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Voorwoord

In opdracht van Kennisnet is een pilot uitgevoerd binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
met als doel inzicht te verkrijgen in de wijze waarop docenten ICT inzetten in hun lessen, welke
overwegingen docenten maken om ICT in te zetten en welke factoren op docent- en schoolniveau de
integratie van ICT in de les beïnvloeden. De pilot heeft een drieledig doel:
1) het opdoen van kennis over de ICT-bekwaamheid van docenten in het MBO;
2) scholing van docenten-in-opleiding in hun ICT-bekwaamheid en onderzoeksvaardigheden;
3) te verkennen of de gevolgde werkwijze een bijdrage levert aan de integratie van onderzoek,
opleiding en de praktijk.
Door docenten-in-opleiding tot MBO-docent tijdens hun stage/werk data te laten verzamelen
volgens een vastliggend stramien over het gebruik van ICT in het MBO-onderwijs en hen zelf hierop
te laten reflecteren, is getracht aan de gestelde doelen een bijdrage te leveren. De data van de
docenten-in-opleiding tezamen leverden input op voor het tot stand komen van deze rapportage.
Binnen zeer korte tijd kon deze pilot studie worden ontworpen en uitgevoerd bij de lerarenopleiding
Technisch Beroepsonderwijs van de Hogeschool Windesheim. Opleiders, onderzoekers en studenten
hebben met veel plezier aan de studie gewerkt. Wij hopen daarom dat deze aanpak een vervolg
krijgt.

Wieke Holdampf
Joke Voogt
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Context
Na de publicatie over de inzet van ICT door docenten in het PO en VO (Voogt, et al. 2013) richt deze
pilot zich op de integratie van ICT in het MBO. De aanleiding voor de pilot waarover hier wordt
gerapporteerd, was om te verkennen hoe onderzoek, (leraren)opleiding en de schoolpraktijk beter
op elkaar kunnen worden betrokken als zij vanaf de start met elkaar samenwerken. Deze pilot
probeert daarmee ook een bijdrage te leveren aan inzichten over relevante samenwerkingsvormen
tussen onderzoek en praktijk. Tevens beoogt de pilot bij te dragen aan de ontwikkeling van
docenten-in-opleiding tot didactisch ICT-bekwame docenten (Voogt et al., 2013) en aan hun
onderzoekvaardigheden in een voorgestructureerde onderzoeksomgeving.
De voorgestelde pilotstudie diende daarmee een drieledig doel:


Bijdragen aan kennis op het terrein van didactische ICT-bekwaamheid en de relatie met ICTintegratie in het beroepsonderwijs;
 Vergroten van de didactische ICT-bekwaamheid en de onderzoekvaardigheden van
docenten-in-opleiding tot docent beroepsonderwijs;
 Slaan van een brug tussen onderzoek, opleiding en praktijk;
.
Ten behoeve van doel 2 en 3 is een stage-opdracht geformuleerd vanuit de Beroepsonderwijs en
Volwassenen Educatie (BVE) 1- opleiding voor de docenten-in-opleiding (cursisten genoemd). De
stage-opdracht komt tegemoet aan doel 1 is en richt zich op de vraag hoe docenten die werkzaam
zijn in het beroepsonderwijs ICT in de lespraktijk integreren, vanuit welke overwegingen ze dat doen
en welke factoren op docent- en schoolniveau de integratie van ICT beïnvloeden? In deze stageopdracht wordt antwoord gegeven op de vragen:
1)

Hoe integreren docenten die werkzaam zijn in het beroepsonderwijs onderwijs ICT in de
lespraktijk;

2)

Vanuit welke overwegingen integreren docenten ICT in de lespraktijk;

3)

Welke factoren op docent- en schoolniveau beïnvloeden de integratie van ICT?

In het totaal deden 13 MBO-instellingen mee met in het totaal 70 docenten en 17 ICT-coördinatoren.
Docenten werden geobserveerd, geïnterviewd en geënquêteerd tijdens en na de lessituaties. Dat
heeft een beeld opgeleverd van hoe docenten ICT integreren in de lespraktijk. Cursisten van de BVEopleiding zullen als onderdeel van hun opleiding tijdens hun stage systematisch data verzamelen
over hoe docenten beroepsonderwijs (MBO) ICT integreren in hun lespraktijk, vanuit welke
overwegingen ze dat doen en welke factoren op docent- en schoolniveau de integratie van ICT
beïnvloeden. In de pilot is de dataverzameling uitgevoerd door cursisten van de BVE-opleiding. Deze
cursisten zijn reeds werkzaam in het beroepsonderwijs maar hebben nog geen erkend diploma voor
de functie van docent. De cursisten werden in twee groepen verdeeld en hadden allebei een andere
opleidingsdocent. Een van de opleidingsdocenten was tevens onderzoeker in de pilot. Ter
voorbereiding van het onderzoek werden de cursisten door de twee betrokken opleidingsdocenten
geïnformeerd over de opzet en het doel van het onderzoek. Tevens is tijdens een van de
1

De BVE opleiding , met ingang van schooljaar 2014/2015 Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)-opleiding
genaamd, leidt vakbekwame beroepsbeoefenaren die zich als zij-instromer kwalificeren op voor het beroep van
docent in het MBO.
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bijeenkomsten aandacht besteed aan observeren en aan TPACK (Koehler & Mishra, 2008). Ter
voorbereiding van deze bijeenkomst was lesmateriaal ontwikkeld door het onderzoeksteam.
Weliswaar was het de bedoeling dart de cursisten de data zouden aanleveren volgens een bepaald
format, is dat door de korte termijn waarop de pilot moest worden uitgevoerd en de
onderwijsperiode (vlak voor de zomervakantie) niet in alle opzichten gelukt. Daardoor werden de de
ruwe data door de cursisten op een verschillende manier aangeleverd; van geluidsfragmenten tot
gescande pdf-files. Tevens is gebleken dat niet alle cursisten de instrumenten zo hadden ingezet als
bedoeld hetgeen heeft geleid tot deels onbruikbare gegevens. Na afloop van het onderzoek is er een
afsluitende bijeenkomst geweest van de cursisten met het onderzoeksteam waar de resultaten zijn
besproken en geduid en ervaringen gedeeld. De cursisten die meededen aan het onderzoek moesten
als als onderdeel van de stageopdracht een kort advies geschreven voor hun eigen MBO instelling.
Conceptueel kader
Het conceptueel kader voor het onderzoek is ontleend aan de studie uitgevoerd door Voogt, van
Braak, Heitink, Verplanken, Fisser en Walraven (2013). Zie figuur 1 voor een visualisering. Een
uitgebreide verantwoording voor het kader is te vinden in de genoemde studie. Het conceptueel
kader gaat ervan uit dat docenten de didactische ICT-bekwaamheid van docenten voor een belangrijk
deel bepalen op welke wijze ICT in het onderwijs wordt ingezet, en dat deze inzet van invloed is op
de leeropbrengsten (cognitieve en niet cognitieve leerresultaten). De wijze waarop een docent zijn
didactische ICT-bekwaamheid inzet hangt niet alleen af van persoonlijke kenmerken (zoals kennis- en
vaardigheden, ervaringen en houding en opvattingen), maar ook van de context. In het professioneel
redeneren van docenten zal de context dus altijd een rol spelen. In ons onderzoek hebben we de
kennis en vaardigheden, houding en opvattingen, en het zelfvertrouwen van docenten onderzocht.
We zijn nagegaan hoe zij professioneel redeneerden over een specifiek onderwijssituatie, die een
beeld gaf van de onderwijseigenschappen die al dan niet door ICT werden ondersteund. De context is
in beeld gebracht door na te gaan hoe ICT op het niveau van de instelling is belegd. De
leeropbrengsten van de specifieke onderwijssituatie die is onderzocht zijn geen onderdeel van de
studie.

Didactische ICT-bekwaamheid docent
Kennis en
vaardigheden

Ervaringen

houdingen,
opvattingen

Zelfvertrouwen

Professioneel
redeneren

Onderwijseigenschappen
(met gebruik van
ICT)

Cognitieve en
niet cognitieve
leerresultaten

Context

Figuur 1 Conceptueel kader (ontleend aan Voogt et al., 2013
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Opzet van het onderzoek

Onderzoeksvraag. Hoe integreren docenten die werkzaam zijn in het beroepsonderwijs onderwijs ICT
in de lespraktijk, vanuit welke overwegingen doen ze dat en welke factoren op docent- en
schoolniveau beïnvloeden de integratie van ICT?
Respondenten. De MBO-instellingen (n=13) die deelnamen aan het onderzoek zijn de instellingen
waaraan de cursisten van de BVE-opleiding stage liepen/werkzaam zijn. Elke cursist had de opdracht
het onderzoek uit te voeren bij vier docenten en de ICT coördinator van de deelnemende MBO
instelling. In het totaal konden de gegevens van 70 docenten en 17 ICT-coördinatoren voor het
onderzoek worden gebruikt.
Instrumenten. Er zijn vier instrumenten ingezet; een observatielijst, een scorelijst (lijst waarin de
interviewer “scoort” op bestaande items naar aanleiding van de inhoud van het interview) en twee
vragenlijsten.
Observatielijst: Elke docent werd geobserveerd aan de hand van de observatielijst en aansluitend
vond een interview plaats waarin de docent in de gelegenheid werd gesteld om de ICT-inzet toe te
lichten dan wel te onderbouwen. Op basis van de observatielijst werden de onderwijseigenschappen
vastgesteld. De observatielijst is ontwikkeld op basis van onderdelen van het instrument van Voogt et
al. (2013) zie bijlage 1.
Interviewschema en scorelijst interview docenten. Om het professionele redeneren van docenten
vast te stellen werd na afloop van de les docenten geïnterviewd over de geobserveerde les aan de
hand van een gestructureerd interview. Het interview werd vervolgens door de cursist verwerkt in de
“kijk van de docent”-lijst. Zie bijlage 2 en 3.
Vragenlijst docenten. Door de geobserveerde docent werd een vragenlijst ingevuld die eerder
gebruikt was in het onderzoek van Voogt et al. (2013). Deze vragenlijsten zijn aangepast voor de pilot
binnen het MBO. Na de aanpassingen heeft een controle plaatsgevonden door de beoogde
gebruikers (docenten en ICT-coördinator) (zie bijlage 4). Met deze vragenlijst konden kennis- en
vaardigheden, houding en opvattingen en zelfvertrouwen worden vastgesteld, evenals de perceptie
van de docent over de wijze waarop ICT binnen de instelling is belegd. De vragenlijst bestond uit
vragen die beantwoord werden met behulp van een 5-punts Likert schaal.
Vragenlijst ICT-coördinatoren. De ICT-coördinatoren hebben een vragenlijst ingevuld die grotendeels
overeenkomt met de vragenlijst voor de docenten. Aansluitend heeft een interview/gesprek
plaatsgevonden over de vragenlijst zodat aanvullende informatie dan wel een toelichting kon worden
geven, op deze wijze werd de perceptie van ICT coördinatoren vastgelegd betreffende de wijze
waarop ICT in de instelling is belegd. (zie bijlage 5).

