage leraren dat dagelijks of wekelijks 
gebruik maakt van computerprogramma’s voor 
onderwijsdoeleinden in het voortgezet onderwijs 
(bron: Kennisnet, 2009)

In de Vier in Balans Monitor (Kennisnet, 2009) wordt 
opgemerkt dat zeven op de tien leraren behoefte 
hebben aan meer bruikbaar digitaal materiaal 
(inclusief computerprogramma’s), extra computers 
en goed werkende ict-voorzieningen voor verdere 
integratie van ict in het onderwijs. Tegelijkertijd 
constateert de Onderwijsraad (2008) dat een 
meerderheid van de docenten (70%) geen digitale 
leermiddelen gebruikt en letterlijk en figuurlijk 
‘volgens het boekje’ doceert. Zijn dit dezelfde leraren 
die aangeven dat zij behoefte hebben aan meer 
bruikbaar digitaal materiaal? 

Daarnaast blijkt uit de Monitor dat de door leraren in 
2009 geformuleerde behoeften, ook in eerdere jaren 
werden genoemd. En, zo concludeert de Monitor, het 
is onduidelijk waarom aan die behoeften niet eerder 
tegemoet is gekomen. Als mogelijke oorzaak wordt de 
complexiteit van het vraagstuk genoemd: individuele 
scholen zouden het knelpunt niet kunnen wegnemen. 
Daarnaast stelt De Boer (2008) dat er een taboe lijkt te 
zitten op het gebruik van ict in het onderwijs. Hoe kan 
deze complexe problematiek dan toch worden opgelost?

Een	oplossingsrichting
Voordat een oplossingsrichting kan worden 
onderzocht, moet de terminologie eenduidig worden 
geïnterpreteerd. Bestaat er een verschil tussen 
leerstof, leermateriaal en leermiddel? En is een 
‘open leermiddel’ hetzelfde als ‘(open) digitaal 
leermateriaal’? In de Vier in Balans Monitor 2009 
wordt consequent over digitaal leermateriaal 
gesproken. Maar in andere publicaties, zoals rapporten 
van de overheid en de Onderwijsraad, duikt de term 
‘open leermiddelen’ op. Impliciet lijkt met die term 
‘lesmateriaal’ te worden aangeduid, een vaststelling 
die breed wordt gedeeld. Onder een open leermiddel 
moet dus lesmateriaal worden verstaan. Toch is de 
situatie nog niet helemaal duidelijk. Lesmateriaal 
- en dit geldt zeker voor digitaal lesmateriaal, 
dat Kennisnet leermateriaal noemt - kan namelijk 
vele vormen aannemen. In tabel 1 worden zeven 
verschillende vormen van digitaal leermateriaal 
onderscheiden, variërend van kantoortoepassingen 
en e-mailprogramma’s tot specifieke programma’s om 
leerstof te oefenen en te verankeren (de zogenaamde 
‘drill-and-practice’ programma’s). Er valt dus nogal wat 
onder het begrip: onduidelijkheid troef. Laten we eens 
wat nauwkeuriger kijken naar deze vergaarbak.

Dat computers en computerprogramma’s in het 
onderwijs op veel verschillende manieren (kunnen) 
worden ingezet, is al langere tijd bekend. Taylor 
(1980) onderscheidde drie categorieën: de computer 
als ‘tutor’, ‘tool’ en ‘tutee’. Twee van deze categorieën 
zijn ook vandaag nog actueel. Zo kan de computer 
leerlingen helpen en begeleiden bij het doorlopen van 
de leerstof (tutor) en/of worden ingezet als hulpmiddel 
(tool), zoals bij het gebruik van een tekstverwerker. 
Maar ook het ondersteunen van een handeling in een 
laboratorium, een simulatie of de grafische weergave 
van gegevens zijn voorbeelden van de computer als 
tool.
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Leren met behulp van de computer (de computer als 
tutor) is onverminderd populair. Al vrij snel werden 
drill-and-practice programma’s ontwikkeld, waarbij 
leerlingen praktische vaardigheden oefenen en de 
computer resultaten direct terugkoppelt. Uit onderzoek 
blijkt dat deze programma’s doeltreffend en doelmatig 
kunnen zijn. Een voorwaarde is wel dat de te oefenen 
kennis en vaardigheden scherp geoperationaliseerd 
kunnen worden. Dergelijke toepassingen zijn absoluut 
nuttig en verdienen het om verder ontwikkeld en 
toegepast te worden. Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat het programmeren van goede software 
lastiger is wanneer de leerling cognitief complexe 
vaardigheden moet opdoen.

Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden om de 
computer als ‘hulpmiddel’ (tool) in te zetten. Collis 
en Moonen (2005) spreken in dat verband over 
‘technologie als een werkbank voor aan leren-
gerelateerde activiteiten’. De grootste meerwaarde van 
ict volgens hen: het beschikbaar komen van technische 
hulpmiddelen (computerprogramma’s). Hulpmiddelen 
bovendien, die kunnen worden aangepast aan de 
context van de gebruiker en waarmee de gebruiker 
zijn aan leren-gerelateerde activiteiten en die van 
anderen kan opbouwen, delen, ondersteunen en 
beheren. De meeste van de in tabel 1 opgenomen 
digitale leermaterialen behoren tot de ‘tool’ categorie. 
Uitsluitend ‘methodegebonden software’ en ‘digitale 
oefeningen en/of toetsen’ vallen in de ‘tutor’ 
categorie. Gezien deze overwegingen, rijst de vraag 
wat precies gestimuleerd moet worden: de ontwikkeling 
en distributie van ‘tutor’ of van ‘tool’ programmatuur? 
Beiden? De doorslaggevende factor is wat de leraren 
zelf willen en waartoe ze zelf bereid zijn.

Welk	motief	spreekt	de	leraar	het	meest	aan?
De vraag wat leraren met digitale leermiddelen willen, 
is lastig te beantwoorden, want vele perspectieven 
en motieven spelen een rol. Collis en Moonen (2001) 
presenteren een metaforische samenhang van deze 
perspectieven en motieven binnen het zogenaamde 4-E 
model. Visueel wordt dit model gekenmerkt door een 
aantal vectoren (figuur 1).

Figuur 1: het 4-E model van Collis & Moonen (2001)
Het 4-E model geeft een indicatie van de kans op 
succesvolle invoering van een onderwijsinnovatie 
bij een leraar die daarmee wordt geconfronteerd. 
De binnen het model gehanteerde Engelse termen 
zijn als volgt vertaald: Educational Effectiveness = 
Gewin, Ease of Use = Gemak, Engagement = Genot, 
Environmental vector = OmGevings vector. In het 
Nederlands zou het model dus het 4-G model kunnen 
heten. Het 4-E model is van toepassing op alle vormen 
van onderwijsinnovatie, inclusief (zoals in dit geval) 
het gebruik van digitale leermiddelen.

Environmental Vector #2

Environmental Vector #1
Treshold
(success)

Educational 
Effectiveness

Ease of use Engagement 3-E Vector 
sum

Ken de vraag: op weg naar een betere aansluiting van vraag en aanbod

De kans dat een leraar een actieve bijdrage aan 
een innovatie zal leveren, is afhankelijk van 
bovengenoemde drie aspecten én van de omgeving. 
Elk van de drie aspecten wordt voorgesteld door een 
vector. Naarmate het ‘gevoel’ of de ‘opinie’ van een 
leraar over de innovatie, in relatie tot een aspect, 
positiever is, stijgt de lengte van de vector. Vervolgens 
worden de drie vectoren (gewin, genot en gemak) bij 
elkaar opgeteld en vertaald naar een nieuwe, langere 
vector. Deze ‘som vector’ wordt vervolgens vergeleken 
met de drempel die wordt gevormd door een ‘plafond’, 
waarvan de hoogte ten opzichte van de basislijn wordt 
bepaald door omgevingsfactoren. Voorbeelden van 
omgevingsfactoren zijn de context waarin de leraar 
werkt (schoolorganisatie, schoolcultuur, historisch 
ict gebruik in de school, het vakdomein van de leraar, 
eerdere ervaringen met ict binnen het eigen vak 
en de hoeveelheid taakuren). Maar ook de bredere 
omstandigheden die het gebruik van ict beïnvloeden 
– denk aan overheidsbeleid, het beleid van het 
schoolmanagement, de evolutie en beschikbaarheid 
van technologie enzovoorts - kunnen hiertoe worden 
gerekend.

Vertaald naar de praktijk, werkt dit als volgt. Als 
een leraar wordt gevraagd of de inzet van digitaal 
leermateriaal past binnen zijn of haar lessen, dan 
verloopt het beslissingsproces volgens een aantal 
stappen. Ten eerste is van belang of sprake is van een 
drempel in verband met de diverse omgevingsfactoren. 
Hebben die factoren een stimulerende of remmende 
werking? Aangenomen mag worden dat deze drempel 
de afgelopen jaren steeds lager is geworden, zeker 
in technisch opzicht. Ict is wijd verspreid, relatief 
goedkoop en de voorzieningen in scholen zijn, over 
het algemeen, goed op orde. Vervolgens moeten de 
aspecten ‘gewin, genot en gemak’ in beschouwing 
worden genomen. De pioniers onder de leraren 
zullen worden getriggerd door het genotaspect 
(voldoening). De bijbehorende vector is vermoedelijk 
zo groot, dat deze de drempelwaarde van de 

omgevingsfactoren overschrijdt. Kortom: pioniers 
zullen digitaal leermateriaal graag gebruiken. Maar 
naarmate innovaties breder worden doorgevoerd 
en ook niet-pioniers (de grote meerderheid van de 
leraren) hiermee in aanraking komen, verliest het 
genotaspect aan belang. Dit betekent dat de andere 
aspecten – gemak en gewin – leidend worden bij de 
besluitvorming. Als vervolgens blijkt dat het werken 
met ict als gebruiksonvriendelijk wordt ervaren (geen 
gemak) én tot taakverzwaring leidt (geen gewin), 
bijvoorbeeld omdat de didactische inpassing extra 
lesvoorbereidingen vereist (zie ook van Hove, 2009), 
dan overstijgt de som van de aspectvectoren de 
drempelwaarde en het plafond niet. Het resultaat is 
voorspelbaar: de innovatie mislukt of stagneert.

Wat	willen	leraren?	Tools	of	tutor	
programma’s?
Het uiteindelijke succes van een innovatie wordt niet 
bepaald door leraren met een pionierende instelling. 
De vraag hoe de overgrote meerderheid van de leraren 
over de innovatie denkt, is doorslaggevend. Zoals 
uit het bovenstaande blijkt, is niet het genotaspect 
doorslaggevend, maar bieden een toename van gewin 
en gemak de grootste kans op duurzaam succes.

Iedereen weet dat technologie krachtiger wordt en 
steeds meer multimediale (audio, video, 3D, virtuele 
omgevingen) componenten bevat. In principe neemt 
de gebruikersvriendelijkheid daardoor toe. Het is 
daarom verdedigbaar om, bij de keuze van het te 
stimuleren succesaspect, het gewin (de ‘incentives’ of 
‘opbrengsten’) voor de leraar centraal te stellen.

Jef Moonen en Bert Moonen
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Vanuit het standpunt van de leraar kan die opbrengst 
(gewin) uit verschillende componenten bestaan. Een 
leraar kan ‘positieve opbrengsten’ ervaren als het 
beschikbare digitale leermateriaal:
a. tijdwinst oplevert bij het uitvoeren van de reguliere 

taak;
b. bijdraagt aan de professionele ontwikkeling 

(denk aan het downloaden van lesplannen en/of 
het raadplegen van vakgebonden bronmateriaal 
op internet), samen te vatten als didactische en 
vakinhoudelijke verrijking;

c. de motivatie van leerlingen helpt te vergroten, 
bijvoorbeeld door meer realistische taken, een 
grotere variatie aan didactische werkvormen, 
toename aan actualiteitswaarde et cetera.

d. de leraar in staat stelt om directe en gerichte hulp 
te bieden aan speciale categorieën leerlingen, 
bijvoorbeeld leerlingen die vanwege beperkte 
begaafdheid of ziekte een achterstand hebben en/
of leerlingen die vanwege hoge begaafdheid extra 
leerstof willen doornemen;

e. de leraar in staat stelt om de leerresultaten van de 
leerlingen te verbeteren;

f. de leraar helpt om logistieke optimalisaties op de 
computer door te voeren, zoals bij het registreren 
en bijhouden van puntenscores, het organiseren 
en managen van lessen en lesonderdelen, het 
benutten van netwerken voor informatieverzameling 
en communicatie, het gebruik van het digibord 
enzovoorts. Hier gaat het dus om logistieke 
verbetering

De opbrengsten onder c, d en e zijn duidelijk van 
tutoriële aard. De categorieën a en f hebben betrekking 
op het gebruik van tools. De categorie b kan tool of 
tutor zijn. Via empirisch onderzoek moet beter worden 
geïnventariseerd of deze zes categorieën daadwerkelijk 
de opbrengst (het gewin) verhogen bij een leraar die 
digitaal leermateriaal inzet. 

Eerder werd al opgemerkt dat het interpreteren van 
de beschikbare empirische gegevens onduidelijkheid 
met zich meebrengt. Enerzijds wordt gesteld dat 70% 
van de leraren behoefte heeft aan ‘bruikbaar digitaal 
leermateriaal’, waarmee de omvang van de vraag in 
kaart lijkt te zijn gebracht. Maar het is niet duidelijk 
op welk soort digitaal leermateriaal die behoefte 
betrekking heeft: tutor, tool of beide vormen? In dit 
essay is aangenomen dat behoefte uitsluitend ontstaat 
als er opbrengsten tegenover staan. Vervolgens moet 
gespecificeerd worden bij welke van de zes categorieën 
die behoefte (het sterkst) aanwezig is. Met andere 
woorden: het aanbod van digitaal leermateriaal 
moet doelgericht zijn. Het is niet duidelijk of dit 
aspect voldoende wordt meegenomen bij de huidige 
ontwikkeling van de open leermiddelenbank.

Bovendien zouden ook andere aspecten van beslissende 
betekenis kunnen zijn bij het afstemmen van aanbod op 
behoefte. Binnen dat afstemmingsproces kunnen veel 
factoren een rol spelen. Een gebrek aan didactische 
kennis en vaardigheden bij de leraar om digitaal 
leermateriaal te integreren in bestaande lessen 
bijvoorbeeld. Of een tekort aan organisatietalent om 
succesvolle integratie mogelijk te maken en in te passen 
binnen de bestaande klassenstructuren. Maar ook de 
behoefte aan externe begeleiding (bijvoorbeeld in de 
beginfase) om het gebruik van digitaal leermateriaal te 
optimaliseren, kan een rol spelen.

Conclusie
In navolging van Kanselaar en Teunis, vormde het 
standpunt dat de leraar de centrale figuur binnen 
de onderwijsleersituatie is, het vertrekpunt van dit 
essay. Vervolgens werd betoogd dat succes of mislukken 
van innovaties staat of valt met de bereidheid 
van de leraar om digitaal materiaal te gebruiken. 
Aan de hand van het 4 E model is beredeneerd dat 
een verhoging van de opbrengst voor de leraar de 
doorslaggevende succesfactor is. Samengevat, en 
simpel gesteld, is de beschreven problematiek terug 
te voeren op discrepantie tussen vraag en aanbod. Het 
verbeteren van die afstemming is dan ook het begin 
van de oplossing. Maar ook de nodige ‘smeerolie’, 
in de vorm van ondersteuning van de leraar bij dit 
afstemmingsproces, is noodzakelijk. 
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Joke Voogt en Jules Pieters

Inleiding
Uit onderzoek van Kennisnet (2009) blijkt dat 
schoolleiders en docenten vinden dat er een tekort is 
aan bruikbaar digitaal lesmateriaal. In dit essay stellen 
we voor om eerst het probleem eens goed te analyseren 
en niet meteen over te gaan tot oplossingen. Uit onze 
voorlopige analyse blijkt dat niet de bruikbaarheid 
van digitale leermiddelen aan de orde is, maar de 
toegankelijkheid en een gevoeld gebrek aan expertise 
van docenten om digitale leermiddelen adequaat 
te integreren in hun onderwijspraktijk. Het begrip 
bruikbaarheid moet naar onze mening eerder op zijn 
figuurlijke, de psychologische, dan op zijn letterlijke, 
de fysieke, waarde worden beoordeeld. 

Onze stelling is dat docenten het een professionele 
en persoonlijke uitdaging vinden om actief aan 
de slag te gaan met het ontwerpen van ict-rijke 
leerarrangementen voor hun leerlingen. Wij 
beargumenteren dat door docenten actief te betrekken 
bij de oplossing van het probleem ook voorwaardelijke 
zaken als toegankelijkheid van digitaal lesmateriaal 
worden opgelost. 

Docenten die ict-rijke leerarrangementen ontwerpen 
moeten worden gefaciliteerd in de vorm van 
tijd en middelen, maar deze investering levert 
geprofessionaliseerde docenten op.

Een	tekort	aan	bruikbaar	digitaal	
lesmateriaal?	
Deze bevinding uit het onderzoek van Kennisnet 
lijkt op het eerste gezicht merkwaardig. Googlen op 
internet met de zoekterm ‘digitaal lesmateriaal’ levert 
een schat aan informatie op, waarvan de eerste hit 
(www.kenniswiki.nl/digitaal_lesmateriaal) al raak lijkt. 
Op deze site staat een overzicht van wat bekend is over 
digitaal lesmateriaal, inclusief kwaliteitswijzer en 
verwijzingen naar sites waar digitaal lesmateriaal te 
vinden is. Wij kiezen voor Edurep (edurep.kennisnet.
nl). Aanbieders van digitaal lesmateriaal kunnen 
via Edurep hun aanbod toegankelijk maken voor het 
onderwijsveld. Dit was geen goede keuze. De site gaat 
vooral over het project Edurep. Uiteindelijk komen we 
terecht bij www.samenzoeken.nl in de verwachting 
daar bruikbaar lesmateriaal te vinden. 

Poging 1. Lesmateriaal voor natuurkunde (4.943 hits). 
Helaas. Of het materiaal is alleen via een password 
beschikbaar, waarbij je je eerst moet registreren, of 
het is achtergrondmateriaal – wellicht wel bruikbaar 
in de klas, maar geen lesmateriaal. 
Poging 2. Materiaal voor Nederlands (100.692 hits). 
De eerste hit is een Vlaamse site van het Netwerk 
Didactiek Nederlands. Daar vinden we materiaal 
voor een klassenactiviteit in het basisonderwijs dat 
interessant lijkt. Maar voordat we het hele materiaal 
kunnen bekijken, moeten we ons eerst aanmelden en 
een rits van persoonlijke gegevens invoeren. Wij geven 
op. 

Joke	Voogt is Universitair Hoofddocent met als 
specialisatie Curriculum en ict.	

Jules	Pieters is Hoogleraar Toegepaste Psychologie. 
Zij werken bij de Vakgroep Curriculumontwerp en 
Onderwijsinnovatie van de Faculteit Gedragsweten- 
schappen van de Universiteit Twente.

12.	Digitaal	leermateriaal:	wat	wil	de	docent?
Poging 3. Het leermiddelenplein 
(www.leermiddelenplein.nl). Daar vinden we met een 
eenvoudige zoekmachine (klik: po, talen, digitaal en 
gratis – 5 hits) lesmateriaal waar we wat mee kunnen. 

Onze zoektocht illustreert waar docenten tegenaan 
lopen als zij digitaal lesmateriaal willen gebruiken in 
hun onderwijs. Er lijkt meer dan voldoende digitaal 
lesmateriaal beschikbaar, maar het materiaal is slecht 
toegankelijk en het is niet altijd even duidelijk wat 
de kwaliteit ervan is. Vanuit deze ervaring zouden we 
de stelling ‘er is een tekort aan bruikbaar digitaal 
lesmateriaal’ in ieder geval willen herformuleren tot 
‘digitaal lesmateriaal is moeilijk toegankelijk en de 
kwaliteit ervan onvoldoende bekend’.

Is	toegankelijkheid	en	kwaliteit	het	echte	
probleem?
Maar vormen gebrekkige toegankelijkheid en 
onvoldoende duidelijkheid over kwaliteit nu het echte 
probleem? Wij betwijfelen dat en illustreren onze 
twijfels aan de hand van een voorbeeld uit het science-
onderwijs. Onderzoekend leren in science-onderwijs 
staat – vanuit een internationaal perspectief – al 
minstens dertig jaar op de agenda als een belangrijke 
curriculumvernieuwing. De implementatie ervan 
is problematisch. Docenten geven als reden gebrek 
aan tijd en middelen, maar in feite gaat het om 
een gevoeld gebrek aan bekwaamheid om volgens 
de nieuwe benadering les te geven (Harlan, 1985). 
Bovendien is ons vermoeden dat daardoor de motivatie 
van de docent snel daalt. Dat gevoegd bij het idee 
dat docenten een zekere beroepseer hebben, of dat 
wat daar nog van over is, en zich nu in de rol van 
uitvoerder gedwongen voelen, wat hun zelfvertrouwen 
en hun zelfovertuiging (het idee hebben dat hun kennis 
er toe doet) een flinke knauw geeft. Het resultaat is 
dat docenten de relatief beperkte bruikbaarheid van 
digitaal lesmateriaal aangrijpen om hun ongenoegen 
kenbaar te maken. Het probleem is niet zozeer de 
bruikbaarheid, maar het gevoel van onbehagen en 
miskenning dat via een relatief neutraal statement zijn 

uitweg vindt. Een klassiek voorbeeld van cognitieve 
dissonantie reductie. 

Die gevoelens van docenten zijn echt en wij zijn van 
mening dat ze serieus dienen te worden genomen. Om 
het probleem op te lossen, moeten ontwerpers van ict, 
de lerarenopleiding, de schoolleiding en uiteraard de 
docent zelf met dit gegeven aan de slag. Onze ideeën 
over dat ongenoegen bij docenten plaatsen we in het 
perspectief van actieve betrokkenheid en ervaren 
bekwaamheid, met daarbij bijzondere aandacht voor de 
kijk van de docent op zichzelf en op de buitenwereld. 

Actieve	betrokkenheid,	ervaren	bekwaamheid	
en	attribuering
Onderzoek naar vernieuwingen in het onderwijs, 
van inhoudelijke tot methodische veranderingen, 
toont in veel gevallen aan dat de docent over het 
hoofd is gezien. Daardoor komen de vernieuwingen 
niet echt van de grond en eindigen ze vaak in grote 
teleurstellingen bij de initiatiefnemers en frustraties 
bij de uitvoerders en gebruikers. 

Gebrek aan actieve betrokkenheid
Ten eerste wordt vaak geconstateerd dat docenten 
nauwelijks of niet bij vernieuwingen actief betrokken 
zijn. Of het nu gaat om grootschalige vernieuwingen 
(bijvoorbeeld het Studiehuis) of kleinschalige 
(vakvernieuwing), telkens worden de grondregels 
van de succesvolle implementatie geschonden door 
de eindgebruikers niet actief te betrekken bij de 
ontwikkeling ervan (zowel bij de analyse van het 
probleem als bij de bepaling van de oplossing; er 
wordt geen eigenaarschap gedeeld). Dit geldt ook 
voor de invoering van ict in het onderwijs. Het 
probleem wordt elders dan op de onderwijswerkplek 
gedefinieerd, vaak betreft het probleem de realisatie 
van een belang van de technologieproducent, en de 
oplossing wordt in achterafkamertjes door knappe 
koppen ontwikkeld om vervolgens als een deus ex 
machina te worden gepresenteerd.
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Om bekwaamheid wordt niet gevraagd
Ten tweede ervaren docenten weinig bekwaamheid. 
Deze ervaren bekwaamheid is echter niet zozeer 
het resultaat van weinig weten en kunnen, maar 
van een aangeprate overtuiging dat de expertise 
van docenten betrekkelijk gering is. Bij elke 
vernieuwing is het eerste waarom gevraagd wordt 
de professionalisering van de docent. Ook door de 
ontwerpers van de vernieuwing wordt deze vraag 
als vanzelfsprekend beschouwd. Geen vernieuwing 
zonder professionalisering, lijkt wel het adagium. 
Door het gedrag van vakinhoudelijke ‘deskundigen’, 
onderwijskundigen, ontwerpers van ict etcetera, 
krijgen docenten vanzelf de indruk dat hun eigen – 
mede door ervaring verworven – kennis en kunnen van 
weinig waarde is. Er wordt immers niet naar gevraagd. 
Mocht de praktische kennis van de docent van belang 
zijn voor de implementatie van een vernieuwing, 
dan wordt deze kennis pas ingeroepen wanneer de 
vernieuwing moet worden uitgevoerd. Terwijl we onder 
meer uit onderzoek naar participatory design (Konings 
e.a., 2007) weten dat het juist van groot belang is voor 
de acceptatie en een succesvolle implementatie dat de 
eindgebruiker, in dit geval de docent, van het begin af 
aan bij de analyse van het probleem betrokken is. Door 
docenten het gevoel te geven dat hun ervarings- en 
praktijkkennis er weinig toe doet, ontstaat een gevoel 
van hulpeloosheid dat, zo weten we uit de psychologie, 
gekenmerkt wordt door grote lethargie en een laag 
zelfvertrouwen.

Attribuering
Ten derde is niets menselijks zelfs docenten vreemd. 
Uit de psychologie weten we ook dat de oorzaak voor 
gebeurtenissen die niet succesvol of aangenaam zijn 
vaak buiten de persoon wordt gelegd, de zogenaamde 
attribuering. Deze nauwelijks te onderdrukken neiging 
kunnen we ook van toepassing verklaren op het 
gedrag van docenten bij de invoering van ict in het 
onderwijs. Als een docent niet goed om kan gaan met 
de nieuwe technologie is dat volgens deze redenering 
niet te wijten aan de kennis en vaardigheden van de 
docent, maar ligt dat aan de buitenwereld: het gebrek 
aan bruikbare digitale materialen. We spreken hier 
van de zogenaamde fundamentele attributiefout. 
De achtergrond van het ontstaan van deze fout is 
gelegen in de ‘minachting’ die bij het punt hiervoor 
is geconstateerd. Misschien kunnen we hier ook het 
door docenten ervaren beeld van leerlingen, ouders en 
politici aan toevoegen, namelijk dat op de kwaliteit van 
docenten veel valt af te dingen. Want wat betreft het 
onderwijs lopen er in Nederland evenveel deskundigen 
rond als bondscoaches in de voetbalsport. 

De drie hiervoor beschreven factoren – betrokkenheid, 
bekwaamheid en attribuering – zouden wel eens 
de belangrijkste veroorzakers kunnen zijn van het 
probleem van de geringe bruikbaarheid van digitaal 
lesmateriaal. Nadere analyse van deze factoren is 
gewenst. We pleiten ervoor het probleem van de 
bruikbaarheid aan een nadere analyse te onderwerpen 
en niet slechts te beschouwen en te beoordelen op 
de fysieke bruikbaarheid. In dit essay hebben we 
een aanzet voor zo’n analyse gegeven. Een mogelijke 
oplossingsrichting, ervan uitgaande dat het probleem 
vooral gezocht moet worden in het gebrek aan actieve 
betrokkenheid en ervaren bekwaamheid, willen we in 
het volgende onderdeel van dit essay voorleggen.

Digitaal leermateriaal: wat wil de docent?

Samen	actief	aan	de	slag
Liber (2005) argumenteert dat ontwikkeling en gebruik 
van digitaal lesmateriaal alleen succesvol is als 
docenten actief betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van dit lesmateriaal. Hij illustreert zijn opvatting 
aan de hand van het Secondary Maths Individualised 
Learning Experiment (SMILE) uit het begin van de jaren 
‘70 uit de vorige eeuw. In dit project namen docenten 
het initiatief om leerbronnen te ontwikkelen om het 
wiskundeonderwijs te verbeteren. In korte tijd werden 
zo’n 2.000 materialen gemaakt (werkbladen, puzzels), 
inclusief een schema voor de inzet van de materialen. 
De docenten werden gecompenseerd voor de tijd die zij 
aan materiaalontwikkeling besteedden. Liber betoogt 
dat SMILE succesvol was, omdat docenten een probleem 
signaleerden dat gedeeld werd door de autoriteiten 
en tijd kregen om een bijdrage te leveren aan de 
oplossing.

Het belang van actieve betrokkenheid van docenten 
bij de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal wordt 
ook ondersteund in onderzoek naar succesvolle 
implementatie van curriculumvernieuwingen (o.a. 
Connolly e.a., 1992; Voogt e.a., 2005). Door actieve 
betrokkenheid van docenten bij de analyse van het 
probleem, en het ontwerp en de implementatie van de 
oplossing, kunnen docentontwerpteams voor vakken 
of leergebieden bijdragen aan de versterking van de 
(ervaren) bekwaamheid. De externe attribuering kan 
op die manier omslaan in een interne attribuering. 
Docenten kunnen daardoor een gepaste trots 
ontwikkelen. Deze gepaste trots leidt ook tot een 
groter zelfbewustzijn en kan uiteindelijk de status 
van het leraarschap doen verhogen. Tegelijkertijd 
draagt deze werkwijze bij aan professionalisering, 
waardoor kwalitatief goed digitaal lesmateriaal wordt 
ontwikkeld en de implementatie van de materialen 
succesvol kan verlopen (o.a. Garet e.a., 2001; Borko, 
2004). Een professionalisering die functioneel wordt 
ingezet – zij is immers nodig bij de ontwikkeling 
van bruikbaar materiaal – en niet slechts dient 

als schaamlap. Onderzoek naar het functioneren 
van docentontwerpteams toont tevens aan dat de 
gemeenschappelijke aanpak niet alleen geschikte 
materialen oplevert, maar ook een mechanisme op 
gang brengt van samenwerkend leren. Onder het motto 
‘Gedeelde deskundigheid leidt tot betrokkenheid 
en bekwaamheid’ kunnen docentontwerpteams een 
krachtige rol spelen in het (her-)ontwerpen van 
digitaal lesmateriaal en in het arrangeren van digitaal 
lesmateriaal tot betekenisvolle leeractiviteiten in de 
klas. 

Onze aanpak lijkt misschien in eerste instantie op 
de oproep van minister Plasterk (2008), om al het 
lesmateriaal digitaal aan te bieden via Wikiwijs en 
docenten actief te betrekken bij het (her-)ontwerpen 
van lesmateriaal. Er zijn evenwel twee belangrijke 
verschillen met de aanpak die de minister voorstaat. 
In de eerste plaats vinden wij het gezamenlijk (her-)
ontwerpen essentieel. De discussie en reflectie die 
gepaard gaat met het samen (her-)ontwerpen (inclusief 
evalueren in de onderwijspraktijk) is nodig om een 
kwalitatief goed ontworpen curriculum te realiseren. 
Het tweede verschil is dat de minister er impliciet van 
uitgaat dat deze werkwijze gratis is. Maar, zoals hij 
zelf ook zegt, niets is gratis. Docentenontwerpteams 
zullen moeten worden gefaciliteerd in tijd en 
middelen.

Joke Voogt en Jules Pieters
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Voorwaarden	voor	succes
Zonder ondersteuning in de vorm van tijd, middelen 
en expertise, is de kracht van docentontwerpteams 
beperkt, zoals ook uit onderzoek naar kennisgemeen- 
schappen blijkt (De Vries e.a., 2007). Liber (2005) pleit 
naar aanleiding van de ervaringen in het SMILE-project 
voor het reserveren van budget ten behoeve van de 
ontwikkeling van digitaal lesmateriaal. Dit budget 
zou moeten worden besteed aan de ondersteuning 
van communities van docent-auteurs, in plaats van de 
ontwikkeling van het lesmateriaal zelf. Een deel van dat 
budget kan worden besteed om scholen te compenseren 
voor gederfde lestijd. Daarnaast moeten de communi- 
ties de beschikking krijgen over tools, waarmee het 
mogelijk is om ontwikkeld materiaal eenvoudig te 
uploaden en te metadateren, zodat het beschikbaar 
komt voor andere docenten. Ondersteuning in de zin 
van ontwerpexpertise en expertise in de specifieke 
bijdrage die ict kan leveren aan zowel de vakinhoud als 
de vakdidactiek (Koehler e.a., 2008) kan ertoe bijdragen 
dat digitaal lesmateriaal een instrument wordt om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Tot	slot
In dit essay hebben wij niet het gouden sleuteltje 
willen presenteren dat alle oplossingsdeuren doet 
openen. Wij pleiten wel voor een nuancering van 
het begrip bruikbaarheid en ook voor een grondiger 
analyse van het probleem van de bruikbaarheid van 
digitaal lesmateriaal. In het belang van het onderwijs, 
van de school en van de docent is het belangrijk om 
technologische vernieuwingen met een gezond realisme 
tegemoet te treden. Het afschieten van digitaal 
lesmateriaal met als drogreden beperkte bruikbaarheid 
is echter ook niet op zijn plaats. Ontwerpers van ict, 
docenten en onderwijskundigen dienen hun hand in 
eigen boezem te steken en hun attitudes en opvattingen 
aan een kritische zelfreflectie te onderwerpen. Dat 
siert ons allen.

Gebruikte	bronnen
	■ Borko, H. (2004). Professional development and 
teacher learning: Mapping the terrain. Educational 
Researcher, 33(8), 3-15.
	■ Connolly, F. & Clandinin, J. (1992). Teacher as 
curriculum maker. In P. Jackson (Ed), Handbook of 
research on curriculum. New York: Macmillan.
	■ De Vries, B. & Pieters, J. M. (2007). Bridging the gap 
between research and practice: Exploring the role 
of knowledge communities in educational change. 
European Educational Research Journal, 6(4), 382-392.
	■ Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. 
F., & Yoon, K. S. (2001). What makes professional 
development effective? Results from a national sample 
of teachers. American Educational Research Journal, 
38(4), 915-945.
	■ Harlan, W. (1985). Teaching and learning primary 
science. London: Harper & Row.
	■ Kennisnet (2009). Vier in Balans Monitor. Zoetermeer: 
Kennisnet.
	■ Koehler, M. & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. 
In AACTE Committee on Innovation and Technology 
(Eds.). Handbook of technological pedagogical content 
knowledge (TPCK) for educators (pp. 3-29). New York: 
Routledge.
	■ Konings, K. D., Van Zundert, M. J., Brand-Gruwel, S., & 
Van Merrienboer, J. J. G. (2007). Participatory Design 
in Secondary Education: Is It a Good Idea? Students’ 
and Teachers’ Opinions on Its Desirability and 
Feasibility. Educational Studies, 33, 4, 445-465.
	■ Liber, O. (2005). Learning objects: conditions for 
viability. Journal of Computer Assisted learning, 21, 
366-373.
	■ Plasterk, R. (2008). Wikiwijs. Toespraak op de 
conferentie ‘Boven het maaiveld’, 3 december 2008.
	■ Voogt, J., Almekinders, M., Van den Akker, J. & Moonen 
B. (2005). A ‘blended’ in-service arrangement for 
classroom technology integration: impacts on teachers 
and students.Computers in Human Behavior, 21, 523-
539.

Digitaal leermateriaal: wat wil de docent?



84 85

Rob Martens

De afgelopen jaren waren er zorgelijke geluiden over 
ons onderwijs. Vreemd genoeg gingen de berichten 
(met koppen als ‘onderwijsramp’ en ‘onderwijsdrama’) 
meestal over de verkeerde dingen. Zo werd door de 
parlementaire onderzoekscommissie-Dijsselbloem 
geconcludeerd dat te veel hervormingen hebben 
plaatsgevonden en dat er te weinig aandacht 
is voor toetsing en de basisvaardigheden. Die 
conclusies zijn inmiddels heftig bekritiseerd 
(bijvoorbeeld Pedagogische Studiën, 2008). Er is 
juist veel te weinig hervormd, en uitgerekend met de 
basisvaardigheden en het onderwijs daarin is weinig 
mis. Internationale vergelijkingen laten zien dat 
Nederlandse leerlingen steevast in de mondiale top 10 
staan. De opbrengstgerichtheid is sterk toegenomen 
(Onderwijsraad, 2008a, 2008b.) en onderzoek van de 
onderwijsinspectie laat zien dat de meeste scholen het 
beter doen dan een aantal jaren geleden. Kortom, in 
de vaderlandse pers was de afgelopen jaren ‘much ado 
about nothing’.

En toch is er reden tot zorg. Waar het Nederlands 
onderwijs al vele tientallen jaren goed is in het 
bijbrengen van de basisvaardigheden, is het 
welbeschouwd ook conservatief geworden. Er zijn 
nauwelijks beroepen te vinden waarin ict nog minder 
is doorgedrongen. Wanneer we Nederlandse docenten 
zien als professionals die zich blijvend ontwikkelen, 
die inspelen op nieuwe ontwikkelingen, hun vak 
vormgeven, kritisch kijken naar het eigen functioneren 
en regelmatig met collega’s samenwerken, dan is het 
beeld zorgelijk.