6

Schaalscores. De betrouwbaarheid van de schalen in de vragenlijst is vastgesteld met Cronbach’s alfa
(zie ook tabel 1). Een waarde hoger dan 0.7 geeft over het algemeen aan dat een schaal als
betrouwbaar kan worden beschouwd.
Tabel 1. Overzicht schaalscores
Naam
TPACK-eigen lessituatie

# vragen
8

TPACK-leiderschap

2

Wijze van lesgeven

10

ICT-bekwaamheid:
vaardigheid van de
docent

7

Schoolfactoren die de
inzet van ICT
beïnvloeden

7

Antwoordcategorieën
1 (volledig oneens)
2 (oneens)
3 (noch eens/noch
oneens)
4 (eens)
5 (helemaal mee eens)
1 (volledig oneens)
2 (oneens)
3 (noch eens/noch
oneens)
4 (eens)
5 (helemaal mee eens)
1 (niet of nauwelijk)
2 (af en toe)
3 (tamelijk vaak)
4 (vaak)
5 (heel vaak)
1 (helemaal niet)
2 (basaal)
3 (gevorderd)
4 (zeer gevorderd)
1 (bijna nooit)
2 (soms)
3 (regelmatig)
4 (vaak)

Cronbach’s alpha
0.87

0.70

0.70

0.91

0.88

.
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Resultaten
Perspectief docent
Onderzoeksvraag 1: Hoe integreren docenten die werkzaam zijn in het beroepsonderwijs onderwijs
ICT in de lespraktijk

Er is een grote diversiteit aan vakken in de geobserveerde lessen; het vak rekenen komt vijf maal
voor, Engels, Excel en Nederlands twee maal. De overige lesinhouden (59) zijn vakspecifiek zoals
bijvoorbeeld php, elektrochemie, aandrijftechniek, eetstoornissen, menuleer, fasen van de
ontwikkeling van een baby, webdesign, chauffeurspraktijkles, etc. Om een beeld te kunnen vormen
hoe de geobserveerde lessen er uit hebben gezien, zijn in kaders een aantal beschrijvingen
weergegeven.
Voorbeeld binnen een les uit de bouwsector
Docent geeft uitleg over het doel van de les en geeft aan waarom er een observant aanwezig is. In de
les maakt de docent gebruik van laptop, beamer en Powerpoint. De docent wisselt klassikale les af
met digitaal werkboek (Coflex). Aan het begin van de les worden de cijfers van laatste toets digitaal
gepresenteerd op het grote beeldscherm zodat alle studenten gelijktijdig hun scores kunnen zien.
Hierdoor ontstaat er hilariteit en geroezemoes in de klas, de ene student heeft een 8 en de andere
een 2. De docent geeft door middel van voorbeelden via digitaal werkboek en het uittekenen op het
bord van diverse constructie en berekeningen een interessante en interactieve les. De docent legt
diverse constructies uit en stelt daarbij veel vragen aan de studenten.

Uit de observaties blijkt dat 68.6% van de docenten ICT inzet om zowel de inhoud als de didactiek te
versterken. Tijdens de les waarbij ICT wordt ingezet, wordt de software 67.1% en de hardware voor
71.4% door de student èn docent gebruikt. Onderstaand figuur (1) toont hoe de docent en/of de
student gebruik maakt van software. Door de docent wordt presentatiesoftware met 52.9% het
meest gebruikt gevolgd door het inzetten van internet met 38.6%. De student maakt tijdens de les (in
opdracht van de docent) het meest gebruik van internet 51.4% en de verwerkingssoftware 35.7%
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Figuur 1. Gebruik software door docent en/of student in percentages (n=70).
De docent gebruikt bij de hardware de pc/laptop (87.1%) het meest gevolgd door de beamer (57.1%).
Studenten maken het meest gebruik van de pc/laptop (68.6%). Figuur 2 toont het hardware gebruik.
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Figuur 2. Gebruik hardware door docent en/of student in percentages (n=70).
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Voorbeeld van een les binnen de gezondheidssector
Het betreft een lesuur van 45 minuten. De docent houdt de aanwezigheid bij met behulp van het
programma Magister via zijn mobiel. Er wordt klassikaal les gegeven met een PowerPoint
presentatie die via een beamer getoond wordt met een laptop. De docent legt de verschillende
definities uit met hun symptomen en verzorgingsaspecten (Downsyndroom, fragiel X-syndroom,
Prader Willi-syndroom en Rett-syndroom). Bij een foto van handlijnen wordt er door de leerlingen
naar hun eigen handlijnen gekeken om te vergelijken. Er kunnen vragen gesteld worden door de
leerlingen en de docent vraagt af en toe wat aan de leerlingen. Er is een verwijzing naar een site op
internet over het onderwerp. Dit deel moet door de leerlingen zelf worden opgezocht (zelfstudie)
omdat dit niet in de klas wordt besproken. In de PowerPoint worden tekeningen van het hart
getoond ter verduidelijking van de theorie. Ook is er een verwijzing naar het boek met foto's over
Downsyndroom en een film over een lezing door een vrouw die zelf Down syndroom heeft die de
leerlingen kunnen opzoeken en bekijken. Er worden nog andere films genoemd die bekeken kunnen
worden; Zusje van Einstein en Wonderkinderen. De bedoeling is dat er via een dvd nog een stukje
film getoond wordt waarop onder andere een bepaald symptoom goed te horen is dit is echter door
tijdsgebrek niet meer gelukt. De leerlingen zitten veelal met hun mobiel in hun handen waarbij het
niet duidelijk is wat zij daar op doen. De les wordt afgesloten met een samenvatting op de dia in
beeld. De PowerPoint wordt via mail naar de leerlingen opgestuurd.

In de observatielijst is tevens gekeken naar de onderwijseigenschappen. Er zijn onderscheid gemaakt
vijf categorieën onderscheiden: sociale klasorganisatie, rol van de docent, rol van de student,
sturingsvorm van de onderwijsactiviteit en evaluatie & feedback. Elke categorie bevat tenminste drie
items. Per item is de vraag gesteld of de kenmerken geobserveerd zijn en of ICT hier een rol bij
speelt. Hieronder worden per categorie de resultaten weergegeven.
90
80
70

12,1

15,2

60
50
40
30

60,6

63,6

10,6

niet met ICT
wel met ICT

20

31,8

10
0
De leerlingen zijn individueel
en/of zelfstandig aan het
werk

De docent verzorgt een
klassikale instructie

De leerlingen werken in
tweetallen en/of kleine
groepjes (samenwerkend
leren)

Figuur 3. Geobserveerde sociale klasorganisatie kenmerken met of zonder ICT in percentages (n=66).
Figuur 3 toont dat als studenten in groepjes werken (42.4%) in 31.8% daarbij ICT wordt ingezet. Als
de docent klassikaal instrueert (78.8%) wordt in 63.6% tevens ICT gebruikt. Bij het zelfstandig werken
(72.7%) speelt voor 60,6% ICT daarin een rol.
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Voorbeeld van een les binnen de sociale media in het bedrijfsleven
De docent start de les met een presentatie over social media in het netwerkveld en het bedrijfsleven.
Er worden filmpjes getoond van youtube met de vraag: ‘wat kan wel, wat kan niet?”. De leerlingen
krijgen een opdracht om zelfstandig aan de slag te gaan om een social media pagina te maken van
een fictief bedrijf.
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De docent stimuleert De docent draagt kennis
De docent geeft
De docent controleert,
leerlingen, geeft advies over (dikwijls algemeen instructie gericht op het
registreert en
en suggesties, stelt
van aard)
ondersteunen en
beoordeelt de voortgang
vragen
aanleren van specifieke
van de leerling
kennis en vaardigheden
wel ICT

geen ICT

Figuur 4. Geobserveerde docentenrol kenmerken met of zonder ICT in percentages (n=66).
Uit figuur 4 blijkt dat in 90.9% van de geobserveerde lessen de docent stimuleert, advies en suggesties geeft en
vragen stelt waarbij in 51.5% van de lessen ICT wordt gebruikt. In 80.3% van de lessen draagt de docent kennis
over waarbij in 60.6% van de situaties ICT wordt ingezet. In de rol van instructeur (68.2% geobserveerd) wordt ICT
50% ingezet. Bij het controleren, registreren en beoordelen van de voortgang van de student (63.6%) wordt
ICT (48.5%) gebruikt.
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Figuur 5. Geobserveerde studentenrol kenmerken met of zonder ICT in percentages (n=66).
Uit figuur 5 blijkt dat studenten in de les een onderzoekende rol (studenten doen zelf onderzoek, zoeken naar
informatie, voeren experimenten uit) hebben in 56.1% van de geobserveerde lessen waarbij in 50% van die lessen
tevens ICT wordt ingezet. De rol van beoordelaar (studenten beoordelen zichzelf of elkaar) is 28.8% geobserveerd
waarbij in 19.7% ICT wordt benut. De rol van uitvoerder (studenten voeren de opdracht uit) wordt in 86.4% van de
lessen geobserveerd en ICT wordt daarbij in 69.7% van de lessituaties ingezet. In de rol van toehoorder (studenten
luisteren naar de instructie) wordt de student in het totaal 63.6 % geobserveerd waarbij in 43.9% van de situaties
tevens ICT is gebruikt. Als creator/constructeur (studenten produceren zelf, zijn creatief) wordt de student 33.3%
geobserveerd waarbij in 25.8% van de onderwijsactiviteit ICT is ingezet.
80
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Leeractiviteiten wordt
Snelheid wordt
Leeractiviteiten
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bepaald door leerling worden bepaald door bepaald door docent
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docent (of didactisch (of didactisch medium)
medium)
wel ICT