De	docent	als	actieve	professional?
De aanleiding voor deze bundel is dat het Nederlandse 
onderwijs achterblijft bij de ontwikkeling van ict-
gebaseerde leermaterialen. Feitelijk kunnen we zeggen 
dat veel Nederlandse docenten tevreden zijn als ze ‘het 
boekje doorwerken’ en aan het einde van het jaar een 
acceptabel percentage leerlingen de eindstreep haalt. 
Het probleem is echter dat de westerse samenleving 
een enorme omwenteling doormaakt. Ict, internet, 
multimedia en mobiele technologie ontketenen 
een omwenteling die zichzelf verder zal aanjagen, 
waardoor de innovatiesnelheid in de samenleving 
steeds verder verhoogt (Coonen, 2005). De manier 
waarop we samenwerken en leren en de manier 
waarop informatie beschikbaar is gaan dramatisch 
veranderen (Jarvis, 2009). Wat die ontwikkelingen 
ongeveer inhouden wordt uitvoerig geschetst in 
diverse bijdragen aan deze bundel. Je hoeft geen groot 
ziener te zijn om te begrijpen dat binnen enkele jaren 
alle informatie van de wereld altijd voor iedereen 
permanent beschikbaar is (Glahn, 2009; Specht, 2009). 

Prof.	Rob	Martens is hoofd onderzoek en 
plaatsvervangend directeur van het Ruud de Moor 
Centrum van de Open Universiteit Nederland. Het Ruud 
de Moor Centrum heeft als primaire opdracht het 
bevorderen van het professionaliseren van docenten 
door middel van werkplekleren. Daarnaast bekleedt 
Martens de Dr. Gerard Veringa leerstoel Multimediale 
Educatie, een bijzondere leerstoel die mogelijk wordt 
gemaakt door Teleac/NOT.

13.	De	docent	als	enthousiaste	ontwerper	van		
	 eigen	digitaal	leermateriaal

Het Nederlands onderwijs slaagt er op dit moment niet 
in op deze ontwikkeling in te spelen. De Vier in Balans 
Monitor (Kennisnet, 2009) wijst daar duidelijk op. De 
fixatie op basisvaardigheden (bijvoorbeeld rekenen en 
spellen) en CITO-scores gaat voorbij aan de wereld van 
morgen, waarop de leerling van nu voorbereid moet 
worden.

Hoe komt het nou dat de Nederlandse docent als 
professional zo weinig actief is om zijn onderwijs 
hierop te laten aanhaken?

Professionaliseren is moeilijk te definiëren, niet in 
de laatste plaats omdat het vaak informeel of zelfs 
onbewust verloopt (Reynders, 2008). Het gaat zeker 
niet alleen om gecertificeerde cursusactiviteiten, maar 
om het al dan niet bewust up-to-date houden van alle 
noodzakelijke vaardigheden die een onderwijsgevende 
nodig heeft om leerlingen of studenten optimaal voor 
te bereiden op een beroep of vervolgopleiding. Onder 
andere Weggeman (2007) voegt hier nog aan toe dat 
professionals innoveren, goed samenwerken en kennis 
delen, en regelmatig laten zien plezier te hebben in 
hun werk. Vaak is dit leren een ongeplande activiteit 
(Verloop e.a., 2006). Uit meta-analyses (onder andere 
Kendall e.a., 2008) weten we dat verbeteringen in de 
professionalisering van leraren leiden tot belangrijke 
positieve effecten bij leerlingen.

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse docent zich 
vaak niet als een echte professional gedraagt (Stijnen, 
2007). Coonen (2005) waarschuwt zelfs voor een 
deprofessionalisering van de docent en het fuikkarakter 
dat het beroep heeft. Waar een enorm beroep wordt 
gedaan op een toenemende professionalisering, 
lijkt de praktijk soms de andere kant op te bewegen. 
Talentvolle leraren zouden hierdoor als eersten afhaken 
(Vermeulen, 2003). Hier ligt een enorme uitdaging 
en zelfs noodzaak tot expertiseontwikkeling op het 
gebied van professionalisering van docenten. Dat ligt 
zeker niet alleen aan de docent als professional. Hij 
staat voortdurend onder grote maatschappelijke druk. 

Steeds meer thema’s die eigenlijk een maatschappelijk 
probleem zijn (zoals de moeizame integratie van 
allochtonen, toenemend geweld in de samenleving, 
enzovoort) worden op het bordje van de Nederlandse 
docent gelegd. Terwijl deze tegelijkertijd onder steeds 
grotere druk staat van ouders, scholen en inspectie 
om leerlingen te laten scoren op toetsen. Terwille van 
de duidelijkheid wat gechargeerd gesteld, zien we 
een docent die zich terugtrekt in het veilige domein 
van de klas, die (buiten het wo) eigenlijk alleen 
maar ‘tweedehands’ kennis uitlevert (bijvoorbeeld 
over onderzoek dat hij niet zelf gedaan heeft, of 
lesmateriaal dat hij niet zelf ontwikkeld heeft), die 
bovenmatig vaak motivatieproblemen heeft, gebrek 
aan veranderingsbereidheid vertoont of lijdt onder 
burn-outklachten. Die te weinig zeggenschap heeft 
en neemt over eigen onderwijs. Dat de Nederlandse 
docent zich onvoldoende gedraagt als een professional 
is overigens geen nieuw probleem. Wie bladert in oude 
onderwijstijdschriften ziet dat er steeds geklaagd 
wordt over de ingedutte docent die het boekje 
doorwerkt, zijn leerlingen niet inspireert, laat staan 
dat hij innovatief is (Martens, 2008a). Zoals gezegd, is 
het Nederlands onderwijs hier lang mee weggekomen. 
Maar het wringt steeds meer aan de vooravond van de 
multimediarevolutie.

Handelen	als	professional:	de	impact	van	
motivatie
Wat is hier aan te doen? Hoe zorgen we ervoor dat 
de docent zich als professional gaat gedragen en zich 
vol overgave stort op de productie van multimediale 
leermiddelen? Leermiddelen die kwaliteit hebben, die 
aansluiten bij de actualiteit en de belevingswereld 
van leerlingen. Leermiddelen waar de docent zelf ook 
oprecht enthousiast over is. Voor een deel is er sprake 
van een generatiekloof. Het tegen vernieuwing gekante 
BON (Beter Onderwijs Nederland) vindt haar aanhang 
voornamelijk onder de oudere docenten. Maar het is 
te simpel de achterstand op ict-gebied en de passieve 
houding van docenten af te doen als een tijdelijk 
probleem.
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Volgens velen spelen motivationele processen bij 
gedragsverandering en professionalisering van 
docenten de sleutelrol (Verloop e.a., 2006). Ook de 
gezaghebbende OECD (2009) beschouwt motivatie 
als een van de belangrijkste pijlers van ‘een leven 
lang leren’. Bij leraren wordt echter vaak een 
motivatieprobleem, hoog (ziekte)verzuim en gebrek 
aan veranderingsbereidheid of het niet inzien van 
de noodzaak tot leren gesignaleerd (Kreijns e.a., 
2008; Martens 2008a, 2008b; Vermeulen, 2003). 
Ook de commissie-Dijsselbloem wees op deze 
motivatieproblemen.

Motivatie is dus een sleutelvariabele. Kan 
motivatieonderzoek dan iets nuttigs toevoegen om het 
gesignaleerde probleem op te lossen? 

Motivatieonderzoek laat internationaal een 
verschuiving zien van extrinsieke naar intrinsieke 
theorieën. Waar in het verleden de nadruk lag 
op beloning en straf om iets gedaan te krijgen 
(behaviorisme), gaat het nu veel meer om een drang 
van binnenuit, zoals nieuwsgierigheid (Brophy, 2004; 
Hidi, 2006; Martens e.a., 2008; Martens, 2008a, 2008b). 
Ook in de literatuur inzake leren door leraren is een 
sterk toegenomen nadruk op zelfsturing komen te 
liggen (Verloop e.a., 2006).

De zeer invloedrijke zelfdeterminatietheorie (in 
het Engels self-determination theory, SDT) gaat 
hierover. Ryan en Deci (2000) gaan ervan uit dat (leer)
omgevingen aan bepaalde kenmerken moeten voldoen 
om intrinsiek gemotiveerd gedrag niet te verstoren. 
In de SDT wordt van intrinsieke motivatie gesproken 
als mensen een activiteit verrichten om het plezier dat 
ze beleven aan de activiteit zelf, en niet vanwege een 
externe beloning of dwang. Docenten die intrinsiek 
gemotiveerd zijn om blijvend te professionaliseren, 
willen zelf leren; zij voelen een interne behoefte of 
drang om aan de slag te gaan. Merk op dat SDT een 
fundamenteel andere kijk heeft op menselijke motivatie 

dan de meeste ouders of docenten hebben. Een lerende 
is in deze visie niet een vat waar je kennis in giet. 
SDT vergelijkt de lerende met een spons: hij heeft 
van nature de neiging kennis op te zuigen. Je moet 
er bovenal voor zorgen dat die neiging niet wordt 
verstoord.

Ryan en Deci (2000) beschrijven drie psychologische 
basisbehoeften: de behoefte aan competentie, 
autonomie en sociale verbondenheid. De motivatie 
voor een taak of activiteit komt tot stand wanneer de 
omgeving die drie behoeftes ondersteunt. Competentie 
hangt samen met een gevoel van zinvol bezig zijn en 
niet iets doen waar je slecht in bent. Autonomie of 
vrijheid duidt op de afwezigheid van voortdurende 
controle en sturing, sociale verbondenheid betreft 
het gevoel van vertrouwen in de personen om je heen, 
zoals collega-docenten of directie. Er is weinig kennis 
van het onderwijsdebat nodig om te zien hoe deze 
drie basisbehoeften in de ogen van docenten vaak 
geschonden werden in de afgelopen jaren.

SDT	en	ict	als	uitgangspunten:	
oplossingsrichtingen!
Het feit dat docenten te weinig zelf het heft in 
handen nemen om digitaal materiaal te publiceren 
kan volgens ons worden opgevat als een illustratie van 
een algemene, achterblijvende professionalisering. 
De oplossingsrichtingen kunnen in organisatorische, 
politieke, bedrijfskundige of technische hoek gezocht 
worden, maar in dit essay kijken we vooral naar de 
docent zelf. Meer in het bijzonder naar zijn intrinsieke 
motivatie als sleutelvariabele. Vanuit SDT hebben 
we een aantal factoren naar voren geschoven die 
we hieronder kort illustratief zullen bespreken. Het 
gaat het steeds om autonomie, verbondenheid en 
competentie. Om de intrinsieke motivatie van een 
docent te ‘pakken’ is het binnen het hier geschetste 
theoretisch kader cruciaal om bij deze drie factoren 
aan te sluiten. In de voorbeelden zien we dat ict 
hierbij een belangrijk hulpmiddel wordt.

De docent als enthousiaste ontwerper van eigen digitaal leermateriaal

Sociale verbondenheid: Communities
Internet maakt het mogelijk steeds meer te 
‘ontschotten’. Waar in het verleden de docent vaak 
in de schotten van zijn school of klaslokaal gehouden 
werd, maakt internet en mobiele technologie het 
steeds makkelijker om netwerken te vormen om zo 
inhoudelijk met collega’s (binnen of buiten de school) 
samen te werken en verdieping te bereiken. Een 
voorbeeld hiervan kan gevonden worden in digitaal 
beeldmateriaal zoals in Didiclass (www.coutinho.
nl/didiclass) en Leraar24 (www.leraar24.nl) waarbij 
communities van docenten gestimuleerd worden om aan 
de hand van verdiepingsmateriaal een kwaliteitsslag te 
maken.

Competentie: de docent als onderzoeker
Er komen steeds meer initiatieven om de docent te 
positioneren als praktijkonderzoeker, vaak gekoppeld 
aan zijn opleidingsniveau of de academische statuur 
van het beroep. Dit heeft meer te maken met de 
productie van digitaal materiaal dan het op het eerste 
gezicht lijkt. Immers de docent als onderzoeker is een 
meer actieve professional die zich beter verdiept in 
precies datgene wat zijn leerlingen nodig hebben of 
verwachten. De stap naar de productie van digitaal 
beeldmateriaal wordt daarom kleiner. Academische 
scholen, experimenteerscholen en scholen die in 
samenwerking met onderwijsonderzoekers gericht 
proberen te innoveren worden steeds belangrijker 
en zetten relatief vaak ict in. Denk hierbij aan 
samenwerkingsverbanden en projecten van co-creatie 
zoals geïnitieerd via Durven, Delen, Doen (www.
durvendelendoen.nl), Kennis van waarde maken 
(onderzoek.kennisnet.nl/kennisvanwaarde) en de 
vraagsturingsprojecten van het Ruud de Moor Centrum 
(www.ou.nl/rdmc). Op de internetsites of -portalen van 
genoemde instellingen staan steeds meer voorbeelden 
van producten en processen die beschikbaar worden 
gesteld. Veelal zijn deze (onderwijs)producten 
ontwikkeld in co-creatie met scholen en docenten. 
Ook hier zien we dus weer hoe ict een belangrijke 

stimulans kan bieden om docenten aan te zetten tot 
professioneler gedrag en het zelf produceren van 
onderwijsmateriaal (Bastiaens, 2007).

Autonomie: Wikiwijs
Wikiwijs (www.wikiwijs.nl) is een nieuw initiatief 
waarin geprobeerd wordt allerlei partijen en actoren 
rondom de productie van digitaal leermateriaal 
bij elkaar te krijgen. In een aantal schillen wordt 
gerealiseerd dat docenten materiaal ‘om niet’ kunnen 
gebruiken en beschikbaar stellen, maar dat ook 
commerciële partijen als educatieve uitgeverijen 
hun materiaal aanbieden. Ook hier zien we weer dat 
digitale techniek het mogelijk maakt om de schotten 
weg te halen die samenwerking tussen docenten 
en de eigen productie van materiaal lange tijd 
bemoeilijkt hebben. Op deze manier kunnen docenten 
veel autonomer worden en zelf bepalen hoe zij hun 
onderwijs vormgeven!

Conclusie
Het Nederlands onderwijs staat onvermijdelijk aan 
de vooravond van grote veranderingen. De in mijn 
ogen overdreven aandacht voor basisvaardigheden, 
toetsing en internationale vergelijkingen heeft de 
aandacht afgeleid van de werkelijke uitdaging voor ons 
onderwijs. Namelijk dat dit leerlingen en studenten 
moet voorbereiden op de wereld en de beroepen 
zoals die er zijn over tien jaar. Onderwijs heeft te 
lang gezucht onder een wat negatief imago en erg 
negatieve conservatieve beeldvorming, maar er zijn 
in de afgelopen tijd gelukkig veelbelovende, vaak op 
ict gebaseerde, middelen beschikbaar gekomen die 
het mogelijk maken dat de docent zich veel meer als 
actieve professional kan opstellen. Als actieve maker 
of arrangeur van (ict-gebaseerd) leermateriaal kan 
hij zelf zijn verantwoordelijkheid nemen voor het 
onderwijs dat nodig is om leerlingen optimaal voor te 
bereiden op de wereld van morgen.

Rob Martens
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Joop van Schie

 ‘Al meer dan tien jaar geven schoolleiders en 
docenten aan dat het tekort aan bruikbaar digitaal 
leermateriaal een van de belangrijkste obstakels 
is voor verdere optimalisering van effectief en 

efficiënt gebruik van ict bij het geven van onderwijs.’ 
(Kennisnet, 2009)

In dit essay houd ik dit citaat tegen het licht vanuit 
het perspectief van de docent. De leidende gedachte 
daarbij is dat docenten weinig te verwijten valt. 
Ik ben ervan overtuigd dat zij met de nieuwe 
technologie en andere inhoudsdragers aan de slag 
gaan, als zij daarvoor de tijd krijgen en anders worden 
ondersteund. 

Docenten	zijn	niet	ontevreden	over	het	tempo
Docenten zelf klagen nauwelijks over het tempo van 
de verandering, hoogstens over het tempo waarin 
‘nieuwigheden’ de school binnengedragen worden. Ze 
waarderen de snelheid waarmee veranderingen zich 
in het onderwijs voltrekken anders dan managers. 
Wat voor de docent behoedzaam voortschrijden 
is, kwalificeert de manager als ‘gekrabbel aan de 
oppervlakte’. Daarin zou de manager wel eens ongelijk 
kunnen hebben. Ook omstanders (Heppell 2009), mensen 
die aan de zijlijn van het onderwijs staan, verbazen 
zich over de snelheid waarmee het onderwijs zich 
aanpast aan de technologische ontwikkelingen. 

Volgens de managers zijn er voldoende spullen 
aanwezig en schort het nog aan de scholing en 
kwaliteiten van de docent om educatieve technologie 
toe te passen (Kennisnet, 2009). Docenten zelf denken 
daar anders over: de spullen zijn er wel, maar 
niet altijd ‘just in time’ beschikbaar. Ze werken 
bijvoorbeeld graag met het interactieve witbord, 
maar zijn ontevreden over de beschikbare inhoud. Een 
collega omschrijft het stadium waarin het onderwijs 
zich nu bevindt graag als: De Materiaalfase.

Joop	van	Schie	houdt zich sinds 1982 bezig met 
computers in het onderwijs, eerst als docent/
ontwikkelaar, later als adviseur en verkenner. Werkte 
mee aan alle grote vernieuwingsprojecten rondom ict 
in het Nederlandse onderwijs, heeft ook in opdracht 
veel in het buitenland rondgekeken. Joop is vooral 
geïnteresseerd in de vraag hoe docenten omgaan met 
educatieve technologie in het onderwijsleerproces en 
hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen.

14.	De	docenten	zijn	goed	genoeg,		
	 de	ondersteuning	niet

Eerder	te	veel	dan	te	weinig	materiaal
Het World Wide Web heeft een oceaan van bewegende 
beelden, stills, teksten en audiomateriaal ontsloten. 
Voor alle docenten in elk vak. In de afgelopen tien jaar 
is het WWW volgens Google gegroeid van 26 miljoen 
naar 22 miljard pagina’s. Het aantal Nederlandstalige 
pagina’s wordt geschat op ongeveer 300 miljoen 
(Kunder 2009). Als 1% daarvan op enigerlei wijze 
geschikt is voor het onderwijs, zijn er bijna 3 
miljoen gedigitaliseerde bronnen voor leer- en 
onderwijsdoeleinden beschikbaar. Daarvan wordt een 
fors deel verzorgd door professionele leveranciers van 
educatieve inhoud. Ook Kennisnet levert bijna 170.000 
verwijzingen onder de domeinnaam kennisnet.nl en 
ontsluit samen met de bibliotheken via de geredigeerde 
zoekmachine Davindi 40.000 kwaliteitsbronnen. Er 
zijn meer dan een half miljoen Nederlandstalige 
artikelen op Wikipedia en voor de moderne vreemde 
talen een veelvoud hiervan. Daar komt nog bij dat er 
een arsenaal aan zoekmachines beschikbaar is die het 
vindprobleem (te veel vinden op je zoekterm) helpt 
oplossen. 

Hout genoeg dus, maar is het ook allemaal timmerhout? 
De hoeveelheid mag dan enorm lijken en de 
mogelijkheden om die te vinden mogen dan verbeterd 
zijn, het ontbreekt docenten aan een meetlat om die 
overvloed aan bronnen te beoordelen. Wat is daarvan 
geschikt voor henzelf en voor hun leerlingen?

Technologie	heeft	weinig	meerwaarde
De eenzijdige fixatie op bijvoorbeeld Web 
2.0-technologie spreekt docenten niet of nauwelijks 
aan. Voorstanders van de inzet van de allernieuwste 
snufjes worden vaak gezien als nerds of gadgetfreaks. 
Onderwijsgevenden reageren meestal terughoudend 
op mediatechnologische vernieuwingen die door 
tijdgenoten buiten het onderwijs als ‘keerpunten 
in het onderwijs’ worden beschouwd. Alle nieuwe 
‘onderwijs’- technologie (foto’s, film, radio, 
televisie, de bandrecorder, de overheadprojector, 
geprogrammeerde instructie, de computer en het World 
Wide Web) is in het onderwijs kritisch ontvangen en 
vervolgens veelal niet gebruikt, omdat deze middelen 
veel inzet vergen en (kennelijk te) weinig meerwaarde 
opleveren.
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Privé gebruiken docenten die media wel. Ze doen dit 
voor zichzelf, de omgeving en vooral voor hun plezier. 

Deze bezigheden raken in hun ogen echter het wezen 
van het onderwijs niet. Nog meer plaatjes, teksten, 
vragen en opdrachten kosten relatief veel tijd en 
leveren nauwelijks kwaliteitsverbetering op. Bovendien 
vraagt de pedagogische inpassing in het leerproces 
meer dan alleen de technische beheersing van de 
instrumenten. Daarvoor is kennis van een andere 
orde nodig en omdat die nog ontbreekt, zijn ze bang 
dat ze eerder kwaad dan goed doen. In hun eigen 
onderwijsdomein gaat het dus ook de docenten wel 
degelijk om efficiëntie en effectiviteit.

Docenten	waarderen	technologie	anders	dan	
managers
Docenten en managers denken verschillend over de 
meerwaarde van ict in het onderwijs en mogelijk 
dus ook over de snelheid en de wijze waarop de 
implementatie moet worden aangepakt. Voorstanders 
van de ‘snelle invoering’ (in het algemeen de managers) 
hebben een mening over de aard van de gewenste 
veranderingen. Zij kijken bij voorkeur naar uitbreiding 
van de contacttijd, reductie van kosten, efficiency 
en presentatie naar buiten. Maar niet iedereen 
beschouwt effectiviteit en efficiëntie op het terrein 
van organisatie en administratie als kernwaarden 
van het onderwijs. Docenten zoeken vooral naar 
toepassingen die een aanvulling of een verrijking zijn 
van het leerproces en daarbij spelen de door managers 
geroemde waarden zelden een rol.

Geen	tijd	voor	experimenten
Een docent is vooral manager van het 
onderwijsleerproces. Meestal als begeleider ervan 
maar ook als verteller, uitlegger, duider, presentator, 
instructeur en opvoeder. Hij is in staat om inhoud, 
zijn favoriete technieken en de didactiek met elkaar te 
verbinden. Een ervaren docent heeft met de lesmethode 
en een eigen ‘gereedschapskist’ met aanvullend 
materiaal een complete en bekende werkomgeving. 
Docenten zijn gewend te werken met en te vertrouwen 
op gedrukt materiaal en weten hoe dat in te zetten. 
Er valt in die omgeving niet zo heel veel meer te 
optimaliseren en docenten weten wanneer iets nodig, 
toepasbaar en effectief is (Smith, 1994). Bovendien zijn 
ze zorgzaam ingebakerd door nagenoeg uitontwikkelde 
leer- en lesstof. Die strakke huls geeft hun weliswaar 
meer tijd voor differentiatie in de begeleiding, maar 
laat weinig tijd en ruimte over voor het experiment.

Ze	willen	wel,	maar	anders
Als het om de spil van het onderwijs en de ontsluiting 
van digitaal leermateriaal gaat, kijken we de verkeerde 
kant op. Eenzijdige aandacht voor materiaal of 
technologie zal de docenten niet verleiden.

Docenten stellen ook bij het gebruik van een digitale 
omgeving nadrukkelijk kwaliteitseisen (Garrison, 
2003) aan de diepgang: enerzijds aan de mate waarin 
de leerlingen gevraagd wordt kritisch te denken en 
anderzijds aan het appel dat op ze gedaan wordt actief 
betekenis te verlenen aan de inhoud. Verder vinden 
ze het in een virtuele omgeving, net als in de fysieke 
groep, van belang dat leerlingen actief met elkaar 
communiceren over de inhoud en de constructie van 
nieuwe kennis. 

De docenten zijn goed genoeg, de ondersteuning niet

Docenten zijn professionals, maar betreden een 
nieuwe virtuele omgeving als groentje. Het niet-
lineaire karakter van ongestructureerde digitale 
bronnen is een totaal andere omgeving dan het eigen 
onderwijsdomein. Docenten zijn heel goed in staat te 
beoordelen of iets tijdig en juist is, maar missen het 
zelfvertrouwen en de kunde dat ook met digitale en 
webbased hulpmiddelen te doen. Ze vinden het moeilijk 
om de controle over het leerproces los te laten in een 
andere dan hun eigen wereld en twijfelen ook aan het 
vermogen van de leerlingen om daarin zelfstandig te 
functioneren. Ze voelen zich buitengesloten in digitale 
omgevingen, omdat ze de greep op het proces en de 
controle op de vooruitgang missen. 

Ze willen nadrukkelijk betrokken zijn bij het ontwerp 
van de omgeving, actief kunnen participeren en 
ondersteunen, ze willen richting geven aan de sociale 
processen in hun omgeving en uiteindelijk ervoor 
zorg dragen dat de leerdoelen worden behaald. Zij 
weten in elk geval dat zij veel van de competenties 
die daarvoor nodig zijn missen (Van Gennip e.a., 
2008). De verzorgers van de onderwijsomgeving 
(zoals managers, schoolleiders en begeleiders) zouden 
de onderwijsondersteunende processen moeten 
optimaliseren, zodat de docent minder administratieve 
rompslomp heeft en tijd krijgt om zich de nieuwe 
competenties eigen te maken. In werktijd, en niet in 
vakanties of schemerzones.

Meer	aandacht	voor	didactiek
Voor een docent raken de fysieke en de virtuele 
realiteit in toenemende mate vervlochten. Hij is gebaat 
bij digitaal materiaal dat zijn rol in beide werelden 
ondersteunt. En wel bij voorkeur bij die middelen die 
bij hem in de smaak vallen. Er zijn aanwijzingen dat 
diepgang en efficiency voor docenten een belangrijke 
rol spelen bij de waardering van hulpmiddelen en 
bronnen. Een hoge score is geen garantie voor succes, 
maar vertelt wel iets over de kansrijkheid van een 
interventie bij het uitvoeren van de onderwijstaken. 

We hebben met deze variabelen een geschikt stuk 
gereedschap om de beschikbare bronnen op het web 
opnieuw te beoordelen en voor te sorteren voor 
docenten. Daarbij zou de nadruk moeten liggen op 
combinaties van inhoud en middelen die in een 
specifieke context de beste kansen bieden om de 
leerdoelen te behalen en die aansluiten bij de aard en 
het niveau van de leerling. 

Van	eenpitter	naar	teamwerker
Docenten zijn nu nog ‘eenpitters’, kleine zelfstandigen 
in een gezamenlijk onderwijsgebouw. In het gebouw 
van de toekomst, dat ook virtueel is, zijn docenten veel 
meer op elkaar aangewezen en moeten zij gezamenlijk 
vorm gaan geven aan het onderwijsproces. Daarvoor is 
nodig dat de docenten – via opleiding en bijscholing – 
als team toewerken naar een competentieprofiel waarin 
kennis en beheersing van pedagogiek, leerinhoud 
en technologie tot uitdrukking komen. Dat vraagt 
om meer tijd, meer inzicht, nieuwe kennis, nieuwe 
methoden, toepassing van nieuwe technologie en een 
georganiseerde aanpak – dat alles in combinatie met 
toepassingsgericht onderzoek en een nieuwe opleiding 
van docenten. Onderwijsteams bestaan nog te vaak 
uit een aantal hele goede eenpitters. In de komende 
decennia moeten we ze omvormen tot eersteklas teams, 
waarin ieder lid de rol speelt die hem het beste ligt. 
Docenten hebben meer tijd nodig om ervaring op te 
doen met de complexiteit van de virtuele realiteit. Niet 
alle docenten hoeven alles te kunnen. Het ligt voor de 
hand dat er in onderwijsteams specialisten komen, 
die zich bezighouden met leerinhoud, technologie en 
didactiek. Op het ogenblik ontbreekt het de meeste 
docenten nog aan de vaardigheid om verschillende 
lees- en kijkstrategieën voor verschillende soorten 
dragers (boek, tekst, cd, papier, stilstaand en bewegend 
beeld, chat, conferencing, enzovoort) over te dragen en 
te ondersteunen.

Joop van Schie
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Drie	competenties:	inhoud,	didactiek	en	
technologie
Het TPACK-model van (Mishra 2009) geeft een helder 
beeld van wat de gewenste competenties van zo’n 
onderwijsteam zijn. We mogen verwachten dat de 
teamleden verstand hebben van inhoud, didactiek, 
pedagogiek en technologie – niet van elkaar geïsoleerd 
maar onderling vervlochten. Dat betekent dat ze 
weten wat de meest effectieve didactische aanpak is 
om inhoud over te dragen en dat ze in staat zijn de 
juiste technologie te selecteren. Een docententeam 
moet als het ware intuïtief kunnen jongleren met de 
inhoudelijke, didactische en technologische aspecten 
die het onderwijsleerproces vorm geven. Mishra haalt 
een inspirerend voorbeeld hiervan aan: het project 
Echoes from the Moon van Girlanda (2009). In dit 
project gebruikten eersteklassers van een middelbare 
school in Italië een gratis programma om muziek 
te manipuleren om zo de afstand tot de maan te 
berekenen. Zij maakten voor hun onderzoek gebruik 
van op het web beschikbare bronnen. Een gedurfd en 
onorthodox experiment dat alles uit de kast haalde bij 
docent en leerling.

Scholing	en	ondersteuning
In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben we vele 
uren scholing uitgerold om individuele docenten te 
laten wennen aan de computer in het onderwijs. We 
mogen veronderstellen dat de meesten nu wel gewend 
zijn. We moeten hen nu opnieuw scholen om ze anno 
2009 als lid van een onderwijsteam naar het volgende 
niveau te tillen. Met aandacht voor de drie aspecten 
(inhoud, didactiek en technologie) kijken we wat de 
docenten betreft de goede kant op. Het raakt het hart 
van het onderwijsleerproces, laat de docent op een 
moderne manier in zijn waarde en onderkent dat de 
werkelijkheid uitgebreider en complexer is geworden.

Resumé
Docenten kunnen omgaan met de computer en zijn in 
staat met digitale teksten, stilstaande en bewegende 
beelden en geluid te werken. Het didactiseren 
van digitaal materiaal vraagt echter aanvullende 
vaardigheden die nauwelijks in een enkele persoon 
te verenigen zijn. In een onderwijsteam valt dat 
mogelijk wel te realiseren, maar dat vraagt om 
een andere organisatie van mensen en middelen. 
Docententeams zouden de gelegenheid moeten krijgen 
te experimenteren met de inrichting van leerprocessen 
waarbij leerinhoud, didactiek en technologie 
integraal en in samenhang een plaats krijgen. Zij die 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het 
onderwijs moeten ervoor zorgen dat het onderwijsteam 
zich die vaardigheden eigen kan maken. Onderzoekers 
en onderwijsbegeleiders kunnen docenten helpen 
de uitdaging aan te gaan de nieuwe mogelijkheden 
van gedigitaliseerde leerinhoud te ontdekken en te 
benutten.
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Rola Hulsbergen

Met enige schroom moet ik bekennen dat ik dit 
schooljaar aan mijn eenenveertigste onderwijsjaar ben 
begonnen en dat het onderwijs mij nog steeds boeit en 
bezighoudt. 

Hoewel het ooit mijn droom was dokter in de missie te 
worden - ik kan bogen op een rijk Rooms verleden en 
deze wens koesterde ik op lagere schoolleeftijd - heb ik 
mijn keuze voor het onderwijs nog geen dag betreurd. 
Drieëntwintig was ik toen ik mijn onderwijscarrière 
startte, als tweedegraads docent Engels op het Sint-
Antoniuscollege in Gouda, een school die groeide 
en dus vrij veel jonge leraren had. Afgezien van de 
enkeling die het niet kon bolwerken en zich na een 
kledingadvies van collega’s uitdoste in een rood 
safari-jasje dat hem onder de leerlingen onmiddellijk 
de bijnaam ‘Arie Safari’ bezorgde, was het een 
enthousiast stel dat geestdriftig met het onderwijs aan 
de slag ging. Wij praatten er veel over, en ook over de 
manier waarop we de leerlingen konden stimuleren. Ik 
spreek over meer dan veertig jaar geleden; ook toen 
deden de leerlingen niet vanzelf wat je ze vroeg, maar 
het was ons enthousiasme dat activeerde.

Dezelfde leerling die in mijn les vrolijk een tafel en 
twee stoelen tekende in zijn schrift en zorgvuldig 
de woorden ‘this is a table’ en ‘these are chairs’ 
ernaast schreef, reageerde furieus op het verzoek 
van een oudere, meer afgematte collega een stukje 
aantekeningen over te schrijven. “Denk jij dat ik tijd 
heb om die rotzooi van jou over te schrijven?!” (De 
jongen van toen is nu een succesvol advocaat, de docent 
heeft zich voortijdig moeten laten afkeuren.)

Ondanks de algehele geestdrift ervoer ik datzelfde 
schooljaar al onlustgevoelens bij mezelf en bij de 
leerlingen als ik voor de zoveelste keer hetzelfde 
onderwerp moest uitleggen aan een volle klas (mijn 
herinnering zegt dat het meestal tegen de dertig 
leerlingen waren). Koortsachtig zocht ik naar wegen 
om mijn leerlingen de lijdende vorm duidelijk te 
maken. Inderdaad een lastig onderwerp; toen ik vele 
jaren later in Nijmegen mijn doctoraalstudie Engels 
deed, bleek dat de passive voice als collegereeks 
geprogrammeerd stond voor eerstejaarsstudenten 
Engels. Ik stelde met verdriet vast dat sommige van 
mijn leerlingen de passive voice ook na acht keer uitleg 
niet konden bevatten en dat andere leerlingen zeven 
van die acht keer onrustig op hun stoeltje draaiden en 
keerden, wat de voor de uitleg benodigde rust onder 
druk zette.

Datzelfde gevoel van onvermogen behield ik tot ver 
in mijn carrière. Die zette ik, na acht jaar Sint-
Antoniuscollege, vier jaar kinderzorg en een MO-B-
studie, voort op het Gouwe College: een school voor 
dag- en avondonderwijs met mavo, havo, vwo, Engels 
voor de politie- en mbo-opleidingen op allerlei 
niveaus. 

Rola	Hulsbergen was jarenlang lerares Engels en is 
sinds 1998 rector van het Aloysius College in den Haag. 
Zij heeft een passie voor onderwijs en ict.

15.	Een	passie	voor	effectief	onderwijs	
Een	eerste	kennismaking	met	ict
In het begin van de jaren negentig van de vorige 
eeuw (het lijkt inderdaad wel een eeuw geleden!) 
kwam ik via oud-Antoniaan Jos van Graas in aanraking 
met de mogelijkheden van ict. Jos ontwikkelde 
trainingen voor het bedrijfsleven die gericht waren op 
rendementsverbetering: een zo hoog mogelijk niveau 
van kennis en vaardigheden in zo min mogelijk tijd. Hij 
was erin geslaagd grote bedrijven als ABN en KLM voor 
zijn producten te interesseren. 

Inmiddels was ik conrector op de avondafdeling 
meao en vwo en gaf ik nog een vrij groot aantal 
lessen, waarvan de helft op de meao. Eén van de 
examenonderdelen daar, waar toen nog centrale 
examens werden afgenomen, was het schrijven van een 
tweetal Engelse brieven. Het grote struikelblok bleek 
grammatica en - in het bijzonder - het gebruik van 
de lijdende vorm. Met Jos probeerde ik een manier te 
vinden om met behulp van de computer grammatica op 
individueel niveau aan te leren. Dat dit toen niet lukte, 
was omdat de goed/fout-meldingen niet eenzijdig 
op de lijdende vorm te focussen waren: een op zich 
correct gebruik van de lijdende vorm werd als fout 
aangemerkt als er elders in de zin een spelfout stond. 
Er was dus ict-materiaal, maar het voldeed niet. Jos 
ging verder met zijn bedrijfstrainingen en ik tobde 
voort. Nog steeds werd mijn enthousiasme door de 
leerlingen zeer gewaardeerd, nog steeds voelde ik dat 
ik op individueel niveau tekortschoot. 

Dat ik met mijn maatwerkgedachte niet alleen stond, 
bleek toen ik kennismaakte met het programma Nieuwe 
Buren van Malmberg. Deze uitgeverij bood in circa 
1995 de lesstof niet alleen in foliovorm maar ook op 
de computer aan. Het digitale leermateriaal bleek zeer 
motiverend voor NT2-cursisten die in groten getale 
gebruik maakten van het Open Leercentrum waarover 
wij ondertussen op het Gouwe College beschikten. Dit 
was de bve-sector. De docenten waren snel voor het 
digitale materiaal gewonnen omdat het uitstekende 

resultaten opleverde. Elke docent wil dat zijn 
leerlingen goed scoren; alles wat daaraan bijdraagt 
wordt toegejuicht…

Ict	in	het	vo,	een	nieuw	tijdperk
In 1998 ging ik als rector aan het werk op het 
Aloysius College in Den Haag. Dat is van oudsher 
een gerenommeerde school, een voormalig Jezuïeten 
College, met goed doch traditioneel onderwijs. Lesgeven 
deed ik niet meer, omdat ik wist dat ik daar in mijn 
nieuwe baan onvoldoende aandacht voor zou hebben. De 
verbetering van het onderwijsrendement bleef echter 
een persoonlijk speerpunt. Dat de computer hierin een 
belangrijk rol zou spelen stond voor mij, op grond van 
mijn ervaringen met het Open Leercentrum, als een 
paal boven water. Op het Aloysius College trof ik een 
enthousiaste ict-coördinator aan, Paul Mengelberg, en 
een slimme geheel gedigitaliseerde conrector, Peter 
Molenaar (thans werkzaam als programmamanager van 
Digitaal Leren Den Haag). Een jaar na mijn aantreden 
beschikte de school over een hypermoderne mediatheek 
en was het gehele gebouw van bekabeling voorzien, 
zodat op alle leerplekken computers konden worden 
geplaatst. 