geen ICT

Figuur 6. Geobserveerde gestuurde onderwijsactiviteit of les kenmerken met of zonder ICT in percentages (n=66).
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Figuur 6 toont dat leeractiviteiten die worden bepaald door de student in 25.8% van de lessen is geobserveerd
waarbij in 21.2% van de situaties tevens ICT is ingezet. Als de snelheid van de les wordt bepaald door de student
(51.5%) wordt in 43.9% van de onderwijsactiviteit ICT gebruikt. Leeractiviteiten worden bepaald door docent (of
didactisch medium) in 75.8% van de situaties waarbij in 50% tevens ICT wordt ingezet. Snelheid wordt bepaald
door docent (of didactisch medium) in 50% van de onderwijsactiviteiten waarbij voor 31.8% ICT wordt gebruikt.
Voorbeeld van een les binnen de agrarische sector
De les start met “Keek op de week”, wekelijkse nieuwsbrief en de actielijst uit les (wat moet er uitgezocht
worden in de praktijk t.b.v. volgende les). Er komt theorie aanbod aangevuld met praktijk / ervaringen uit
de eigen werkplek. Er wordt ingespeeld op actuele zaken waar operators tegenaan lopen in de praktijk in
relatie tot het onderwerp “pompen”. Deelnemers hebben zelf presentaties voorbereid: diverse pompen –
met presentaties. Vragen over pompen (door deelnemers reeds voorbereid, huiswerk), worden
gemeenschappelijk behandeld. ‘s Middags wordt situatie in praktijk bezocht (in de fabriek), om theorie ter
plekke te bekijken. ICT toepassingen: Powerpoint, internet, CD’s van fabrikant, filmpjes You tube: werking
van pompen, werkboeken en diverse leertrajecten met verwijzingen naar e-learning en digitale
informatiebronnen.
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0
Formatieve evaluatie Summatieve evaluatie
(gericht op bijsturing)
(beoordeling ter
afsluiting)
wel ICT

Directe feedback Informatieve feedback
(goed/fout reactie) (goed/fout reactie met
toelichting)
geen ICT

Figuur 7. Geobserveerde evaluatie en feedback kenmerken met of zonder ICT in percentages (n=66).
Uit figuur 7 blijkt dat 57.6% formatieve evaluatie is geobserveerd waarbij in 34.8% ICT een rol speelt. Voor de
summatieve evaluatie (21.2% geobserveerd) wordt 16.7% ICT ingezet. Bij het geven van directe feedback (39.4%)
wordt 25.8% ICT ingezet. Bij informatieve feedback (54.5%) wordt ICT 31.8% gebruikt.
De vraag “Zijn er problemen die een barrière opleveren bij de inzet van ICT in de les? (Bijvoorbeeld doordat er
onvoldoende ICT-middelen aanwezig zijn.)” wordt door 70.3% van de docenten met “nee” beantwoord. Als wel
problemen worden ervaren dan worden deze toegeschreven aan middelen/bronnen en materialen (18.8%),
problemen gerelateerd aan ondersteuning van de ICT activiteit door bijvoorbeeld docenten, ouders, directie, ICTcoördinator (1.6%), technische problemen (12.5%), organisatorische problemen (e.g. tijdsgebrek) (12.5%) en
overige oorzaken (12.5%).
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Samenvatting. Uit de verkregen observaties blijkt dat de presentatiesoftware (in 52.9% van de geobserveerde
lessituaties) in combinatie met de pc/laptop (87.1%) en beamer (57.1%) bij docenten het meest wordt gebruikt.
Tijdens de les wordt internet (51.4%) door de studenten het meest gebruikt in combinatie met een laptop (68.6%).
Vanuit de observaties naar de onderwijskenmerken wordt de klassikale instructie (78.8%) het meest geobserveerd
gevolgd door het zelfstandig werken (72.7%) . Bij beide vormen speelt ICT een rol resp. 63.6% en 60.6%. De rol van
de docent wordt als stimuleerder/adviseur in 90.9% en als instructeur in 80.3% (kennis overdragen) van de
lessituaties geobserveerd waarbij resp. 51.5% en 60.6% ICT wordt gebruikt. De rol van de student is als uitvoerder
(opdracht uitvoeren, 86.4%) het meest geobserveerd gevolgd door de toehorende rol (luisterend naar instructie,
63.6%). In de uitvoerende rol speelt ICT voor 69.7% een rol en in de toehorende rol 43.9%. De lessen kenmerken
zich door een onderwijsactiviteit waarbij de docent de leeractiviteit bepaalt (75.8%) waarbij in 50% ICT wordt
ingezet. De snelheid van de les wordt in 51.5% door de student bepaald met ICT (43.9%) en voor 50% door de
docent (waarvan 31.8% ICT met ICT). Ten aanzien van de toetsing wordt geobserveerd dat zowel formatieve
(57.6%) als informatieve feedback (54.5%) wordt gegeven door de docent (waarbij resp. 34.8% en 31.8% ICT een
rol vervult). Problemen om ICT in te zetten worden door de docenten ( 29.7%) ervaren waarbij wordt aangegeven
dat de problemen diverse oorzaken hebben en niet een oorzaak significant aantoonbaar is.

Onderzoeksvraag 2: Vanuit welke overwegingen integreren docenten ICT in de lespraktijk

Uit de scorelijst die op basis van de interviews is ingevuld blijkt dat docenten bij de meerwaarde van ICT voor
het leerproces de aantrekkelijkheid (aansluiting bij belevingswereld, betrokkenheid, motivatie) (77.8%) het
meest waarderen gevolgd door de efficiëntie (tijdsaspecten; studenten kunnen makkelijk aan de slag) (52.7%)
en effectiviteit (het geleerde blijft beter hangen) (54.5%). De meerwaarde van ICT voor het lesgeven wordt
gescoord met 70.9% voor aantrekkelijk (mijn lesgeven wordt leuker door ICT), 47.3% voor efficiëntie (bv.
instructie geven aan verschillende groepen op hetzelfde moment) en 49.1% voor effectiviteit (bv. groei van
studenten bijhouden met Excel) (n=55). Ten aanzien van de TPACK-score (conceptueel raamwerk om de
kennisbasis te beschrijven die nodig is om ICT effectief te kunnen integreren in de lespraktijk, Koehler &
Mishra, 2008) toont figuur 8 dat de docenten het meest redeneren over de samenhang tussen vakinhoud,
didactiek en ICT (24%) gevolgd door de vakinhoud (22%) en didactiek (22%).
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Redenaties TPACK
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Didactiek

22%
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ICT

11%

6%

De samenhang tussen
vakinhoud, didactiek en ICT

Figuur 8. Redenaties over vakinhoudelijke kennis, ICT en didactiek in percentages (n=55)

Uit de scorelijst over de redenaties “ICT en studenten” scoort de manier waarop ICT kan inspelen op kenmerken
van groepen studenten (bv. specifieke onderwijsbehoeften, achtergrond, SES) met 43,6% terwijl de manier
waarop ICT kan inspelen op individuele behoeften van studenten (bv. op eigen tempo leren, gedifferentieerde
instructie) met 56.4% scoort. De redenaties over “ICT en het leerproces” scoort bij de relatie tussen ICTtoepassingen en ondersteuning van leerprocessen van studenten (bv. m.b.t. begripsvorming, leerstrategieën,
procedures, vaardigheden, etc.) 63.6%. Redeneren over ICT en het doel van de les wordt door 81.5% van de
docenten aangegeven (“de manier waarop ICT het doel van de les/opdracht/handeling ondersteunt”). Het
redeneren over “ICT en het curriculum” wordt onderscheiden in drie items:
1) “ het gebruik van ICT om het bestaande curriculum te verrijken of aan te vullen” en door docenten
gescoord voor met 35.7%;
2) “ICT als doel van het curriculum op zichzelf (bv. ICT gebruiken om studenten ICT-vaardigheden aan te
leren)” scoort met 23.2%;
3) “flexibilisering van het curriculum (bv. ICT maakt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk)” scoort
35.7%.
De docenten redeneren over “ICT en de instructie” waarbij het item “gebruik van ICT bij instructietechnieken en
representaties voor leren en lesgeven over een bepaald onderwerp” met 44.6% positief wordt gescoord en het
item “gebruik van ICT om studenten vaardigheden aan te leren en/of praktijkervaring op te laten doen” met
48.2%. Het redeneren over de rol die ICT speelt bij “de interactie in de leeromgeving” scoort de interactie tussen
docent en student door middel van ICT (bv. feedback van de docent wordt gegeven via een chat-systeem) 23.2%
en bij de interactie tussen studenten onderling door middel van ICT (bv. Facebook) met 16.1%. Redenaties over
“kosten en baten bij het ICT-gebruik” tonen dat met name geredeneerd wordt over het creëren van authentieke
situaties (48.2%). In figuur 9 wordt het overzicht getoond van de scores ten aanzien van de verschillende soorten
kosten en baten bij de inzet van ICT in de les.
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Figuur 9. Kosten en baten van de rol van ICT in percentages (n=56).
In figuur 9 wordt bij de “afwegingen van kosten en baten waarbij ICT een rol speelt” onderscheid gemaakt tussen
de items “kosten en baten m.b.t. (efficiënt gebruik van) tijd (bv. ICT lost problemen van tijdsgebrek op… ‘Ik kan nu
tegelijk instructie geven)”, “kosten en baten m.b.t. het creëren van authentieke situaties (dingen laten zien die
anders niet mogelijk zijn, bv. de natuur naar binnen halen, versnellen/vertragen van processen)”, “kosten en baten
m.b.t. het welzijn van studenten (we hoeven niet met boeken te slepen)”, “kosten en baten m.b.t.
klasmanagement” en “overige kosten en baten”. Afwegingen van kosten en baten waarbij ICT een negatieve rol
speelt met betrekking tot praktische of technische problemen (als ik geen ICT gebruikt had, had ik geen last van
technische problemen met computers) scoort 12.5%. Bij de redenaties over “ICT bij studentenvoortgang” scoort
het item “gebruik van ICT om de voortgang/resultaten van studenten te bewaken (voortgang bij te houden of het
geleerde formatief te evalueren)” 58.9% en het item “gebruik van ICT bij summatieve evaluatie” 23.2% (n=56).
Samenvatting. Uit de observaties blijkt dat 68.6% van de docenten ICT inzet om zowel de vakinhoud als de
didactiek te versterken. Uit de scorelijst ingevuld aan de hand van het interview, blijkt dat 50.9% van de docenten
de expliciet de samenhang tussen vakinhoud en ICT, didactiek en ICT of tussen vakinhoud, didactiek en ICT te
benoemen. Het verschil tussen observatie en professionele redenering zou erop kunnen wijzen dat docenten
wellicht meer TPACK-bekwaam zijn dan zij zichzelf bewust zijn; docenten tonen hun TPACK-vaardigheden in de les
maar in de interviews komt het redeneren over TPACK minder aanbod dan in de les is geobserveerd. Bij het
redeneren over de rol van ICT ten aanzien van verschillende onderwerpen scoort “het doel” (de manier waarop
ICT het doel van de les/opdracht/handeling ondersteunt) het hoogst (81.5%) gevolgd door “ICT en het leerproces”
(bv. met betrekking tot begripsvorming, leerstrategieën, procedures, vaardigheden, etc.) met 63.6%. Bij de “ICT en
16

voortgang” scoort het item formatief met 58.9% en “ICT en studenten” scoort de wijze waarop ICT kan inspelen
op individuele behoeften van studenten (bv. op eigen tempo leren, gedifferentieerde instructie) met 56.4%. Bij de
overige onderwerpen (“ICT en het curriculum”,” ICT en de instructie”, ” ICT bij de interactie in de leeromgeving” en
“ICT en kosten en baten”) wordt door minder dan de helft van de docenten geredeneerd.