In de periode augustus-december 2000 voerden wij het 
eerste gesubsidieerde ict-project uit in de geschiedenis 
van het Aloysius College. Het heette Cyberparty, 
jeugdcultuur in Nederland en Denemarken en was 
gebaseerd op e-mailuitwisseling. In dit geval betrof het 
e-mailverkeer tussen leerlingen van een eerste klas van 
het Aloysius College en leerlingen van de Ellemarkskolen 
in Koge, Denemarken. Een nevendoel van het project 
was ervaring op te doen met internet en Kennisnet. 
Het is ongelofelijk dat we amper tien jaar geleden 
kennelijk nog in de trial-fase zaten. Hoewel het project 
inhoudelijk zonder problemen verliep, bleek het feit dat 
leerlingen geen zichtbaar (en meetbaar!) leerresultaat 
boekten toch een ondermijning van hun motivatie. 
Leerlingen werken nu eenmaal graag voor een punt of 
een andere concrete uiting van waardering.
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In de loop van hetzelfde en het erop volgende 
schooljaar werden nog diverse andere ict-projecten 
uitgevoerd, waarvan het project Lekker Dier niet 
onvermeld moet blijven. Het doel hiervan was de 
leerlingen oog te laten krijgen voor het leed dat 
dieren ondergingen ten gevolge van onder meer de 
bio-industrie, maar menig leerling kwam tot zijn 
verbijstering terecht op sites waar dierenvlees een 
volstrekt andere rol speelde. Deze en andere op 
zichzelf staande ict-projecten waren, kortom, niet 
echt een succes en verhoogden de scepsis van onze 
docenten ten aanzien van de toepassing van ict in 
hun lessen. Echter, langzaam maar zeker begonnen 
uitgevers software te leveren bij hun lesmethodes en 
ontwikkelde zich een vraag naar computers in de klas. 
Gaandeweg zagen de docenten van het Aloysius College 
de meerwaarde van ict voor de lespraktijk.

Ict	als	oplossingsrichting
In de periode december-april 2004 werd door 
onderzoekster Manita van de Stel, werkzaam aan de 
Universiteit van Leiden, onderzoek gedaan naar de 
factoren die een verklaring zouden kunnen vormen voor 
de tegenvallende wiskunderesultaten op het Aloysius 
College. Het onderzoek richtte zich op drie aspecten:
het kennis- en intelligentieniveau van de leerlingen;
de gebruikte lesmethode;
de werkwijze van de docenten.

De voornaamste conclusie van het onderzoek was dat 
de hardwerkende docenten er onvoldoende in slaagden 
in te spelen op de individuele leerbehoeften van de 
leerlingen. Het gebruik van digitaal wiskundemateriaal 
leek de voor de hand liggende oplossing; het materiaal 
dat wij vonden voldeed echter niet. Er was geen 
materiaal dat voorzien was van verrijkings- en 
ondersteuningsstof met registratie en signalering op 
individueel niveau. Wij besloten een projectvoorstel 
in te dienen bij de Kennisrotonde. Onze eerste insteek 
was het verbeteren van het wiskundeonderwijs. 
Tegelijkertijd zagen wij het wiskundeproject, 

Wismaat gedoopt, van meet af aan als een onderdeel 
van het traject naar kwaliteitsverbetering van het 
Nederlandse digitale onderwijs in het algemeen. Dit 
door de introductie van een dataregistratiesysteem 
op drie niveaus: leerlingniveau, docentniveau en 
managementniveau. 

Dankzij de subsidie van de Kennisrotonde en de 
enthousiaste tussenkomst van Kennisnet, startten 
wij het project Wismaat in juni 2006 in een 
samenwerkingsverband van acht scholen, het 
Freudenthal Instituut, Digitaal Leren Den Haag en 
opleidingsdeskundigen uit het bedrijfsleven met 
expertise op het gebied van e-learning.

Het project bewees het stimulerende effect van 
computergebruik tijdens het leerproces, maar omdat 
slechts een beperkt aantal modules werd ontwikkeld 
en een controlegroep ontbrak, was verbetering van het 
leerrendement niet objectief vast te stellen. Wel was 
duidelijk dat het materiaal zeer motiverend was. De 
leerlingen werkten ’s avonds thuis even enthousiast als 
op school.

Bij het Wismaat (1)-project werd er voor gekozen 
digitaal lesmateriaal te ontwikkelen als vervanging van 
enkele hoofdstukken uit bestaande wiskundemethoden 
in de eerste klas havo/vwo. De deelnemende scholen 
gebruikten verschillende wiskundemethoden 
(Getal en Ruimte, Netwerk en Moderne Wiskunde), 
die verschillende tempo’s, niveaus en didactiek 
hanteerden, wat het opzetten van passend materiaal tot 
een uitdaging maakte.

Een passie voor effectief onderwijs 

Het materiaal dat wij ontwikkelden bevatte naast 
foliomateriaal, dat afgewisseld werd met zogenaamd 
applets en andere vormen van gedigitaliseerde 
wiskunde, ook leerlingregistratie die het voor de 
docent mogelijk maakte overzicht te houden op de 
leerresultaten van de leerlingen. Tijdens dit project 
bleek het belang van een goede feedback. Zonder een 
goede feedback voor elke leerling individueel raakt 
een docent al snel gestresst omdat de hulpvraag op 
willekeurige momenten en van alle kanten op hem 
afkomt.

Ict	en	kwaliteit
Tijdens de ontwikkeling van het Wismaat-project werd 
het gaandeweg steeds duidelijker dat het ontbrak 
aan eenduidige kwaliteitscriteria om het ontwikkelde 
materiaal te beoordelen. Daarom gingen Peter 
Molenaar en ik, parallel aan het Wismaat-project, aan 
de slag met de ontwikkeling van kwaliteitscriteria 
voor de beoordeling van digitaal leermateriaal. Met de 
Britse BECTA-criteria als leidraad, werkten we onder 
regie van Guus Schmidt van Kennisnet mee aan de 
totstandkoming van de Handreiking Kwaliteit Digitaal 
Leermateriaal. Het eerste exemplaar werd in het 
voorjaar van 2008 door Toine Maes, algemeen directeur 
van Kennisnet, overhandigd aan GEU-voorzitter Jaap 
van Loon. Ons andere idee, om ook in Nederland awards 
uit te reiken voor voorbeeldig digitaal leermateriaal, 
is tot nu toe helaas nog niet uitgevoerd.

Voortgang	digitalisering	wiskunde-onderwijs	
vanaf	voorjaar	2008	
Toen in januari 2007 het project Wismaat 1 was 
afgerond, gingen wiskundedocent Marie-Anne 
Frinking en ik, vanuit het Aloysius College, op zoek 
naar geldschieters en samenwerkingspartners om 
de wiskunde verregaand te digitaliseren. Er waren 
contacten met Malmberg, Iddink (Bloqs), Wolters 
Noordhoff, the Games Factory Online en andere 
commerciële aanbieders. Bij het bestuderen van 
het ontwikkelde digitale materiaal bij de bekende 
wiskundemethoden, viel echter op dat het niveau 
van interactiviteit nog verre van optimaal was. Toen 
wij onderzoek deden naar het materiaal van niet-
commerciële partijen, alweer met behulp van een 
subsidie van Kennisnet, stelden wij vast dat verspreid 
over het land, solo of in communities en coöperaties, 
docenten bezig waren verdergaand digitaal materiaal 
te ontwikkelen.

Onderdeel van ons onderzoek was na te gaan of scholen 
geïnteresseerd zouden zijn in het gezamenlijk opzetten 
van een volledig nieuwe, digitale wiskundemethode 
met registratie en feedback op individueel niveau: 
Wismaat 2 geheten. De essentie van het plan was 
het wiskundeonderwijs geheel opnieuw op te zetten 
volgens de door Marie-Anne Frinking ontwikkelde 
structuur van het wiskundehuis. Marie-Anne Frinking 
maakte het plan bekend via de kanalen die voor 
wiskundedocenten interessant zijn. Het plan leverde 
een ongekende respons op: ruim 100 docenten van meer 
dan 75 scholen reageerden enthousiast.

Op de Wismaat 2-conferentie die op 30 juni 2008 in 
ons schoolgebouw in Den Haag plaatsvond gaf een 
enthousiast gezelschap van circa 25 wiskundigen 
hartgrondig blijk van adhesie met het plan samen aan 
de slag te gaan met de doorontwikkeling van Wismaat. 
De middelen voor een collectieve inspanning waren 
echter niet zonder meer beschikbaar. 

Rola Hulsbergen
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Omdat ten tijde van ons Wismaat 1-initiatief bleek dat 
de acht participerende scholen zonder enige moeite 
ieder € 5.000,- op tafel legden als co-financiering 
voor dat project, was het plan de scholen die zich 
enthousiast toonden voor Wismaat 2 om een bijdrage 
te vragen van € 10.000,- per jaar of een equivalent 
in mankracht. De looptijd van de opbouwfase zou 
vier jaar bedragen. Uitgaande van de voorzichtige 
schatting dat van 75 belangstellende scholen de helft 
tot een financiële bijdrage bereid zou zijn, zou het 
gaan om vier maal € 375.000,- waarvan een deel in 
manuren. Wij berekenden dat met het ontwikkelen van 
digitaal materiaal voor de eerste drie leerjaren van de 
onderbouw mavo/havo/vwo een totaalbedrag van 
€ 2.000.000,- gemoeid zou zijn, waarvan dus circa 
€ 1.500.000,- door de scholen zou worden opgebracht. 
Het resterende bedrag, circa € 500.000,-, leek een 
kleinigheid! Omdat in onze ogen subsidiëring een vorm 
van legitimering van een experiment is, dachten we 
er goed aan te doen per onmiddellijk pogingen in het 
werk te stellen om een subsidie te verwerven. Opnieuw 
wendden we ons tot Kennisnet en opnieuw vonden 
we daar gehoor, met name bij Nico Verbeij en Frans 
Schouwenburg.

Synergie
In november 2008 kwamen een aantal belangrijke 
spelers bij elkaar voor een door Kennisnet 
georganiseerd symposium en werd besloten tot 
synergie te komen door de vorming van een stuurgroep. 
Daarin namen plaats Willem-Jan van Elk (vka, een 
toonaangevend adviesbureau op het gebied van ict-
vraagstukken), Marianne Kollenveld (voorzitter van 
de vakvereniging voor wiskundedocenten), Pieter 
Spohr (voorzitter van Nederland Breedbandland), - 
tijdelijk - Hans Reiber (momenteel voorzitter van het 
innovatieplatform van de VO-Raad) en ikzelf.

Vrij kort daarna kwam een subsidiebedrag 
beschikbaar via het ministerie en de VO-Raad en 
momenteel zijn we zover dat we het in Nederland 
beschikbare open digitaal wiskundemateriaal voor 
de brugklas havo/vwo in kaart hebben, compleet 
met een kwaliteitsbeoordeling. Het beoogde 
interactieve wiskundemateriaal met aantoonbare 
rendementsverbetering hebben we echter niet 
aangetroffen. Dat moet dus nog worden gemaakt.

Vanwege het te behalen voordeel als foliomateriaal 
grotendeels wordt afgeschaft, geldt nu meer dan ooit 
dat vo-scholen bereid zijn te investeren. Inmiddels 
is de VO-Raad druk doende samen met de SLO een 
leermiddelenbank in te richten, waarvan de kwaliteit 
wordt bewaakt en onderhouden. 

Nog maar twee miljoen en we kunnen het prachtige 
interactieve wiskundemateriaal gaan maken.
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Marijke Kral, Nieske Coetsier en Dana Uerz

Inleiding
In deze bundel staat de vraag centraal hoe het tekort 
aan digitale leermiddelen kan worden opgelost. De 
gedachte is dat leraren graag met digitale leer- 
middelen aan de slag willen, maar moeite hebben om 
de juiste materialen te vinden. Om die situatie om te 
buigen, zijn vele initiatieven – van Kennisnet-portals 
tot het door minister Plasterk geïnitieerde Wikiwijs – 
gelanceerd. Maar is de aanname dat leraren een tekort 
aan bruikbare digitale leermiddelen ervaren, eigenlijk 
wel juist? En mogen we van leraren verwachten dat 
zij zelf digitale leermaterialen zoeken, aanpassen, 
arrangeren en zelfs ontwikkelen? Wat is er eigenlijk 
nodig om de beschikbaarheid en het gebruik van goede, 
uitdagende digitale leermaterialen te bevorderen?

Wat	gaat	er	mis	in	de	discussie	over	digitale	
leermiddelen?
De praktijkinzet van digitale leermiddelen blijft achter 
op de verwachtingen. Dit wordt vrijwel altijd toege-
schreven aan een tekort aan bruikbare materialen. Dat 
is echter een te eenvoudige voorstelling van zaken. 
Om tot werkbare oplossingen te komen, is dan ook een 
nadere analyse van de veronderstellingen vereist. Die 
‘verkeerde’ uitgangspunten kunnen aan de hand van 
drie ‘tegen-stellingen’ worden verhelderd: 

	■ De behoefte van leraren aan digitaal leermateriaal 
wordt systematisch overschat.
	■ Arrangeren en ontwerpen doe je er als leraar niet 
even bij.
	■ De vrije marktwerking leidt niet tot een 
overtuigende hoeveelheid goed digitaal 
leermateriaal.

De	behoefte	van	leraren	aan	digitaal	
leermateriaal	wordt	systematisch	overschat
Uit meerdere onderzoeken, waaronder de Vier in Balans 
Monitor van Kennisnet, blijkt dat leraren veel behoefte 
aan digitale leermiddelen hebben. Zij geven al langere 
tijd aan dat een tekort aan digitale leermiddelen een 
belangrijk knelpunt is bij de (verdere) integratie van 
ict in het onderwijs. Bovendien is het aanbod van 
kwalitatief goed materiaal volgens veel leraren nog 
relatief beperkt (Pennings e.a., 2008).

Marijke	Kral is Lector Leren met Ict bij de Faculteit 
Educatie van Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Nieske	Coetsier	is onderzoeker op het gebied van 
leren met Ict bij de Onderzoeksgroep Educatie van 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Dana	Uerz is senior-onderzoeker op het gebied van 
leren met Ict bij de Onderzoeksgroep Educatie van 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

16.	Hoezo	tekort?	Over	het	belang		
	 van	vraagarticulatie

De beschikbaarheid van voldoende en goede digitale 
leermaterialen staat in ieder geval al sinds 2002 
(Kral e.a., 2002) hoog op het knelpuntenlijstje van 
leraren. In 2009 is dat niet anders en noemen leraren 
dit één van de belangrijkste belemmeringen om ict 
te gebruiken (Kennisnet, 2009). Hoewel de conclusie 
dat leraren inderdaad grote behoefte hebben aan 
digitaal leermateriaal voor de hand ligt, is daar 
nooit rechtstreeks naar gevraagd, ook niet binnen de 
Ict-Monitoren. Wie leraren vraagt naar het grootste 
knelpunt voor de invoering van ict in het onderwijs, 
zal ‘de beschikbaarheid van digitale leermiddelen, 
als antwoord krijgen. Maar het is op zijn minst 
twijfelachtig of dit onderwerp ook in de top tien zou 
staan wanneer leraren gevraagd zou worden naar 
belemmeringen voor het realiseren van goed onderwijs, 
tussen zaken als werkdruk, motivatie van de leerlingen, 
groepsgrootte, mismanagement en probleemleerlingen. 
Oftewel: de behoefte aan digitaal leermateriaal is 
steeds onderzocht in relatie tot het ict-gebruik en 
niet vanuit het eigen professioneel handelen van 
de leerkracht. Feitelijk weten we dus niet hoe groot 
de behoefte aan digitaal leermateriaal is, waar die 
precies uit bestaat en vooral hoe groot dit probleem is 
ten opzichte van andere problemen.

Een complicerende factor is dat de vraag naar digitaal 
leermateriaal ongedefinieerd is. Veel leraren weten 
nauwelijks in welke pedagogisch-didactische behoeften 
digitale leermiddelen kunnen voorzien, laat staan 
hoe die inzet concreet kan worden ingevuld. Leraren 
vinden het, kortom, lastig om hun behoefte aan digitale 
leermiddelen te specificeren. Leraren hebben geen 
helder beeld over de mogelijke rol van ict in het 
leerproces. Dit is naast het al genoemde tekort aan 
digitale leermiddelen een van de grootste ervaren 
knelpunten voor de integratie van ict (Kral e.a., 2002; 
Van Kessel e.a., 2005). 

Het ontwikkelen van een visie op de rol van ict 
bij het leren, staat centraal in het driejarige 
Cumulusproject van het APS. Wij onderzoeken, samen 
met de Vrije Universiteit en met ondersteuning van 
Kennisnet, de opbrengsten (De Koster e.a., 2009). 
In dit project worden schoolteams ondersteund bij 
het integreren van ict in het onderwijs, waarbij 
het bestaande onderwijsconcept leidend is. Ict is 
dan dus niet de motor van vernieuwing, maar een 
middel om het bestaande beter te doen. Schoolteams 
expliciteren eerst hun onderwijsconcept en vertalen 
dit naar wensen en verwachtingen over de kansen 
van ict: hoe kan ict helpen om (onderdelen van) het 
onderwijsconcept te optimaliseren? Op basis daarvan 
ontwikkelen ze passende ict-rijke arrangementen. 
Wat opvalt, is dat pas tijdens die ontwikkelfase 
duidelijkheid ontstaat over de exacte (inhoudelijke) 
behoefte aan digitaal leermateriaal. Hieruit blijkt dus 
dat de vraag naar digitaal materiaal niet ‘zomaar’ 
gekwantificeerd kan worden. Uiteindelijk zullen leraren 
zélf handen en voeten aan hun vraag moeten leren 
geven; een proces waarbij ondersteuning absoluut 
onmisbaar is.

De huidige maatregelen om het gebruik van digitaal 
leermateriaal te stimuleren, richten zich vooral op 
het ontsluiten, beter vindbaar maken en arrangeren 
van bestaand digitaal leermateriaal. Daarmee loopt 
men op de zaken vooruit: de meeste leraren weten 
nog niet wat zij nodig hebben, hebben daardoor geen 
duidelijke (zoek)vraag en vinden dan dus ook geen 
geschikt materiaal. Het is daarom zinvoller om in 
eerste instantie in te zoomen op het verhelderen van 
de vraag.
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Arrangeren	en	ontwerpen	doe	je	er	als	leraar	
niet	even	bij	
De maatregelen om het gebruik van digitaal leer- 
materiaal te bevorderen, gaan ervan uit dat de rol 
van leraar zal veranderen. De ‘nieuwe leraar’ gebruikt 
digitale leermaterialen uit diverse bronnen en 
ontwikkelt dit materiaal deels zelf. De leraar wordt 
dus arrangeur en ontwerper van leermaterialen. Dat 
vereist, zeker in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs, een behoorlijke omschakeling, want nu 
gebruiken leraren voornamelijk de methoden, met 
her en der wat toegevoegde, eventueel zelfgemaakte, 
materialen. 

De vraag is dan ook of leraren al over de benodigde 
competenties beschikken. Zijn zij eigenlijk wel in 
staat om digitaal leermateriaal te arrangeren en/
of te ontwerpen? En zouden alle leraren dat moeten 
kunnen? Het ontwerpen en arrangeren van digitaal 
leermateriaal tot zinvolle lessen, vraagt om specifieke 
(nieuwe!) vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van 
leerstofanalyse, leerlijn- en curriculumontwikkeling. 
De huidige lerarenopleidingen hebben nog te weinig 
aandacht voor deze vaardigheden, zeker in relatie 
tot ict. Bovendien zijn dit soort vaardigheden geen 
onderdeel van de SBL-competenties, waarin de 
beroepscompetenties voor leraren wettelijk zijn 
vastgelegd. Pas zeer recent heeft arrangeren een 
plek gekregen binnen de Kennisbasis Ict voor de 
tweedegraads lerarenopleidingen, een traject dat 
nog volledig moet worden geïmplementeerd. En dan 
hebben we het nog niet over essentiële, aanvullende 
competenties voor het ontwerpen van digitale 
leermiddelen.

Het is sowieso de vraag of elke leraar ook ontwerper 
van leermaterialen moet zijn. Een leraar ‘moet’ immers 
al zoveel. Zo is het takenpakket de afgelopen jaren 
flink uitgebreid. Een leraar is tegenwoordig ook 
coach, opvoeder, kennisborger, talentontwikkelaar 
en onderzoeker. Het schaap met de vijf poten dus. De 

‘traditionele’ methode biedt leraren houvast om al die 
verschillende rollen in te vullen. Het arrangeren en 
ontwerpen van digitaal materiaal komen er als nieuwe 
rollen bij. Dit vraagt ook nog het (gedeeltelijk) loslaten 
van de methode. Bovendien vereist het ontwikkelen 
van aantrekkelijke, ‘state-of-the-art’ digitale 
leermiddelen heel wat specifieke technologische en 
multimedia-ontwikkelingskennis. Dat is een vak op 
zich. Het wordt, kortom, tijd om de nieuwe rollen te 
definiëren en na te denken over functiedifferentiatie 
en innovatieve samenwerkingsverbanden. Als dat 
goed gebeurt, zou een baan in het onderwijs meteen 
een stuk aantrekkelijker kunnen worden, ook voor 
andere doelgroepen. De lerarenopleidingen zouden 
misschien in samenwerking met multimediaopleidingen 
en uiteraard in goed overleg met het werkveld, een 
uitstroomprofiel of opleidingsvariant voor leraar/
ontwerper kunnen ontwikkelen.

Vrije	marktwerking	leidt	niet	tot	een	
overtuigende	hoeveelheid	goed	digitaal	
leermateriaal	
Een eenvoudig economisch model, waarbij vraag en 
aanbod op elkaar zijn afgestemd, is om verschillende 
redenen niet van toepassing op de markt voor 
digitale leermiddelen. De eerste beperkende factor 
is hierboven al aangestipt: de vraag naar digitale 
leermiddelen is onvoldoende gearticuleerd en te 
divers. Omdat scholen hun behoeften niet kunnen 
formuleren - laat staan bundelen - kunnen educatieve 
uitgevers moeilijk op die wensen inspelen.

Hoezo tekort? Over het belang van vraagarticulatie

Ook financiële overwegingen spelen een rol. Digitale 
leermiddelen brengen hoge ontwikkelkosten met zich 
mee. Op het moment dat de afzet niet (grotendeels) 
gegarandeerd is, zullen uitgevers huiverig zijn om 
investeringen te doen in state-of-the-art materiaal. 
Investeringen in digitaal materiaal worden bovendien 
nog minder interessant door de toename van gratis, 
onder Creative Commons gepubliceerd, digitaal 
materiaal en ook door de ‘gratis-schoolboeken-
regeling’, aldus Van der Valk in Mediafacts (2009). 
Van der Valk haalt een onderzoek van de GEU (Groep 
Educatieve Uitgeverijen) aan, waaruit blijkt dat het 
merendeel van de scholen niet uitkomt met het budget 
van 316 euro per leerling. Extra investeringen van 
de school zijn noodzakelijk. En digitale leermiddelen 
worden veelal als aanvullend materiaal gezien; 
materiaal dus, waar als eerste op wordt bezuinigd.

Het aanbod van digitale leermiddelen bestaat niet 
alleen uit producten van educatieve uitgeverijen en 
andere commerciële aanbieders. Ook in het onderwijs 
zelf wordt materiaal ontwikkeld. Maar het gebruik 
blijft meestal beperkt tot de school (of zelfs de klas) 
waarvoor het is ontwikkeld. Veel aandacht – denk 
aan Wikiwijs – gaat uit naar het delen, ontsluiten 
en doorzoekbaar maken van deze materialen. Het is 
twijfelachtig of dergelijke initiatieven ertoe leiden 
dat digitale leermiddelen ook echt binnen de scholen 
‘landen’. We hebben de afgelopen jaren meerdere 
voorbeelden gezien waarin het delen van good-
practices (en materialen) weinig bijdroeg aan de 
bredere implementatie. De verwachte olievlekwerking 
blijft uit.

Scholen die zelf digitale leermiddelen ontwikkelen, 
doen dit meestal voor een specifieke onderwijssituatie. 
Omdat dit materiaal vaak niet bewust gemaakt is 
voor een bredere doelgroep, zijn kwaliteitsslagen 
noodzakelijk om gebruik in andere contexten mogelijk 
te maken. Belangrijke vragen daarbij zijn: Wie gaat 
het materiaal gebruiken? Wat zijn de leerdoelen? 

Wat is de pedagogisch-didactische aanpak? En welke 
aanpassingen zijn van daaruit noodzakelijk? Om die 
vragen te beantwoorden zijn marktonderzoek en 
een kwaliteitsanalyse van het digitaal leermateriaal 
vereist. Vervolgens moet het materiaal worden 
opgewaardeerd, zodat een professioneel product 
ontstaat, met een aantrekkelijk, up-to-date design en 
gebaseerd op de nieuwste technologieën. Voor het 
upgraden, vermarkten, distribueren en ondersteunen 
van deze, op kleine schaal ontwikkelde, digitale 
leermaterialen ligt samenwerking met de educatieve 
uitgeverijen voor de hand.

Hoe	nu	verder?
Als we ervan uitgaan dat ict en digitale leermiddelen 
een essentiële bijdrage leveren aan goed onderwijs 
dat aansluit op de huidige kennismaatschappij, hoe 
kunnen we de inzet van digitale leermiddelen dan 
stimuleren? Uit dit essay blijkt dat de huidige aanpak, 
waarbij vooral wordt ingezet op het ontsluiten en 
distribueren van digitale leermiddelen, is gebaseerd 
op de verkeerde veronderstellingen. We verwachten 
dan ook niet dat deze strategie de gewenste versnelling 
zal opleveren. De inschatting van de Onderwijsraad 
dat het nog 15 jaar duurt voordat ict optimaal wordt 
ingezet (Onderwijsraad, 2008), is volgens ons zelfs te 
optimistisch. Er is een koerswijziging nodig. 

We hebben geconstateerd dat de vraag naar digitale 
leermiddelen nog ongedefinieerd is. Om de behoefte 
aan digitaal leermateriaal boven tafel te krijgen, is 
het niet voldoende om simpelweg vragen bij leraren 
te inventariseren. Op de werkvloer moet een proces 
op gang worden gebracht waarbij leraren onder 
begeleiding onderzoeken hoe ict hun onderwijsconcept 
kan ondersteunen. Dus: eerst het onderwijsconcept 
expliciteren, dan uitwerken wat de gewenste bijdrage 
van ict daaraan is, en pas daarna de vraag naar 
digitale leermiddelen concretiseren. Mogelijk kan 
het ambassadeursnetwerk van Kennisnet daar een 
initiërende en ondersteunende rol in spelen.

Marijke Kral, Nieske Coetsier en Dana Uerz

1001101100101
010110010110100
1100101101010011
01100101001011010
10101001011001010
1101101001010010

0110110010101
11010110010



106 107

Bovengenoemde vorm van vraagarticulatie biedt 
de beste kansen op gestructureerde inzet van 
digitale leermiddelen, maar vereist wel een lange 
adem. Startbekwame leraren zouden in principe 
in staat moeten zijn om hun behoefte aan digitale 
leermiddelen te specificeren. Ook mag van hen 
worden verwacht dat zij digitale leermiddelen in 
hun dagelijkse onderwijspraktijk inzetten. Tijdens 
de lerarenopleiding hebben zij op zijn minst kennis 
gemaakt met arrangeren en ontwikkelen van digitaal 
leermateriaal. Lerarenopleidingen moeten hierin hun 
verantwoordelijkheid nemen.

In ons betoog hebben we vraagtekens gezet bij de 
gedachte dat elke leraar alle mogelijke rollen – van 
coach tot pedagoog, en van inhoudelijk expert tot 
ontwikkelaar – moet vervullen. Dat is zoeken naar het 
schaap met de vijf poten. Het is tijd om serieus na te 
gaan denken over specialisaties. Wij pleiten er dan ook 
voor dat het werkveld, in nauwe samenwerking met de 
overheid, nieuwe functies en rollen gaat definiëren. 
De lerarenopleidingen kunnen, vooruitlopend op deze 
specialisaties, in samenwerking met opleidingen 
als ‘communicatie’ en ‘multimedia design’ een 
uitstroomprofiel leraar/ontwerper ontwikkelen. 

Tot slot bepleiten wij dat ook het aanbod van digitale 
leermiddelen een stevige impuls krijgt. Aanbod creëert 
immers ook vraag. De uitgevers spelen daarin een 
belangrijke rol. Zij zouden in de positie moeten worden 
gesteld om zelf uitdagend aanbod te kunnen realiseren. 
Daarnaast moet hun expertise worden benut voor het 
upgraden, vermarkten, distribueren en ondersteunen 
van binnen het onderwijs ontwikkelde digitale leer- 
materialen. Dit betekent dat de investeringsrisico’s van 
de uitgevers minstens tijdelijk zouden moeten worden 
afgedekt door de overheid. 

We hopen dat dit essay een positieve bijdrage levert 
aan de discussie over digitale leermiddelen en dat de 
voorgestelde oplossingsrichtingen een serieuze plek 
krijgen in de discussie. Wij denken dat daarmee niet 
alleen het aanbod, maar ook – en vooral - het gebruik 
van digitaal leermateriaal wordt gestimuleerd.
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Bregje de Vries

Dode	hoek
In veel scholen zijn maar enkele leraren (pro-)actief 
betrokken bij het ontwikkelen en opstellen van het ict-
beleid en de realisering daarvan. De rest van het team 
weet ‘van horen zeggen’ dat er digitale leermaterialen 
zijn aangeschaft en hoe ermee gewerkt kan worden, 
maar gebruikt ze niet of sporadisch. Een gemiddelde 
school ontwikkelt zo naast haar ict-beleid een perma-
nent aanwezige blinde vlek voor wat zij aan gezamen-
lijk potentieel in huis heeft. Een antwoord op de vraag 
of er wel voldoende goede digitale leermaterialen zijn, 
is dan lastig te beantwoorden. Misschien zijn ze er wel, 
maar liggen ze in een dode hoek van het schoolgebouw 
geduldig op zinvol gebruik te wachten! De feitelijke 
beschikbaarheid van digitale leermaterialen is dan in 
orde, maar de ervaren bruikbaarheid is onder de maat. 

Wat zouden we daar aan kunnen doen? Moeten we op 
zoek naar een verbeterd productie- en promotie- 
proces van digitale leermaterialen? Een nuttige stap 
hiervoor zou kunnen zijn dat scholen met hun teams 
een bewustwordingsexercitie starten waarin er een 
antwoord komt op de vraag of en hoe het team digitale 
leermaterialen in gebruik genomen heeft. Bij het 
beantwoorden van die vraag spelen een aantal  
bepalende factoren een rol: de visie die de school 
heeft op het verzorgen van onderwijs, de mate waarin 
leraren – gegeven die visie – een rol zien weggelegd 
voor digitale leermaterialen, en de mate waarin 
leraren in staat zijn digitale leermaterialen in te 

passen in hun onderwijsleeractiviteiten. Pas nadat een 
lerarenteam zicht heeft gekregen op de stand van zaken 
in hun school, kan met enige stelligheid geconstateerd 
worden dat er te weinig digitale leermaterialen zijn 
om de wensen van de school te verwezenlijken.

Wat,	Waar,	Wie,	Wanneer,	Waarom,	Hoe
Hoe zijn digitale leermaterialen in het onderwijs 
van onze school geïntegreerd? Deze vraag zou een 
schoolteam zich hardop kunnen stellen. Maar het 
is een brede vraag, die gemakkelijk vervalt in een 
paar anekdotische verhalen van leraren, meestal de 
enthousiastelingen. 

Het helpt om het héle team te mobiliseren, en heel 
concreet alle beschikbare ervaringen te inventariseren. 
De eerste vraag zou kunnen zijn: Welke digitale 
leermaterialen hebben we eigenlijk zoal in huis (Wat), 
en welke plek hebben zij gekregen in ons schoolgebouw 
(Waar)? Na deze eerste inventarisatie popelt het team 
om te weten te komen hoe deze digitale leermaterialen 
zijn ingebed in de onderwijsleerprocessen, want 
daar gaat het uiteindelijk om. Maar we houden het 
opnieuw concreet: Wie van de teamleden gebruikt de 
digitale leermaterialen (Wie)? Voor elk ict-middel kan 
dit worden nagegaan. In de stappen drie tot en met 
vijf wordt het pas echt spannend: Op welke momenten 
gebruikt je collega dit digitale leermiddel (Wanneer), 
met welk doel voor ogen (Waarom) en op welke manier 
(Hoe)? 

Bregje	de	Vries is Lector Ontwerpen van Innovatieve 
Leerarrangementen bij de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, Faculteit Educatie.

17.	Zichtbaar	(on)tevreden
Pleidooi voor een plattegrond van digitale leermaterialen

Deze stappen kennen een rijke variatie aan 
antwoorden. Al naar gelang de onderwijsvisie van 
de school en de aard van het beestje zullen de 
digitale leermaterialen die de school in huis heeft 
hun veelzijdige karakter tonen. Door het stapsgewijs 
beantwoorden van de vragen, verkent het team de 
daadwerkelijk ervaren bruikbaarheid van digitale 
leermaterialen. Het team ziet in een oogopslag hoe het 
met de integratie van digitale leermaterialen in de 
school gesteld is. 

De vijf stappen kunnen als volgt iets nader omschreven 
worden:

1. Ruimtelijke integratie: Waar worden de digitale 
leermaterialen gebruikt?
Richtvragen: Staan de digitale leermaterialen in 
afzonderlijke klassen/ruimtes of centraal opgesteld? 
Zijn ze voor individueel gebruik of groepswerk 
ingericht? In welke mate zijn ze toegankelijk en 
beschikbaar opgesteld? Hebben ze een vaste of 
mobiele plaats?

2. Temporele integratie: Wanneer worden de digitale 
leermaterialen gebruikt?
Richtvragen: Op welk(e) moment(en) in het 
leerproces worden de digitale leermaterialen 
gebruikt? Zijn dit vaste of flexibele tijden? Gaat 
dit op initiatief van de leraar of de leerling? Hoe 
frequent worden ze gebruikt? Vindt het gebruik 
plaats op structurele of additionele momenten?

3. Persoonsgebonden integratie: Door wie worden de 
digitale leermaterialen gebruikt?
Richtvragen: Hoe is de verdeling in gebruik tussen 
leraar en leerlingen? Maken alle leerlingen even 
frequent van de materialen gebruik? Gebruiken alle 
leerlingen dezelfde materialen? Hoe vaardig zijn de 
leerlingen? Gebruiken zij de materialen individueel 
of samen?

4. Doelgebonden integratie: Waarom worden de 
digitale leermaterialen gebruikt?
Richtvragen: Voor welke leerdoelen gebruiken 
leerlingen de digitale leermaterialen? Hoe 
passen deze leerdoelen in leerlijnen, of zijn het 
additionele doelen? Is het gebruik gericht op 
kennis, vaardigheden en/of houding? Zijn de doelen 
impliciet of expliciet? Wie bepaalt ze? Hoe worden 
ze getoetst?

5. Procesgebonden integratie: Hoe worden de ict-
middelen gebruikt? 
Richtvragen: Hoe werken de leerlingen met 
de digitale leermaterialen (zelfstandig versus 
gestuurd, gesloten versus open, onderzoeken/
experimenteren, oefenen/verwerken, presenteren)? 
Hoe is de motivatie van de leerlingen? Hoe werken 
de leerlingen samen? Hoe begeleidt de leraar? 
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Zichtbaar (on)tevreden

De onderwijsvisie van een school is medebepalend 
voor de kant die de school met ict op wil (Ict op 
School, 2004). Door het inventariseren van haar ict-
gebruik brengt de school een unieke stand van zaken 
in beeld. Hierin is geen goed of fout, geen ‘beter of 
best geïntegreerd’. Er zullen wel verschillen tussen 
teamleden en opmerkelijke keuzes aan het licht 
komen, en ook ongemerkte gevolgen, elementen die 
in lijn zijn met de visie van de school, of juist kleine 
en grote missers. De vragen zullen aanleiding geven 
tot nog meer vragen en discussie. Met schoolbrede 
bewustwording tot gevolg. 

Een	plattegrond	van	ict-integratie
De vraag of en hoe digitale leermaterialen zijn 
geïntegreerd is veelomvattend en wordt al snel 
abstract: wat is onze visie op...? Het kan helpen dit 
vraagstuk naar een concreet proces en product te 
vertalen: het maken van een plattegrond van de school. 

Deze plattegrond brengt letterlijk in kaart waar 
de digitale leermaterialen zich bevinden en hoe ze 
aan de onderwijsleerprocessen verbonden zijn. Het 
startpunt is een tweedimensionale weergave van 
de school (klassen, aula, kantine, etcetera) op een 
groot vel papier. Vervolgens maak je een legenda van 
symbolische voorstellingen voor de (vaste en mobiele) 
hard- en software die de school beschikbaar heeft. 
Het team tekent de symbolen in de plattegrond daar 
waar zij voor het onderwijsleerproces zijn opgesteld 
en/of daar waar zij tijdelijk zijn opgeslagen (dus ook 
het voorraadhok doet mee, daar staat die prachtige 
digitale microscoop). Voor alle materialen gaat 
het team na: wie gebruikt ze, wanneer, waarom en 
hoe? Het team bepaalt zelf hoe zij de antwoorden 
op deze vragen in de plattegrond opneemt. Dat kan 
met tekstvensters en spraakballonnen of met andere 
creatieve vormen. Soms geven de antwoorden later 
nog aanleiding voor het maken van nieuwe symbolen, 
als bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde manieren van 
in gebruik nemen domineren. Voor deze manieren 

kunnen symbolen aan de legenda worden toegevoegd 
die vervolgens een plek krijgen op de plattegrond. 
Twee korte fictieve voorbeelden van teams die een 
plattegrond maken, verduidelijken hoe dit in zijn werk 
gaat. 