Onderzoeksvraag 3: Welke factoren op docent- en schoolniveau beïnvloeden de integratie van ICT?

Om een beeld te kunnen vormen over welke factoren een rol spelen in de overweging om ICT in te zetten in
de les, heeft elke docent een vragenlijst ingevuld.
De eerste vraag gaat over de ICT inzet in het onderwijs. Tabel 2 toont de gegevens door middel van
beschrijvende statistiek met betrekking tot de TPACK-items in percentages.
Tabel 2. ICT inzet in het onderwijs vanuit het perspectief van de docent in percentages (n=68)
Perceptie docent ICT inzet

Ik ben op de hoogte van ICT-toepassingen
die ik kan gebruiken om studenten inzicht
te geven in het vakgebied waarin ik les geef
Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen
die de lesinhoud voor het vakgebied waarin
ik les geef te ondersteunen
Ik weet hoe ik ICT-toepassingen kan
gebruiken om concepten uit het vakgebied
waarin ik les geef op een andere manier te
presenteren aan mijn studenten
Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen
die didactische werkvormen voor een les
versterken
Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen
die het leerproces van de studenten
versterken
Ik denk kritisch na over de manier waarop
ik ICT-toepassingen in mijn eigen klas kan
gebruiken
Ik kan lessen geven waarbij ICT, vakinhoud
en didactiek op een goede manier zijn
geïntegreerd
Ik kan ICT-toepassingen kiezen die
versterken wat en hoe ik onderwijs geef
Gemiddelde scores

Volledig
oneens
0

Oneens

Eens

2,9

Noch eens/
noch oneens
8,8

72,1

Helemaal
eens
16,2

0

2,9

8,8

63,2

25

0

9

19,4

59,7

11,9

1,5

4,4

14,7

69,1

10,3

0

5,9

14,7

67,6

11,8

1,5

2,9

14,7

57,4

23,5

1,5

2,9

13,2

67,6

14,7

9

13,4

62,7

13,4

1,5

1,69

5,54

19,63

58,76

14,36

Uit tabel 2 blijkt dat het gemiddelde TPACK-profiel 73.12% van de docenten “eens” (58,76%) of
“helemaal mee eens” (14,36% ) scoort.
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In totaal geeft 72,1% van de docenten aan het eens te zijn met de stelling: “ik ben goed op de hoogte
van ICT-toepassingen die ik kan gebruiken voor mijn vakrichting” en geeft 16,2% van de docenten
aan zich “helemaal eens” te vinden in de stelling. Ook scoort de stelling “ik ben in staat ICTtoepassingen te kiezen die de lesinhoud ondersteunt” relatief hoog; 88,2% van de docenten is het
hiermee eens (63,2%) of helemaal mee eens (25%). De stelling “ik kan lesgeven waarbij ICT,
vakinhoud en didactiek op een goede manier zijn geïntegreerd” scoort met 82, 3% (67,6% eens en
14,7% helemaal mee eens). De docent geeft aan kritisch na te denken over de manier waarop ICT in
de eigen klas gebruikt kan worden 80,9% is positief.
Een factoranalyse (Principal Component Analysis – Varimax (met Kaiser Normalization)) op de items
wijst op een onderliggende factor (met een gemeenschappelijke variantie van 53,7% en
factorladingen variërend tussen de 0,64 en 0,78). Deze factor zou als “de zelfinschatting van TPACK
voor de eigen lessituatie” gelabeld kunnen worden (Resultaten factoranalyse bijlage 6). De docenten
scoren met een gemiddelde van 3,91 (SD=0.73) op deze schaal.
Naast de 8 TPACK-items die de zelfinschatting van de docent ten opzichte van TPACK in de eigen
lessituatie weergeven, zijn twee items specifiek gericht op het TPACK-leiderschap te zien in tabel 3.
Tabel 3. ICT inzet in het onderwijs uitgedragen door leiderschap vanuit het perspectief van de docent
in percentages (n=resp. 67 en 68)

Ik toon leiderschap door anderen binnen
mijn school te helpen om vakinhoud, ICT en
didactiek te combineren
Ik toon leiderschap door collega’s van
andere scholen te helpen om vakinhoud,
ICT en didactiek te combineren

Volledig
oneens
13,4

Oneens

Eens

25,4

Noch eens/
noch oneens
31,3

23,9

Helemaal
eens
6

32,4

29,4

23,5

10,3

4,4

De gemiddelde itemscore voor TPACK-leiderschap is 2,5 (SD=1,14). De “TPACK-eigen les”- resultaten
scoren gemiddeld hoger (M=3.91) ten opzichte van de “TPACK-leiderschap”-resultaten (M=2.5).
Tevens blijkt dat de meningen over de TPACK-eigen les-items minder uiteen lopen dan de meningen
over de TPACK-leiderschap-items (de standaardafwijking bedraagt resp. SD=0,73 en SD=1,14).
Op de vraag “In welke mate bent u als docent op de hoogte van de computertoepassingen die u bij
uw onderwijs zou kunnen gebruiken?” beantwoorden de meeste docenten deze vraag met een
voldoende (40.6%), goed (32.8%) of uitstekend (9.4%) zoals figuur 10 toont.
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Figuur 10. Mate van op de hoogte zijn van computertoepassingen in het eigen onderwijs in
percentages(n=64).
Over de opvattingen van het onderwijs is de docent op twee onderwerpen geënquêteerd: “de wijze
van lesgeven” en “professionalisering en uw competenties als docent”. In tabel 4 wordt getoond hoe
de wijze van lesgeven is gescoord.
Tabel 4. Wijze van lesgeven door de docent in percentages (n=63 ).
Wijze van lesgeven
Niet of
nauwelijks

Af en
toe

Tamelijk
vaak

Vaak

Heel
vaak

Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven
leerstof
In mijn onderwijs voeren de studenten
opdrachten uit die aansluiten bij hun
belangstelling
Ik vat de leerstof samen tijdens de les
Studenten krijgen vrijheid om zelf hun
leerinhouden te kiezen
Ik ga na of studenten de behandelde stof
beheersen
Bij het beoordelen van het werk laat ik het
proces en de aanpak van de studenten
meewegen
Bij nieuwe leerstof leg ik vooraf de hoofdlijnen
en de lastige punten uit
Ik stimuleer dat de student zichzelf doelen stelt
Ik laat studenten oefeningen doen om de stof
te verwerken
Ik laat mijn studenten elkaar feedback geven
over hun werk

1.5

11.9

23.9

40.3

22.4

1.5

10.4

35.8

40.3

11.9

1.5
28.8

11.9
40.9

38.8
19.7

28.4
10.6

19.4
0

3

14.9

29.9

34.3

17.9

1.6

26.6

23.4

37.5

10.9

3

11.9

19.4

44.8

20.9

3
0

23.9
7.5

25.4
17.9

37.3
46.3

10.4
28.4

16.4

32.8

20.9

22.4

7.5

Gemiddeld

6,03

19,27

25,51

34,22 14,97
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De uiterste resultaten tonen dat docenten aan de studenten niet dikwijls de vrijheid geven om zelf
hun leerinhouden te kiezen (niet of nauwelijks 28.8%, af en toe 40.9%) terwijl het door de student
laten uitvoeren van verwerkingsoefeningen relatief hoog scoort 74.7% (vaak 46.3% en heel vaak
28.4%).
De items “studenten krijgen vrijheid om zelf hun leerinhouden te kiezen” (M=2.13) en ”ik laat mijn
studenten elkaar feedback geven over hun werk” (M=2.7) tonen een lager absoluut gemiddelde
score dan de overige items.
Een factoranalyse toont twee aparte factoren met een gemeenschappelijke variantie van 45.5% (F1=
30,9% en F2=14,6%). De eerste factor peilt de kennisconstructie (F1) en de tweede factor de
kennisoverdracht (F2). De resultaten van de ladingen worden in tabel 5 weergegeven (zie bijlage 6).
Het vergelijken van de gemiddelde absolute waarden ten aanzien van de kennisconstructie- en
kennisoverdrachtsfactoren levert dit de waarden M=2.98 (kennisconstructie) en M=3.67
(kennisoverdracht) op met respectievelijk een standaardafwijking van SD=1.04 en SD=0.98. Docenten
geven aan een voorkeur te hebben voor kennisoverdracht boven het construeren van kennis.
Door 56,9% van de docenten wordt “mee eens” of “helemaal mee eens” gescoord op de stelling:
“Door het gebruik van ICT behalen studenten betere resultaten” (zie figuur 11).
Door het gebruik van ICT behalen studenten betere resulaten
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25
20
15
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15,4
% eens

7,7
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helemaal mee eens noch mee
mee
mee eens
eens, noch oneens
mee
oneens

1,5

helemaal weet niet
mee
oneens

Figuur 11. Stelling “door het gebruik van ICT behalen studenten betere resultaten” in percentages
(n=65).