Uit de voorbeelden blijkt hoe het gezamenlijk 
inventariseren van beschikbare digitale leermaterialen 
door het tekenen van een plattegrond van waar zij zich 
bevinden, aanleiding kan geven tot een pedagogisch-
didactische dialoog over hoe en waarom ze in de 
huidige aanpak zijn geïntegreerd.

Voorbeeld 1: het digitale schoolbord
Een school die in haar onderwijsvisie vooral uitgaat 
van een methodegerichte aanpak brengt tijdens 
een teamvergadering haar ict-gebruik in kaart en 
ondervindt dat het digitale schoolbord inmiddels voor 
enkele leraren een vaak gebruikte ict-rijke aanvulling 
is op andere vormen van instructie. Het symbool voor 
het digitale schoolbord is in de plattegrond getekend 
in vier van de twaalf klaslokalen. Eén van de leraren 
merkt op dat deze lokalen allemaal van de midden- 
en bovenbouw zijn. Zijzelf als kleuterjuf heeft ook 
wel interesse in een digitaal schoolbord in haar 
lokaal. Haar onderbouwcollega’s vallen haar bij en 
ter plekke ontstaan ideeën over wat zij ermee zouden 
kunnen doen, bijvoorbeeld de kinderen tijdens een 
kringgesprek voorwerpen laten tekenen die een rol 
in het verhaal spelen dat de juf voorleest. De ideeën 
buitelen over elkaar heen. De leraren uit de midden- 
en bovenbouw luisteren toe. Eén van hen concludeert 
plotseling: “Ik ben geboeid door waar jullie mee 
komen. Wat me opvalt is dat in al jullie voorbeelden 
de kinderen op het digitale schoolbord werken en 
niet jullie als leraren. Waarom doen wij dat eigenlijk 
nooit?” Met die laatste vraag wendt de leerkracht zich 
tot haar collega’s in de midden- en bovenbouw.

Voorbeeld 2: samenwerkend leren
Een school is zich de laatste jaren meer gaan richten 
op omgaan met verschillen in de klas. Het team denkt 
steeds meer in niveaugroepen binnen een klas. Voor 
creatieve verwerking van leerstof is meer ruimte 
gemaakt. Op initiatief van de schoolleiding is de 
bovenschoolse ict-coördinator uitgenodigd om met hen 
te bekijken hoe ict de mogelijkheden kan verruimen. 
Het maken van de plattegrond heeft al geleid tot 
het inzicht dat de meeste computers in de lokalen 
staan, terwijl enkele leden van het team graag meer 
met de centrale hal willen doen. Kan daar niet een 
‘meervoudige talenten’-laboratorium komen? Ook heeft 
het team geconstateerd dat de laptops altijd in de 
ruimte van de remedial teacher staan. Kunnen die niet 
ook een plek krijgen in het talentenlab waar ze het 
net over hadden? Bij het beantwoorden van de wie-
vragen blijkt dat leerlingen in vrijwel alle gevallen 
individueel achter de computer zitten. Een leerkracht 
merkt op: “Eigenlijk vind ik het bij het uitgaan van 
meervoudige talenten van kinderen belangrijk dat 
ze elkaar aanvullen en met en van elkaar leren. Ik 
ben anders bang dat leerlingen steeds dat gaan 
doen wat ze al goed kunnen en met andere dingen 
niet meer in aanraking komen.” Veel collega’s delen 
deze zorg. De rest van de studiedag blijft het thema 
van complementair werken terugkomen. Uiteindelijk 
besluit het team tot een uitgebreidere verkenning van 
samenwerkend leren rond de digitale leermaterialen. 
Met dat doel voor ogen wordt er in de centrale hal van 
de school een ict-rijk talentenlab ingericht.

Het tweede voorbeeld laat zien dat er een belangrijke 
rol kan zijn voor een (in- of bovenschoolse) ict-
coördinator bij het maken van de plattegrond. Ook 
leden van de schoolleiding, een externe coach of 
onderzoeker kunnen bijdragen aan het leiden van de 
discussie. Een andere en bijzondere mogelijkheid om 
extra scherpte in het proces aan te brengen is het 
uitnodigen van leerlingen aan tafel.

De	kritische	blik	van	leerlingen
Leerlingen van nu koesteren andere opvattingen over 
digitale leermaterialen dan de generaties die nu als 
leraren de scholen bevolken. Zij hebben van jongs af 
aan gespeeld en geleerd met ict en zijn in bepaalde 
opzichten vaardiger (zie bijvoorbeeld Veen e.a., 
2006). Is er een goede reden te bedenken om ze niet 
te betrekken bij de bewustwordingsexercitie van een 
schoolteam? 

Volgens de literatuur mogen we veel positieve 
effecten verwachten van leerlingparticipatie in het 
evalueren en maken van onderwijs: hogere motivatie 
en leerlingtevredenheid, toegenomen betrokkenheid 
bij de school als leergemeenschap en verbeterde 
leervaardigheden en leerprestaties (bijvoorbeeld Drop 
e.a., 2006; Könings e.a., 2007; Voncken e.a., 2008). 
Recent onderzoek onder vmbo-leerlingen laat zien 
dat leerlingen de rol van medeontwerper met plezier 
oppakken en goed in staat zijn met wat hulp van de 
leraar hun leerdoelen te benoemen en zelfs passende 
leerarrangementen te ontwerpen (Hennekes e.a., 2009). 

Het zou waardevol kunnen zijn een actieve rol aan 
leerlingen te geven bij het maken van de plattegrond. 
Leerlingen kunnen individueel of in groepjes 
klaslokalen, studielandschappen en andere centrale 
ruimtes in kaart brengen. Of leerlingen kunnen 
vanuit een soort ict-raad als ervaren gebruikers en 
kritische onderwijsconsumenten met de leraren in 
gesprek gaan over de vraag hoe en in hoeverre digitale 
leermaterialen al in het onderwijs van de school 
geïntegreerd zijn. Deze ict-raad kan ook – als een 
denktank – worden gevraagd naar haar ideeën over het 
zichtbaarder en toegankelijker maken van de digitale 
leermaterialen.

Bregje de Vries
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Naar	een	verhoogde	bruikbaarheid
Het mag anno 2009 niet meer zo zijn dat het realiseren 
van ict-beleid in de school valt of staat met de ict-
coördinator en enkele enthousiaste collega’s. Digitale 
leermaterialen horen in de school, net zoals potloden, 
scharen, schrijfblokken en wandkaarten. Ze kunnen 
een rijke aanvulling zijn op onderwijsleerprocessen. 
Daarom is het een zaak van het hele team om de 
integratie van digitale leermaterialen tot een succes te 
maken. 

Een hedendaagse school weet aan haar stakeholders 
– niet in de laatste plaats de leerlingen en hun 
ouders – overtuigend duidelijk te maken wat vanuit 
haar visie de uitgangspunten voor het inrichten van 
de onderwijsleerprocessen zijn, en welke integratie 
van digitale leermaterialen daaruit is voortgevloeid. 
Als dat de realiteit is voor een groot aantal scholen, 
laten we dan nog eens kritisch kijken naar het aanbod 
van kwalitatief goede digitale materialen. Het zou zo 
maar eens kunnen dat in die dode hoek al heel wat 
geschikte materialen op bewust en zinvol gebruik lagen 
te wachten. Aan scholen de uitnodiging om een eerste 
concrete stap te zetten: waar bevinden zich in uw 
school de digitale leermaterialen?!
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Harm van Son en Paul Vermeulen 

Hoe kan worden voorkomen dat scholen en docenten 
steeds maar blijven wachten op ‘nog meer’ digitale 
leermiddelen? En hoe kan door het inzetten van de 
bestaande digitale leermiddelen snel winst worden 
geboekt? In dit essay maken de samenstellers 
inzichtelijk dat een relatief klein aantal wijzigingen 
van de onderwijsaanpak veel winst kunnen opleveren. 
Aantrekkelijker onderwijs, meer efficiency en minder 
zwaar belaste docenten: als directies en docententeams 
concreet en praktisch overleggen, is er meer mogelijk 
dan vaak wordt aangenomen. Dus neem afscheid van 
abstracte beleidsdiscussies, maak goede afspraken 
en zorg ervoor dat verwachtingen, doelstellingen en 
opbrengsten van digitale leermiddelen voor iedereen 
helder zijn. In dit essay wordt een voorbeeld zo’n 
constructief gesprek weergegeven als een fictieve 
mailwisseling tussen een teamleider moderne vreemde 
talen (onderbouw VMBO-Havo-VWO) en een directeur 
van een onderwijsinstelling.

Beste	Harm,
We hebben in ons talenteam gesproken over ons plan 
om de boel vanaf augustus wat anders in te richten. 
Je weet waarschijnlijk nog dat we het daar eind 2009 
over hadden, toen de VO-raad (of die innovatieclub 
van hen) hun open leermaterialenbank aankondigde. 
We hebben eerst even de kat uit de boom gekeken, 
maar al snel bleek daar toch handig ‘ict spul’ te halen. 

Vooral allerlei materiaal voor basisvaardigheden blijkt 
efficiënt. We hebben er met de 2 havo groepen Engels, 
Frans en Duits wat mee geoefend. Dit soort simpele 
toepassingen zijn eenvoudig in onze ELO te plaatsen, 
als een digitaal ‘trainingslokaal’ voor de leerlingen. De 
resultaten vangen we ook op in de ELO en we bespreken 
eens per maand het gebruik, de vragen en de meest 
opvallende zaken. We doen dat samen met de leerlingen 
en geven ze geen cijfer, maar nemen hun ‘adminsheets’ 
wel op in hun portfolio’s. Bij die twee groepen 
bespaarde dat veel tijd, niet alleen in het feitelijk 
lesgeven, maar vooral in de afhandeling. 

Je weet dat wij afgelopen jaar mee hebben gedaan met 
die digiborden proef. De twee mobiele borden hebben 
we vooral gebruikt om authentieke taal de klas in te 
halen: streaming radio en tv leverden geen probleem 
op (vooral BBC World en de website van TV5 blijken 
superhandig!). Ook zijn er veel bruikbare artikelen 
die je even snel als bron kunt inzetten. Ik denk dat 
teksttypen die leerlingen later toch vooral digitaal 
lezen, zoals nieuws, beter meteen digitaal kunnen 
worden geoefend. Dat is leuk én heel verantwoord als 
je kijkt naar het toekomstig ‘nut’! 

Kortom: we zijn duidelijk meer op de digitale toer 
dan een jaar geleden. Jouw zorg over een te beperkt 
gebruik van de ict-infrastructuur, is wat ons betreft 
dus niet meer nodig

Groeten, 
Paul (sectieleider MVT)

Harm	van	Son en Paul	Vermeulen werkten eerder als 
docent, leerplanontwikkelaar en uitgever. Sinds 2008 
werken zij voor KPC Groep als adviseur op het vlak van 
“onderwijs en media planning” binnen het VO en MBO.

18.	De	manier	om	de	digitale	leermiddelen		
	 uitdaging	te	overwinnen?
Vooral praktisch blijven en krachtige combinaties maken van oplossingen 
die er al zijn!

Dag	Paul,
Leuk om te zien dat jullie op allerlei praktische 
manieren gebruik maken van ict. Jullie zijn dus 
duidelijk op de goede weg. Wat ik me wel afvraag: 
hebben jullie ook al nagedacht over de uiteindelijke 
doelen van (en opvattingen over) de structurele inzet 
van ict binnen het onderwijsproces? Ik wil daar graag 
jouw gedachten en die van het team over horen. Dat 
helpt ons verder in ons eigen denken. Dat is niet alleen 
mijn mening, maar blijkt bijvoorbeeld ook uit het 
self-review framework van Becta (zie schools.becta.org.
uk/index.php?section=srf&rid=11966). En je weet: ik 
maak niet alleen graag gebruik van wetenschappelijke 
bronnen, maar ook van de voorlopers in de school. Dus 
voel je uitgedaagd!

gr., Harm
(directeur Onderwijs)

PS. Ik stel voor om binnenkort een afspraak in te 
plannen en de zaak ondertussen via e-mail op gang te 
houden!

Dag	Harm,
Natuurlijk zijn wij van de talen op de goede weg! 
Had je anders verwacht dan? Maar even serieus, 
over dat effectieve gebruik: laat duidelijk zijn 
dat we niet volledig digitaal willen. We zijn er 
van overtuigd dat het leren effectiever verloopt 
als we een slimme mix maken van verschillende 
leermiddelen: papier én digitaal. De details gaan we 
nog de komende tijd onderzoeken, bijvoorbeeld door 
pagina 62 en verder van de Vier in Balans Monitor 
nog eens goed door te lezen. Daar hebben we dan 
wel wat tijd en ruimte voor nodig, las ik in dit stuk 
van Adam Handelzalts: www.universiteittwente.nl/
nieuws/%E2%80%9Cbetrek-docenten-meer-bij-
vernieuwing-onderwijs%E2%80%9D. Alvast bedankt 
voor je begrip! ;-) 

Nog even over die mix: we merken dat we té 
veel teksten en bronnen hebben in onze huidige 
methode. Eigenlijk zouden we daar gewoon een 
aantal basisteksten van moeten overnemen als PDF 
en die bundelen en uitprinten. Op papier, want die 
tweedeklassers moeten soms ook met een pen werken. 
Je weet wel: hoofdzaken onderstrepen, kernpunten 
arceren, woorden die je niet kent omcirkelen en de 
betekenis in de kantlijn schrijven. Dat vonden we 
vroeger allemaal een goede aanpak en dat verandert 
niet in het digitale tijdperk!

Overigens sprak ik net de uitgever. Wat blijkt: we 
kunnen die PDF’s gewoon bij hun bestellen, inclusief 
werkboek en losse hoofdstuksamenvattingen. Dat 
lijkt ons toch wel handig. We denken dat we – als 
we een goed plan maken – met 35% of 40% van de 
pagina’s voldoende basis hebben om ons vertrouwde 
programma overeind te houden. Bovendien kunnen we 
dan veel nieuwe dingen toevoegen die ons programma 
aantrekkelijker maken. Trouwens, de prijs van die 
PDF’s valt waarschijnlijk mee. Ze moeten nog een 
offerte maken, maar ze denken dat de prijs per pagina 
ongeveer 25% hoger uitvalt. Met een beetje goede wil, 
zakt dat misschien naar 20% en dan besparen we toch 
aardig. Zo houden we wat budget voor andere dingen 
over. Daarover gesproken: het lijkt ons belangrijk dat 
wij zelf zeggenschap krijgen over dat budget. Of op 
zijn minst over een deel. Of vind je dat onredelijk?

We zijn benieuwd naar je antwoorden.
Groeten van Paul.
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Hoi	Paul,
“Food for thought,” zal ik maar zeggen. Eerst maar 
even antwoord op je laatste vraag: ik ben altijd blij 
met een kostenbesparing, mits het maar niet ten koste 
gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ik kom daar 
zo nog even op terug. Of jullie straks zelf over het 
bespaarde geld mogen beschikken, weet ik eigenlijk 
nog niet. Ik zie daar wel de voordelen van in, maar 
wil niet in een situatie terecht komen waarbij ik 
geen grip meer heb. Laten we daar later nog eens 
over door praten. Nu eerst iets anders: je hebt het 
over een besparing op de kosten van leermiddelen. 
Denken jullie dat je ook op de inzet van docenten kunt 
besparen? Met andere woorden: kunnen bepaalde 
delen van jullie programma via ict of met behulp van 
onderwijsassistenten afgehandeld worden? En het 
tweede punt: als jullie gaan sleutelen aan de methode, 
hoe bewaken jullie dan de relatie tot de kerndoelen 
en de doorlopende leerlijn naar de bovenbouw? 
Lastige vragen, ik weet het, maar jullie hebben hier 
ongetwijfeld al over nagedacht!

gr., Harm

Harm,
Docenten vervangen door ict? Die kant willen we echt 
niet op! We doen ons best om ons onderwijs aan te 
passen aan de moderne tijd en we merken dat we 
daarmee de leerlingen kunnen boeien en uitdagen. Dat 
is onze focus. En terecht!

gr., Paul

Beste	Paul,
Voor alle duidelijkheid: ik wil zeker geen mensen 
ontslaan, maar misschien wel op een andere manier 
inzetten. Meer gericht op het ontwikkelen van een goed 
programma en een moderne didactiek. Dus meer op de 
kern van het eigenlijke werk!

Maar gezien je reactie is dit een gevoelig onderwerp 
en dus niet geschikt voor de mail! Ik stel voor om 
hier volgende week woensdag een uurtje over te 
brainstormen. Wel wil ik je alvast een paar dingen 
meegeven om over na te denken:

	■ willen jullie zelf materiaal ontwikkelen of arrangeren 
en, zo ja, wat voor type materiaal en denken jullie 
dit te kunnen?
	■ hoe regelen jullie de opbouw van het 
onderwijsprogramma (kerndoelen en zo!)?
	■ hoe zien jullie de samenwerking met andere vakken?
	■ welke ict-voorzieningen moeten er nog komen, 
uitgaande van een ideale situatie?

Kortom, hoe gaan we ons ict beleid afstemmen op jullie 
vragen? Misschien handig om eens in te duiken via 
ictpo.kennisnet.nl/visie/beleid. Hoe denkt het team 
daarover? Kun je daar al iets over zeggen?

gr., Harm

De manier om de digitale leermiddelen uitdaging te overwinnen?

Beste	Harm,
Inderdaad een gevoelige kwestie, maar ik ben er 
volgende week woensdag bij! Wat betreft onze plannen: 
we hebben een voorstel uitgewerkt voor schooljaar 
2011/2012, waarin we al zaken hebben ingevuld die in 
de praktijk blijken te werken. Daarin hebben we ook 
twee andere wensen meegenomen: we willen jaarlijks 
een paar thema’s dwars door het programma laten 
lopen (dus ook dwars door de talen!), bijvoorbeeld 
een ‘wall of fame’ over graffiti, jeugdcultuur, taal en 
literatuur. En we denken aan een soort vaktaalproject, 
waarin we bijvoorbeeld kijken naar de taal van 
‘mens & milieu’, ‘science’ of ‘politiek’. We zouden 
een aantal blokken kunnen bedenken waarin het 
leren wat ‘losser’ verloopt en meer aandacht uitgaat 
naar ‘samenwerken’, probleemoplossend handelen’, 
onderzoeksvaardigheden, presentatie- en mediaskills, 
communicatieve vaardigheden, etc. Voor dat soort 
onderwerpen bestaan overigens goede ‘mini-tutorials’. 
Gewoon online en volgens mij gratis. Die zouden we 
misschien in de ELO kunnen hangen en dan eens zien of 
ze écht worden gebruikt.

Ik kan me voorstellen dat je vanuit de directie nog wel 
een aantal vragen hebt. Dus daarom zet ik het nog even 
op een rijtje.

1.  De digiborden zijn goed bevallen, vooral de 
‘authentieke bronnen’. Zo kun je snel de échte 
wereld je klas binnenhalen. Dat blijkt effectief, zie 
bijvoorbeeld G. Erkens (Universiteit van Utrecht) 
die aanbevelingen voor Teleblik formuleerde op  
www.teleblik.nl/faq/leren-av-materiaal. Maar we 
zijn ook enthousiast over het gezamenlijk bespreken 
van werk (kijken we opdrachten snel na of geven we 
leerlingen de ruimte om een presentatie te geven?) 

en gerichte instructie (we hebben bewegende 
PowerPoints over grammatica gemaakt, die stukken 
beter werken dan een schema op het bord of in 
een boek). We willen daar graag mee verder en 
hopen dat we komend schooljaar in alle talenlokalen 
borden hebben hangen. Misschien kun je wat geld 
overhevelen vanuit de ‘boekenpot’, want daar gaan 
we iets besparen (je weet wel, vanwege die offerte 
voor PDF’s).

2.  We willen wel ingezet worden voor de 
ontwikkeling van speciale thema’s. We denken 
dat we bij talen een paar dingen kunnen 
‘automatiseren’. We zouden ‘grammar/vocals’ 
trainingsblokken kunnen ontwikkelen die in 
de mediatheek zelfstandig kunnen worden 
uitgevoerd. Of opnieuw spreekvaardigheid. Dat 
kan met ict echt veel beter en handiger. Dat 
vinden wij, maar blijkt ook uit aanbevelingen 
van de NAB/MVT groep: www.callinpractice.net/
koenraad/publicaties/publications-in-dutch/
spreedvaardigheidsdidactiek-met-ict. Als we die 
“specials” goed inroosteren zou één vakdocent twee 
groepen synchroon kunnen begeleiden. Als we daar 
ook wat ‘skilltraining’ aan toevoegen (spreken en 
luisteren met behulp van software) dan kun je één 
van de drie lesuren (33%) verantwoord invullen en 
toch 16,5% op uitvoeringsuren besparen. Ik hoor je 
bijna glimlachen.

Harm van Son en Paul Vermeulen 
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3. We geloven in een paar vakoverstijgende 
lesblokken per jaar. Daarmee kunnen we meteen 
de school profileren. Die blokken vragen wel extra 
voorbereiding en daar hebben we de tijd die we bij 
punt 2 overhielden voor nodig. Dit levert dus geen 
besparing op, maar wel een aantal aantrekkelijke 
lesblokken! Zo krikken we de motivatie van de 
leerling (en ons eigen team) flink op! Ik denk 
overigens dat ict ons hier flink bij helpt: we 
hebben veel digitale bronnen, kunnen gemakkelijk 
beeldmateriaal toevoegen en per mail samenwerken, 
waarbij we een soort draaiboek of lesplan via de 
ELO delen. Bovendien zouden we juist bij deze ‘open’ 
onderwijsblokken de leerlingen zelf met ict kunnen 
laten werken. Je zou ze een video verslag kunnen 
laten uploaden naar YouTube (of kan dat binnen de 
ELO?) en de leerlingen een ‘Ranking the stars’ laten 
maken. (Ken je dat programma trouwens? Kennisnet 
heeft dat omgebouwd tot een soort lesbrief, dus dat 
kunnen we zó overnemen!). Als we ze van tevoren 
een goede instructie geven (en wat criteria) moet 
dat haalbaar zijn. Plus; het scheelt een hoop 
begeleiding en nakijkwerk. De videoverslagen 
zouden we zelfs kunnen laten begeleiden door de 
mediatheekcollega’s. Dan kunnen zij het inpassen 
in de leerlijn mediawijsheid. Zoiets vraagt de 
inspectie toch ook, las ik op mediawijs.kennisnet.nl? 
Enfin, dit soort dingen kunnen eigenlijk gemakkelijk, 
het vraagt alleen om een beetje regie van ‘bovenaf’. 
Echte weerstanden verwacht ik intern niet, want we 
krijgen er extra ontwikkeltijd voor terug. 

4 Budget! Wij hebben natuurlijk geen zeggenschap 
over jouw budget maar volgens mij kunnen we wél 
meedenken. Wij de ideeën, jij de regie. Hoe klinkt 
dat? 

Goed, dit was het wel even. Ik denk dat wij zo als team 
veel spannender en beter onderwijs kunnen neerzetten. 
Wij denken dat het, bij gelijkblijvende kosten, zelfs 
20 tot 25% beter kan. Altijd lastig te meten, maar wel 
prikkelend. Voor jou zou het goed zijn (als ik zo vrij 
mag zijn!) om eens na te denken over een concrete 
doelstelling en hoe je dat zou kunnen meten. Bij de 
Becta (zie bijvoorbeeld publications.becta.org.uk/
display.cfm?resID=28221) weten ze daar veel van en 
Kennisnet kan ook helpen. Plus: op Europees niveau 
is hierover veel gepubliceerd, zoals op ec.europa.eu/
education/pdf/doc254_en.pdf (pagina 37 en verder). Of 
we maken er een opdracht van voor een universiteit. 
Het lijkt me trouwens toch wel goed om wat hulp 
van buitenaf in te roepen. Ik ken een partij die veel 
verstand heeft van deze materie en die daar met gevoel 
over kan adviseren. En moeten we onze collega’s van 
Science niet snel bij deze ontwikkeling betrekken?

Fijn weekend en tot volgende week,
Paul

Nawoord
Natuurlijk: dit is een fictieve mailwisseling tussen 
fictieve mensen op een fictieve school. Toch is het 
algemene beeld helder. We hebben te maken met een 
ondernemend docententeam: niet afwachtend, concreet 
in hun voorstellen en tamelijk zakelijk in aanpak. 
Bovendien vindt een professionele dialoog plaats 
tussen woordvoerders van twee partijen, die in een 
redelijk tempo het onderwijs willen versterken door 
ict in te zetten. Verder valt op dat niet gesproken 
wordt over ‘wat er allemaal mankeert aan content, 
voorzieningen of ondersteuning’, maar dat de concrete 
oplossingsrichting leidend is. Dicht bij de praktijk, zelf 
beproefd of bekend vanwege ervaringen van derden. 

Het draait bovendien om ict-oplossingen die snel 
te implementeren zijn en waarover dus ook snel 
zakelijke afspraken kunnen worden gemaakt. Geen 
vrijblijvende brainstorm, maar gewoon aan de slag, 
gericht investeren en vooraf de gewenste resultaten 
afspreken. Het resultaat: geen lange aanloop, geen 
risico op verslapping van het commitment en geen 
cynisme over de haalbaarheid van veranderingen. De 
tijd van ‘moeilijk gedoe’ kunnen we beter achter ons 
laten. We moeten ons niet langer laten verleiden door 
grootse vergezichten en de bijbehorende profeten, 
maar écht met ict aan de slag. Dan ontdek je niet alleen 
wat er – nu en in de toekomst – allemaal mogelijk is, 
maar wordt het draagvlak voor ict binnen de school ook 
vanzelf beter en breder!

Dit type ict-gebruik – realistisch, pragmatisch en 
gebaseerd op professionele collegialiteit – is binnen 
iedere school haalbaar. Dus niet alleen bij voorlopers 
op het gebied van innovatie en technologie. 

De manier om de digitale leermiddelen uitdaging te overwinnen? Harm van Son en Paul Vermeulen 



120 121Leiderschap

III



122 123

Harry Gankema

We zijn in het onderwijs niet in staat om deze vragen 
te beantwoorden. Dat kan alleen wanneer we ze 
financieel, bedrijfsmatig benaderen. Daarvoor is een 
bedrijfsmatigheid nodig die meestal niet op scholen 
aanwezig is. Dit vergt een andere manier van denken, 
die we in dit essay beschrijven. 

Financieel benaderen, het onderwijs als bedrijf – 
het klinkt koel en afstandelijk. Maar we betogen ook 
dat juist dankzij deze zakelijke aanpak managers, 
schoolleiders, dichter komen bij de essentie van het 
onderwijs.

Hoe	het	op	scholen	gaat
De financiële administratie van een school heeft twee 
hoofdfuncties:

	■ verantwoording afleggen over opbrengsten en kosten 
	■ het management inzicht bieden in de bedrijfsvoering 
(Atkinson e.a., 2006)

Aan het tweede komt de administratie niet toe omdat 
ze de administratie volledig hebben gefocust op het 
eerste: aan het eind van het jaar verantwoording 
afleggen aan de belasting en de toezichthouders. 
Die zijn alleen maar geïnteresseerd in de vraag of 
het budget niet overschreden wordt. En dus is het 
schoolmanagement dat ook: zijn de resultaten goed 
en overschrijden we het budget niet? Een alledaagse 
vraag als: ‘Heeft Natuurkunde niet teveel computers?’ 
beantwoordt de schoolleider vanuit de jaaroverzichten: 
‘Ze hebben er niet meer dan het gemiddelde’, of ‘Ze 
hebben er evenveel als Wiskunde’.

In een commercieel bedrijf gebeurt dit niet. Daar 
worden continu besluiten genomen op inhoudelijke 
gronden, op de relatie tussen kosten aan de ene kant 
en opbrengsten aan de andere. Een school blijft hangen 
in: ‘Een student met een diploma is onze opbrengst en 
de inzet van personeel en middelen zijn onze kosten,’ 
en daar kom je niet verder mee. Het is op zichzelf 
juist, maar geeft geen antwoord op vragen als: hoeveel 
docenten en welke middelen moeten we inzetten?

Zo blijft de bedrijfsmatige benadering op scholen aan 
de oppervlakte. Een ander voorbeeld daarvan is de 
student-docent-ratio, bijvoorbeeld 25 studenten op 
één docent. Dat is niet gebaseerd op onderwijskundige 
wenselijkheden maar op budgettaire mogelijkheden: 
hoeveel studenten hebben we en hoeveel geld is er 
beschikbaar? 

Harry	Gankema, pedagoog met bedrijfskundige en 
commerciële applicatieopleidingen, heeft bij KPC 
Groep een carrière als sociaal wetenschappelijk 
onderzoeker, onderwijsadviseur, automatiseerder, 
marketing consultant en onderwijs herontwerper achter 
de rug. Hij verzorgt daar nu de kennistransfer op het 
gebied van ict. Zijn innovatieve drive wordt gevoed 
door de inzichten in de neurocognitieve wetenschap 
en de toepassing daarvan voor het leren. Educatieve 
Technologie speelt daarbij een vanzelfsprekende rol.

19.	Geld:	de	basis	voor	verstandige		
	 onderwijskeuzes
Kan ict een docent vervangen? Kan ict een boek vervangen?

De vraag of we bij deze ratio de beste opbrengst- 
optimalisatie bereiken is niet aan de orde: hier moeten 
we het gewoonweg budgettair mee doen.

Nu is in het onderwijs de relatie tussen kosten en 
opbrengsten ook wat apart ‘geregeld’. De klant, 
de leerling, betaalt van tevoren en het onderwijs 
moet er alleen nog een inspanning voor leveren. 
Vervolgens speelt de school de bal terug: het bereiken 
van een leereffect - de opbrengst, die je bereikt 
door een proefwerk of examen te halen - is de 
verantwoordelijkheid van de klant. Natuurlijk mag dit 
niet te dol worden en daarom waakt de overheid als 
toezichthouder ervoor dat er niet teveel leerlingen of 
studenten de opleiding zonder diploma verlaten en ook 
dat de school een relevante inspanning verricht. Dat 
gebeurt via de wat rare norm van ‘contacttijd’.

Ziedaar de basis waarop het schoolmanagement 
verantwoording aflegt: we overschrijden geen 
budgetten en we houden ons aan de contacttijd.

Een	bedrijfsmatiger	aanpak:	Activity	Based	
Costing
Hoe kan het beter, en vooral bedrijfsmatiger? Door 
te kijken naar de effecten die je elke dag haalt. We 
gaan ervan uit dat het doel van onderwijs is: het 
veroorzaken van leereffecten. Ervoor zorgen dat de 
leerlingen iets weten en iets kunnen wat ze zonder het 
onderwijs niet geweten en niet gekund zouden hebben. 

Zo’n leereffect is een opbrengst. De financiële 
opoffering (een ander woord voor ‘kosten’) is de 
didactische interventie. Didactische interventies zijn 
bijvoorbeeld: 

	■ een les van vijftig minuten door een docent
	■ huiswerk
	■ een stage van een half jaar
	■ een uur achter de computer in het studiecentrum
	■ een begeleidingsgesprek van tien minuten 
enzovoort.

Bij die didactische interventies horen mensen 
(bijvoorbeeld docenten) en middelen (bijvoorbeeld 
studieboeken of computers). De mensen hebben hun 
eigen kostenkenmerken (salarisschaal) net als de 
middelen (de afschrijvingswaarde van de computers 
tijdens de studietijd van de student). De kosten kun 
je verdelen over 25 studenten tegelijk (bijvoorbeeld 
één docent aan een klas) of je kunt ze aan één student 
toewijzen (bijvoorbeeld een studieboek). 

Dit is een vorm van ‘activity based costing’: zoeken 
naar de meest fundamentele kosten. Als we die 
kennen en vervolgens binnen een school registreren, 
krijgen we zicht op de relatie tussen onze didactische 
inspanningen en onze opbrengsten. Wij kunnen 
bijvoorbeeld onderzoeken wat het rendement is van 
onze didactiek. Met een vraag als: ‘Wat is het verschil 
in begrip van studenten na een uur les en na een uur 
zelfstudie?’ krijg je inzicht in de relatie tussen je 
financiële opoffering en het effect bij de klanten. 

Activity Based Costing (ABC) is ontstaan in de jaren 
’80 in de Verenigde Staten (Bruns e.a., 1987). Het was 
bedoeld om kosten duidelijker aan een product toe te 
wijzen en om meer zicht te krijgen in de kostenketen 
die loopt van input tot het eindproduct. Het voordeel 
van ABC is dat schoolleiding en docenten zich niet 
achter budgetten kunnen verschuilen, maar als 
professionals elke keer weer de vraag moeten stellen: 
is deze aanpak doelmatig, en vooral: zijn er betaalbare 
alternatieven?
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Wat	kost	een	boek,	wat	kost	een	docent?
Laten we deze manier van denken toepassen op de twee 
beginvragen: 

	■ Kan ict een boek vervangen?
	■ Kan ict een docent vervangen?

Daarvoor moet je weten hoeveel een methode en 
hoeveel een docent kost. Een methode kost zo’n € 0,30 
per student per uur. Dat is de uitkomst van een ruwe 
berekening waarbij het budget voor boeken (€ 300,00) 
gedeeld wordt door het aantal contacturen (1040). Een 
docent kost bij een klassengrootte van 25 leerlingen € 
3,25 per uur, waarbij de € 65,- de werkelijke kosten 
van een docent in schaal 11 zijn.

Als je in dit model het boek door ict wilt vervangen, 
dan mag een uur ict niet meer dan € 0,30 kosten. 
Maar voor ict kun je niet zonder een elektronische 
leeromgeving (ELO). De kosten daarvan (en van de 
dienst Automatisering) moet je middelen over de 
studenten en aftrekken van de € 0,30. Als je bedenkt 
wat de gemiddelde prijs van de huidige software is 
en in welke korte tijd hij moet worden afgeschreven, 
dan zie je dat ict eigenlijk niet kan concurreren met 
het papieren boek. Tenzij je het boek als pdf op een 
scherm zet. Dat is inderdaad goedkoper, maar heeft 
niets meer met ict te maken. Dan heb je alleen de 
distributiefunctie van het boek veranderd.

En de docent? Je zou het kunnen zoeken in ict waar 
geen docent bij nodig is, maar dat biedt weinig soulaas 
omdat er maar weinig mogelijkheden zijn om de docent 
andere taken te geven. Dure docentonafhankelijke ict 
wordt dus al gauw een extra kostenpost.

Een computer of een stuk software kan dus geen docent 
vervangen en eigenlijk ook geen boek. Maar er zijn 
aspecten aan het gedrag van een docent en elementen 
in een boek die je wel beter via ict kunt overbrengen. 
Daarvoor moeten we nog een stap verder gaan.

De	bedrijfsmatige	aanpak	in	de	praktijk
De meeste scholen hanteren, bewust of onbewust, het 
volgende didactische model (Van Gelder e.a., 1979):

Figuur 1: traditioneel didactisch model

In een curriculum volgens dit model is het de 
methode die de dienst uitmaakt. De docent heeft een 
aanvullende, uitvoerende rol.

Als je de ABC-benadering (Strijbosch e.a., 2009) 
hanteert, ga je niet uit van docent of methode, maar 
van de didactische interventie (al dan niet met docent 
of methode) als kleinste eenheid. Een didactische 
interventie is een handeling die de school verricht om 
bij een student een leereffect te verkrijgen.
 
Welke handeling de school kiest, hangt af van 
het leerdoel. Er moeten dus mogelijkheden voor 
didactische variatie zijn. In het klassieke didactische 
model is daar geen ruimte voor; het kan alleen wanneer 
niet de methode maar de school het curriculum 
bepaalt. Dat is precies wat we nu zien gebeuren bij het 
competentiegerichte onderwijs in het mbo.

Er is een fundamenteel andere oriëntatie mogelijk, die 
uitgaat van een ander model (Ros, 2007):

Figuur 2: alternatief didactisch model

LeerlingLeerling

Docent Methode

LeerlingLeerling

LeerorganisatieLeerbron

Geld: de basis voor verstandigeonderwijskeuzes

Dit is gebaseerd op drie pijlers:
	■ Activity Based Costing 
	■ een neurocognitief leermodel 
	■ de onderwijscatalogus als bouwdoos voor een 
curriculum

Het ROC Leiden en het ROC Da Vinci in Dordrecht 
hebben, in samenwerking met KPC Groep (een 
landelijke adviesorganisatie voor veranderingen in het 
onderwijs) deze methodiek al toegepast op bestaande 
curricula.

De ROC Leiden
De afdeling Bouw van ROC Leiden was al behoorlijk 
vernieuwend. Voor deze proef is zij begonnen met 
de decompositie van het bestaande curriculum tot 
kleinste eenheden: de kleinste didactische interventie 
gekoppeld aan bestaande content. Bijvoorbeeld:

	■ Nederlands: een lessenserie over grammatica
	■ Nederlands: communicatievaardigheden in een 
project
	■ Bouwfysica: just in time-instructie in een 
praktijkomgeving
	■ Trajectbegeleiding: begeleidingsgesprek

Al deze gedecomponeerde eenheden kwamen in een 
catalogus. Daarbij bleek al snel dat er nogal wat 
eenheden waren die niet specifiek relevant waren 
voor de afdeling Bouw en beter bij de avo-vakken 
georganiseerd konden worden (waar het goedkoper is 
om hoogwaardig leermateriaal te ontwikkelen).

Vervolgens werd bepaald welke personele 
ondersteuning elke eenheid nodig had, gespecificeerd 
op salarisniveau.

Zo kwamen ze tot een catalogus die liet zien welke 
didactische interventies nodig waren om een 
hoeveelheid content bij een student aan te brengen. 
Uitgedrukt in kosten per student per uur.
 

De uitkomsten waren verrassend. Het bleek bijvoor-
beeld dat de just in time-bouwlessen zes keer zo 
goedkoop waren als de klassikale avo-lessen. Gewoon 
omdat een just in time les ophoudt als het effect 
bij de student is bereikt en een klassikale les altijd 
precies even lang duurt, of dat nu nodig is of niet. De 
essentie van de opleiding – instructie over de bouw in 
theorie en praktijk – waren de goedkoopste lessen, de 
ondersteunende activiteiten (avo-lessen, begeleidings-
gesprekken en dergelijke) waren een veelvoud duurder.

Heel belangrijk was: door het curriculum te 
decomponeren en financieel te labelen ontdekte de 
school welke onderdelen veel beter met educatieve 
technologie uitgevoerd konden worden. Dure 
technologieën als simulaties of multimedia bleken 
binnen een curriculum helemaal niet zo duur te zijn:  
je kon laten zien wat de kostprijs was van het element 
dat door de technologie werd vervangen.

De ROC Da Vinci
Bij ROC Da Vinci is deze exercitie onlangs toegepast 
op het curriculum Bedrijfsadministratie. Het werd 
het team al snel duidelijk dat de inzet van educatieve 
technologie niet alleen een geweldige kwaliteits- 
verbetering zou opleveren, maar ook financiële 
besparingen.

Om dat inzichtelijk te maken werden de onderdelen van 
het bestaande curriculum in een neurocognitief model 
geplaatst met vier cognitiesystemen. Bij elk systeem 
hoort een eigen aanpak van cognitieontwikkeling (zie 
figuur 3).

Eerst kwamen de onderdelen in een van de vier 
kolommen, bijvoorbeeld bij ‘elementaire reken- 
vaardigheden’ het begrip in kolom 2 en de oefening in 
kolom 1. Daarna overlegde het team wat de optimale 
didactiek zou zijn. Vaak bleek dat een andere te zijn 
dan de didactiek die nu werd gebruikt.

Harry Gankema
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1.	Inslijpen	vaardig-
heden

Kan in ... tijd met ... precisie 
deze taak uitvoeren

2.	Snappen,	begrip

Begrijpt de samenhang tussen 
..., doorgrondt de ...

3.	Formeel	kennen	en	
weten

Kan de verschillende elementen 
van ... benoemen, beheerst de 
regels van de grammatica

4.	Sociaal	functioneren,	
houding

Kan een haalbare planning 
maken, kan van buiten naar 
binnen kijken (reflectie), 
gedraagt zich

Cognitief	
systeem

• training
• drill & practice ICT
• meters maken in 
werkboeken en 
praktijkruimtes

• veel doen en nadoen

• zelfontdekkend leren 
in een geregisseerde 
simulatie

• het spelen van een game
• een documentaire zien
• in een project aan een 
probleem werken

• boek
• een standaardles
• een just in time-les
• wiki’s

• opvoeden: bewust 
eisen van (door team) 
geëxpliciteerd gedrag

• samenwerken in een 
project met duidelijke 
doelen

• reflecteren op proces

Typ
erend

e	d
id

actiek

• assistent
• medewerker praktijk 
lokaal

• praktijkdocent

• begeleider met 
‘productkennis

• inhoudsdeskundige met 
overzicht

• assistent

vakdocent Elke volwassene speelt 
de rol van opvoeder, 
mentor/coach, 
procesbegeleider

Typ
e	d

ocent

Figuur 3: voorbeeld van een neurocognitief model

Onderwerp Syst. Expert: Ruimte: Prijs: Frontoffice

Nederlands technisch

• grammatica niveau 1 K1 Ka-a-25 63 Regulier les

• idem 1 K3 Wa-b-# 8 Computer feedback en uitleg

• idem 4 A3 - - Afspraak dat iedereen grammatica corrigeert

Nederlandse communicatie

• sollicitatiebrief 3 C1 Ka-a-25 63 Ondersteuning in simulatie

• werkinstructie 3 K1 Ka-a-25 63 Les

• rapportage 3 C2 Wa-a-40 50 Onderdeel van simulatie

• lezen 3 C1 Wa-a-40 58 Ondersteuning in simulatie

Archiveren

overview 2 C5 WA-b-# p.m. Filmpje binnen ELO plus verwerkingsvragen

theorie 3 K3 Wa-b-# p.m. Wiki

routine 1 V2 Wa-a-40 58 Begeleid oefenen in oefenlokaal

idem 1 V5 Wa-b-# 25 Oefenen in computerlokaal

Figuur 4: voorbeeld van een catalogus waarin onderdelen van een curriculum zijn gedecomponeerd

Aan de hand van dit schema werd een bestaand 
curriculum gedecomponeerd en in een catalogus 
geplaatst. Een klein stukje uit zo’n catalogus staat in 
figuur 4 afgebeeld.

De codes voor experts (docenten, assistenten, mede- 
leerlingen,ict, thuis werken) staan in een aparte lijst, 
net als het soort ruimtes waar de onderwerpen aan de 
orde zouden kunnen komen.

Wat	levert	dit	op?
Het antwoord op de vraag: ‘kan ict een docent 
vervangen?’ bleek een volmondig: ‘nee’ te zijn. Maar de 
vraag: ‘kan ict didactische interventies vervangen die 
nu door de docent of de methode worden uitgevoerd?’ 
kunnen we nu beantwoorden met een even volmondig 
‘ja’. Dit geldt niet alleen voor ict maar ook voor de rol 
van medewerkers met een andere specialisatie.

Het antwoord op de vraag: ‘kan ict een boek 
vervangen?’ bleek ook volmondig: ‘nee’ te zijn. 
Tenminste, als je onder ‘vervangen’ verstaat: precies 
de kennisdoelen bereiken die we voorheen met het 
boek haalden. Maar als je vraagt of de andere doelen 
die je met ict kunt bereiken een verbetering zijn voor 
het curriculum, dan is het antwoord ook volmondig: 
‘ja’. Gebruik ict niet om van een boek een pdf te maken, 
maar benut het als versneller bij begripsvorming en 
inslijping.

Het aantrekkelijke van Activity Based Costing, 
gekoppeld aan een onderwijscatalogus, is dat je de 
opleiding financieel kunt beheersen. Als een student 
een persoonlijk ontwikkelingsplan heeft, kun je direct 
aan het begin van een opleiding uitrekenen wat 
de prijs van zo’n persoonlijk curriculum is. Je kunt 
ook uitrekenen welke investeringen in educatieve 
technologie verantwoord zijn om dit soort flexibele 
leerwegen betaalbaar te houden.

En het allerbelangrijkste: met ABC hebben de docent, 
de afdelingsdirecteur, de voorzitter van het CvB en de 
financiële controller precies hetzelfde kader om over 
de bedrijfsvoering te praten: de keuzes die dagelijks 
op de werkvloer worden gemaakt.

Gebruikte	bronnen
	■ Gelder, L. van & Oudkerk Pool, T. (1979). Didactische 
analyse. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
	■ Bruns, W. J. & Kaplan, R. (Red.) (1987). Accounting 
and Management: Field Study Perspectives. Boston: 
Harvard Business School Press.
	■ Ros, A. (2007). Kennis en leren in het basisonderwijs. 
Oratie. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
	■ Gankema, H., Strijbosch, R. & Bruining, T. (2009). 
Leren goed geregeld. Den Bosch: KPC Groep.
	■ Atkinson, A., Kaplan, R., Matsumura, E. M. & Young, S. 
M. (2006) Management Accounting. New York: Prentice 
Hall.

Geld: de basis voor verstandigeonderwijskeuzes Harry Gankema



128 129

Matthijs Leendertse

Introductie
De afgelopen jaren hebben scholen veel hardware 
aangeschaft en netwerktoegang verkregen. Bijna 
alle computers op Nederlandse scholen hebben 
internettoegang en zelfs driekwart van de middelbare 
scholen heeft internettoegang via glasvezelverbinding, 
blijkt uit recent onderzoek van Kennisnet (2009). Ook 
heeft een overgrote meerderheid van de Nederlandse 
scholen de laatste jaren interactieve schoolborden 
aangeschaft. 

Er is echter veel minder aandacht geschonken aan de 
ontwikkeling van bruikbaar digitaal leermateriaal 
en hoe ict in te zetten in de dagelijkse lespraktijk 
(Balanskat e.a., 2006; Pennings e.a., 2008). Bij de 
introductie van nieuwe ict-toepassingen bijvoorbeeld 
krijgen docenten vaak wel technische ondersteuning, 
maar geen didactische. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mogelijkheden 
van ict in het onderwijs nog niet ten volle worden 
benut (Onderwijsraad, 2008) en dat veranderingen 
langzaam tot stand komen. ‘De introductie en opkomst 
van ict-toepassingen heeft niet geleid tot een radicale 
omslag met betrekking tot de inrichting en organisatie 
van leerprocessen, maar wordt gekarakteriseerd 

door een geleidelijke ontwikkeling’ (Kennisnet, 
2009). Zonder bruikbare digitale leermaterialen en 
didactische ondersteuning blijft het gebruik van ict in 
de klas beperkt. Dit terwijl ict een positieve bijdrage 
kan leveren aan het onderwijs, zoals gepersonaliseerde 
onderwijstrajecten of nieuwe leervormen (Pennings 
e.a., 2008; Leendertse, 2003). 

In dit essay beschrijf ik aan de hand van een drietal 
stellingen enkele redenen waarom er nog steeds een 
tekort is aan bruikbaar digitaal leermateriaal. Ook 
bied ik handreikingen om dit op te lossen. 

Stelling	1:	de	huidige	
beoordelingssystematiek	binnen	het	
onderwijs	staat	de	aanschaf	en	het	gebruik	
van	digitaal	leermateriaal	in	de	weg

Digitaal leermateriaal is pas bruikbaar als het helpt 
om onderwijsdoelstellingen te halen. Wil je het 
zinvol inzetten, dan moet je bepalen of bestaande 
onderwijsdoelstellingen en de wijze waarop je 
deze meet, nog voldoen. De vraag van scholen naar 
leermateriaal zal zich immers in eerste instantie 
voegen naar deze doelstellingen. 

De huidige beoordelingssystematiek binnen het 
onderwijs is niet toereikend om de mogelijkheden van 
ict voor het onderwijs vast te stellen, laat staan te 
waarderen. 

Matthijs	Leendertse werkt als senior 
research consultant voor TNO Informatie- en 
Communicatietechnologie, waar hij zich bezighoudt met 
ict-gebaseerde innovaties binnen het onderwijs en de 
media. Daarnaast is hij wetenschappelijk docent aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij doceert over 
mediatrends, strategie en beleid. 

20.	Voldoen	aan	de	vraag
Bijvoorbeeld, één van de meestbelovende mogelijk- 
heden van ict in het onderwijs is die van individuele 
leertrajecten. TNO heeft onderzoek gedaan naar de 
ideale leeromgeving van 2020. De conclusie is dat 
de belangrijkste verandering die het onderwijs moet 
ondergaan is dat de lerende centraal moet komen te 
staan (Leendertse e.a. 2009). Dat lijkt logisch, maar 
het vereist dat je het idee loslaat dat leerlingen 
dezelfde stof, op hetzelfde niveau, op dezelfde manier 
en op hetzelfde moment tot zich moeten nemen. Ict 
maakt individueel onderwijs op veel grotere schaal 
mogelijk dan nu gebeurt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 
leerlingen die bovengemiddeld goed zijn in een vak, 
toch uitgedaagd worden of meer aandacht besteden 
aan vakken waar ze minder goed in zijn. Ook kun je 
leerlingen aanspreken op hun individuele leerstijl. 

De gamingindustrie biedt een kijkje in hoe gepersona-
liseerde ‘leer’-trajecten er in de toekomst uit zouden 
kunnen zien. In veel games bepaalt de eindgebruiker, 
al dan niet bewust, het tempo, de verhaallijn en zelfs 
de weergave van de virtuele omgeving in grote mate. 
Bij games staat de voortgang van de individuele speler 
centraal en die wordt ook beloond. Vandaar dat games 
uitdagingen bieden voor spelers op verschillende 
niveaus. 

Ook in het particuliere volwassenenonderwijs zien we 
een steeds grotere nadruk op de individuele cursist. 
Bij de LOI bijvoorbeeld kunnen cursisten online hun 
niveau testen voordat ze aan een vak beginnen. Het 
leertraject wordt hierop aangepast. Binnen het formele 
onderwijs daarentegen moeten leerlingen dezelfde 
stof behandelen en worden ze niet afgerekend op hun 
individuele voortgang, maar op het zelfde moment 
getest op hun prestaties ten opzichte van een algemeen 
geldende norm. 

Echt vernieuwende digitale leermaterialen die 
gebruikmaken van de mogelijkheden van ict zoals 
personalisering of gebruikersinteractie, zijn misschien 
interessant, maar niet direct relevant voor het behalen 
van de doelstellingen. De digitale leermaterialen 
die nu bruikbaar zijn, zijn dan ook vaak óf digitale 
extensies van onderwijsmethoden van uitgevers óf 
Wikipedia-achtige kennisobjecten die een docent 
direct in een les kan integreren.

Als we vernieuwende digitale leermaterialen relevant 
willen maken voor het onderwijs, is het dus van belang 
om de mogelijkheden die ict biedt, op te nemen in de 
onderwijsdoelstellingen en beoordelingssystematiek 
van leerlingen, docenten, scholen en beleidsmakers.

Scholen worden nu vaak beoordeeld op de 
collectieve prestaties van de leerlingen op de school. 
Beleidsmakers op hun beurt worden beoordeeld 
op nationale cijfers van prestaties van leerlingen 
en internationale vergelijkingen van de prestaties 
van het gehele onderwijssysteem. Voor scholen en 
beleidsmakers gebeurt de afrekening steeds vaker in 
de publieke arena. Zo publiceert Elsevier ieder jaar 
een overzicht van de prestaties van middelbare scholen 
in Nederland. De scholen worden gerangschikt aan de 
hand van het aantal zittenblijvers en de gemiddelde 
scores op het centraal eindexamen. Een school met 
veel zittenblijvers scoort automatisch laag op deze 
ranglijst, terwijl het best zo kan zijn dat deze school 
veel probleemleerlingen heeft en zeer goed scoort op 
de individuele ontwikkeling van zijn leerlingen. 
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Voor nationale onderwijssystemen worden soortgelijke 
‘objectieve’ maatstaven gebruikt. Ieder jaar maakt 
de OESO de zogenaamde PISA-scores bekend, waarin 
de gemiddelde niveaus van leerlingen voor een 
select aantal vakken voor alle OESO-lidstaten worden 
vergeleken. Voor overheden zijn de uitkomsten 
hiervan vaak politiek gevoelig, omdat een vastgestelde 
verslechtering van het onderwijs voer is voor 
oppositiepartijen. Dit terwijl er op de gehanteerde 
systematiek voor de PISA- scores, zeker bij verge- 
lijkingen tussen landen over verschillende jaren, nogal 
wat valt af te dingen (Abramsohn, 2007). Ook hier 
draait alles weer om gestandaardiseerde, vergelijkbare 
meetgegevens. Lastiger te meten onderwerpen, zoals 
het probleemoplossend vermogen van leerlingen, 
worden niet meegenomen. 

Zolang onderwijsdoelstellingen en de beoordelings- 
systematiek niet worden aangepast, kan het potentieel 
van ict nooit ten volle worden benut. Waarom zouden 
scholen en beleidsmakers immers veel tijd en geld 
investeren in de aanschaf en het gebruik van digitaal 
leermateriaal dat niet direct meetbaar bijdraagt aan 
het behalen van de doelstellingen waarop ze worden 
afgerekend? Vanuit die optiek is het beter om te kiezen 
voor lesmethoden die direct naar deze doelstellingen 
toewerken.

Stelling	2:	de	afhankelijkheid	van	
lesmethoden	staat	de	ontwikkeling	van	
innovatief	digitaal	leermateriaal	in	de	weg

Educatieve uitgevers in Nederland hebben een lange 
traditie in het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande 
leermaterialen. Hiermee hebben zij een grote bijdrage 
geleverd aan het Nederlandse onderwijs. 

De uitgevers hebben zich vooral geconcentreerd op 
de lesmethode. Lesmethoden zijn leermaterialen 
waarbij de leerling meestal gedurende een 
langere periode kennis en vaardigheden worden 
aangeleerd. Soms bestrijkt een methode een gehele 
middelbareschoolperiode van een leerling voor een 
vak. Lesmethoden zijn voor scholen erg aantrekkelijk 
doordat ze herkenbaar zijn in beeld en toon, lang- 
lopende leerlijnen hebben en aansluiten bij het 
curriculum. Een lesmethode bestaat meestal uit een 
tekstboek, een werkboek en steeds vaker ook digitale 
leermaterialen, via cd-rom of online. Docenten krijgen 
een aangepaste versie van de leermaterialen waarin 
vaak staat wat zij per les moeten behandelen en hoe 
ze de verschillende leermaterialen daarbij kunnen 
inzetten. Uitgevers spelen hiermee een belangrijke rol 
in de ondersteuning van de docent. 

Waarom zijn lesmethoden zo belangrijk geworden in 
het Nederlandse onderwijssysteem? Allereerst is er 
de eerder genoemde beoordelingssystematiek van het 
Nederlandse onderwijs. Lesmethoden werken eenduidig 
toe naar de vastgestelde doelen. Op de tweede plaats 
is er het gemaksargument: een voorgeschreven methode 
geeft een docent houvast en biedt een didactisch 
onderbouwd leertraject aan. Vooral aan beginnende 
docenten biedt een methode veel ondersteuning. Op de 
derde plaats zijn lesmethoden prijstechnisch gezien 
interessant, omdat scholen weten dat alle stof die moet 
worden behandeld voor een vak, aan bod komt in de 
methode. Uitgevers voldoen dus goed aan de vraag van 
het onderwijs. 

Natuurlijk hebben uitgevers een waardevolle 
inspanning geleverd, maar er zijn ook kanttekeningen 
bij deze grote afhankelijkheid van lesmethoden. Zeker 
als we de beloften van ict in het onderwijs willen 
waarmaken. 

Voldoen aan de vraag

Zo kun je met een effectieve inzet van digitale 
leermaterialen meer op maat gemaakte leertrajecten 
opstellen (zie bijvoorbeeld de scenario’s in Ter Heide 
e.a., 2004; Leendertse, 2005). De literatuur noemt vaak 
een ideaal van digitaal leermateriaal: de leerobjecten. 
Dit zijn stukjes content die kleiner zijn dan een 
les maar groot genoeg om waarde op zichzelf te 
hebben en die je makkelijk in een les kunt integreren 
(Kraan, 2002). Deze digitale informatie zou je kunnen 
gebruiken in verschillende leercontexten (Wiley, 2002, 
p. 3). Om dit ideaal te verwezenlijken moeten er grote 
databases vol met leerobjecten komen. Docenten 
en scholen kunnen dan zelf de rol van arrangeur 
van content op zich nemen en eigen lesmethoden 
ontwikkelen. 

Het moge duidelijk zijn dat dit ideaal – scholen en 
docenten stellen zelf hun lesmethode samen op basis 
van een databases vol met leerobjecten – ver afstaat 
van de huidige praktijk van de lesmethode. 

Daarnaast zijn scholen ook in economische zin 
afhankelijk geworden van de lesmethoden. Docenten 
en leerlingen hebben jarenlang één lesmethode 
gebruikt en eraan gewend zijn geraakt. Het kost veel 
tijd, geld en energie om over te stappen naar een 
andere aanbieder. Als een school geen lesmethode wil 
omarmen maar zelf meer te zeggen wil hebben over het 
leermateriaal, moet er tijd en geld komen om het te 
vinden, te arrangeren en te produceren. Opleidingen 
die kleine niches bedienen, zoals de vakopleidingen op 
de ROC’s, hebben in sommige gevallen noodgedwongen 
zelf leermateriaal ontwikkeld. Voor reguliere vakken 
in het basis- en voortgezet onderwijs is dit vaak 
economisch niet interessant. 

Aangezien lesmethodes ook digitaal leermateriaal 
bevatten, is het lastig voor ontwikkelaars om aan een 
school aanvullende digitale leermaterialen te verkopen. 
Scholen in het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld 
krijgen 316 euro per leerling per jaar voor al het 
leermateriaal, zoals leerboeken, werkboeken en 
digitaal leermateriaal. Een school die voor 40 euro 
per leerling een lesmethode Frans aanschaft, koopt 
niet snel daarbij nog een game die slechts een deel 
van het curriculum beslaat. Laat staan dat de school 
leerobjecten aanschaft die nog moeten worden 
verwerkt tot bruikbare lessen. Dit maakt het voor 
ontwikkelaars van digitaal leermateriaal onrendabel 
om nieuwe producten te ontwikkelen en in de markt te 
zetten. 

De logische keuze van scholen voor lesmethodes remt 
hiermee de ontwikkeling van bruikbaar digitaal 
leermateriaal.

Stelling	3:	een	keuze	voor	open	leermiddelen	
zal	de	ontwikkeling	van	digitaal	leermateriaal	
stimuleren

Er is een manier om de dominantie van lesmethoden 
te doorbreken. Dit is door in te zetten op open 
leermiddelen voor het onderwijs. Met de startsein 
voor het Wikiwijs initiatief in 2008 is in Nederland 
een lans gebroken voor de inzet van open leermiddelen 
in het onderwijs. De Onderwijsraad definieert open 
leermiddelen als: ‘(...) digitale leermiddelen die vrij 
beschikbaar en toegankelijk zijn, en die docenten zelf 
kunnen arrangeren in samenwerking met anderen’ 
(2008). De focus van Wikiwijs ligt ook op de docenten: 
‘Wikiwijs richt zich primair op het stimuleren van het 
gebruik en de ontwikkeling van open leermateriaal 
door de (individuele) docent in het primair, voortgezet 
én het middelbaar beroepsonderwijs’ (Wikiwijs, 2008). 

Matthijs Leendertse
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Door open digitaal leermateriaal collectief te bundelen 
creëer je massa. Docenten spelen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen, maar ook andere (individuele) 
ontwikkelaars (Iiyoshi e.a. 2008). Dit kan leiden tot een 
innovatieslag en tot groei in het aanbod van digitaal 
leermateriaal. Dit proces kun je nog versnellen door een 
model waarin educatief materiaal altijd open moet zijn 
als het wordt vervaardigd met publiek geld. Dit betekent 
dat scholen en overige publieke instellingen die zelf 
content ontwikkelen, die content altijd moeten delen. In 
vergelijking met andere Europese landen ontwikkelt de 
publieke sector in Nederland relatief weinig bruikbaar 
digitaal leermateriaal. Door bestaande (educatieve) 
content van publieke instellingen open te stellen voor 
derden, kunnen geïnteresseerden die bewerken om die 
relevant te maken voor het onderwijs. En als publieke 
instellingen toegang hebben tot platforms zoals 
Wikiwijs, krijgen zij ook een podium om hun educatieve 
materiaal breder onder de aandacht te brengen. 

Ook voor commerciële partijen moet het interessant 
zijn om open digitaal leermateriaal te leveren. Hiervoor 
moet er een investeringscasus komen die duidelijk 
maakt hoe private ondernemingen open leermiddelen 
kunnen uitbaten (Onderwijsraad, 2008). Ook zijn 
nieuwe rollen voor educatieve uitgeverijen denkbaar. 
Zij hebben een grote expertise in het arrangeren van 
educatief materiaal tot een lesmethode en zouden 
zich als consultant voor onderwijsinstellingen kunnen 
opstellen. In deze rol kunnen ze bijvoorbeeld voor 
onderwijsinstellingen uit het aanbod van open leer- 
middelen op maat gemaakte educatieve lesmethoden 
samenstellen.

Conclusie
De titel van dit essay is: Voldoen aan de vraag. De 
impliciete aanname is dat er binnen het onderwijs 
inderdaad vraag is naar vernieuwende digitale 
leermaterialen. Dat er behoefte is om de beloften van 
ict voor het onderwijs in te lossen, zoals personali- 
sering van leertrajecten of meer controle over het 
onderwijsproces voor docenten. 

Op dit moment kiezen we niet voor digitaal leer- 
materiaal omdat dat niet aansluit bij de huidige 
beoordelingssystemen en doelstellingen. De huidige 
systematiek die de prestaties van leerlingen, docenten, 
scholen en onderwijssystemen meet, sluit niet aan bij 
de specifieke voordelen die ict het onderwijs biedt. 
Willen we het gebruik van ict en digitaal leermateriaal 
bevorderen, dan moet er een herijking plaatsvinden van 
wat we waarderen en hoe we dat meten. 

Ook is het belangrijk dat scholen minder afhankelijk 
worden van lesmethoden. Een keuze voor open leer- 
middelen kan hierbij helpen. Daarnaast kan deze 
keuze het aanbod en de toegankelijkheid van digitaal 
leermateriaal vergroten. Hierbij moet ook aandacht 
zijn voor de positie van private partijen en de publieke 
sector, aangezien zij grote bijdragen kunnen leveren 
aan het aanbod van open digitaal leermateriaal. 

Door een herijking van de beoordelingssystematiek 
en door in te zetten op open leermiddelen kunnen we 
voldoen aan de achterliggende vraag: betere kwaliteit 
en toegankelijkheid van ons onderwijs.
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Ton Bruining

De digitalisering van het onderwijs verloopt moeizaam 
(Simons, 2002; Kennisnet 2009). Hoe zou dat komen en 
wat is eraan te doen? Dat zijn de twee vragen die ik in 
dit essay beantwoord.

De oorzaak van het probleem zoek ik in de aard van de 
school. Er zijn scholen die geen goede voedingsbodem 
hebben voor digitalisering. Omdat ze naar binnen 
gericht en behoudend zijn of omdat leraren geen 
eigenaar van het onderwijs kunnen zijn en van buitenaf 
gestuurd worden. 

De oplossing is volgens mij dat méér scholen zich 
ontwikkelen tot productieve, naar buiten gerichte 
netwerken. Netwerken die de leraar verleiden tot 
professionalisering en de productie van digitale 
leermiddelen.

Onderwijs	nu
De meeste scholen zijn op dezelfde manier ingericht. 
Leraren leveren onderwijs binnen sterk gereglemen- 
teerde kaders, met weinig tot de verbeelding 
sprekende beroepsroutines en op werkplekken 
met vertrouwde kenmerken, zoals bord, krijtje, 
schoolboeken en schoolbanken. Leslokalen zijn 
ingericht voor pratende docenten en luisterende 
leerlingen. De mogelijkheden die moderne informatie- 
en communicatietechnologiën bieden, zijn nog 
niet volledig geïntegreerd. Vrijwel alles verloopt 
volgens voorspelbare patronen. De dagindeling is 
gestructureerd in tijd. Methoden structureren het 
leerproces. Een volwassene herkent in de school van 
vandaag nog veel uit zijn eigen jeugd. 

Het werk op school is echter veel moeilijker geworden. 
Wij stellen hoge eisen aan het onderwijs omdat wij de 
ambitie hebben een kennissamenleving en een digitale 
maatschappij te worden. Maar er zijn ook grote 
problemen, zoals culturele diversiteit, schooluitval en 
veiligheid in de school.

Scholen staan in de frontlinie en verzanden gemakkelijk 
in overlevingsstrategieën (Lipsky, 1980; Bruining, 
2009). Leraren creëren de ruimte om het onderwijs te 
verzorgen waar ze vertrouwd mee zijn. Schoolleiders 
leggen zich vooral toe op bureaucratische sturing 
en externe verantwoording en bemoeien zich weinig 
met het dagelijkse onderwijs. Primaire processen 
en ondersteunende processen raken op die manier 
losgezongen van elkaar. 

Dr.	Ton	Bruining is als senior adviseur werkzaam 
voor KPC Groep. Hij houdt zich bezig met vraagstukken 
op het terrein van organisatieontwikkeling en 
personeelsontwikkeling in de publieke dienstverlening. 
Vanuit KPC groep is hij sinds 2009 lector Academische 
basisschool voor de Hogeschool Domstad.

21.	Conserveren,	industrialiseren	of	collaboreren
Over de productie van digitale leermiddelen in het onderwijs

Schoolleiders en leraren krijgen regelmatig een veeg 
uit de pan. De schoolleiders zouden leraren beroven 
van hun professionaliteit en scholen vanuit een 
ivoren toren regeren. Leraren zouden onvoldoende 
ruimte krijgen om vorm te geven aan het onderwijs. 
De leraren krijgen op hun beurt het verwijt dat 
zij zich niet gedragen als de professionals die de 
kennissamenleving nodig heeft (Coonen, 2005). 
Ze zouden geen standaarden hanteren, solistisch 
opereren, zich vastklampen aan routines, nauwelijks 
mobiliteit vertonen en niet proberen om hun werk op 
een professionele manier vorm te geven. 

Dit is een instabiele situatie. Ik verwacht daarom 
dat scholen nieuwe evenwichten gaan zoeken. 
De ontwikkeling daarvan kan drie kanten op en 
daar zullen drie duidelijk te onderscheiden typen 
schoolorganisaties uit voortkomen, ieder met een 
eigen bestaansgrond. Ik licht dat toe met een klassieke 
sociologische theorie.

Drie	ontwikkelingsrichtingen	voor	het	
onderwijs
Ferdinand Tönnies (1887) onderscheidde twee typen 
van sociale orde: Gemeinschaft en Gesellschaft. 
Een Gemeinschaft is gebaseerd op traditionele 
samenlevingsvormen, waarin mensen leven en werken 
in stabiele en overzichtelijke gemeenschappen en zich 
lotsverbonden weten. De Gesellschaft is de industriële 
samenleving, met autonome individuen die, om samen 
te leven en te werken, een contractuele relatie aangaan 
met andere individuen en aan die overeenkomst hun 
rechten en plichten ontlenen. Inmiddels zijn we meer 
dan honderd jaar verder en beschouwen we de wereld 
als een global village. We staan op de drempel van een 
kennissamenleving en hebben behoefte aan een nieuwe 
sociale ordening.

Ieder type sociale ordening kent ook een eigen type 
schoolorganisatie:
1. De school als Gemeinschaft, die de oude 

Bildungsidealen van een nieuw jasje voorziet.
2. De school als Gesellschaft, die streeft naar 

rendement, met een veel strakkere organisatie en 
controle. 

3. De school als collaboratief netwerk. Die zal 
méér zijn dan een mengeling van Gemeinschaft 
en Gesellschaft. Niet zo statisch, maar losjes 
georganiseerd en gebaseerd op dynamische 
interactie met netwerkpartners. 

Drie typen van schoolorganisaties, ieder met specifieke 
consequenties voor de benodigde competenties 
van leraren, voor eigenaarschap en professionele 
regelruimte, en voor bijdragen aan de digitalisering 
van het onderwijs. 
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De	school	als	Gemeinschaft:	het	klassieke	
leren
De school als Gemeinschaft opereert als een lokale 
gemeenschap: het gaat om kleinschaligheid, intimiteit 
en duurzaamheid. Traditionele hiërarchische 
verhoudingen van leraar en leerling bepalen het 
onderwijs. Het gaat erom dat de potenties van de 
leerlingen zo goed mogelijk tot bloei komen door 
gedegen vakinhoudelijke en algemene vorming. De 
individuele leerling krijgt aandacht. De leraar vraagt 
zich af hoe hij met zijn kennis een leerrijke omgeving 
kan scheppen en hoe hij zijn leerlingen prikkels en 
houvast kan bieden voor een leven lang leren. De logica 
van het onderrichten (Bruining, 2008) prevaleert. Dat 
is de ‘ik zal je leren om de goede vragen te stellen’-
benadering. Daarin wordt evidence based gewerkt. 
Leraren houden door studie hun kennis bij. Zij 
spiegelen zich aan de klassieke professionals zoals 
artsen, advocaten en notarissen en veroorloven zich 
een grote handelingsvrijheid. Aan het hoofd van de 
school staat een primus inter pares en leraren hebben 
zeggenschap in de vormgeving van het onderwijs. De 
school conserveert de oude Bildungsidealen. Ouders 
zijn nauw bij de school betrokken. Grote kans dat het 
onderwijs elitair is. 

In de Gemeinschaftschool is de behoefte aan digitale 
leermiddelen beperkt. Na een knoppencursus gebruiken 
de leraren het digibord zoals het schoolbord (Voogt, 
2009). Zij zijn niet de innovatoren die digitale 
leermiddelen leveren.

De	school	als	Gesellschaft:	het	glazen	leren
Het aanstormende ideaalmodel is dat van de school als 
een goedgeoliede machine. In de school als Gesellschaft 
grijpt alles goed doordacht en georganiseerd in elkaar. 
Grootschaligheid, standaardisering en verfijnde 
kwaliteitszorgsystemen moeten zorgen voor rationeel, 
efficiënt en effectief onderwijs. In deze top-down 
geleide, onpersoonlijke school heeft iedereen gelijke 
kansen. Deze scholen kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van achterstandsgroepen. 

Aan deze goed geoutilleerde scholen gaat een sterke 
behoefte ontstaan. Slimme logistieke systemen zorgen 
ervoor dat ze marktgericht en vraaggestuurd werken, 
volgens het ‘u vraagt wij draaien’-model. Ook in deze 
scholen wordt evidence based gewerkt. Het leerproces 
wordt sterk genormeerd en strak gestuurd. De leiding 
van de school is in handen van een operationeel 
manager en de school kan toe met niet al te dure 
leraren, die braaf de voorgeschreven methoden volgen. 
In de protocollen komt de noodzakelijke kennis naar 
het onderwijs toe. Leraren hebben géén zeggenschap 
in de vormgeving van het onderwijs. Zij gebruiken 
het digibord zoals het in het curriculum wordt 
voorgeschreven. Het handelen van leraren en leerlingen 
wordt gestuurd door zogenaamde performance 
improvementsystemen: kennissystemen en uitgekiende 
monitoren. 
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De manier van leren op deze scholen kunnen we ‘het 
glazen leren’ noemen. De ontwikkeling van de leerling 
en de interventies van de leraar worden nauwgezet 
gevolgd. Elektronische leerdossiers brengen alles in 
kaart, van voorschoolse educatie tot na de diplomering, 
als de ex-leerling zich laat bijscholen. Het ziet ernaar 
uit dat de personal computer wordt opgevolgd door 
nog slimmere robots, die op veel plaatsen de leraren 
vervangen. De Gesellschaftschool zal dan ook een 
sterke behoefte hebben aan geavanceerde digitale 
leermiddelen. Maar het is een illusie om te verwachten 
dat de typische leraar van de Gesellschaftschool 
digitale leermiddelen levert. De leraar die voor deze 
school kiest, ontwikkelt daar domweg de competenties 
niet voor.

De	school	als	collaboratief	netwerk:	het	
actorgericht	leren	
De school die functioneert als collaboratief netwerk, 
komt voort uit het verlangen om nieuwe vormen van 
sociale ordening (Boutellier, 2007) te vinden, nieuwe 
organisatievormen te laten ontstaan en nieuwe vormen 
van professionalisering te ontwikkelen. Deze school 
is naar buiten gericht. Leraren verdiepen zich met 
hun leerlingen in de mogelijkheden die nieuwe media 
bieden en verstaan zich met opkomende subculturen. 
Ze vragen zich af wat trends betekenen voor het 
onderwijs. 

De zorgzame logica van het vraaggericht leren 
(Bruining, 2008) is het uitgangspunt. Vraaggerichtheid 
betekent niet dat de kennis verkwanseld wordt, dat 
resultaten er niet toe doen en dat de leraar als joker 
wordt ingezet. De logica van het vraaggericht leren is 
een vorm van onderwijs waarbij leerlingen, leraren 
en de maatschappij op elkaar betrokken zijn, waarbij 
alle actoren met en van elkaar willen leren. Het gaat 
niet om de vraag: ‘wat heb ik nodig?’ of: ‘wat heb jij 
nodig?’, maar om de vraag: ‘wat hebben wij nodig?’ De 
leraar gedraagt zich daarbij als een netwerker en een 
kenniswerker die er zich ervan bewust is dat andere 
tijden andere eisen aan het onderwijs stellen. 

De kennissamenleving heeft leraren nodig die zich 
verdiepen in theorieën en daar ook kritisch mee 
omgaan. In de kennissamenleving zijn veel meer 
mensen nodig die plezier hebben in leren, die er niet 
tegen opzien om te blijven leren, die bestand zijn 
tegen snelle veranderingen en in staat zich snel nieuwe 
bekwaamheden eigen te maken. Dat geldt óók voor 
leraren. 