Tevens is in het kader van de professionaliteit en bekwaamheid van de docent geënquêteerd naar de
vaardigheid: de ICT-bekwaamheid. Het betreft hier het “zelfvertrouwen” van de docent.
Tabel 6. Door docent aangegeven vaardigheden ten aanzien van ICT-bekwaamheid in percentages
(n=66)
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Hoe vaardig is de docent in:

Het gebruiken van de computer als
didactisch hulpmiddel?
Het gebruiken van digitaal
leermateriaal?
Het beoordelen van de bruikbaarheid
van digitaal leermateriaal?
Het gebruik van een elektronische
leeromgeving?
Het gebruik van een digitaal
studentvolgsysteem?
Digitaal lesmateriaal van internet
aanpassen zodat het geschikt is voor
het gebruik in de les?
Communiceren met studenten via
ICT?
Gemiddelde percentages:

helemaal niet

basaal

gevorderd

zeer
gevorderd

weet niet

1,5

25,8

54,8

18,2

0

1,5

34,8

43,9

18,2

1,5

4,5

30,3

50

15,2

0

4,5

36,4

39,4

13,6

6,1

16,9

30,8

32,3

12,3

7,7

14,3

25,4

42,9

17,5

0

4,5

37,9

39,4

13,6

4,5

6,8

31,6

43,2

15,5

2,8

Uit tabel 6 blijkt dat meer dan helft (58,7%) van de docenten zichzelf als “gevorderd” (43,2%) of “zeer
gevorderd” (15,5%) beschouwd. In totaal geeft 38,4% aan zich “helemaal niet” (6,8%) of
“basaal”(31,6%) vaardig te vinden ten aanzien van de ICT-bekwaamheid. Opvallend is de relatief lage
score voor het gebruik van een leerlingvolgsysteem; bijna de helft van de docenten (4,.7%) geeft aan
hier helemaal niet (16,9%) of “basaal” vaardig in te zijn. De andere lage score is de communicatie
met leerlingen via ICT; 42,4% (opgesplitst in 6,8% “helemaal niet” en 31,6% ”basaal”. Hoog scoort de
vaardigheid om de computer in te zetten als didactisch hulpmiddel; 73% van de docenten scoort
positief (resp. 54,8% “gevorderd” en 18,2% “zeer gevorderd”.
Factoranalyse toont een eendimensionale structuur met factorladingen tussen 0.71-0.84 en een
gemeenschappelijke variantie van 64,8%. Het absolute gemiddelde bedraagt M= 2,67 met een
standaardafwijking van SD=0,8.
Ten aanzien van de schoolfactoren die de inzet van ICT beïnvloeden in de les zijn vier vragen gesteld.
De eerste vraag heeft betrekking op de visie ten opzichte van leiderschap. Uit deze eerste vraag blijkt
dat de items teamprofessionalisering (56.1%), het bewaken van afspraken werkwijze ICT (54.6%),
ondersteuning (66.7%) en het bespreken van de stand van zaken ICT-gebruik (62.2&) met (bijna)
nooit of soms scoren (zie tabel 7). Ruimte krijgen om met ICT te experimenteren wordt (72.8%) door
de docenten met “regelmatig” (36,4%) of “vaak” (36,4%) beoordeeld.
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Tabel 7. schoolfactoren die de inzet van ICT beïnvloeden volgens docent in percentages (n=66)

Docenten krijgen ruimte om met ICT in het
onderwijs te experimenteren
De directie volgt wat docenten doen op het
gebied van ICT en onderwijs
Teamprofessionalisering op gebied van
onderwijskundig gebruik van ICT
Afspraken over onze werkwijze met ICT in het
onderwijs worden bewaakt
Docenten krijgen ondersteuning bij de
uitvoering van ICT-gebruik in hun onderwijs
De directie stelt tijd en middelen (ICT)
beschikbaar om de onderwijsplannen met ICT
te kunnen verwezenlijken
De stand van zaken van ICT-gebruik wordt met
docenten besproken

(bijna)
nooit

soms

regelmatig

vaak

weet niet

4.5

18.2

36.4

36.4

4.5

37.9

19.7

19.7

4.5

18.2

18.2

40.9

25.8

7.6

7.6

25.8

28.8

19.7

9.1

16.7

15.2

51.5

21.2

12.1

0

15.2

31.8

31.8

9.1

12.1

25.8

36.4

28.8

1.5

7.6

Een factoranalyse toont een eendimensionale structuur waarbij 58,5% van de variantie in de zeven
items verwijst naar een onderliggend concept en de factorlading tussen de 0,64 en 0,82 liggen. De
absolute aantallen tonen een gemiddelde score van M=2,32 (SD=0,91).
Op de tweede vraag (over schoolfactoren) “welke omschrijving typeert het computergebruik op uw
school of instelling het best?” antwoordt 78.5% van de docenten met “het is de verantwoordelijkheid
van elke docent om zelf te bepalen voor welke leerstof en op welke manier zij gebruik maken van ICT
bij lesgeven” en 16.9% met “voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze school/
instelling afspraken gemaakt over de didactische inzet van ICT. Het wordt belangrijk gevonden dat
alle docenten zich aan deze afspraken houden”. In 4.6% wordt “voor vrijwel alle leerstofonderdelen
zijn school/ instelling- of sectiebrede afspraken gemaakt over de didactische inzet van ICT. De inzet
van ICT sluit aan bij de opvattingen die wij op deze school/ instelling hebben over onderwijs en leren.
ICT is bij alle docenten geïntegreerd in hun onderwijs ” als item gekozen (n=65).
In vraag drie komen de aandachtsgebieden ten aanzien van ICT aan bod. Als ICT aandachtsgebieden
wordt de infrastructuur (: bijv. beschikbare PC's, internetaansluitingen, functionerend netwerk) als
hoogste prioriteit benoemd door de docent (zie figuur 12).
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ICT aandachtgebieden volgens docent
ICT-infrastructuur:
netwerk, aantal
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van docenten
Visie op het gebruik van
ICT

26%
23%

Geen van deze\weet niet

Figuur 12. “hoogste prioriteit ICT aandachtsgebieden volgens de docent” in percentages (n=66).

Als laatste is gevraagd naar de situatiebeschrijving van de huidige schoolsituatie. Volgens de
docenten sluit de omschrijving “Onze school gebruikt ICT om het onderwijs met kleine stapjes te
veranderen en te verbeteren “ het beste aan op de situatie van de school (53.2%). Het behouden van
het huidige onderwijsconcept en het gebruiken van ICT voor zover het daarbinnen past scoort 35.5%
en “de ambitie om het onderwijs ingrijpend te veranderen en maakt daarbij gebruik van ICT” scoort
11.3% (n=62).
Samenvatting: De eerste vraag betreft de door de docent zelf aangegeven TPACK-score. De
gemiddelde score bedraagt 3.91. Uit deze enquêtevraag blijkt dat het merendeel van de docenten
vindt dat ze op de hoogte zijn ICT-toepassingen en hoe deze ingezet kunnen worden om studenten
inzicht te geven in hun vakgebied (88.3% scoort “eens” of “helemaal mee eens”). Tevens geven de
docenten aan in staat te zijn om ICT-toepassingen te kiezen die de lesinhoud ondersteunen (88.2%
scoort “eens” of “helemaal mee eens”) in te zetten. Het kritisch nadenken over de toepassing van ICT
in de klas en het geven van lessen waarin ICT, vakinhoud en didactiek geïntegreerd zijn, scoren
relatief hoog met resp 80.9% en 82.3%). Als laagste scoort het vertonen van leiderschap door
collegae van andere scholen te helpen om de vakinhoud, ICT en didactiek te combineren (61.8%
“volledig mee oneens” of “oneens”). Bij vraag twee geven docenten aan voldoende, goed of
uitstekend op de hoogte te zijn van computertoepassingen in het eigen onderwijs (82.8%). Met vraag
drie wordt de wijze van lesgeven inzichtelijk gemaakt. De docent geeft aan dat de studenten het
meest laten oefenen om de stof te laten verwerken (92.6% scoort “tamelijk vaak”, “vaak” of “heel
vaak”). Ook geeft de docent aan dikwijls tijdens de les vragen te stellen over de stof (86.6% scoort
vaak”). Het laagst scoren de manieren van lesgeven waarbij de student zelf de vrijheid krijgt om de
lesinhoud te bepalen en studenten elkaar feedback laten geven over hun werk (resp. 30.3% en 50.8%
scoort “tamelijk vaak”, “vaak” of “heel vaak”). In vraag vier wordt door 56.9% van de docenten
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aangegeven dat zij van mening zijn dat door het gebruik van ICT de studenten betere resultaten
behalen. In vraag vijf is de docent geënquêteerd naar het zelfvertrouwen van de docent ten aanzien
van de ICT-bekwaamheid. Docenten geven aan het meeste zelfvertrouwen te hebben in het
gebruiken van de computer als didactisch hulpmiddel, het beoordelen van digitaal lesmateriaal en
het gebruik van digitaal leermateriaal (resp. 73%, 65.2% en 62.1% scoort “gevorderd” of “zeer
gevorderd”). Als laagste in het zelfvertrouwen wordt het gebruiken van een digitaal
studentvolgsysteem wordt genoemd (47.7%). Tot slot zijn vier vragen gesteld over de invloed van de
schoolfactoren op de inzet van ICT in de les. Docenten geven aan ruimte te krijgen om te mogen
experimenteren met ICT in het onderwijs (72.8% scoort met “regelmatig” of “vaak”). Docenten
ervaren weinig ondersteuning bij de uitvoering van ICT in het onderwijs (66.7% scoort “(bijna) nooit
of soms) en ze geven aan dat de stand van zaken ten aanzien van het ICT gebruik (bijna) nooit of
soms wordt besproken (62.2%). Elke docent bepaalt zelf voor welke leerstof ze ICT inzetten en op
welke wijze (78.5%). Als aandachtsgebieden ten aanzien van ICT worden als hoogte prioriteit
genoemd: de infrastructuur (31%), de kennis en vaardigheden van de docent (26%) en de educatieve
software (23%). De situatiebeschrijving “onze school gebruikt ICT om het onderwijs met kleine
stapjes te veranderen en te verbeteren” scoort het hoogst bij de docenten (53.2%).
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Perspectief ICT-coördinatoren