Voor het persoonlijk leren en het scheppen van 
leerrijke omgevingen is ict bijzonder gewenst. Er is 
wel een verschil met de technologie van het glazen 
leren. In de actortechnologie staat de gebruiker aan 
het roer en behoudt hij de controle (Schrijvers, 2009). 
Deze technologie versterkt de kwaliteiten van de 
betrokken mensen. Digitalisering kan helpen om recht 
te doen aan complexe en gedifferentieerde behoeften 
en om de interactie tussen alle belanghebbenden 
te ondersteunen. Het onderwijs in collaboratieve 
netwerken wordt gestuurd door dienstbare leiders, die 
leraren zien als de kenniswerkers in het onderwijs.

Ton Bruining
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Uit de school als collaboratief netwerk kunnen nieuwe 
digitale leermiddelen voortkomen. In deze scholen 
vormen leraren kenniskringen met collega’s, maar ook 
met leerlingen en experts van buiten. Kenniskringen 
waarin het leren centraal staat (Bastiaens, 2007), 
waarin traditionele verhoudingen over boord gaan, 
waarin de deelnemers zich gepassioneerd bezighouden 
met innovaties en van elkaar durven leren. Leden 
van zulke ‘communities of practice’ kunnen de 
mogelijkheden van het digibord onderzoeken, nieuwe 
digitale didactieken ontwikkelen en experimenteren. 
Het probleem is dat scholen nog maar mondjesmaat 
functioneren als collaboratieve netwerken.

Ontwikkeling	van	de	school	als	productief	
collaboratief	netwerk
Hoe kunnen we bevorderen dat er meer productieve 
collaboratieve netwerken ontstaan? Een belangrijke 
stap is dat we het veel voorkomende cynisme over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van leraren vermijden 
en wijzen op productieve perspectieven. Op basis van 
hun ervaring, betrokkenheid bij het werk, zicht op 
situationele belangen en gezond verstand laten leraren 
ook hun ‘frontlinie-intelligentie’ zien. Zij behoren tot 
de eersten die de mogelijkheden van nieuwe media, de 
eisen van subculturen en de trends onder jongeren aan 
den lijve ervaren. Leraren die de ruimte krijgen om zich 
te verdiepen in de wereld van de leerlingen, verrijken 
hun abstracte kennis van het curriculum, het assessment 
en de beoordelingscriteria met de concreetheid van het 
plein, de keukentafel en cyberspace. De ’dikke muren 
van de school’ moeten omver, zodat leraren ‘streetwise’ 
zijn en zich verbinden met wat er omgaat in de 
maatschappij. Daardoor ontstaan er nieuwe relaties 
tussen leraar en leerling, waardoor leraren een nieuwe 
beroepsidentiteit krijgen en een nieuwe rol om het 
leren te ondersteunen (Lipsky, 1980; Bruining, 2009; 
Gastelaars e.a., 2009).

Voorbeelden
Langzamerhand groeit het aantal voorbeelden van 
scholen waarin leraren, studenten en experts uit 
het veld samenwerken en van elkaar leren. Zo’n 
voorbeeld is het project ‘Value in the Valley’. Dat is 
een netwerkorganisatie van scholen en bedrijven, 
van waaruit studenten in het mbo en het hbo met 
experts uit de bedrijven en leraren samenwerken 
aan vernieuwingen in de agro-industrie. Behalve dat 
studenten de noodzakelijke competenties verwerven, 
verdiepen zij zich met de collega’s uit het project in 
de wensen van klanten. Samen met leraren, vakexperts 
en wetenschappers vormen ze kenniskringen waarin zij 
bijvoorbeeld onderzoek doen naar duurzame energie. 
Iedereen heeft een eigen ontwikkelingsplan. De 
studenten, maar de leraren en de experts ook (Bruining, 
2008).

Aangrijpingspunten	voor	ontwikkeling
Volgens mij zijn er vier belangrijke aangrijpingspunten 
om de ontwikkeling van productieve collaboratieve 
netwerken te bevorderen. Ik denk dat we ze in 
samenhang moeten ontwikkelen (Bruining, 2009). 
1. Bevorderen van het leerklimaat en het leerbeleid. 

Dat kan door lagen en groepen in de school met 
elkaar te verbinden, zoals het management en 
zijn staf (bestuursintelligentie) met de leraren 
(frontlinie-intelligentie); niet alleen met elkaar 
maar vooral met de omgeving. Om digitale 
leermiddelen te ontwikkelen ontmoeten de 
belanghebbenden elkaar in een digitale klas. 

2. Verbeteren van primaire en ondersteunende 
processen in het onderwijs, vooral met leraren 
en leerlingen samen. Om de ontwikkeling van 
digitale leermiddelen te bevorderen proberen 
belanghebbenden samen de gebruiksvriendelijkheid 
van digitale leeromgevingen te verbeteren.

3. Coaching gericht op het uitdagen van leraren. 
Leraren leren op het terrein van digitale technieken 
veel van hun studenten. Wanneer het management 
aandacht heeft voor de individuele leraar en zijn 
loopbaan, kan het signaleren wanneer de leraar het 
perspectief verliest en uitval dreigt. 

4. Initiëren en ondersteunen van leeromgevingen 
en kennisactiviteiten. Faciliteer bijvoorbeeld 
leergemeenschappen die onderzoeken hoe je 
digitale leermiddelen ontwikkelt. Leergemeen- 
schappen waarin alle belanghebbenden samen 
kennis delen, kennis ontwikkelen en dilemma’s 
bespreken. Waarin ruimte is voor morele oordeels- 
vorming en identiteitsontwikkeling. Aandacht voor 
gezamenlijke kennisproductie kan de innovatie- 
kracht van frontliniewerkers vergroten.

Ten	slotte
Mijn toekomstbeeld is dat er naast elkaar drie 
schooltypen bestaan: de Gemeinschaftschool, de 
Gesellschaftschool en het collaboratieve netwerk. 
Voor het succes van digitale leermiddelen biedt het 
derde type de meeste kansen. In de ontwikkeling van 
zulke scholen moeten we dus stevig investeren. Dat 
is geen weggegooid geld of verspilde moeite, want 
in de collaboratieve netwerken zal het al heel gauw 
niet alleen meer gaan om de ontwikkeling van digitale 
leermiddelen, maar om centrale vraagstukken als de 
verhouding school-samenleving, leraar-leerling en 
mens-machine. Dat is een zeer uitdagend perspectief. 

En een allerlaatste opmerking: ik pleit ook voor 
samenwerking met de Gemeinschaftschool en de 
Gesellschaftschool. Geen polarisatie alstublieft, maar 
slimme samenhang.
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Wynand Wijnen en Jos Zuylen

Inleiding
Open gedigitaliseerd leermateriaal wordt door de 
Onderwijsraad (2008), minister Plasterk (2009) én door 
de VO-raad aanbevolen als middel om een ict-doorbraak 
in het voortgezet onderwijs te realiseren. In dit essay 
gaan we nader in op oorzaken van de moeilijke landing 
van ict in het onderwijs. Daarna stippen we een aantal 
motieven aan om te veranderen en staan we uitvoerig 
stil bij de manier waarop de ict-achterstand kan 
worden weggewerkt.

De	oorzaken	van	de	moeizame	ict-landing
Hoewel de didactische kansen van ict – ook in het 
voortgezet onderwijs – breed worden onderschreven, 
kan niet worden beweerd dat ict-innovaties 
vanzelfsprekend zijn omhelsd. Om oplossingsrichtingen 
te kunnen formuleren, is het belangrijk om te weten 
welke factoren bijdragen aan de moeizame landing van 
ict in het onderwijs. Hieronder worden vier oorzaken 
toegelicht.

Oorzaak 1: Docenten zijn onvoldoende gestimuleerd 
ict in te bedden in het primaire proces
Overheid, schoolleiding, ouders, leerlingen en 
andere relevante partijen dringen bij de docent - een 
belangrijke beslisser in het onderwijs - nog steeds 

onvoldoende aan op het gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal. De docent zelf zag tot nu toe te 
weinig voordelen om ict binnen het primaire proces 
in te bedden. Niet alleen omdat de inzet van ict om 
persoonlijke investeringen (extra voorbereiding en 
ingrijpende professionalisering) vraagt, maar ook 
omdat dit betekent dat oude, vertrouwde werkwijzen 
moeten worden opgegeven. Bovendien ontbreekt 
direct uitzicht op betere leerresultaten en is er geen 
financiële prikkel. Gevoelsmatig wegen de baten dus 
niet op tegen de lasten.

Oorzaak 2: Het onderwijs heeft het ict-gebruik in 
de samenleving onvoldoende gevolgd voor eigen 
gebruik 
De discrepantie tussen ict-ontwikkelingen in de 
samenleving en het ict-gebruik binnen het onderwijs 
is steeds groter geworden. De educatieve uitgeverijen 
spelen daar een rol in. Blijkbaar zijn deze aanbieders 
te weinig geprikkeld om die ‘mismatch’ ongedaan te 
maken. Salomons (2009) merkt op dat het voortgezet 
onderwijs in relatieve stilte verandert en vraagt zich 
af in welke mate de educatieve uitgeverijen hierop 
hebben geanticipeerd. Natuurlijk: uitgevers begrijpen 
wel dat ze moeten ‘meegaan’ en dat ict binnen het 
primaire proces moet worden ingebed. Maar ze moeten 
in dat verband eerst een paar problemen oplossen. Ze 
moeten helder krijgen welke producten en diensten 
scholen willen afnemen (wat wordt de nieuwe rol 
van de educatieve uitgever?) en zicht krijgen op de 
consequenties voor de eigen businessmodellen.

Wynand	Wijnen is voorzitter van de weten-
schappelijke onderzoeks- en reflectieraad van de 
Onderwijsvernieuwingscoöperatie en mede-ontwerper 
van koersdocumenten voor IP-vo. 

Jos	Zuylen is procesmanager bij IP-vo en directeur van 
de Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl.

22.	De	‘ict-landing’	in	het	voortgezet	onderwijs		
	 ligt	binnen	handbereik
 Zodra je de samenhang ziet, kun je de individuele puzzelstukken zo  
 wegleggen

Oorzaak 3: De regelgeving rond onderwijstijd 
werkt(e) belemmerend
Tot 2011 geldt dat leerlingen 1000 contacturen 
moeten realiseren onder toezicht van een docent. 
Vanaf 2011 wordt die bepaling veranderd in 
onder verantwoordelijkheid van een docent. 
Daardoor ontstaat de mogelijkheid om het aantal 
contacturen tussen docenten en leerlingen terug 
te brengen. Schoolleiders kunnen secties dan 
bijvoorbeeld zelf laten bepalen hoeveel onderwijstijd 
docentonafhankelijk kan worden ingevuld. Dit biedt 
docenten in principe meer ruimte voor slagvaardige 
vernieuwing, onder andere op het gebied van ict. Het 
is overigens wel zaak dat docenten de vrijgekomen tijd 
ook daadwerkelijk kunnen inzetten voor vernieuwing, 
en ict niet wordt beschouwd als een middel om het 
lerarentekort op te lossen. Als dat laatste scenario 
werkelijkheid wordt, snijdt het mes niet aan 
twee kanten. In dat geval zal tijdgebrek docenten 
(blijven) beletten om structuur aan te brengen in 
de leeractiviteiten die we gemakshalve maar even 
samenvatten als ‘zelfwerkzaamheid van leerlingen’ 
(Wijnen & Zuylen, 2009). En daarnaast – en dat is in 
dit verband het belangrijkste – ontstaat er dan geen 
ruimte om de landing van ict vorm te geven.

Oorzaak 4: De eerste opdracht van schoolleiders is 
de school goed te laten functioneren 
Zonder krachtig leiderschap van schoolleiders worden 
innovaties niet gerealiseerd (Kennisnet, 2009). Veel 
schoolleiders beschikken, vanwege de aard van hun 
verantwoordelijkheden, niet over een adequaat 
innovatierepertoire. Dat is een ernstige handicap bij 
het aansturen van een complex innovatieproces, dat 
zijn beslag moet krijgen in een omvangrijke sector. 
En de invoering van ict in het onderwijs mag zeker 
worden gezien als een complexe innovatie.

Motieven	om	gedigitaliseerd	leermateriaal	in	
te	zetten
Er zijn op zijn minst drie motieven om gedigitaliseerd 
leermateriaal te gaan gebruiken.

1. Leerpsychologisch/onderwijskundig motief
Het gaat hier om factoren die betrekking hebben op 
het leren van de leerling en op de manier waarop 
onderwijs dat leerproces kan beïnvloeden. Uit een 
groeiend aantal onderzoeken blijkt dat ict een 
bijdrage kan leveren aan effectiever, efficiënter 
en aantrekkelijker onderwijs (Kennisnet, 2009). 
Een interessante onderzoekslijn die meer aandacht 
behoeft, is die van Schmidt & Cohen-Schotanus (te 
verschijnen, 2009). Zij tonen aan dat het terugbrengen 
van onderwijstijd in het wetenschappelijk onderwijs 
resulteert in minder uitval en een kortere studieduur 
bij gelijkblijvende studieresultaten. Het is aannemelijk 
dat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen 
profiteren van een leerrooster dat het traditionele 
lesrooster vervangt. De inzet van ict biedt docenten 
tal van mogelijkheden om verantwoordelijkheid 
te nemen voor dat leerrooster. Want, en hier mag 
geen misverstand over bestaan, extra zelfstudietijd 
is pas effectief als de docenten zorg dragen voor 
controleerbare kwaliteit van leerprocessen en 
leerresultaten van de zelfstudie (Wijnen & Zuylen, 
2009).
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2. Sociaal-maatschappelijk motief
De wereld is in hoge mate gedigitaliseerd. Dat heeft 
grote maatschappelijke, culturele, economische 
en politieke consequenties. Bovendien worden de 
activiteiten – van leerlingen, maar ook van een 
groeiende groep docenten – in belangrijke mate 
door digitalisering beheerst. Het is dan ook lastig te 
begrijpen waarom het onderwijs de vele technologische 
mogelijkheden – van laptop en gsm tot internet en iPod 
– zo minimaal benut. Onderwijs hoort ingebed te zijn 
binnen de samenleving en leerlingen optimaal op die 
samenleving voor te bereiden. Daar komt bij dat het 
onderwijs wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld. 
Die gemeenschap mag dan ook verwachten dat dit geld 
zo goed mogelijk wordt besteed.

3. Bedrijfseconomisch motief
Scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen van 
de overheid € 316,- per leerling voor de aanschaf 
van leermateriaal. Tot nu toe kochten scholen dit 
leermateriaal in bij de educatieve uitgeverijen. 
Uitgaande van 900.000 tot 1 miljoen leerlingen, 
komt dit neer op een jaarlijkse omzet van circa 300 
miljoen euro. In het verleden werd dat bedrag volledig 
besteed aan leer- en werkboeken. Scholen ontwikkelen 
momenteel een nieuw leermiddelenbeleid, waarbij 
boekmateriaal en gedigitaliseerd leermateriaal naast 
elkaar zullen worden gebruikt (Kennisnet, 2009). 
Daarbij hebben scholen de keuze tussen commercieel 
en open leermateriaal. Een belangrijk kenmerk van 
open leermateriaal is dat het kosteloos mag worden 
ingezet. Een toename in gebruik van gedigitaliseerd 
leermateriaal leidt niet vanzelfsprekend tot een 
afname van de kosten. Dat is echter wel het geval als 
voor een open variant wordt gekozen. Bij een totale 
omzet van 300 euro miljoen levert een 10 % toename 
van het gebruik van open leermateriaal een jaarlijkse 
kostenbesparing op van 30 miljoen euro. Dat geld heeft 
de sector overigens hard nodig voor de herinrichting 
van het primaire proces (moderne gebouwinrichting, 
investeringen in ict, professionalisering et cetera).

Ict-achterstand	wegwerken	door	samenhang	
te	realiseren
Om de ict-achterstand weg te werken, moeten visie, 
deskundigheid, gedigitaliseerd leermateriaal en 
ict-infrastructuur op schoolniveau worden afgestemd 
(Kennisnet, 2009). We concentreren ons op drie 
concrete ontwikkelingen die schoolleiders als 
aanknopingspunten kunnen gebruiken bij het laten 
landen van ict in het primaire proces: 

	■ het beschikbaar komen van open gedigitaliseerd 
leermateriaal; 
	■ een vergroting van de praktische mogelijkheden om 
ict te gebruiken in combinatie met de veranderingen 
in de regelgeving rond onderwijstijd ;
	■ steeds krachtigere onderwijskundige 
onderbouwingen van het effect van een verhoging 
van zelfwerkzaamheidstijd van leerlingen. 

De ‘ict-landing’ in het voortgezet onderwijs ligt binnen handbereik

Hieronder worden deze drie punten nader uitgewerkt.

VO-content en Wikiwijs: kwaliteitsvolle 
katalysatoren
In de komende jaren zal open gedigitaliseerd 
leermateriaal makkelijker vindbaar worden. Zo is 
de open leermaterialenbank voor het voortgezet 
onderwijs op 1 oktober 2009 gelanceerd. Hoewel 
deze leermaterialenbank in eerste instantie via 
www.VO-content.nl te benaderen is, zal dit adres 
mogelijk veranderen omdat de open leermaterialenbank 
onderdeel wordt van Wikiwijs. Wikiwijs wordt 
een centraal platform waar leraren uit alle 
sectoren (van po tot wo) kennis over en ervaringen 
met open leermateriaal kunnen uitwisselen en 
professionele ondersteuning kunnen vinden. IP-vo 
(het Innovatieplatform voortgezet onderwijs van de 
VO-raad) wordt verantwoordelijk voor de content 
voor het voortgezet onderwijs. Daarbij gaat het 
om het ontwikkelen, onderhouden, actualiseren, 
beheren, kwaliteitsbewaking en exploitatie van open 
gedigitaliseerd leermateriaal. IP-vo werkt nauw 
samen met Kennisnet, zodat technische aspecten 
als interoperabiliteit (het hanteren van technische 
standaarden) en metadatering (het labelen van 
materiaal ten behoeve van zoeken en vinden) optimaal 
worden ingericht. SLO ondersteunt bij de vormgeving 
van het kwaliteitszorgsysteem. Daarbij gaat aandacht 
uit naar inhoud, didactiek, vormgeving, leerlijnen en 
curricula. De open leermaterialenbank kan, wanneer ze 
in 2012 is gevuld, worden beschouwd als een kerndoel- 
en eindtermendekkend leermaterialenbestand.

VO-content zal om meerdere redenen een katalysator 
voor het gebruik van gedigitaliseerd leermateriaal 
zijn. Niet alleen omdat het open materiaal via 
één portaal vindbaar is, maar ook omdat de 
kwaliteit van de leermiddelen wordt bewaakt. Dit 
leermaterialenbestand biedt scholen dus de kans 
om een nieuw leermiddelenbeleid te ontwikkelen, 
inclusief een nieuwe leermiddelenmix. Die mix heeft 
betrekking op de soorten leermateriaal (commercieel 
of open) en op de vorm van het leermateriaal (folio 
of gedigitaliseerd). Welke mix een individuele school 
kiest, wordt bepaald door de visie van de school op 
leren en onderwijzen, het onderwijsconcept en de 
daarvan afgeleide didactische keuzes. Daarbij kan 
worden aangetekend dat het bedrijfseconomische 
motief de voortvarendheid waarmee de schoolleiding 
de ict-implementatie verzorgt, zeker zal beïnvloeden. 
Het ligt voor de hand dat commercieel folio 
leermateriaal meer en meer vervangen wordt door 
open gedigitaliseerd leermateriaal. 

Adequate ict-beleidskeuzes en gebruik maken van 
de ruimte die ontstaat door de verandering in de 
regelgeving rond vormgeving van onderwijstijd 
Een goed voorbeeld van een adequate ict-beleidskeuze 
is de aanpak van het ‘Zuyderzee College’. Deze school 
besloot in 2003 dat de leerlingen van het eerste 
leerjaar met ingang van 2008 zouden werken met 
gedigitaliseerd leermateriaal. Vervolgens moest de 
inzet van dit leermateriaal jaarlijks doorgroeien in de 
hele school. Inmiddels is de landing van ict in de hele 
vmbo-afdeling en in havo leerjaar 1 en 2 gerealiseerd. 
De ict-infrastructuur op het Zuyderzee College is 
momenteel prima op orde. Een voorbeeld: alle docenten 
en alle leerlingen in het vmbo en in havo 1 en 2 
beschikken over een eigen laptop (in totaal worden 
er 1250 laptops gebruikt) en volgen geen les meer uit 
boeken. 

Wynand Wijnen en Jos Zuylen
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Hoewel veel scholen fors in professionalisering 
investeren, zal de nieuwe regelgeving (2011) dat proces 
nog een enorme impuls geven. Vanaf dan wordt het 
namelijk mogelijk om secties zelf te laten bepalen welke 
onderwijstijd docentonafhankelijk kan worden ingevuld. 
Docenten krijgen daardoor tijd om zich (1) nog meer 
te bekwamen in ict-gebruik, (2) het gedigitaliseerd 
leermateriaal verder te verbeteren en (3) leerlingen te 
ondersteunen bij het structureren van de tijd dat ze 
zelfstandig, maar wel onder verantwoordelijkheid van 
docenten, leren.

Een effectieve impuls om, als onderdeel van de ict-
beleidskeuze, te professionaliseren, vereist dat 
docenten:

1. in de praktijk vorm en inhoud geven aan een 
onderwijsconcept waarbij, met behulp van ict, een 
variëteit aan maatschappelijk en beroepsrelevant 
leermateriaal wordt gebruikt;

2. de mogelijkheden van ict gaan gebruiken om 
structuur aan te brengen in de leeractiviteiten die 
leerlingen zelfstandig uitvoeren;

3. de eigen professionalisering tijdens het 
werk realiseren en dus niet in krap bemeten 
professionaliseringstijd ‘naast het werk’.

Aanpassing van het onderwijsconcept
Het is noodzakelijk dat docenten meer tijd en aandacht 
investeren in het leerproces en in de begeleiding van 
leerlingen bij het leren (Westhoff, 2009). De benodigde 
ruimte kan worden gecreëerd door substantieel minder 
tijd te besteden aan ‘traditioneel’ onderwijzen en 
door effectief gebruik te maken van de computer, 
zowel tijdens het leren als bij de begeleiding tijdens 
zelfwerkzaamheid. Zelfwerkzaamheid moet een 
activiteit zijn met structuur die in belangrijke mate 
valt onder de verantwoordelijkheid van de docenten. 
Binnen dit model zijn de docenten dus verantwoordelijk 
voor het leren door de leerlingen. Zij richten zich 
vooral op de organisatie van het leren en veel minder 
op de organisatie van het onderwijzen. Niet een 
lesrooster, maar een leerrooster zou leidend moeten 
worden. Een belangrijke pijler van het aangepaste 
concept is dat docenten beduidend minder lessen 
per week zouden moeten verzorgen (Schmidt & 
Cohen-Schotanus, 2009). Leerpsychologisch is deze 
ingreep goed te onderbouwen, vooropgesteld dat de 
docenten de zelfwerkzaamheid van leerlingen effectief 
structureren. Dat is overigens al langer bekend bij 
docenten. Evaluaties van onderwijsvernieuwingen 
van de afgelopen decennia hebben immers duidelijk 
gemaakt dat zelfwerkzaamheid en vrijblijvendheid 
slecht samengaan (Dijsselbloem, 2008). 

Conclusie
De inzet van ict binnen het onderwijs kan de 
komende jaren uitmonden in een transformatie 
van leren en onderwijzen. De overheid schept door 
de herdefiniëring van onderwijstijd ruimte voor 
veel, gestructureerde zelfwerkzaamheidstijd; een 
ontwikkeling die kan leiden tot minder uitval, minder 
zittenblijvers en (dus) een kortere studieduur. 
Daarnaast heeft de herdefiniëring tot gevolg dat er 
binnen scholen meer mogelijkheden ontstaan voor 
docentenprofessionalisering op ict-gebied. 

De maatregel om scholen verantwoordelijk te maken 
voor de besteding van het schoolboekengeld is een 
uiterst effectieve prikkel om open leermateriaal te 
integreren binnen de leermiddelenmix. Dat de VO-
raad de kwaliteit van de (open) leermaterialenbank 
voor het voortgezet onderwijs zal bewaken, is in dat 
verband belangrijk. Er is straks namelijk niet alleen 
open gedigitaliseerd leermateriaal beschikbaar, maar 
dit materiaal voldoet ook aan kwaliteitsstandaarden. 
Vanaf 2012 is deze open leermaterialenbank bovendien 
kerndoel- en eindtermendekkend. Het wordt daardoor 
mogelijk om een kostenbesparing op leermateriaal te 
realiseren die financiële ruimte biedt voor een concept 
waarbij zelfwerkzaamheid meer aandacht krijgt. 

De schoolleiders en de docenten zijn nu aan zet. Er 
zijn krachtige, door onderzoek onderbouwde motieven 
om anders te gaan denken over de relatie tussen leren 
en onderwijzen. Er zijn geen regels die slagvaardige 
professionalisering in de weg staan. En door de keuze 
voor open leermateriaal ontstaat financiële ruimte om 
de ict-infrastructuur te optimaliseren. Het was even 
zoeken, maar de samenhang is duidelijk. Ict-landing 
op school kan beginnen. Als je de samenhang eenmaal 
ziet, kun je de puzzelstukken zo wegleggen. Wat dan 
ontstaat, is een positief perspectief.
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Jan Bartling

Het gebruik van digitaal materiaal heeft niet de 
vlucht genomen die velen verwacht hadden. De 
afgelopen decennia was er groot enthousiasme over 
de mogelijkheden die ict biedt voor het leren. De 
verwachting was dat ict het onderwijs wezenlijk zou 
veranderen. Nieuwe mogelijkheden, zoals internet en 
web 2.0, werden gezien als de middelen, waarmee die 
mooie toekomst snel bereikt zou worden. Studenten en 
docenten zouden andere rollen innemen en beter gaan 
communiceren. Hoe is het gekomen dat daar zo weinig 
van te zien is in de school van vandaag? Waarom heeft 
dat elan niet geleid tot de veranderingen die we 
verwachtten?

Op deze vraag gaan we in voor het mbo en vanuit de 
hoofdrolspelers van de afgelopen decennia: de student, 
de docent, de onderwijsorganisatie en de uitgevers van 
materiaal. Wat valt er vanuit deze invalshoeken te leren 
van de afgelopen jaren? Wat kan beter of anders?

De	student
De student in het middelbaar beroepsonderwijs is 
tussen de 16 en de 20 jaar. Dat is de generatie die 
opgegroeid is met computers en internet. Voor hen is 
het gebruik van een computer in het kader van vrije 
tijd en onderwijs vanzelfsprekend. Het is een mondige 
en computervaardige generatie, de generatie-Einstein.

Studenten in het mbo hebben zeer verschillende 
achtergronden. Deze diversiteit vertaalt zich ook in het 
privégebruik van ict. Een deel van de studenten benut 
ict om intensief te communiceren via MSN of Hyves. 
Anderen gamen voor ontspanning. Een deel gebruikt 
computers creatief, bijvoorbeeld om muziek te maken. 
Ook de intensiteit van het gebruik kan aanzienlijk 
verschillen. Uit onderzoek blijkt dat hun ict-gebruik 
sterk wordt beïnvloed door de sociale omgeving 
(Kanters e.a., 2008). Wanneer iedereen Hyves gebruikt, 
dan kiest een student daar ook voor. Er is geen sprake 
van een bewuste of logische keuze, de groep bepaalt 
het gebruik van ict. De student kiest pragmatisch.

Om te leren gebruikt de student wat de opleiding 
voorschrijft. Is een portfoliosysteem verplicht, dan 
gebruikt hij dat. Hij wil immers de opleiding succesvol 
doorlopen. Op vragen aan studentenpanels wat de 
school moet doen met ict, komt dan ook een simpel 
antwoord. Studenten vinden inhoudelijk niets, ze 
verwachten deskundigheid van de school. Leermiddelen 
en leerinhoud beschouwen ze dus als het domein van 
de school. Een van de studenten gaf dat mooi weer: 
‘Wanneer ik jullie deskundigheid niet vertrouwde, dan 
zou ik niet naar jullie school komen.’

Jan	Bartling is manager van de stafdienst I&A binnen 
ROC Aventus. De afgelopen decennia heeft hij zich 
bezig gehouden met ict en onderwijs. Hij speelde 
een leidende rol onder andere bij projecten zoals de 
Educatieve Contentketen, ePortolio NL en Verbonden 
met ICT. Hij is lid van de programmaraad van Kennisnet.

23.	Enthousiasme	als	valkuil,		
	 realistische	aanpak	als	uitdaging
Ict in het mbo

Studenten hebben wel een beeld hoe de dienstverlening 
moet zijn. Naast een prettige kantine en een goed 
rooster,noemen ze steevast de computervoorzieningen 
als positief of negatief punt van de school. Voldoende 
computers of een toegankelijk netwerk voor de eigen 
notebook, dat zijn de zaken die ze verlangen. Hun 
verwachting is gerelateerd aan hun gebruik thuis: de 
school moet dezelfde kwaliteit leveren als Hyves of 
YouTube. Hun verwachtingen hebben betrekking op de 
eenvoud van het gebruik, de flexibiliteit en de vraag 
of applicaties altijd beschikbaar zijn. Op deze criteria 
scoort het onderwijs onvoldoende. Het wachten is op 
applicaties in de lijn van Google en MSN. 

Kortom, voor studenten zijn digitale leermiddelen 
een gegeven. Ze vertrouwen de school als deskundige 
op het gebied van leren en de inzet van digitale 
leermiddelen. Wel hebben ze hoge verwachtingen met 
betrekking tot beschikbaarheid en gebruikersgemak.

De	docent
Volgens de gegevens van de MBO Raad (2008) is 
ongeveer tweederde van de docenten 45 jaar of 
ouder, met een dienstverband van ongeveer 20 
jaar. Het is interessant te zien dat docenten in 
het mbo tegenwoordig voornamelijk rechtstreeks 
uit de beroepspraktijk komen en dus geen lange 
docentencarrière achter de rug hebben. De 
belangrijkste beweegreden van docenten om het 
onderwijs in te gaan is trots op en liefde voor het 
eigen vakgebied. Dat willen ze overbrengen aan 
jongeren. 

Docenten zien zichzelf in de eerste plaats als 
verpleegkundige of autotechnicus en pas daarna als 
docent. Op die manier kijken mbo-docenten ook naar 
de inzet van elektronische leermiddelen binnen het 
onderwijs. In de eerste plaats zijn ze gemotiveerd om 
toepassingen die je in de beroepspraktijk tegenkomt, 
in te zetten in het onderwijs. Het eerste gebruik van ict 
binnen het beroepsonderwijs was het boekhoudpakket 
bij de sector Economie en het reserveringssysteem bij 
de sector Horeca. 

Net als studenten zijn docenten niet de eenvormige, 
duidelijke groep die we er vaak van maken. Er is 
veel variatie in achtergrond en opvattingen. Dat 
weerspiegelt zich ook in hun mening over het inzetten 
van ict in het onderwijs. Het boek Crossing the Chasm 
van Geoffrey Moore, dat in 1991 verscheen, maakt 
een onderverdeling van consumenten, die ook voor 
docenten bruikbaar is. Hij onderscheidt innovators en 
early adopters, die snel nieuwe technologie toepassen, 
en de early en late majority, die terughoudend en 
pragmatisch zijn. Moore constateert een kloof tussen 
deze twee hoofdgroepen. 

Die kloof tussen early adopters en early majority is 
ook te zien in het onderwijs. Er is een kleine groep 
van enthousiastelingen, die allerlei mogelijkheden 
van ict zien. Zij beschouwen digitale leermiddelen als 
uitdaging. Het zijn de docenten die iPods gebruiken, 
bloggen met de studenten op stage en telkens nieuwe 
mogelijkheden vinden. Ook wanneer het nut en de 
meerwaarde van toepassingen niet is aangetoond, zien 
ze de inzet van ict als een succes. Ze ervaren ict als 
leuk en een verrijking voor het eigen werk. Het is dan 
de vraag of het succes van ict is toe te schrijven aan de 
digitale leermiddelen of aan het enthousiasme van de 
docent. 
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De early adopters proberen met enthousiasme de 
nieuwe mogelijkheden te verkopen aan de meerderheid 
van praktische en realistische docenten. Opvallend is 
dat zij argumenten gebruiken waar de andere groep 
niet gevoelig voor is. Woorden als ‘interessant’, 
‘experiment’, ‘vernieuwend’ zijn typerend voor de 
early adopters. De early en late majority willen best ict 
gebruiken, maar dan moet het iets oplossen. Het moet 
een bewezen product zijn dat hun werk uit handen 
neemt. Voor hen gelden de 3 G’s: Gemak, Genot, Gewin. 

Elke docent kan vertellen welke kennis en vaardigheden 
binnen zijn vakgebied moeilijk zijn over te dragen. 
Dat kan voor een wiskundedocent het onderwerp 
‘kwadratische vergelijkingen’ zijn, voor de 
praktijkbegeleider ‘een praktijkverslag maken’ en 
bij verpleging ‘een infuus plaatsen’. Zulke concrete 
problemen moeten bij ict centraal staan, willen ze 
meerwaarde leveren voor de early en late majority. 
Docenten van deze groep zijn vooral geïnteresseerd in 
het verbeteren van de kwaliteit. Van deze realistische 
aanpak en pragmatische insteek moeten ontwikkelaars 
meer gebruik maken. 

Samengevat: het is de uitdaging voor de komende jaren 
om de brede, gevarieerde groep docenten te betrekken 
bij de inzet van digitaal materiaal in hun onderwijs. 
Dat vraagt een nuchtere aanpak die gericht is op de 
inhoud, niet op enthousiasmeren alleen. Bedien brede 
groepen docenten en blijf de innovators de ruimte 
geven om te experimenteren.

De	onderwijsorganisatie
Onderwijsorganisaties zeggen belang te hebben bij 
de implementatie van digitaal leermateriaal in het 
onderwijs. Het is echter vaak onduidelijk wat een 
onderwijsorganisatie precies wil bereiken met alle 
investeringen in geld en menskracht. Wanneer het 
doel niet helder is, kunnen ook geen keuzes gemaakt 
worden. Dat is een van de redenen waarom er veel 
misgaat en invoeringstrajecten vaak zeer moeizaam 
verlopen.

Van het management in onderwijsinstellingen 
wordt verwacht dat zij de stuwende kracht vormen 
voor vernieuwingen binnen het onderwijs. Bij 
selectie van leidinggevenden zijn onderwijskundig 
leiderschap en verandermanagement competenties 
die men graag ziet. Maar in de praktijk van alledag 
worden onderwijsmanagers vaak opgeslokt door 
operationele zaken. Hun tijd gaat op aan roosters, 
personeelsproblemen, de financiële situatie 
en gesprekken met ouders. Voor vernieuwing, 
onderwijskundig leiderschap en innovatie hebben 
ze te weinig tijd. Misschien is het ook een gebrek 
aan aandacht en prioriteit, en daarnaast missen veel 
managers het instrumentarium om keuzes te maken op 
basis van een visie voor de toekomst. 

Managers krijgen te maken met vragen en verzoeken 
van docenten om digitale leermiddelen in te zetten in 
hun onderwijs. Waaraan kan een manager zo’n verzoek 
toetsen? Een eenvoudige manier is een financiële: 
is er voldoende geld om het verzoek in te willigen? 
Een andere overweging heeft met de persoon van 
de aanvrager te maken: is iemand enthousiast, en 
hoe groot is de teleurstelling als het verzoek wordt 
afgewezen?

Er zijn voor het keuzeprobleem verschillende 
oplossingen (Bartling, 2005). Een eenvoudige, 
objectieve methode is het keuzemodel van Benson 
(2004), een instrument om prioriteiten vast te stellen. 
Doordat je aan mogelijke activiteiten punten toekent, 
maak je de bijdrage aan de onderwijsdoelen helder. De 
combinatie met gewogen strategische doelen levert een 
ranglijst op van activiteiten. Voorwaarde is dat je op 
enig moment alle mogelijke projecten en activiteiten op 
een rijtje kunt zetten. 

Enthousiasme als valkuil, realistische aanpak als uitdaging

Keuzes maken is niet het enige probleem. 
Veranderingen doorvoeren levert vaak teleurstellingen 
op, en dat geldt ook voor de implementatie van digitale 
leermiddelen. Een studie die een aantal jaren geleden 
door KPMG werd uitgevoerd (Derksen e.a., 2006) maakte 
duidelijk dat het uitvoeren van veranderingen in het 
onderwijs te wensen overlaat. Elementaire zaken als 
een plan, een opdrachtgever, een duidelijk doel of een 
risicoanalyse ontbreken regelmatig. Gelukkig is er de 
laatste jaren een langzame verbetering te zien. Nog 
steeds geldt dat instellingen vernieuwingen serieus 
moeten aanpakken. Daarbij kunnen zij leren van de 
ervaring van een aantal zogenaamde ankerprojecten in 
het mbo (Kennisnet, 2008).

Toegepast op de ict betekent dit: onderwijsinstellingen 
missen vaak het instrumentarium om succesvolle 
implementaties van digitaal leermateriaal door 
te voeren. Dat geldt zowel bij het ontwikkelen 
van de juiste strategie, als bij de realisatie in 
vernieuwingsprojecten. Aandacht hiervoor kan 
voorkomen dat implementaties verzanden en kansen 
verloren gaan.

Het	materiaal
Er is veel digitaal materiaal beschikbaar. Maar is het 
bruikbaar, wat is de kwaliteit, waar kan ik het vinden 
en wat moet het kosten? Het zijn eenvoudige vragen, 
waarvan een gemiddelde gebruiker mag verwachten hij 
er een simpel antwoord op krijgt.

In het nabije verleden is hiervoor de metadatering 
ontwikkeld, zowel voor het mbo als voor andere 
onderwijssectoren. De metadata zijn een soort label 
dat aan een stukje digitaal lesmateriaal is gekoppeld. 
Materiaal is dan eenvoudig te vinden en het is 
duidelijk waarvoor je het kunt gebruiken. Maar in 
de praktijk is slechts een klein deel van alle content 
gemetadateerd. Zoeken naar geschikt materiaal blijft 
daarom een echte speurtocht. Je moet immers zoeken 
in onderwijsbronnen van uitgevers (die gemetadateerd 

zijn) en openbare bronnen (die dat niet zijn). Opvallend 
is dat mbo-docenten minder digitale bronnen op 
internet benutten dan hun collega’s in het primair en 
voortgezet onderwijs, althans volgens de Vier in Balans 
Monitor (Kennisnet, 2009). Wel maken ze meer zelf dan 
hun collega’s. 

Interessant is de vraag hoe docenten materiaal 
selecteren en of de metadata daarbij kunnen helpen. 
Voor een docent is het belangrijk om digitaal materiaal 
te vinden dat samenhangt met ander materiaal dat 
hij gebruikt. De metadatering verwijst vooral naar 
eigenschappen van het materiaal zelf, zoals soort, 
doelgroep of vakgebied, maar zegt niets over de 
samenhang met een methode of een didactische lijn. 
Elektronisch leermateriaal wordt veel gebruikt als 
aanvulling op een methode of leerlijn; zie bijvoorbeeld 
het leermiddelenonderzoek van het SLO (2009) op dit 
punt. Voor een docent is het belangrijk dat hij de 
verschillende leermiddelen met elkaar kan verbinden.

Professioneel digitaal materiaal maken is een vak 
apart. Om een leergang te ontwikkelen die voldoet 
aan inhoudelijke, pedagogische, didactische normen 
is specialistische kennis vereist. Het beeld dat ook 
de minister heeft geschetst, dat het onderwijs aan 
kwaliteit wint als docenten hun materiaal zelf gaan 
ontwikkelen, is niet realistisch. Het past opnieuw in 
de traditie van optimisme en enthousiasme rond ict. 
Van een onderwijsgevende mag je verwachten dat hij 
een opdracht kan formuleren in een elektronische 
leeromgeving of een presentatie kan maken. Dat 
heeft veel weg van de manier waarop een docent een 
kopietje maakt uit de krant of een A4-tje produceert 
met een goede samenvatting. Docenten zijn sterk in 
het benutten van allerlei bronnen, die ze samen met 
professioneel materiaal gebruiken voor hun studenten. 
Ze arrangeren dus wel digitaal materiaal maar 
ontwikkelen het niet.

Jan Bartling
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Uit een snelle, eigen inventarisatie bij uitgevers blijkt 
dat er steeds meer boekvervangend digitaal materiaal 
beschikbaar is. Veel materiaal is sterk gericht op 
de beroepspraktijk, zeer interactief en flexibel in 
te zetten. Enkele jaren geleden gaven beleidsmakers 
en managers van onderwijsinstellingen aan dat het 
grootste struikelblok gelegen was in de hoeveelheid 
digitaal materiaal en de kosten daarvan. Inmiddels is er 
veel beroepsgericht materiaal tegen redelijke prijzen 
beschikbaar. Daar zit het probleem dus niet meer.

Digitaal materiaal vereist een andere rol en aanpak 
van de docent. De afgelopen jaren heeft de omslag 
naar competentiegericht onderwijs veel gevraagd 
van de veranderingscapaciteit van docenten en 
onderwijsorganisaties. Optimisten verwachtten dat 
de verandering van onderwijs hand in hand kon gaan 
met de implementatie van digitaal materiaal. Maar 
in de praktijk richtten docenten zich sterk op de 
onderwijsverandering en hielden ze bij leermiddelen 
vast aan klassieke methoden, zoals het boek of de 
reader. Dat zou overigens best wel eens een verstandige 
keuze kunnen zijn. Teveel in één keer aanpakken geeft 
een grote kans op brokken.

Er is dus veel digitaal materiaal beschikbaar, van 
uitgevers of uit openbare bronnen. Digitaal materiaal 
inzetten vereist een verandering bij docenten. Zij zijn 
daartoe bereid wanneer de het materiaal geen nieuwe 
problemen oplevert, maar juist oplossingen biedt. 
Daarbij moeten we realistisch zijn en accepteren dat 
het grootste deel van docenten geen ontwikkelaars 
zijn van digitaal materiaal, maar wel deskundige en 
kritische gebruikers.

Ten	slotte
Het mbo gebruikt veel ict in het onderwijs, gericht op 
het opleiden tot een volwaardige beroepsbeoefenaar. 
Het is logisch dat de focus ligt op beroepstoepassingen 
en minder op de didactische mogelijkheden.

Bij het benutten van die mogelijkheden is het 
verstandig om een samenhangende en pragmatische 
aanpak te kiezen. Enthousiasme voor elektronische 
leermiddelen alleen is onvoldoende. Het gaat om het 
oplossen van concrete problemen. Dan zijn docenten 
bereid die oplossingen te gaan gebruiken. Vanuit 
de docent gezien moet leermateriaal in samenhang 
worden gezien met de andere leermiddelen. Het 
management moet kritisch zijn bij het maken van keuzes 
en implementaties professioneel aanpakken. Voor de 
studenten kan elektronisch leermateriaal meerwaarde 
opleveren, niet omdat het zo leuk is, maar omdat het 
leerproces beter is.

Realisme zal daarom de grondhouding moeten zijn, 
enthousiasme blijft de drijfveer voor de pioniers. 

Enthousiasme als valkuil, realistische aanpak als uitdaging Jan Bartling
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Jo Kloprogge

Inleiding
Mensen maken zich zorgen over de beschikbaarheid en 
het gebruik van digitale leermiddelen. Die zorg leeft 
bij Kennisnet, maar ook in bredere kring. De volgende 
passage uit de Vier in Balans Monitor 2009 schetst de 
problematiek helder:
“De beschikbaarheid van bruikbaar digitaal leer- 
materiaal is één van de meest weerbarstige barrières 
die verdere integratie van ict binnen het onderwijs in 
de weg staan. In alle sectoren verwachten leraren een 
grote stijging van het gebruik van digitaal leer- 
materiaal, maar het afgelopen jaar is de feitelijke 
inzet van digitaal leermateriaal slechts met 1-2% 
toegenomen. De meeste aandacht dient volgens leraren 
uit te gaan naar het beter vindbaar maken van digitaal 
leermateriaal.” (Kennisnet 2009, 61)

Dit probleem is vanuit vele gezichtshoeken te 
benaderen. In dit essay komen vooral de volgende 
vragen aan de orde: 
1.  Is er in Nederland gebrek aan digitale 

leermiddelen?
2.  Waarom wordt er van de beschikbare digitale 

leermiddelen relatief weinig gebruikgemaakt?
3.  Zijn er op deze punten verbeteringen mogelijk?

Leermiddelen,	een	klassieke	twistappel	in	het	
onderwijsbestel
Al in de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw werd er in Nederland druk gedebatteerd 
over leermiddelen. Bij de voorbereidingen voor de 
Mammoetwet, die uiteindelijk in 1968 in werking trad, 
kwam het vraagstuk naar voren hoe je leerplannen 
inhoudelijk op elkaar af kon stemmen (Van Kemenade 
e.a., 1986). Naar goed Nederlands gebruik werden 
er adviezen gevraagd en commissies ingesteld. Dit 
leidde uiteindelijk in 1974 tot het idee een Stichting 
voor de Leerplanontwikkeling op te richten. Na een 
hevig politiek debat rond de vrijheid van onderwijs 
mocht de SLO er komen, maar met veel restricties. 
De SLO mocht geen leermiddelen produceren, maar 
wel modellen voor leerplannen, schoolwerkplannen 
en onderwijsleerpakketten. De ontwikkeling van 
leermiddelen bleef voorbehouden aan de educatieve 
uitgevers. Deze scheiding van taken van de SLO en de 
uitgevers leidde met enige regelmaat tot politieke 
commotie. Geen stimulans voor ontwikkelaars om alert 
te reageren op nieuwe ontwikkelingen (Kloprogge e.a., 
1995).

Jo	Kloprogge was onder meer werkzaam als hoofd 
van de afdeling onderwijsresearch bij het ministerie 
van OCW, landelijk coördinator van de evaluatie van 
het onderwijsachterstandenbeleid en directeur van 
Sardes. Hij is nu werkzaam als coördinator van het 
expertisecentrum EC O3 en als onafhankelijk adviseur. 
Hij houdt zich bezig met allerlei bestuurlijke en 
onderwijsinhoudelijke vraagstukken.

24.	Digitale	leermiddelen:	voor	nu	of	voor		
	 komende	generaties?

De eerste grootschalige poging van overheidswege 
om ict in het onderwijs een plek te geven was het 
Informatica Stimuleringsplan van 1984. Daarin bleef 
de ontwikkeling van leermiddelen een ondergeschoven 
kindje. Dat kwam deels omdat men nog vrij zwaar 
inzette op de ontwikkeling van het vak informatica, 
waarbij het leren programmeren centraal stond. Maar 
ook ontbrandde weer de discussie over de vraag hoe 
de ontwikkeling van educatieve software paste bij 
de verzuilde structuur van het onderwijs. Moesten er 
geen varianten voor de verschillende zuilen komen? 
Het was al met al niet de best denkbare start voor de 
ontwikkeling van digitale leermiddelen.

Beschikbaarheid	van	digitale	leermiddelen
De productie van leermiddelen, al dan niet digitaal, 
is in Nederland vooral toevertrouwd aan de markt. 
De landelijke overheid is hierin erg terughoudend, 
al heeft ze een paar keer stimulerende maatregelen 
mogen nemen. De marktpartijen die leermiddelen 
aanleveren zijn vooral de educatieve uitgevers. De 
markt voor digitale leermiddelen is relatief klein: een 
jaarcohort telt rond de 200.000 schoolgaande kinderen. 
Met veel spelers op de markt wordt de spoeling dun. 
Dit, en de moeizame positionering van de overheid, 
had makkelijk kunnen leiden tot een schaars en 
gebrekkig aanbod van leermiddelen in Nederland. Maar 
wat betreft papieren leermiddelen hebben we nooit 
veel te klagen gehad. Er is een ruim aanbod en er zijn 
nauwelijks indicaties dat de kwaliteit tekortschiet. 

Voor digitale leermiddelen zou dit anders kunnen 
liggen. Het is een nogal nieuw terrein dat grote 
investeringen van de ontwikkelaars vraagt, waarbij 
vaak onduidelijk is hoe lang een ontwikkeld product 
actueel blijft. De technologie gaat nog steeds snel 
vooruit en de concurrentie wordt almaar groter, ook 
door het aanbod van buiten het traditionele circuit. 
In de Vier in Balans Monitor 2009 rapporteerde 
Kennisnet dat docenten in het afgelopen jaar slechts 
1-2% meer digitale leermiddelen zijn gaan gebruiken. 
Dit inspireert natuurlijk ook niet om de investeringen 
hierin fors op te voeren. 
Volgens gegevens van Kennisnet is ruim een 
derde van alle leermaterialen in het middelbaar 
beroepsonderwijs digitaal. In het basis- en voortgezet 
onderwijs is het aandeel digitale leermiddelen op dit 
moment 15%, maar naar verwachting wordt dat binnen 
drie jaar ook 30%. De educatieve uitgevers geven aan 
dat zij zo’n 560.000 webpagina’s met multimediaal 
materiaal beschikbaar hebben en verwachten binnen 
vier jaar de één miljoen te bereiken. De ambitie 
van de overheid is om binnen vier jaar het complete 
curriculum voor alle schoolsoorten in het voortgezet 
onderwijs beschikbaar te hebben. Volgens de uitgevers 
kan dit zelfs eerder (GEU, 2009).

Kwaliteit	van	digitale	leermiddelen
Enkele jaren geleden waren leerlingen en leraren nog 
niet erg te spreken over de software die op dat moment 
in het onderwijs werd gebruikt (Steyaert e.a., 2001). 
Digitaal onderwijs is vooralsnog niet meer dan een 
schoolboek op een computerscherm, luidde het vonnis 
van Jager en Groenveld (2001).

Deze situatie is sindsdien wel verbeterd. In 2007 vindt 
een kwart van de leraren dat educatieve uitgevers 
ict goed gebruiken in hun aanbod. Veertig procent 
vindt dat ict voldoende aan bod komt in de methodes 
(Kennisnet, 2007).
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Twee recente onderzoeken spreken over de kwaliteit 
van digitale leermiddelen. Het eerste is een studie van 
TNO, die probeert de impact van businessmodellen op 
de kwaliteit en het gebruik van digitale leermiddelen 
vast te stellen (Pennings e.a., 2009). Ook al kon deze 
vraag niet worden beantwoord, het blijkt wel dat de 
kwaliteit van de onderzochte leermiddelen als redelijk 
goed wordt beoordeeld. Op een schaal van 1 tot 4 
halen de leermiddelen voor het voortgezet onderwijs 
gemiddeld een 2,9. Design en presentatie scoren 
het hoogst, gevolgd door kwaliteit van content. De 
pedagogische benadering scoort het laagst. De scores 
voor leermiddelen in het mbo liggen een tikje lager.

Ook het tweede onderzoek, een review van Sardes 
over digitale leermiddelen voor taalonderwijs, komt 
tot positieve conclusies (Bontje e.a., 2009): “Ook 
werd tijdens de beoordeling duidelijk dat al het 
materiaal over het algemeen van goede kwaliteit 
is. De programma’s zijn gebaseerd op degelijke 
uitgangspunten, duidelijk van structuur, aantrekkelijk 
vormgegeven en de activiteiten passen bij de doelen 
waarvoor de programma’s ontwikkeld zijn. Er was geen 
enkel programma dat in zijn totaliteit onvoldoende 
scoorde.”

Nu kunnen we vraag 1 beantwoorden. Hoewel de 
kwantiteit van digitale leermiddelen groter en 
de kwaliteit beter had kunnen zijn, kunnen we op 
grond van de informatie en onderzoeken toch niet 
concluderen dat we hier met grote gebreken te maken 
hebben. Er is veel digitaal lesmateriaal en het is 
tegenwoordig vaak van goede kwaliteit.

Waarom	weinig	gebruik	van	digitale	
leermiddelen?
Onmiddellijk dringt zich nu de vraag op waarom 
leraren toch relatief weinig gebruik maken van 
digitale leermiddelen, althans minder dan we 
zouden wensen. Maar op de keper beschouwd is dit 
eigenlijk een normaal verschijnsel. Het is immers vrij 
onvoorspelbaar in welk tempo innovatieve producten 
worden omarmd. Dat geldt voor de gewone consument, 
maar nog meer voor professionals. Zo had de telefoon 
in de VS bijna zeventig jaar nodig om 75% van de 
huishoudens te bereiken. De televisie deed dit in 
zeven jaar. Vaak begint de verspreiding van innovaties 
langzaam, om na een aantal jaren een versnelling in 
te zetten. De acceptatie van innovaties door autonome 
professionals – wat leraren nu eenmaal zijn – zal 
vaak extra moeizaam verlopen. Dat geldt niet alleen 
voor ict-toepassingen; ook een recent onderzoek 
naar het gebruik van de canon in het onderwijs kan 
als voorbeeld dienen (Van der Vegt e.a., 2008). De 
conclusie spreekt voor zich:
“De uitkomsten van het onderzoek maken duidelijk 
dat de implementatie van de canon nog in de 
verspreidingsfase verkeert. Men kent de canon over 
het algemeen wel, maar scholen zijn nog onvoldoende 
op de hoogte van de bijbehorende producten en de 
toepassingen daarvan. Van adoptie lijkt nog slechts 
in geringe mate sprake. De canon wordt weliswaar 
over het algemeen positief beoordeeld, maar scholen 
laten het vervolgens veelal bij de constatering dat 
verschillende onderwerpen nu ook al deel uitmaken van 
het curriculum. Van implementatie en consolidatie is 
op dit moment nog geen sprake.”

Digitale leermiddelen: voor nu of voor komende generaties?

Laten we verder niet uit het oog verliezen dat 
veel leerkrachten moeite moeten doen om zich ict-
toepassingen eigen te maken. Van de 100 leraren in het 
voortgezet onderwijs zijn er 25 ouder dan 55 jaar en 
60 ouder dan 45 jaar. Ict-toepassingen maken bij deze 
generatie veel minder deel uit van hun dagelijks leven 
dan bij jongeren het geval is. De oudste leraren zullen 
bovendien niet altijd veel animo hebben om kort voor 
hun pensionering nog eens hun manier van lesgeven te 
veranderen en nieuwe middelen in te zetten. 

Het antwoord op vraag 2 kan dan zijn, dat we niet al 
te verbaasd moeten zijn dat het gebruik van digitale 
leermiddelen beperkt is en slechts langzaam toeneemt. 
Misschien zijn juist experts en insiders geneigd te 
hoge verwachtingen te hebben van het tempo waarin 
veranderingen in het onderwijs zich voltrekken.

Hoe	kunnen	we	het	proces	versnellen?
Naar mijn waarneming wordt er al bijzonder veel 
gedaan om het gebruik van digitale leermiddelen te 
stimuleren en te ondersteunen. De sites van Kennisnet 
en Leermiddelen VO geven ruimschoots informatie. Er 
zijn ambassadeurs voor ict-beleid geïntroduceerd, die 
aanspreekpunten voor teams en directies zijn. Ook dit 
is een poging om het docenten makkelijker te maken 
ict-toepassingen in hun werk te integreren. Of dit 
veel effect zal hebben, is overigens de vraag; dit soort 
aparte functies is binnen scholen voor de omgeving 
vaak een excuus om het vooral kalm aan te doen. Het 
aangrijpingspunt voor beleid moet hier naar mijn 
mening in de eerste, de tweede en de derde plaats de 
individuele leraar zijn. De OECD (OECD/CERI, 1998) 
formuleerde dit tien jaar geleden al zeer overtuigend:
“De docent zal altijd een belangrijke schakel blijven 
als het gaat om kennis en leervaardigheden. Maar in 
dit ict-tijdperk kunnen docenten die rol niet meer naar 
tevredenheid vervullen zonder computerondersteund 
leren en zonder de almaar toenemende bronnen 
en technieken die hiermee beschikbaar komen. 
Tegelijkertijd kunnen docenten geen nieuwe 
technologieën omarmen waarmee ze niet bekend zijn, 
ze kunnen niet overbrengen wat ze zelf niet geleerd 
hebben. Over de hele linie hebben docenten dringend 
behoefte aan trainingen in nieuwe media en in nieuwe 
pedagogiek.”

De beste kans om het gebruik van digitale leermiddelen 
te versnellen is volgens mij een tweesporenstrategie.

Jo Kloprogge
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Bij de oudere leraren zal het gebruik van digitale 
leermiddelen vooral kansrijk zijn, als die deel uitmaken 
van lesmethoden. Een groot deel van deze leraren zal 
digitale instrumenten willen gebruiken als ze zijn 
ingebed in de methode, vooral als ze daarbij hulp en 
ondersteuning krijgen. Veel verder zullen zij niet gaan. 
Tot die hulp en ondersteuning zou een persoonlijk 
advies of op zijn minst een helpdesk via telefoon of 
e-mail moeten behoren, maar die kon ik niet vinden bij 
het overigens ruime aanbod aan ondersteuning. 
Bij de jongere generatie zou het accent moet liggen 
op ‘leren door doen’. De opmerking van Van den 
Dool en Ten Brummelhuis (2003), dat “leraren het 
meest leren wanneer zij in de gelegenheid zijn om 
in hun eigen werkomgeving te experimenteren met 
computertoepassingen en hun ervaringen onderling 
uit te wisselen”, gaat voor deze generatie zeer zeker 
op. Ook hier zal echter ondersteuning en liefst enige 
coaching op de werkvloer een krachtig hulpmiddel 
zijn. De beste weg is hier: het werken met digitale 
materialen systematisch aansturen en faciliteren, vooral 
ten dienste van het primaire proces. De afgelopen jaren 
is deze strategie op het gebied van taalonderwijs en 
vve met succes toegepast.

Conclusies
Al met al lijkt de situatie rond de digitale leermiddelen 
toch niet al te zorgelijk te zijn. Er zijn er al veel 
beschikbaar en er is nog veel meer in de maak. De 
kwaliteit is in de loop der jaren duidelijk verbeterd 
en wordt ongetwijfeld nog beter. Het gebruik door 
docenten neemt langzaam maar gestaag toe. Gegeven de 
terughoudendheid bij leerkrachten om hun lesgedrag 
en werkwijze te veranderen – nog versterkt door de 
scheve leeftijdsopbouw van het docentencorps – is 
een veel hoger tempo niet te verwachten. Persoonlijke 
ondersteuning voor degenen die wel willen, kan wel 
enig effect hebben. Veel aandacht moet echter uitgaan 
naar de nieuwste lichtingen docenten, die de kans 

moeten krijgen digitale leermiddelen te gebruiken, 
ervaringen uit te wisselen en waar nodig hoogwaardige 
ondersteuning te krijgen.
Over enkele jaren (ik schat vijf) zal door de wisseling 
van generaties de plotselinge versnelling intreden 
die we vaak zien in de adoptie van innovaties. Het 
onderwijs wordt geen Cyberia.

Onderwijs	in	een	gedigitaliseerde	wereld
Waar wordt gesproken en geschreven over digitale 
leermiddelen, gebeurt dit nog vaak vanuit het 
perspectief van het digitaal leermateriaal als 
alternatief voor of aanvulling op de traditionele 
leermiddelen. Daarbij komen dan vragen aan de orde 
betreffende de effecten op het leren door leerlingen, de 
kosten-batenverhouding, de meerwaarde ten opzichte 
van traditionele methoden. Dat zijn of lijken althans 
op dit moment relevante vragen. Veel essentiëler is 
echter dat onze leefwereld in een hoog tempo en 
steeds meer wordt bepaald door digitalisering. Het 
is ondenkbaar dat het onderwijs daarin niet wordt 
meegezogen en dat leerkrachten traditionele methoden 
blijven gebruiken in een gedigitaliseerde wereld. In die 
wereld liggen digitale leermaterialen voor het oprapen 
(downloaden). Voor een aantal leergebieden kan een 
leerkracht nu op internet voldoende materiaal vinden 
om het leren te organiseren. Geschiedenis kun je al 
heel goed op die basis geven. Vanuit dit perspectief zou 
ik de aanbeveling van de Onderwijsraad (2008) willen 
ondersteunen om met het oog op een duurzame en 
toekomstige onderwijsontwikkeling te werken aan een 
onderwijs dat zijn (digitale) leermiddelen grotendeels 
zelf arrangeert.

Nog iets verder gaan we als we denken over nieuwe 
competenties die vereist zijn in een gedigitaliseerde 
wereld. Veen (2009) noemt als belangrijke competenties 
voor de toekomst: spelen, modelleren, prosumeren, 
multitasken en netwerken. Of dit het definitieve rijtje 
is, zal nog moeten blijken, maar het is wel duidelijk 
dat ook het onderwijs op termijn zijn doelstellingen zal 
moeten aanpassen aan de eisen van de gedigitaliseerde 
wereld. Dat is een uitdaging die die van het gebruik 
van digitale leermiddelen en het thema voor dit essay 
verre overstijgt, maar hier natuurlijk wel mee te maken 
heeft. Want zolang we nog worstelen met praktische 
vraagstukken van heden, komen we aan de fundamentele 
vragen voor de toekomst nog niet echt toe.
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Vera Simon Thomas

Binnen het Programma Leermiddelenbeleid hebben 
veel scholen dit jaar ervaring opgedaan met het 
formuleren van een leermiddelenbeleid. Deze projecten 
zijn inmiddels afgerond of worden in de loop van het 
jaar afgerond. Daarnaast is de afgelopen jaren flink 
met leermateriaal geëxperimenteerd. Daarbij werd 
materiaal door scholen gearrangeerd en – in mindere 
mate – zelf ontwikkeld. Het gebruik van digitaal 
leermateriaal was steeds een dominant thema.

De scholen blijken met dezelfde vragen en thema’s 
te worden geconfronteerd. Hoe gaan we om met de 
diversiteit in wensen en behoeften van docenten 
en schoolleiding? Hoe integreren we het gebruik 
van digitaal leermateriaal? En hoe sturen we dat 
proces aan? Om die vragen te beantwoorden, blijkt 
het belangrijk dat er systematisch – per school, per 
team en per sectie – wordt gesproken over wat een 
leermiddel moet zijn en moet kunnen. En zijn de 
overeenkomsten en verschillen in mening en houding 
van betrokkenen wel bekend? Een mogelijk hulpmiddel 
bij deze vragen is de LeermiddelMentality-test, die 
inzicht geeft in de houding van docenten ten opzichte 
van leermiddelen.

Terugkerende	thema’s:	de	waaromvraag,	de	
randvoorwaarden	en	de	behoeften
Tijdens gesprekken over het gebruik van digitaal 
leermateriaal komen een aantal vragen steeds naar 
voren. Het gaat dan om de ‘waaromvraag’, om de 
randvoorwaarden en om de verschillende wensen van 
docenten.

Waarom digitaal materiaal?
Bij de discussie over het waarom van digitaal 
leermateriaal noemen betrokkenen bij het programma 
Leermiddelenbeleid vaak de volgende slechte en goede 
argumenten en meningen:

	■ Omdat leerlingen er beter van leren (dat is nog nooit 
bewezen).
	■ Omdat het past bij de multitaskende leerling (het 
tegendeel is waar: uit onderzoek blijkt dat er niet 
multitaskend wordt geleerd, zie bijvoorbeeld Ophir, 
2009).
	■ Omdat het goedkoper is (dat is meestal niet het 
geval).
	■ Omdat de afwisseling van verschillende werkvormen 
leerlingen motiveert.
	■ Omdat digitaal materiaal er nu eenmaal bij hoort 
en even normaal is als een leerboek, een film, een 
samenwerkingsopdracht of een naslagwerk.

Een andere belangrijke vraag is: hoe lang willen 
leerlingen eigenlijk op de computer werken? Gemiddeld 
vinden ze 30 tot 40% van de lestijd het maximum.

Mr.	Vera	Simon	Thomas is projectleider Programma 
Leermiddelenbeleid, een project van de Vo-raad.

25.	Ken	de	(digitale)	LeermiddelMentality		
	 van	docenten
Over de diversiteit in mening en houding bij het bepalen van  
(digitaal) leermiddelenbeleid

Optimale randvoorwaarden
Als het over de digitale randvoorwaarden gaat, zijn 
veelgehoorde vragen: 

	■ Elke docent zou toch een laptop moeten hebben? 
Een laptop behoort volgens de betrokkenen tot de 
normale uitrusting. Een schoolleiding die ict-gebruik 
belangrijk vindt, zou dit toch wel moeten kunnen 
regelen?
	■ Wat is de ideale hardware opstelling? De meeste 
docenten hebben behoefte aan gemengde hardware 
lokalen (half pc’s en half ‘vergaderopstelling’), of 
kiezen het liefste voor laptops/laptopkarren. Een 
eenzijdig ingericht computerlokaal is vaak te vol, 
zodat het lastig is om het overzicht te bewaren. 
Bovendien ervaren leerlingen lange sessies achter de 
computer als eentonig.

Behoeften en diversiteit van docenten
Bij het inhoudelijke gesprek over het 
leermiddelenbeleid staan de wensen en behoeften 
van docenten centraal. Wat zijn collectieve, gedeelde 
meningen? En welke ruimte en noodzaak is er voor 
persoonlijke voorkeuren, team- en sectiewensen? 
Belangrijke vragen zijn:

	■ Wat willen docenten van en met digitaal 
leermateriaal?
	■ Wat is de houding van docenten ten opzichte van 
leermateriaal in het algemeen?
	■ Wat is digitaal leermateriaal eigenlijk? Een één 
op één oefening op de computer? Iets opzoeken op 
internet voor een presentatie? Het openen en printen 
van een worddocument met een buitenschoolse 
samenwerkingsopdracht?

Onderzoek	de	houding	van	docenten:	
leermiddelmentality
Als je gebruik van digitaal leermateriaal wilt stimuleren, 
zul je argumenten van betrokkenen moeten bespreken 
en moeten weten welke verschillende houdingen en 
behoeften er binnen de school en binnen het team 
bestaan. Want als docenten en schoolleiding elkaars 
houding kennen en verschillen erkennen, is het een stuk 
eenvoudiger om leermiddelenbeleid, inclusief beleid 
rondom digitaal leermateriaal, te formuleren. Wat 
vindt een individuele docent van het leermateriaal? 
Hoe wil hij zijn rol als docent invullen? Hoe staat hij 
ten opzichte van ict, ten opzichte van zijn persoonlijke 
ontwikkeling en – meer in het algemeen – ten opzichte 
van schoolontwikkeling en/of innovatie? Plus: hoe zit het 
met de school als geheel en met de vaksecties en teams?

Om tijdens een eerste bijeenkomst met docenten direct 
aan de slag te kunnen gaan, is een aantal instrumenten 
en checklists beschikbaar. De deelnemers vullen 
daarbij voor aanvang een vragenlijst in (of bekijken 
de vragen), zodat het onderlinge gesprek meteen 
over de kern van de zaak gaat. Zie bijvoorbeeld het 
online instrument Stappenplan Leermateriaalkeuze 
op www.eengezondebasisvoorgoedonderwijs.nl 
of de brochure Leermateriaal, Keuzes voor uw 
school op downloads.kennisnet.nl/algemeen/
LeermateriaalKeuzesvooruwschool.pdf.

Sinds kort is daarvoor ook beschikbaar de 
LeermiddelMentality test, gebaseerd op onderzoek van 
Onderzoeksbureau Motivaction. Dit onderzoek (onder 826 
docenten) richtte zich op de houding van vo docenten 
ten opzichte van leermateriaal. Uiteindelijk werden 
vier typeringen vastgesteld die de houding beschrijven. 
Hieruit blijkt overigens dat niet de traditionele indeling 
(leeftijd, sekse, vak, schoolsoort, schoolgrootte of 
denominatie) de keuze en het gebruik van materiaal van 
docenten bepaalt, maar dat hun houding ten opzichte 
van het leermateriaal doorslaggevend is. 
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Vier	segmenten
Tevreden Coaches, Gedegen Vakvrouwen en -mannen, 
Eigenzinnige Arrangeurs en Kritische Idealisten: 
dat zijn de vier typeringen die de houding - de 
‘LeermiddelMentality’ - ten opzichte van leermateriaal 
weergeven (zie figuur 1). Docenten uit de groep 
‘Tevreden Coaches’ (18% van de onderzoeksdeelnemers) 
gaan vrij om met leermiddelen. Zij zijn vooral op zoek 
naar materiaal dat ‘werkt’ voor hun leerlingen. Dat 
kan de ene keer een methode zijn en een andere keer 
zelf samengesteld materiaal. Docenten uit de groep 
‘Gedegen Vakvrouw of –man’ (34%) zijn meer gericht 
op methoden die structuur, gemak en een duidelijke 
leerlijn bieden. De groep ‘Eigenzinnige Arrangeurs’ 
(37%) daarentegen wil, naast de methode, regelmatig 
zelf samengesteld en ontwikkeld materiaal gebruiken. 
Zij hechten relatief veel belang aan flexibiliteit en 
aan open leermateriaal. De ‘Kritische Idealisten’ (11%) 
tenslotte willen vooral het beste van het beste voor 
hun leerlingen, maar ervaren daarbij een gebrek aan 
ondersteuning.

Figuur 1: vier segmenten

De verschillen zijn telkens relatief: het gaat om 
significante afwijkingen van het betreffende segment 
ten opzichte van de totale steekproef. Een individuele 
docent behoort nooit uitsluitend tot één van de 
segmenten. De houding van een docent vertoont dus, in 
meer of mindere mate, overeenkomsten met elk van de 
segmenten.

De houding van docenten ten opzichte van leermiddelen 
verschilt op zes dimensies:

	■ Gerichtheid op methode
	■ Gebrekkige ondersteuning
	■ Tevredenheid met gebruikte leermiddelen
	■ Individualisme
	■ Behoefte aan flexibiliteit
	■ Tijdsklem

De vier segmenten zijn gebaseerd op de manier waarop 
de docent omgaat met deze zes dimensies. Elk segment 
vertoont zoveel mogelijk overeenkomsten binnen het 
segment en verschilt zoveel mogelijk ten opzichte van 
de andere segmenten.

De	degelijke	vakvrouw/man
De resultaatgerichte, solide methodegebruiker met een 
sterk verantwoordelijkheidsbesef, die vertrouwt op het 
gemak, de structuur en de kwaliteit van de methode.

Docenten die tot deze groep worden gerekend hebben 
veel vertrouwen in de methode van de educatieve 
uitgever. Deze methode biedt hen voldoende 
mogelijkheden om flexibel met het materiaal om te gaan. 
Ze vinden het belangrijk dat de doorlopende leerlijn is 
gewaarborgd, dat de leerlingen een leerboek hebben en 
dat er toetsen beschikbaar zijn. Ze maken veel gebruik 
van methodesites en ander vakgericht digitaal materiaal. 
Ze hebben geen tijd om zelf materiaal te ontwikkelen, 
samen te stellen of op te zoeken. Ze zijn voldoende 
tevreden over het leermateriaal dat ze gebruiken 
en vinden dat je het ontwikkelen van hoogwaardig 
leermateriaal aan experts moet overlaten .
Deze groep ziet zichzelf vooral als taakbewuste 
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Ken de (digitale) LeermiddelMentality van docenten

vakdocent. Zij geven graag uitleg en hebben een 
voorkeur voor de klassikale onderwijsvorm. Hun doel 
is ervoor zorgen dat leerlingen een diploma behalen. 
Ze beschouwen goede leermiddelen noodzakelijk voor 
goed onderwijs. Ze gebruiken, indien voorhanden, 
graag materiaal van collega-docenten. Ze geven aan 
dat ze in het algemeen te weinig tijd hebben om met 
leermiddelen bezig te gaan, maar voelen zich op het 
gebied van technische ondersteuning wel voldoende 
gefaciliteerd door de schoolleiding. Zij vinden dat ze 
te veel moeten organiseren om individuele leerlingen 
maatwerk te bieden.

Digitale houding: minder gericht op ict
	■ minder gebruik van open source materiaal en wiki’s
	■ minder bezoek dan andere segmenten aan de 
websites digischool.nl en digitaalleermateriaal.
kennisnet.nl
	■ vinden dat zij minder dan gemiddeld met ict overweg 
kunnen
	■ zien minder dat ict hun onderwijs verbetert
	■ minder behoefte aan digitale beschikbaarheid van 
leermiddelen
	■ bezoeken wel vaker sites over een specifieke 
onderwijsmethode

De	eigenzinnige	arrangeur
De actieve, zelfbewuste pedagoog, die graag eigen 
leermateriaal samenstelt dat de zelfstandigheid van de 
leerlingen bevordert. Hij gebruikt daarvoor actuele, 
flexibele en open source bronnen.

Docenten die tot ‘de eigenzinnige arrangeurs’ 
gerekend worden, gebruiken deels een methode, deels 
gearrangeerd materiaal en deels eigen materiaal. 
Ze voelen een grote behoefte om ‘iets’ te doen en 
lesmateriaal op maat te maken voor individuele 
leerlingen. Ze zouden bovendien graag mee willen 
werken aan een nieuwe lesmethode van een uitgever. 
Het zelf samenstellen helpt hen de lessen uitdagend 
te houden. Deze docenten vertrouwen niet zonder 

meer op de kwaliteit van de methode en missen vooral 
flexibiliteit. Ze voelen zich beperkt in hun vrijheid 
door de methode die ze hanteren. Ze waarderen open 
leermateriaal.

Ze zien zichzelf vooral als begeleider van het 
leerproces. Tevreden zijn ze als hun leerlingen 
zelfstandig leren werken en denken. Het diploma is 
wel belangrijk, maar staat niet op de eerste plaats. 
Ze zien hun onderwijs verbeteren door het zelf 
samengestelde materiaal. Dit materiaal zorgt er voor 
dat hun onderwijs uitdagend blijft. Zelf materiaal 
ontwikkelen kunnen ze prima; een expert, zo is hun 
ervaring, hebben zij daar niet voor nodig. Ze staan 
vaak niet achter de leermiddelen die ze gebruiken. Ze 
missen in enige mate technische ondersteuning door 
de schoolleiding en zijn ook niet geheel tevreden over 
het budget voor de leermiddelen. Ze staan positief 
tegenover samenwerking met andere scholen en 
verwachten dat het lesmateriaal daardoor verbetert.

Digitale houding; gemiddelde gerichtheid op ict
	■ wel sterke vraag naar digitale beschikbaarheid van 
leermateriaal
	■ meer gebruik dan andere segmenten van open source 
software en materiaal met creative commons licentie

Vera Simon Thomas
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De	tevreden	coach
De energieke, onafhankelijke organisator, die goed 
weet met welk leermateriaal hij zijn leerlingen 
inspireert en motiveert voor zijn onderwijs/vak.