In dit onderzoek zijn naast de docenten tevens de ICT-coördinatoren betrokken zodat beide
perspectieven over de inzet van ICT door docenten belicht kan worden.
In het totaal zijn 17 ICT coördinatoren geënquêteerd. Van deze ICT coördinatoren geeft 52.9% aan
dat er een ICT beleidsplan aanwezig is op de school, 41.2% geeft aan dat het beleidsplan niet
aanwezig is en in 5.9% is het niet bekend bij de ICT coördinator. In 70.6% van de situaties is niet
bekend sinds wanneer er een beleidsplan aanwezig is (zie figuur 13).
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Figuur 13. Aanwezigheid ICT beleidsplan per jaartal in percentages
In 50% van de situaties zijn de ICT coördinatoren betrokken (geweest) bij de opstelling van het
beleidsplan.
Op de vraag “In welke mate doen zich de volgende situaties op uw school of instelling voor?” wordt
door de ICT coördinatoren “docenten krijgen de ruimte om te experimenteren” als hoogste (93.8%)
beoordeeld (“regelmatig 31.3% ” of “vaak 62.5%”) opgevolgd door het aanbieden van ondersteuning
bij de inzet van ICT (82.3%) en het beschikbaar stellen van tijd en middelen (81.3%) . De factoren
teamprofessionalisering (47.1%) en het bewaken van afspraken over de werkwijze met ICT (47.1%)
scoren met (bijna) nooit of soms (zie tabel 8).
Op schaalniveau rapporteren de ICT-coördinatoren een gemiddelde waarde van M= 2.90 (SD=0.75).
De omschrijving van het computergebruik op de school of instelling wordt het meest (66.7%)
getypeerd door het item “het is de verantwoordelijkheid van elke docent om zelf te bepalen voor
welke leerstof en op welke manier zij gebruik maken van ICT bij lesgeven” gevolgd door het item
“voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze school/ instelling afspraken
gemaakt over de didactische inzet van ICT. Het wordt belangrijk gevonden dat alle docenten zich aan
deze afspraken houden (33.3%). De optie “voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school/ instellingof sectiebrede afspraken gemaakt over de didactische inzet van ICT. De inzet van ICT sluit aan bij de
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opvattingen die wij op deze school/ instelling hebben over onderwijs en leren. ICT is bij alle docenten
geïntegreerd in hun onderwijs” is door geen enkele coördinator gekozen.

Tabel 8. schoolfactoren die de inzet van ICT beïnvloeden volgens ICT-coördinatoren in percentages
(n=17)

Docenten krijgen ruimte om met ICT in het
onderwijs te experimenteren
De directie volgt wat docenten doen op het
gebied van ICT en onderwijs
Teamprofessionalisering op gebied van
onderwijskundig gebruik van ICT
Afspraken over onze werkwijze met ICT in het
onderwijs worden bewaakt
Docenten krijgen ondersteuning bij de
uitvoering van ICT-gebruik in hun onderwijs
De directie stelt tijd en middelen (ICT)
beschikbaar om de onderwijsplannen met ICT
te kunnen verwezenlijken
De stand van zaken van ICT-gebruik wordt met
docenten besproken

(bijna)
nooit
0

soms

vaak

weet niet

6.3

regelmati
g
31.3

62.5

0

5.9

29.4

41.2

17.6

5.9

11.8

35.3

41.2

11.8

0

11.8

35.3

29.4

23.5

0

0

17.6

52.9

29.4

0

0

12.5

37.5

43.8

6.3

0

52.9

35.3

11.8

0

Volgens de ICT coördinatoren ligt de hoogste prioriteit van de ICT aandachtsgebieden bij de ICTinfrastructuur (bijv. beschikbare PC's, internetaansluitingen, functionerend netwerk) (33%) gevolgd
door de educatieve software: programma's en digitaal leermateriaal (30%) en de kennis en
vaardigheden van docenten (30%). De visie op het gebruik van ICT: “wat voor onderwijs willen we
bieden en welke ICT- leermiddelen gebruiken we daarvoor” scoort als laagste prioriteit met 7%.
Uit de items van de omschrijving die het beste aansluit op de situatie van uw school scoort “onze
school wil het huidige onderwijsconcept behouden en gebruikt ICT voor zover het daarbinnen past”
met 23.5%, het item “onze school gebruikt ICT om het onderwijs met kleine stapjes te veranderen en
te verbeteren” met 58.8% en “de ambitie om het onderwijs ingrijpend te veranderen en maakt
daarbij gebruik van ICT” scoort 17.6%.
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Figuur 14. “hoogste prioriteit ICT aandachtsgebieden volgens de ICT- coördinator” in percentages
Samenvatting. In 52.9% van de situaties is een beleidsplan aanwezig. In 50% daarvan was de ICTcoördinator ook zelf betrokken bij het opstellen van het beleidsplan. ICT-coördinatoren geven aan
dat de docenten ruimte krijgen om te experimenteren (93.8%) en er ondersteuning wordt geboden
bij het inzetten van ICT (82.3%). Teamprofessionalisering en het bewaken van afspraken over de
werkwijze met ICT scoren relatief laag (beiden scoren met 53% “regelmatig” of “vaak”). In 66.7%
wordt de school/instelling getypeerd door het zelf laten bepalen van het ICT gebruik in de lessen
door docenten. De hoogste prioriteiten ten aanzien van de ICT aandachtsgebieden ligt volgens de
ICT- coördinatoren bij de infrastructuur (33%) en de kennis en vaardigheden van de docent tezamen
met een visie op het ICT-gebruik (30%). ICT wordt in 58.8% gebruikt om het onderwijs met kleine
stapjes te veranderen en verbeteren.
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Conclusie en Discussie

In deze pilotstudie werden drie doelen nagestreefd:
1) het opdoen van kennis over de ICT-bekwaamheid van docenten in het MBO;
2) scholing van docenten-in-opleiding in hun ICT-bekwaamheid en onderzoeksvaardigheden;
3) te verkennen of de gevolgde werkwijze een bijdrage levert aan de integratie van onderzoek,
opleiding en de praktijk.
Het eerste doel “bijdragen aan kennis op het terrein van didactische ICT-bekwaamheid en de relatie
met ICT-integratie in het beroepsonderwijs” heeft door het uitvoeren van de pilot interessante
informatie gegenereerd. Terugkijkend op de onderzoeksvraag: “Hoe integreren docenten die
werkzaam zijn in het beroepsonderwijs onderwijs ICT in de lespraktijk (1), vanuit welke overwegingen
doen ze dat (2) en welke factoren op docent- en schoolniveau beïnvloeden de integratie van ICT(3)?”
kunnen de volgende conclusies worden getrokken. De resultaten laten zien dat docenten een
voorkeur geven aan de traditionele middelen zoals presentatiesoftware in combinatie met het
gebruik van de pc/laptop en beamer. De klassikale instructie en het zelfstandig laten werken van de
leerlingen blijken als werkvorm het meest populair bij de docent waarbij ICT tevens wordt ingezet.
De voorkeursrol van de docent blijkt de stimuleerder/adviseur en instructeur (kennis overdragen) te
zijn waarbij in deze rollen in meer dan de helft van de situaties ICT wordt gebruikt. De lessen zijn
docent gestuurd; docenten bepalen de leeractiviteit. Ook hier wordt (in de helft van de situaties) ICT
ingezet. Naast het observeren van de docenten is tevens met dezelfde docent een interview
gehouden. Dit interview had als doel zicht te krijgen in hun overwegingen om ICT wel of niet in te
zetten in de eigen lessituatie. Meer dan de helft van de docenten geeft aan de samenhang te zoeken
tussen vakinhoud, didactiek en ICT (TPACK). De wijze waarop ICT het doel van de
les/opdracht/handeling ondersteunt, wordt als meest belangrijk ervaren. Het redeneren over hoe ICT
kan bijdragen aan de interactie (docent-student en student-student) en het curriculum scoren laag.
Docenten geven aan goed op de hoogte te zijn van ICT-toepassingen, hoe deze ingezet kunnen
worden om studenten inzicht te geven in hun vakgebied en hoe ICT -toepassingen de lesinhoud
kunnen ondersteunen. Meer dan helft van de docenten geeft aan dat door het gebruik van ICT de
studenten betere resultaten behalen. Driekwart van de docenten geeft aan het meest vertrouwen in
ICT te hebben als didactisch hulpmiddel. De resultaten suggereren dat binnen de bekendheid van de
ICT-middelen, de docent hierin een (soms bewuste, soms onbewuste) afweging maakt om ICT in de
eigen les in te zetten en vertrouwen hebben in hun eigen kennis en kunde. Zowel de docenten als de
ICT-coördinatoren hebben een enquête ingevuld om inzicht te krijgen in welke factoren op docenten schoolniveau de integratie van ICT beïnvloeden. Het aspect “ruimte om met ICT te
experimenteren” wordt door de docenten minder hoog gescoord dan door de ICT- coördinatoren
maar toch geeft bijna driekwart van de docenten aan deze ruimte te ervaren. Docenten ervaren
weinig ondersteuning bij de uitvoering van ICT in het onderwijs in tegenstelling tot de perceptie van
de ICT-coördinatoren die aangeven ondersteuning aan docenten te bieden. Tevens scoort het
bespreken van ICT-gebruik in het (docenten)team laag. Docenten ervaren ruimte in de keuze om ICT
in te zetten in de eigen les. Zowel docenten als ICT-coördinatoren geven aan de infrastructuur en de
kennis en vaardigheden van de docent als prioritering van ICT-aandachtsgebieden te zien. Het
onderzoek geeft dat aan het merendeel van de docenten zelf bepaalt wanneer en of ze ICT inzet in
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de les en dat er weinig tot geen overleg plaatsvindt over de inzet van ICT binnen de school en dat de
rol van de leidinggevende(n) minimaal is.
Als tweede doel werd gesteld het “Vergroten van de didactische ICT-bekwaamheid en de
onderzoekvaardigheden van docenten-in-opleiding tot docent beroepsonderwijs”. In hoeverre dit
doel is behaald, kan niet concreet worden aangegeven. In deze pilot is geen direct onderzoek verricht
naar de beginsituatie van de cursist ten aanzien van de ICT-bekwaamheid en onderzoekvaardigheden
en de eindsituatie na het uitvoeren van de stageopdracht. Wel hebben de cursisten een evaluatie
ingevuld en zijn er cursisten geweest die in hun eigen rapportage hebben aangegeven wat hun
leerrendement was. Doordat de stageopdracht nu ingezet was als “zelf instruerend” hebben de
cursisten het over het algemeen als pittig en tijdrovend ervaren om het onderzoek uit te voeren. Het
mogen observeren van (aankomende) collegae werd als verrijkend ervaren; hierdoor konden ideeën
worden gegenereerd over hoe zij zelf ook met ICT om kunnen gaan in de eigen les. Hier is nog winst
te behalen voor de studenten van de LTB door voor, tijdens en na de stage opdracht intervisieachtige bijeenkomsten te organiseren met een reflecterend karakter.
De laatste doelstelling “het slaan van een brug tussen onderzoek, opleiding en praktijk” heeft een
integratie opgeleverd in het curriculum van de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (LTB).
Vanaf schooljaar 2014/2015 verrichten studenten van het tweede leerjaar, zowel in de deeltijd als de
voltijd variant, onderzoek in de vorm van een stageopdracht naar in de inzet van ICT in het
beroepsonderwijs. In de pilot heeft door de cursist amper reflectie plaatsgevonden. De stageopdracht is daarom anders ingekaderd voor de studenten van de LTB. Van hen wordt verwacht dat zij
reflecteren op hun gedrag ten aanzien van de eigen bevindingen van hun uitgevoerde onderzoek om
vervolgens de daaruit voortkomende acties daadwerkelijk toe te passen.
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Bijlage 1 het Observatie-instrument
(Tip: deze observatie dient bij 4 verschillende lessen uitgevoerd te worden. Kopieer deze lijst vier
keer voordat je gaat starten met de observatie.)