Docenten die behoren tot categorie ‘tevreden coach’ 
vinden leermiddelen relatief onbelangrijk voor de 
kwaliteit van hun onderwijs. Ze voelen zich bekwaam 
en vrij om te gebruiken wat ze nodig hebben om op 
een motiverende manier les te geven. Ze weten heel 
goed aan welke kwaliteitscriteria hun leermateriaal 
moet voldoen. Ze voelen zich niet beknot door de 
methode, want ze maken er flexibel gebruik van. Het zelf 
samenstellen van het leermateriaal maakt het onderwijs 
uitdagend voor hun leerlingen. Ze staan achter het 
leermateriaal dat ze gebruiken.

Ze zien zichzelf vooral als motivator en willen 
hun enthousiasme voor hun vak op hun leerlingen 
overbrengen. De tevredenheid van de leerlingen met 
het leermateriaal is voor hen heel belangrijk. Ze voelen 
zich in hoge mate ondersteund door de schoolleiding. 
Er zijn voldoende pc´s en technische mogelijkheden 
om leerlingen maatwerk te bieden. Ze hebben genoeg 
tijd om zelf materiaal te maken en/of op zoek te gaan 
naar geschikt materiaal. Ze nemen regelmatig een 
leidinggevende rol op zich en voelen zich betrokken bij 
buitenschoolse activiteiten, zoals het schoolkamp.

Digitale houding: gemiddelde gerichtheid op ict
	■ vinden zichzelf wel goed overweg kunnen met ict op 
school
	■ maar hebben minder dan andere segmenten de wens 
om leerlingen individueel achter een computer te 
laten werken

De	kritische	idealist
De veeleisende, vakgerichte didacticus, die vertrouwt 
op de kwaliteit van de methode, maar meer maatwerk en 
actualiteit wil. Hij mist de ondersteuning die hij nodig 
heeft om deze ambitie te realiseren.

Docenten die tot ‘de kritische idealisten’ behoren, 
hebben hoge verwachtingen van leermiddelen. Ze 
hechten eraan dat leermiddelen zijn gebaseerd op 
de nieuwste inzichten binnen hun vakgebied. Zonder 
goed leermiddel voelen ze zich niet zeker van hun 
onderwijs. Ze vinden de houvast en structuur die 
hun methode biedt makkelijk, maar voelen zich 
daardoor tegelijkertijd sterk beperkt in hun vrijheid. 
Ze zijn niet erg tevreden over de methode die ze 
gebruiken en vinden dat methodes vaak onvoldoende 
maatwerk bieden. Ze maken relatief vaak gebruik van 
methodensites. Ze hebben geen tijd om zelf materiaal 
te ontwikkelen en/of samen te stellen. Ze willen 
graag samenwerken met een expert om een goed 
leerarrangement te maken.

Ze zien zichzelf vooral als de begeleidende trainer. Ze 
hebben behoefte aan didactische vernieuwing en willen 
het beste van het beste, ook wat maatwerk betreft. Maar 
ze zien zichzelf niet als de ontwikkelaar of arrangeur 
die dat maatwerkmateriaal samenstelt. Ze hechten veel 
belang aan het zelfstandig leren van leerlingen. Om dat 
doel te bereiken, denken ze maatwerk nodig te hebben, 
al vrezen ze dat dit onvoldoende uit de verf komt door 
volle klassen en organisatorische belemmeringen. Ze 
voelen zich bij de keuze van leermiddelen te sterk 
afhankelijk van hun sectie, maar zouden wel graag 
met hun sectie aan verbetering van hun methode 
werken. Ze nemen niet vaak een leidinggevende rol in 
de school op zich, zijn individualistisch ingesteld en 
werken liever met hun eigen materiaal dan dat van hun 
collega’s. Ze missen op hun school de mogelijkheden 
om met ict te werken. Ze staan soms wat alleen in hun 
ambities, voelen zich niet voldoende gesteund door de 
schoolleiding om het onderwijs te geven dat ze voor 
ogen hebben: elke leerling op maat bedienen. Ook 
missen ze geschikte technische middelen en de tijd om 
dat te doen. 

Digitale houding:
	■ vinden dat ict hun lessen beter maakt
	■ laten leerlingen graag individueel achter een 
computer werken
	■ maken minder dan andere segmenten gebruik 
van elektronische leeromgeving of het digitale 
schoolbord.

Figuur 2: digitale mentality per segment

Algemene	en	specifieke	resultaten	over	de	ict	
houding
Wat opvalt, is dat 81% van de deelnemende docenten 
de kwaliteit van het leermiddel een basisvoorwaarde 
voor goed onderwijs vindt. Bijna 70% wil dat zijn 
school leermiddelenbeleid ontwikkelt. Tweederde 
van de docenten geeft aan behoefte te hebben aan 
scholing om leermateriaal flexibel toe te passen. 
Meer dan driekwart (79%) vindt een samenwerking 
tussen scholen en uitgevers essentieel voor goed 
leermateriaal. Wat verder opvalt is dat 71% het door 
hen zelf ontwikkelde materiaal uitsluitend wil delen als 
ze zeker zijn van de kwaliteit. De helft van de docenten 
wil dat leerlingen over een eigen laptop beschikken en 

65% is van mening dat hun lessen beter worden door 
ict. 66% vindt dat er te weinig pc’s zijn, 72% wil graag 
een digitaal schoolbord, 57% vindt dat ze goed met 
ict in de klas overweg kunnen, 39% maakt het liefst 
gebruik van digitaal lesmateriaal en print dit eventueel 
uit. Opvallend: slechts 13% van de lestijd werken de 
leerlingen één op één met de computer. 

Uit bovenstaande cijfers spreekt een behoorlijk ambitie 
van docenten en blijkt dat sprake is van een zoektocht 
naar kwalitatief goede leermiddelen. De houding ten 
opzichte van digitaal materiaal is in het algemeen 
positief, terwijl er tegelijkertijd veel onzekerheid 
bestaat over de vraag hoe dit kan worden gerealiseerd.

Toekomst?
Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om het vinden 
van de juiste mix tussen methoden, zelf ontwikkeld 
of gearrangeerd materiaal en open leermateriaal, al 
dan niet in digitale vorm. Bij het ontwikkelen van het 
leermiddelenbeleid en het stimuleren van het gebruik 
van digitaal leermateriaal moet dan ook rekening 
worden gehouden met de verschillen in houding tussen 
docenten. Van groot belang hierbij is dat docenten 
en schoolleiding samen bepalen wat nodig is op hún 
school, voor hún leerlingen.

Het Programma Leermiddelenbeleid is een project van 
de VO-raad. Het onderzoek en instrument is tot stand 
gekomen in samenwerking met de Lerarenkamer, de 
GEU, docenten en schoolleiders, onderwijsdeskundigen 
van de SLO en Kennisnet. Meer informatie over het 
programma, de test en het onderzoek is te vinden op 
www.leermiddelenvo.nl of www.vo-raad.nl.

Gebruikte	bronnen
	■ Ophir, E., Nass, C. & Wagner, A. D. (2009). Cognitive 
control in media multitaskers. PNAS, 106 (37), 15583-
15587.
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Theo Eijspaart

“De beschikbaarheid van bruikbaar digitaal 
leermateriaal is één van de meest weerbarstige 

barrières die verdere integratie van ict binnen het 
onderwijs in de weg staan” (Kennisnet, 2009). 

Leggen docenten, als het gaat om het inzetten van 
digitaal leermateriaal, de lat niet te hoog voor 
zichzelf? Ze zijn onzeker over hun eigen capaciteiten 
en voelen de druk van de schoolleiding – die hun 
ict-kennis en -vaardigheden overschat – om met ict 
te werken in de klas. Ze weten niet aan welke digitale 
toepassingen hun leerlingen het meeste hebben, 
omdat ze er zelf onvoldoende ervaring mee hebben 
en omdat er nog te weinig onderzoek is gedaan naar 
leerrendement. Als ‘digital immigrants’ maken ze zich 
ongerust of ze de innovaties in digitale communicatie 
waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd, kunnen 
bijbenen. Ze willen hun lessen wel laten aansluiten op 
de leefwereld van de leerlingen, maar weten daar niet 
genoeg vanaf. Experts houden hun voor dat de huidige 
generatie scholieren uit totaal ander hout gesneden is 
(“Ze leven, denken en leren anders.”) en een moderne 
les zou echt niet meer kunnen zonder inzet van iPhone 
en World of Warcraft. 

Wanneer de docent echter de dialoog aangaat met zijn 
leerlingen, zal hij ontdekken dat hun leerbehoeften 
en -vaardigheden niet wezenlijk verschillen van die 
van vorige generaties. Hun mediagebruik is weliswaar 
zeer intensief en gevarieerd, maar zij verwachten 
niet dat deze technologisch hoogstaande digitale 
communicatievormen worden vertaald naar educatieve 
toepassingen. Leerlingen willen de computer en 
internet op school gebruiken wanneer dat voordelen 
biedt op de aspecten snelheid, toegankelijkheid, 
overzichtelijkheid, structuur en afwisseling. Niet meer 
en niet minder. En digitaal materiaal dat aan deze 
eisen voldoet is in grote mate beschikbaar.

Tieners	en	Twitter
Matthew Robson. Niet veel mensen hadden vóór juli 2009 
van hem gehoord. Maar afgelopen zomer publiceerde 
onderzoeksbureau Morgan Stanley Research Europe 
een rapport van zijn hand dat de mediawereld op zijn 
kop zette. Terwijl industrieleiders en gerenommeerde 
experts met elkaar discussieerden over verdienmodellen 
van sociale media als Twitter, stelde Robson 
ontnuchterend vast dat de consument van morgen 
niet bereid is daarvoor te betalen. Zijn constatering 
“Tieners gebruiken geen Twitter” haalde de voorpagina 
van de Financial Times (Edgecliff-Johnson, 2009). De 
reden? Matthew Robson was op dat moment 15 jaar (en 
7 maanden, om precies te zijn). De scholier liep stage 
bij Morgan Stanley in Londen toen het bureau hem vroeg 
de mediagewoonten van zijn vrienden te beschrijven. 
Robson rapporteerde dat tieners niet twitteren omdat 
het te kostbaar is en de tweets toch niet door vrienden 
worden gelezen. “One of the clearest and most thought-
provoking insights we have seen”, aldus Edward Hill-
Wood, directeur bij Morgan Stanley.

Drs.	Theo	Eijspaart is oud-docent in het vo en mbo 
en ontwikkelde als educatief uitgever formele en 
informele leermiddelen, zowel analoog als digitaal. 
Als zelfstandig adviseur en projectmanager doet hij 
regelmatig kwalitatief onderzoek naar het gebruik en 
de waardering van leermiddelen door docenten en 
leerlingen.

26.	Bruikbare	digitale	leermiddelen?		
	 Vraag	het	de	leerling!

De	lessen	van	Matthew	Robson
Wat kunnen we van de Matthew Robson-case leren als 
we op zoek gaan naar bruikbaar digitaal leermateriaal? 
Eén: ‘experts’ zitten er soms behoorlijk naast als ze 
kenmerken, zoals mediagebruik, toeschrijven aan 
de jongere generatie. En twee: jongeren blijken 
zelf goed in staat om hun gedragingen, wensen en 
behoeften te verwoorden. Beleid rond de inzet van 
leermiddelen dat gebaseerd is op vooronderstellingen 
en projecties schiet zijn doel voorbij. “Als binnen 
het onderwijs wordt gepleit voor de inzet van sociale 
media als Twitter, dan wordt veelal beargumenteerd 
dat jongeren deze media in hun dagelijks leven 
gebruiken” (Rubens 2009). In het streven om “een 
leuke, interactieve en uitdagende les neer te zetten 
voor de huidige generatie” worden op weblogs al 
zonder terughoudendheid suggesties voor educatieve 
toepassingen van dit sociale medium uitgewisseld 
(Onderwijsvanmorgen.nl). Maar men gaat niet de 
dialoog aan met leerlingen om van hen te leren of 
zij daadwerkelijk een medium als Twitter intensief 
gebruiken én of zij het prettig zouden vinden als dit 
medium ingezet wordt in het onderwijs.

“De	leefwereld	van	de	leerlingen”
De primaire vraag is: waarom moeten media die door 
leerlingen in hun privéleven gebruikt worden, een 
plaats krijgen in de les? Dat heeft alles te maken met 
het meestal onbeargumenteerde uitgangspunt dat 
onderwijs moet aansluiten bij de leefwereld van de 
leerlingen. “Een leuke gedachte die de meeste mensen 
wel onderschrijven” (Van den Berg, 2008). Onderwijs 
aansluiten leefwereld leerlingen: de combinatie van 
deze vier woorden (bijna een mantra) levert bij Google 
meer dan 30.000 zoekresultaten op! Leerrendement 
lijkt bij deze overweging ondergeschikt aan motivatie, 
waarbij termen worden gehanteerd als leuk, 
aantrekkelijk, herkenbaar en praktisch toepasbaar. 

Over hoe die leefwereld van de leerlingen er uitziet 
bestaan de meest wilde beelden, vooral over het 
digitale mediumgebruik en de invloed daarvan op 
de wijze van informatie vergaren en verwerken. 
Voorstellingen die de (oudere) leraar doet vrezen 
dat welk digitale leermateriaal hij de leerlingen 
ook voorzet, dit nooit zal kunnen voldoen aan de 
hooggespannen verwachtingen van de klas. “Voor 
scholieren is gebruik van digitaal lesmateriaal 
vanzelfsprekend, ze zijn immers zo gewend met 
computers en mobieltjes om te gaan, die dingen zijn 
een deel van hun leven. Mede daarom nemen ze geen 
genoegen met een zelfgemaakt vakantiefilmpje van de 
docent” (Van der Lit, 2009).

Een	generatie	van	Einsteins
De digitale ‘revolutie’ heeft niet alleen technologische 
innovaties geïntroduceerd, maar lijkt ook de 
generatiekloof verdiept te hebben. Relatief onhandige 
volwassenen moeten elk nieuw apparaat moeizaam 
leren snappen om het te kunnen inzetten voor die ene 
handeling waarvoor ze het hebben aangeschaft. De 
huidige schoolgaande generatie is echter opgegroeid 
in de digitale wereld en heeft er spelenderwijs mee 
leren omgaan. Apparaten dienen hen, niet andersom. 
Ze zijn slimmer en sneller met media dan hun 
voorgangers. Ze worden de ‘screenagers’ genoemd 
(Bontekoning, 2007) of ‘de generatie Einstein’ (Boschma 
e.a., 2006). Wim Veen (2009) gebruikt de term ‘Homo 
Zappiens’ voor de jongeren die opgroeien met een 
muis in de hand en een computer als eerste venster 
op de wereld. De ‘digital natives’ zijn op vele vlakken 
anders dan jongeren van eerdere generaties, zo 
wordt beweerd. Zij kunnen multitasken, zijn 24 uur 
per dag bereikbaar, leren en leven in verschillende 
(online) netwerken. Ze zijn niet individualistisch maar 
collectivistisch ingesteld. Dankzij MSN en mobiel staan 
ze doorlopend in contact met vrienden. Hun manier 
van informatie verwerken lijkt meer op het creatief 
en multidisciplinair denken van Einstein dan op het 
rationeel, logisch en lineair denken van Newton.
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Onzekere	docenten
Leraren in het voortgezet onderwijs hebben voor 
het beroep gekozen omdat ze met leerlingen willen 
omgaan, en ook uit liefde voor hun vak dat ze graag 
aan de leerlingen willen overbrengen. Ze ontlenen 
daaraan het meeste werkplezier (Vogels, 2009), maar de 
onzekerheid over de inzet van digitaal lesmateriaal is 
groot. Vrijwel iedere leraar kan een computer bedienen 
en omgaan met basisprogramma’s voor tekstverwerking 
en e-mail. Het zelfvertrouwen is echter beduidend 
lager rond specifieke ict-vaardigheden: slechts de helft 
van alle leraren kan de computer als didactisch hulp-
middel inzetten voor de inrichting en organisatie van 
leerprocessen. Het management overschat de bekend-
heid van leraren met de didactische mogelijkheden van 
ict. Vanuit het hiervoor geschetste perspectief wekt 
het geen verbazing dat leraren claimen dat te weinig 
‘geschikt’ digitaal leermateriaal voorhanden is, terwijl 
zowel commerciële als niet-commerciële aanbieders 
aangeven dat inmiddels honderdduizenden digitale 
leerobjecten beschikbaar zijn. Het is immers minder 
bedreigend om de oorzaak van het achterblijvende 
succes van ict-doelstellingen buiten zichzelf te zoeken.

Multitasken?	Was	het	maar	waar!	
De ict-kloof tussen jongeren en ouderen is echter 
minder groot dan verondersteld. Kwalitatief onderzoek 
schetst namelijk een beeld van de huidige school- 
populatie dat sterk afwijkt van hoe ze afgeschilderd 
zijn door de ‘deskundigen’. 

Scholieren bevestigen in interviews intensieve media- 
gebruikers te zijn: 12- t/m 14-jarigen besteden 
gemiddeld per dag 73 minuten aan internet, 52 
minuten aan games en 22 minuten aan hun mobiel. 
15- t/m 19-jarigen zitten elke dag 100 minuten op 
internet, zijn 38 minuten aan het gamen en zijn 33 
minuten druk met hun mobiel (Sikkema, 2009). Martine 
Delfos wijst zelfs op toenemende schooluitval vanwege 
computerverslaving (Aarts, 2009). 

Maar de stelling dat de huidige generatie jongeren 
uitvoerige kennis en vaardigheden bezitten ten aanzien 
van nieuwe technologie is empirisch niet houdbaar. 
Jongeren herkennen zich ook niet in typeringen als 
digitale generatie. Steeds meer, maar lang niet alle, 
jongeren beschikken over behoorlijke ict-vaardigheden. 
Bovendien zijn jongeren die over ict-vaardigheden 
beschikken niet per definitie informatievaardig. 
Als het gaat om gebruik van ict voor onderwijstaken 
zijn jongeren veel minder handig dan vaak wordt 
aangenomen. De typering ‘Google-generatie’ gaat 
op voor hooguit een kwart van de jongeren; de 
meerderheid zet slechts eenvoudige technologie in 
voor simpele communicatiebehoeften en voor vermaak 
(Kanters, 2009; Groeneveld, 2008). “Er wordt helemaal 
géén huiswerk gemaakt terwijl ze tv kijken, Hyven 
of de iPod updaten. Was het maar waar!” (De Leuw 
e.a., 2008). Voor schoolwerk verkiezen scholieren uit 
zelfbescherming vaak een boek boven de computer, 
omdat ze dan niet worden afgeleid door popups van 
MSN en Hyves op het scherm. De rol van de leraar 
wordt door de jongeren niet anders gezien dan in 
voorgaande generaties. De gedachte dat deze generatie 
een nieuw soort onderwijs nodig heeft, behoeft dus op 
zijn minst enige nuancering. Bovendien moet rekening 
gehouden worden met het feit dat privé en school twee 
afzonderlijke domeinen zijn en dat jongeren het niet 
op prijs stellen wanneer bijvoorbeeld applicaties als 
MSN en Hyves voor studiedoeleinden worden gebruikt.

Betrek	de	leerling
Leraren en leerlingen staan er vaak niet bij stil dat 
ze ook mét elkaar kunnen spreken over het onderwijs. 
Elf procent van de leerlingen praat nu al mee over ‘de 
boeken’ die worden gebruikt en 35 procent wenst op 
dat gebied meer inspraak. De mening van de leerlingen 
betrekken bij het formuleren van beleid en de selectie 
van leermiddelen is logisch, omdat zij het intensiefst 
met de leermiddelen omgaan. Het laat de leerlingen ook 
anders aankijken tegen de school: van ‘afzetten tegen’ 
naar ‘inzetten voor’ het eigen onderwijs. 

Bruikbare digitale leermiddelen? Vraag het de leerling!

Leerlingen meer inspraak geven in de gang van zaken 
op school leidt tot verbetering van het onderwijs en 
van het leren van leerlingen. Er zijn verschillende 
vormen van leerlingenparticipatie, van formele 
overlegorganen als de medezeggenschapsraad tot 
informele contacten tussen leerlingen en docenten. 
Die laatste vormen hebben naar verwachting het 
meest direct effecten op de lessen (Sol e.a., 2008). Het 
beoordelen van leermiddelen door de leerlingen kan 
meer of minder gestructureerd gebeuren, met behulp 
van (gestandaardiseerde) vragenlijsten of in een 
informeel, individueel of groepsgesprek. Dat levert 
misschien geen representatief onderzoek op, maar wel 
bruikbare criteria (Vermeulen 2007). 

Het Stedelijk Lyceum Enschede bijvoorbeeld laat 
docenten en leerlingen digitale evaluatieformulieren 
invullen bij de leermaterialen in de elektronische 
leeromgeving. Inhoud van de vragenlijst voor docenten: 
inhoudelijke en didactische aspecten, differentiatie, 
zelfwerkzaamheid, leergebied/vakspecifieke leer- en 
denkvaardigheden en ict. De vragenlijst voor leerlingen 
is beduidend korter en gaat in op duidelijkheid, 
moeilijkheid en aantrekkelijkheid van het leermateriaal 
(Rikkerink e.a., 2008). Soms levert het gesprek met 
leerlingen verrassende inzichten op. !mpulse in 
Leeuwarden laat de leerlingen opdrachten maken in het 
digitale, interactieve werkboek. Ze controleren zelf of 
ze het goed gedaan hebben. “Dat je snel je resultaten 
weet, is natuurlijk heel prettig”, zegt een leerling, 
“maar wat ik minder goed vind is dat het programma je 
de kans geeft om te smokkelen. Je kunt achteraf gewoon 
het goede antwoord intikken” (Ebbers e.a., 2008).

Conclusie
Leerlingen worden meestal niet betrokken bij het 
ontwerpen of evalueren van hun leeromgeving. Hun 
perceptie daarvan blijft daardoor onopgemerkt, wat 
de effectiviteit van de leeromgeving vermindert. “Ik 
denk dat het voor mij als volwassene onmogelijk is 
om een goed beeld te hebben van de leefwereld van 
onze leerlingen (...) Daar hebben we de hulp van de 
leerlingen zelf bij nodig” (Van der Berg, 2008). Het 
raadplegen van de leerlingen over leermiddelen levert 
een verhelderend inzicht in hun manier van leven en 
leren op. Zij verwachten niet van hun docent dat deze 
hun even geavanceerd digitaal materiaal voorzet als 
waarmee zij (soms) gewend zijn om te gaan in hun 
vrije tijd. Het gaat ze om snelheid, toegankelijkheid, 
overzichtelijkheid, structuur en afwisseling. Zulk 
materiaal kan de gemiddelde docent best vinden en 
toepassen.

Theo Eijspaart
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Nicolet C.M. Theunissen

De mogelijkheid om altijd en overal te leren is er al. 
De middelen zijn er. Toch maken we er nauwelijks 
gebruik van. Dat heeft niet alleen met motivatie te 
maken of gebrek aan ‘fun’. We zijn niet gewend de 
regie te nemen over ons eigen leren. We missen 
domweg de competenties voor zelfsturend leren. Er zijn 
daarom digitale leermiddelen nodig die helpen bij het 
ontwikkelen van deze competenties. Met leermiddelen 
die het zelfsturend leren steunen, maken we zelf het 
leren op maat.

Alles	kan
Nieuwe digitale leermogelijkheden schieten als 
paddenstoelen uit de grond. Web 2.0, wiki’s, 
e-learning, mobiel leren, e-books; alles is mogelijk, 
alles kan. Dus wat let je om bijvoorbeeld snel wat 
bij te spijkeren onderweg naar een volgende klus? 
Bijvoorbeeld via een serious game op je mobiel. 
Je zou op een bankje in het park stukken kunnen 
bestuderen via e-books. Of je kunt kennis opdoen door 
(online) interactie met collega’s. Dan kun je meteen 
door anderen ontwikkelde digitale leermiddelen 
hergebruiken. Daarna natuurlijk wel even je e-portfolio 
bijwerken zodat je inspanningen zichtbaar worden. 
Alomtegenwoordig leren wordt dit ook wel genoemd, 

ofwel ubiquitous learning. Daarbij is het streven om 
de omgeving zó in te richten dat zij mensen in de 
gelegenheid stelt om altijd en overal te leren (Klopfer, 
2005). Het blijkt een populaire trend: zelden werden 
we als volwassenen zo breed ondersteund in de 
mogelijkheid om echt altijd en overal te leren. Het kan 
dus.

Weerbarstige	praktijk
Toch gebeurt het niet. We maken geen gebruik van al 
die mogelijkheden, hoe belangrijk we het ook vinden 
om ons te blijven ontwikkelen. In plaats daarvan gaan 
we slaafs naar een door de baas aangeboden training. 
Niet precies wat je nodig hebt, maar je bent er eens 
uit en soms steek je er zelfs wat van op. Alleen jammer 
dat er nooit wat lijkt te veranderen in de opzet van die 
trainingen. Bijna altijd klassikaal met wat rollenspelen 
en werken in groepjes. En vergeet niet de evaluatie na 
afloop van de training positief in te vullen. 

Zo’n aanpak motiveert nauwelijks. Een dergelijke cursus 
is nog duur ook: reis, verblijf, werk dat blijft liggen 
of door een vervanger moet worden gedaan. En dat 
terwijl de collega’s, als je van de training terugkomt, 
je nieuw aangeleerde gedrag maar lastig vinden. Tot 
opluchting van iedereen ebt het effect gelukkig snel 
weg. Cynisch? Ja, maar helaas is het de praktijk, de 
transfer of training is vaak zeer matig (Barnard e.a., 
2001). Dat moet anders kunnen.

Dr.	Nicolet	C.M.	Theunissen is psycholoog en chief 
scientist van de afdeling ‘Training Innovations’ TNO 
Human Factors. De vraag ‘Hoe kunnen we mensen de 
regie leren nemen over hun eigen leven’ loopt als een 
rode draad door haar onderzoekswerk.

27.	Altijd	en	overal	leren,	kan	het	al?
Just	for	you
Er zijn wel degelijk pogingen om mensen te motiveren 
voor het leren. Niet voor niets worden serious games 
veelvuldig aangeboden in de hoop zo het leervuur aan 
te wakkeren (Gee, 2005). Voor velen is het een prima 
alternatief voor de standaardtraining: gaming kan 
persoonlijk, interactief en adaptief zijn. Voor vele 
anderen is gaming weer verre van aantrekkelijk. Er zijn 
nog steeds genoeg mensen die liever een boek lezen. 
Kortom, er is geen one size fits all-benadering mogelijk 
bij het volwassen leren. 

Enkele jaren geleden trok het zogenaamde ‘leren op 
maat’ veel aandacht. Daar hoorden termen bij als just 
in time, just for you, just for fun. De kern daarvan is 
dat een leeromgeving precies moet aansluiten bij wat 
een lerende op dat moment nodig heeft. Daarbij moet 
je rekening houden met de persoonlijke beginsituatie, 
voorkeuren en omstandigheden (Van der Moolen, 2006). 
Aansluiten bij de individuele leerbehoeftes vraagt dus 
maatwerk. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Adaptieve	leeromgeving
Idealiter past de leeromgeving perfect bij wat de 
lerende nodig heeft. Adaptieve leeromgevingen noemt 
men dat ook wel. 

Uit literatuur over adaptieve e-learning of mobile 
learning blijkt duidelijk bij welke persoonlijke 
voorkeuren we moeten aansluiten. Ten eerste zijn er 
flink wat publicaties over hoe je rekening moet houden 
met persoonskenmerken (o.a. Felix, 2001). Dat kunnen 
statische kenmerken zijn als sekse of leeftijd, maar 
ook de meer omgevingsafhankelijke kenmerken als 
intelligentie of cultuur. Ten tweede is veel geschreven 
over het belang van aansluiten bij het ervaringsniveau 
van de lerende (onder andere Kabassi e.a., 2004). Denk 
dan aan opleiding, werkervaring of levenservaring. 
Ten derde zijn er de meer dynamische kenmerken die 
met de leervoorkeuren zelf te maken hebben. Er is 
veel empirisch bewijs dat het belangrijk is om aan te 

sluiten bij persoonlijke leerstijlen, leerstrategieën en 
leerdoelen (onder andere Anderson, 2001). 

Alles bij elkaar is er dus flink wat kennis over waarin 
de leeromgeving precies adaptief dient te zijn. Dat 
klinkt veelbelovend.

Adaptief	niet	zaligmakend
Toch zijn er nogal wat haken en ogen aan het streven 
naar adaptieve leeromgevingen. Het is ondanks 
alle studies nog steeds onduidelijk of een digitale 
leeromgeving nu echt aan alle persoonsvoorkeuren 
tegemoet moet komen. Kunnen we volstaan met een 
selectie, of moeten voor de zekerheid alle voorkeuren 
worden verwerkt? 

De adaptieve leeromgeving moet bovendien een 
inschatting maken van iemands persoonlijke 
voorkeuren. Dat kan hoogtechnologisch, bijvoorbeeld 
door cognitive modelling of ingenieuze loggen 
van activiteiten in de leeromgeving. Het kan ook 
laagtechnologisch, door gebruik te maken van 
vragenlijsten en andere vormen van assessment. 

Vervolgens moeten dan ook nog leerinhoud en 
leervorm automatisch worden afgestemd. Hoe slim de 
toekomstige ict-oplossingen ook zijn, een leeromgeving 
die adaptief is aan alle mogelijke combinaties van 
wensen en behoeftes, is praktisch onmogelijk.

Bovendien heeft het streven naar een volledig 
adaptieve leerwereld zo zijn beperkingen. We lopen 
het risico dat de technologie alle beslissingen uit 
handen neemt. De lerende wordt in de rol geduwd 
van passief gebruiker aan wiens wensen volledig 
automatisch tegemoet wordt gekomen. Prikkels om 
zelf actie te ondernemen ontbreken maar al te vaak. 
Kortom, een volledig adaptieve leeromgeving kan haast 
niet en is ook niet wenselijk.
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Lerende	centraal
Laten we het dan van de andere kant benaderen. Zullen 
we niet de alomtegenwoordige leertechnologie centraal 
stellen, maar de lerende? Een lerende die dan naar 
eigen keuze altijd en overal gebruik kan maken van 
een palet aan mogelijkheden. Die de beschikking krijgt 
over een veelheid aan tools en modules, die genetwerkt 
verbonden zijn en samen een passende leeromgeving 
kunnen vormen. Dit lijkt veel op blended learning, 
de aanpak waarbij de docent een uitgebalanceerde 
mediamix van traditionele en digitale leermiddelen 
samenstelt (Boot e.a., 2007). Er is een belangrijk 
verschil: niet de docent maar de lerende zelf stelt de 
mix samen die hem naar het gekozen leerdoel brengt. 
Maar zijn we dan niet terug bij het begin: alles kan, 
maar het gebeurt niet? Kunnen mensen zelf de regie 
nemen over het eigen leren? 

Regie	over	het	eigen	leren	
Iemand die zelfsturend leert neemt de regie over 
het eigen leren door een beroep te doen op anderen 
en naar behoefte (moderne) leermiddelen te kiezen 
(Stubbé e.a., 2008). Als zelfsturende lerende heb je een 
aantal essentiële competenties: 
1. Je bent in staat zelf de controle te nemen over je 

eigen leerproces: waar, wanneer, wat, hoe en met 
wie. 

2. Je gebruikt leerstrategieën: denkt na over een 
persoonlijk leerdoel en plant de weg ernaartoe. 

3. Je reflecteert, zowel op je taakuitvoering als op je 
leer- en ontwikkelproces.

4. Je doet een beroep op je sociale omgeving, die kan 
bestaan uit collega’s of coaches. 

5. Je relateert het leren aan de praktijk omdat je een 
sense of urgency voelt om beter te worden in je 
werk. 

Als je dit allemaal kunt, blijk je efficiënter te leren. 
Het is dus zaak om veel mensen ‘op te leiden’ tot 
zelfsturende lerende. Uit nogal wat onderzoek blijkt 
dat het kan: mensen kunnen zich ontwikkelen tot 
zelfsturende lerenden, ongeacht hun opleidingsniveau 
(Stubbé e.a., 2008). 

Maar de competenties die ervoor nodig zijn, klinken 
behoorlijk veelomvattend. Als je die moet ontwikkelen, 
denk je al snel aan een intensief coachingstraject. 
Wederom niet echt praktisch.

Digitale	leermiddelen	voor	zelfsturend	leren	
Het zou handiger zijn als de technologie hier inspringt 
en mensen helpt de competenties voor zelfsturend 
leren te ontwikkelen. Een leeromgeving die je helpt 
om zelf de controle te nemen over het leerproces. Die 
het gebruik van leerstrategieën en het reflecteren 
stimuleert. Die bovendien leert om een beroep te doen 
op de sociale omgeving. En dat alles in een setting die 
aansluit bij je werkomgeving. 

Dit stelt een aantal eisen aan digitale leermiddelen 
(Theunissen e.a., 2009): 
1. Je kunt keuzes maken. Je kunt de leeromgeving 

overal vandaan benaderen, op elk willekeurig 
tijdstip, met verschillende middelen (bijvoorbeeld 
pda, gsm, laptop). Er is veel content beschikbaar, 
verschillend zowel in inhoud, niveau als vorm. De 
interface van de leeromgeving helpt je je eigen 
leerpaden te kiezen.

2. De leeromgeving stimuleert het gebruik van 
leerstrategieën. In de leeromgeving kun je 
leerdoelen plannen en formuleren. Je krijgt hier 
ondersteuning bij doordat je achterliggende 
theorieën kunt raadplegen en voorbeelden ziet van 
medelerenden.

 Altijd en overal leren, kan het al?

3. De leeromgeving stimuleert dat je reflecteert op 
inhoud en proces, bijvoorbeeld door vragen te 
stellen (‘Heb je bij het geven van dit antwoord aan 
je leerdoel gedacht?’ of ‘Wat zou het gevolg van je 
acties kunnen zijn?’) en je te wijzen op antwoorden 
van medelerenden. 

4. De leeromgeving stimuleert dat je samenwerkt 
met medelerenden. Hun leerdoelen en antwoorden 
zijn zichtbaar. Je kunt zien welke medelerenden 
ook online zijn en er is een lijst met hun 
contactgegevens. 

5. Het leren staat in relatie tot de werkomgeving. De 
setting waarin het leermateriaal geplaatst is en de 
inhoud van discussies sluiten aan bij je dagelijkse 
praktijk.

Deze eisen aan een digitale leeromgeving 
kunnen worden gezien als basisvoorwaarden. De 
alomtegenwoordige leeromgeving wordt zo een 
natuurlijke omgeving om competenties te ontwikkelen 
die nodig zijn voor het zelfsturend leren. 

Zelfsturend	leren	op	maat
We kunnen er nog een schepje bovenop doen en 
nadenken over hoe we meer kunnen aansluiten bij het 
individuele niveau van zelfsturend leren. Laten we als 
voorbeeld de competentie ‘reflectie’ (nummer 3) als 
uitgangspunt nemen en drie niveaus bekijken:

1. Hoog niveau: je staat regelmatig bij jezelf stil en 
betrekt ook anderen daarbij. Je vraagt feedback 
over je eigen functioneren.

2. Middenniveau: je kunt, wanneer je daartoe wordt 
aangezet, stilstaan bij je eigen functioneren en 
anderen betrekken bij je persoonlijke ontwikkeling. 

3. Laag niveau: je maakt geen gebruik van zelfreflectie 
als je leert en gebruik maakt van de leeromgeving. 
Je bent of onvoldoende in staat tot reflectie of je 
ziet daar de toegevoegde waarde niet van in.

Personen bij wie de competentie ‘reflectie’ op hoog 
niveau ontwikkeld is, hebben geen speciale uitwerking 
van de leeromgeving nodig. Die vinden hun weg toch 
wel. Personen die op een middenniveau opereren, 
hebben zeker baat bij de digitale leermiddelen voor 
zelfsturend leren. Daarentegen hebben personen bij 
wie de competentie ‘reflectie’ laag ontwikkeld is, extra 
steun nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van een (e-)coach 
(Theunissen e.a., 2009). 

Hoewel adaptieve leeromgevingen niet zaligmakend 
zijn, blijkt enige adaptatie van belang: in plaats van 
adaptatie aan alle mogelijke persoonsvoorkeuren 
beperken we ons tot adaptatie aan het ervaringsniveau 
van de zelfsturend lerende. Als de lerende immers zijn 
competenties heeft verworven, is hij in staat zelf de 
regie te nemen over het eigen leren. 

Opleiden	voor	zelfsturing
De wereld wordt steeds complexer en dat heeft 
consequenties voor het werk. Zelfsturend en flexibel 
moeten we worden, zodat we voorbereid zijn op 
onvoorziene ontwikkelingen en nog onbekende taken en 
beroepen. 

Zelfsturend werken begint met zelfsturend leren. 
Met digitale leermiddelen die het zelfsturend leren 
steunen, zou het eenvoudiger moeten zijn kennis te 
delen en te leren van eigen en andermans ervaringen. 
Dit biedt meteen een alternatief voor het aloude 
meester-gezel-leren, waaraan door vergrijzing en 
verloop steeds moeilijker vorm te geven valt. Altijd 
en overal leren is noodzakelijk, wil je snel in kunnen 
springen op een steeds veranderende wereld. Een goed 
ontworpen digitale leeromgeving neemt je niet alles 
uit handen, maar helpt mensen wel om een leven lang 
te leren. Altijd en overal leren kan.

Nicolet C.M. Theunissen
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