Tracht onderstaande vragen te beantwoorden tijdens de lesobservatie. Veel succes!
Vragen:

1. Welke vakinhoud wordt behandeld? (zelf invullen)

2. Geef een korte samenvatting/weergave van het verloop van de les.

3. Is het een samengestelde of een enkelvoudige (geïsoleerde) ICT-toepassing?
□ samengesteld (meer dan 1 ICT-toepassing)
□ enkelvoudig (1 ICT-toepassing)
(Voorbeeld: Als een docent een Powerpoint-presentatie geeft dan is de ICT toepassing van een
laptop/PC + beamer + powerpoint samen 1 toepassing). Als de docenten daarnaast verwijst naar een
opdracht op de elo is dit toepassing 2: ELO + laptop/PC)
ICT-toepassing 1 =
ICT-toepassing 2 =
ICT-toepassing 3 =
ICT-toepassing 4 =

Let op: vul dit onderdeel voor elke ICT-toepassing apart in en meerdere antwoorden mogelijk!

4. Wordt de ICT toepassing 1 ingezet om:

□
□
□
□

De lesinhoud te versterken.
De didactiek (wijze van lesgeven) te versterken.
Zowel de inhoud als de didactiek te versterken.
Geen van bovenstaande opties is aan de orde.
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Wordt de ICT toepassing 2 ingezet om:

□
□
□
□

De lesinhoud te versterken.
De didactiek (wijze van lesgeven) te versterken.
Zowel de inhoud als de didactiek te versterken.
Geen van bovenstaande opties is aan de orde.

Wordt de ICT toepassing 3 ingezet om:

□
□
□
□

De lesinhoud te versterken.
De didactiek (wijze van lesgeven) te versterken.
Zowel de inhoud als de didactiek te versterken.
Geen van bovenstaande opties is aan de orde.

Wordt de ICT toepassing 4 ingezet om:

□
□
□
□

De lesinhoud te versterken.
De didactiek (wijze van lesgeven) te versterken.
Zowel de inhoud als de didactiek te versterken.
Geen van bovenstaande opties is aan de orde.

5. Welke ICT-middelen worden gebruikt ten behoeve van de les/onderwijssetting?
(NB: Hier kunnen meerdere items tegelijk worden ingevuld. Bij deze vraag is het onderscheid tussen
hardware, software en de gebruiker (docent en/of leerling) van belang, zie hieronder. Je kan dus
meerdere malen scoren per item: als de hardware en/of software wordt gebruikt en voor de docent
en/of de leerling.)
Voorbeeld
Als een docent een Powerpoint-presentatie gebruikt met behulp van een beamer en een PC dan
scoor je:
PC/Laptop
Beamer
Presentatiesoftware (bv.. PowerPoint)

docent
docent
docent

□ leerling
□ leerling
□ leerling
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Hardware

□
□
□
□
□
□
□
□

PC/Laptop

Wie gebruikt de hardware?
□ docent
□ leerling

Mobiele telefoon

□ docent

□ leerling

Digibord

□ docent

□ leerling

Ipad/tablet

□ docent

□ leerling

Foto/video camera

□ docent

□ leerling

Specifieke meetapparatuur (bv. coach)

□ docent

□ leerling

Beamer

□ docent

□ leerling

...... (andere zelf graag invullen)

□ docent

□ leerling

Software
□ Presentatiesoftware (bv.. PowerPoint)

Wie gebruikt de software?
□ docent
□ leerling

□ Communicatiesoftware (bv. e-mail, Skype, chat)

□ docent

□ leerling

□ Sociale media (bv. Facebook, Twitter, blogs)

□ docent

□ leerling

□ Internet (als informatiebron)

□ docent

□ leerling

□ Verwerkingssoftware (bv. Word, Excel, Access,etc.)

□ docent

□ leerling

□ Serious games

□ docent

□ leerling

□ Simulatiesoftware (bv. een digitale klok op het digibord)

□ docent

□ leerling

□ Cognitieve ondersteuning software (bv. voor mindmaps)

□ docent

□ leerling

□ Evaluatiesoftware (bv. (adaptief) toetsen)

□ docent

□ leerling

□ Tutor- of oefen -software (bv. rekenen, taal, etc.)

□ docent

□ leerling

□ Foto-, video-, multimedia- bewerkingssoftware

□ docent

□ leerling

□ Web tools (bv. webdesign)

□ docent

□ leerling

□ Elektronische leeromgeving (bv. Blackboard)

□ docent

□ leerling

□ Monitor of planning software

□ docent

□ leerling

□ Inscannen van codes (QR-codes)

□ docent

□ leerling

□ Authorware (is een omgeving waarin zelf een instructie
gemaakt kan worden, bv. Educreations)

□ docent

□ leerling

□ …... (andere, zelf graag invullen)

□ docent

□ leerling
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6. Onderwijseigenschappen
Let op: deze vraag is tweeledig! Kruis aan welke kenmerken je observeert in de les en als ICT een rol
hierin speelt, kruis dan het ‘Ja vakje’ aan (speelt ICT geen rol dan hoef je daar niets in te vullen).

Voorbeeld
De leerlingen zijn zelfstandig aan het werk met het rekenprogramma op hun laptop. Dan scoor je:

Individueel en/of zelfstandig

ja

Onderwijseigenschappen (Welke kenmerken zie je tijdens de les)?

Speelt ICT hierbij een rol?

Sociale klasorganisatie
□

De leerlingen zijn individueel en/of zelfstandig aan het werk

□ Ja

□

De docent verzorgt een klassikale instructie

□ Ja

□

De leerlingen werken in tweetallen en/of kleine groepjes
(samenwerkend leren)

□ Ja

Docent rol
□

De docent stimuleert leerlingen, geeft advies en suggesties, stelt vragen

□ Ja

□

De docent draagt kennis over (dikwijls algemeen van aard)

□ Ja

□

De docent geeft instructie gericht op het ondersteunen en aanleren
van specifieke kennis en vaardigheden

□ Ja

De docent controleert, registreert en beoordeelt de voortgang van
de leerling

□ Ja

□
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De leerling heeft de rol van:
□

Onderzoeker (leerlingen doen zelf onderzoek, zoeken naar
informatie, voeren experimenten uit)

□ Ja

□

Beoordelaar (leerlingen beoordelen zichzelf of elkaar)

□ Ja

□

Uitvoerder (leerlingen voeren de opdracht uit)

□ Ja

□

Toehoorder (leerlingen luisteren naar de instructie)

□ Ja

□

Creator/constructeur (leerlingen produceren zelf, zijn creatief)

□ Ja

Sturing onderwijsactiviteit of lesaanbod
□

Leeractiviteiten wordt bepaald door de leerling

□ Ja

□

Snelheid wordt bepaald door leerling

□ Ja

□

Leeractiviteiten worden bepaald door docent (of didactisch
medium)

□ Ja

□

Snelheid wordt bepaald door docent (of didactisch medium)

□ Ja

Evaluatie en Feedback
□

Formatieve evaluatie (gericht op bijsturing)

□ Ja

□

Summatieve evaluatie (beoordeling ter afsluiting)

□ Ja

□

Directe feedback (goed/fout reactie)

□ Ja

□

Informatieve feedback (goed/fout reactie met toelichting)

□ Ja

7. Zijn er problemen die een barrière opleveren bij de inzet van ICT in de les? (B.v. doordat er
onvoldoende ICT-middelen aanwezig zijn.)
□ Ja
□ Nee
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Indien ja, welke? Barrière/ beperkingen met betrekking tot…
□

Middelen/bronnen en materialen

□

Problemen gerelateerd aan ondersteuning van de ICT activiteit door bijvoorbeeld docenten,
ouders, directie, ICT-coördinator

□

Technische problemen

□

Organisatorische problemen (e.g. tijdsgebrek)
Overig, te weten:………(graag invullen)

Einde observatie
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Bijlage 2 Interview docent (+/- 10 minuten)

(Advies: spraakopname zodat je wellicht beter antwoord kan geven op de items van “de kijk van
de docent”, zie bijlage 3.)
Tip: Bedenk van te voren welke vragen je wilt stellen om een motivatie of onderbouwing te
verkrijgen voor de antwoorden op “de kijk van de docent”. Hieronder staan al 6 vragen
geformuleerd maar wellicht dat je zelf nog goede vragen ter aanvulling kan aanbieden.
Let op: Na het interview vul je zelf Bijlage 3 “de kijk van de docent” in.

Vragen:
1) Doel van het ICT-gebruik. Wat is het doel van het ICT-gebruik? (Welk effect probeert u te
bereiken met de betreffende ICT-toepassing?).
2) Meerwaarde. Waarom denkt u dat deze ICT-toepassing bijdraagt aan het
aantrekkelijker/efficiënter en/of effectiever maken van uw onderwijs?
3) Waarom hebt u ervoor gekozen om deze les/opdracht/handeling te laten zien?

4) Waarom hebt u juist deze didactiek, deze ICT-toepassing en deze vakinhoud
samengenomen?

5) Wat zou anders zijn in uw les als u geen gebruik had gemaakt van ICT? (bv. verloop van
de les, groepering, materialen, etc.)

6) Op welke manier gaat u na of u met deze les uw (ICT)doelen heeft bereikt?

Bedankt voor het interview!
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Bijlage 3 “de kijk van de docent”
(Tip: dit instrument dient bij 4 verschillende interviews ingevuld te worden. Kopieer deze lijst vier
keer voordat je gaat starten met het invullen.)

Met behulp van dit instrument is het mogelijk praktijkvoorbeelden van ICT-integratie door docenten
te analyseren. Dit instrument maakt het mogelijk het handelen van de docent in relatie tot ICT te
bekijken. De docent beantwoordt de vragen en heeft de mogelijkheid om zijn antwoord te
motiveren.
de kijk van de docent
We proberen met dit onderdeel een beeld te vormen van het redeneren achter het handelen van de
docent (waarom heeft de docent de ICT-toepassing op deze manier ingezet?).
Redenaties over de meerwaarde van ICT-gebruik

Meerwaarde van ICT voor het leerproces.
□
□
□

Aantrekkelijk (aansluiting bij belevingswereld, betrokkenheid, motivatie).
Efficiënt (tijdsaspecten; leerlingen kunnen makkelijk aan de slag).
Effectief (het geleerde blijft beter hangen).

Meerwaarde van ICT voor het lesgeven.
□
□
□

Aantrekkelijk (mijn lesgeven wordt leuker door ICT).
Efficiënt (bv. instructie geven aan verschillende groepen op hetzelfde moment).
Effectief (bv. groei van leerlingen bijhouden met Excel).

Redenaties over vakinhoudelijke kennis, ICT en didactiek

Er wordt geredeneerd over:
o
o
o
o
o
o
o

Vakinhoud.
Didactiek.
ICT.
Vakinhoud in samenhang met didactiek.
Vakinhoud in samenhang met ICT.
Didactiek in samenhang met ICT.
De samenhang tussen vakinhoud, didactiek en ICT.
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Redenaties over ICT en leerlingen
□ De manier waarop ICT kan inspelen op kenmerken van groepen leerlingen (bv. specifieke
onderwijsbehoeften, achtergrond, SES).
□ De manier waarop ICT kan inspelen op individuele behoeften van leerlingen (bv. op eigen tempo
leren, gedifferentieerde instructie).
Redenaties over ICT en het leerproces
□ De relatie tussen ICT-toepassingen en ondersteuning van leerprocessen van leerlingen (bv. m.b.t.
begripsvorming, leerstrategieën, procedures, vaardigheden, etc.).
Redenaties over ICT en het doel
□ De manier waarop ICT het doel van de les/opdracht/handeling ondersteunt.
Redenaties over ICT en het curriculum
□ Gebruik van ICT om het bestaande curriculum te verrijken of aan te vullen.
□ ICT als doel van het curriculum op zichzelf (bv. ICT gebruiken om leerlingen ICT-vaardigheden aan
te leren).
□ Flexibilisering van het curriculum (bv. ICT maakt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk)
Redenaties over ICT en de instructie
□ Gebruik van ICT bij instructietechnieken en representaties voor leren en lesgeven over een
bepaald onderwerp.
□ Gebruik van ICT om leerlingen vaardigheden aan te leren en/of praktijkervaring op te laten doen.
Redenaties over de rol die ICT speelt bij de interactie in de leeromgeving
□ Interactie tussen docent en leerling wordt bemiddeld door ICT (bv. feedback van de docent
wordt gegeven via een chat-systeem).
□ Interactie tussen leerlingen onderling wordt bemiddeld door ICT (bv. Facebook).
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Redenaties over kosten en baten bij het ICT-gebruik
Afwegingen van kosten en baten waarbij ICT een positieve rol speelt
□ Kosten en baten m.b.t. (efficiënt gebruik van) tijd (bv. ICT lost problemen van tijdsgebrek op… ‘Ik
kan nu tegelijk instructie geven).
□ Kosten en baten m.b.t. het creëren van authentieke situaties (dingen laten zien die anders niet
mogelijk zijn, bv. de natuur naar binnen halen, versnellen/vertragen van processen).
□ Kosten en baten m.b.t. het welzijn van leerlingen (we hoeven niet met boeken te slepen).
□ Kosten en baten m.b.t. klasmanagement.
□ Anders;…………………………………………………………………………………………
Afwegingen van kosten en baten waarbij ICT een negatieve rol speelt
□ Kosten en baten m.b.t. praktische of technische problemen (als ik geen ICT gebruikt had, had ik
geen last van technische problemen met computers).
Redenaties over ICT bij leerlingenvoortgang
□ Gebruik van ICT om de voortgang/resultaten van leerlingen te bewaken (voortgang bij te houden
of het geleerde formatief te evalueren).
□ Gebruik van ICT bij summatieve evaluatie.
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Bijlage 4 Vragenlijst docent
(Tip: deze lijst dient bij 4 verschillenden docenten uitgevoerd te worden. Kopieer deze lijst vier
keer voordat je gaat starten met het uitdelen van de lijst.) Tijdsduur: +/- 10 minuten

Beste Docent,
In het kader van onze opleiding doen wij een onderzoek naar het ICT-gebruik in het
Beroepsonderwijs. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragenlijst in te vullen? De vragenlijst peilt
de wijze waarop u ICT inzet in uw onderwijs, de toegankelijkheid van ICT op uw school en de
ondersteuning die u op dit gebied ontvangt.
Alvast hartelijk dank!
Inzet van ICT in het onderwijs

Volledig
oneens

Oneens

Noch
eens/
noch
oneens

1. Ik ben op de hoogte van ICT-toepassingen
die ik kan gebruiken om leerlingen inzicht
te geven in het vakgebied waarin ik les
geef











2. Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen
die de lesinhoud voor het vakgebied
waarin ik les geef ondersteunt











3. Ik weet hoe ik ICT-toepassingen kan
gebruiken om concepten uit het vakgebied
waarin ik les geef op een andere manier te
presenteren aan mijn leerlingen











4. Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen
die didactische werkvormen voor een les
versterken











5. Ik ben in staat ICT-toepassingen te kiezen
die het leerproces van de leerlingen
versterken











6. Ik denk kritisch na over de manier waarop
ik ICT-toepassingen in mijn eigen klas kan
gebruiken











7. Ik kan lessen geven waarbij ICT, vakinhoud
en didactiek op een goede manier zijn
geïntegreerd











Eens

Helemaal
eens
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8. Ik kan ICT-toepassingen kiezen die
versterken wat en hoe ik onderwijs geef











9. Ik toon leiderschap door anderen binnen
mijn school te helpen om vakinhoud, ICT
en didactiek te combineren











10. Ik toon leiderschap door collega’s van
andere scholen te helpen om vakinhoud,
ICT en didactiek te combineren











Toegankelijkheid en gebruik van ICT
1. In welke mate bent u als docent op de hoogte van de computertoepassingen die u bij uw
onderwijs zou kunnen gebruiken?
0 slecht
0 matig
0 voldoende
0 goed
0 uitstekend
0 weet niet

Opvattingen over onderwijs
De volgende stellingen hebben als doel inzicht te verkrijgen in uw manier van lesgeven. Geef aan in
welke mate u werkt zoals beschreven in de stelling.
Niet of
Tamelijk
nauwelijks Af en toe
vaak

Vaak

Heel
vaak

Ik stel tijdens de les vragen over de
opgegeven leerstof











In mijn onderwijs voeren de leerlingen
opdrachten uit die aansluiten bij hun
belangstelling











Ik vat de leerstof samen tijdens de les











Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun
leerinhouden te kiezen











Ik ga na of leerlingen de behandelde stof
beheersen











Bij het beoordelen van het werk laat ik het










43

proces en de aanpak van de leerlingen
meewegen
Bij nieuwe leerstof leg ik vooraf de
hoofdlijnen en de lastige punten uit











Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen
stelt











Ik laat leerlingen oefeningen doen om de stof
te verwerken











Ik laat mijn leerlingen elkaar feedback geven
over hun werk
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Professionalisering en uw competenties als docent
2. Door het gebruik van ICT behalen leerlingen betere resultaten.
0 helemaal mee eens
0 mee eens
0 noch mee eens, noch mee oneens
0 mee oneens
0 helemaal mee oneens
0 weet niet

3. Kunt u aangeven hoe vaardig u bent in:
A: het gebruiken van de computer als didactisch hulpmiddel?
0 helemaal niet

0 basaal

0 gevorderd

0 zeer gevorderd

0 weet niet

B: het gebruiken van digitaal leermateriaal?
0 helemaal niet
0 basaal
0 gevorderd

0 zeer gevorderd

0 weet niet

C: het beoordelen van de bruikbaarheid van digitaal leermateriaal?
0 helemaal niet
0 basaal
0 gevorderd
0 zeer gevorderd

0 weet niet

D: het gebruik van een elektronische leeromgeving?
0 helemaal niet
0 basaal
0 gevorderd

0 zeer gevorderd

0 weet niet

E: het gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem?
0 helemaal niet
0 basaal
0 gevorderd

0 zeer gevorderd

0 weet niet

F: digitaal lesmateriaal van internet aanpassen zodat het geschikt is voor gebruik in de les?
0 helemaal niet
0 basaal
0 gevorderd
0 zeer gevorderd 0 weet niet
G: communiceren met leerlingen via ICT?
0 helemaal niet
0 basaal
0 gevorderd

0 zeer gevorderd

0 weet niet
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Schoolfactoren die de inzet van ICT beïnvloeden in de les.

1. In welke mate doen zich de volgende situaties op uw school of instelling voor?

A: Docenten krijgen ruimte om met ICT in het onderwijs te experimenteren
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

B: De directie volgt wat docenten doen op het gebied van ICT en onderwijs
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

C: Teamprofessionalisering op gebied van onderwijskundig gebruik van ICT
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

D: Afspraken over onze werkwijze met ICT in het onderwijs worden bewaakt
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

E: Docenten krijgen ondersteuning bij de uitvoering van ICT-gebruik in hun onderwijs
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

F: De directie stelt tijd en middelen (ICT) beschikbaar om de onderwijsplannen met ICT te
kunnen verwezenlijken
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

G: De stand van zaken van ICT-gebruik wordt met docenten besproken
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

2. Welke omschrijving typeert het computergebruik op uw school of instelling het best?
0 Het is de verantwoordelijkheid van elke docent om zelf te bepalen voor welke leerstof en op
welke manier zij gebruik maken van ICT bij lesgeven.
0 Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze school/ instelling afspraken
gemaakt over de didactische inzet van ICT. Het wordt belangrijk gevonden dat alle docenten
zich aan deze afspraken houden.
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0 Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school/ instelling- of sectiebrede afspraken gemaakt
over de didactische inzet van ICT. De inzet van ICT sluit aan bij de opvattingen die wij op deze
school/ instelling hebben over onderwijs en leren. ICT is bij alle docenten geïntegreerd in hun
onderwijs.

3. Kunt u aangeven welke van de volgende ICT aandachtsgebieden volgens u op uw
school/instelling de hoogste prioriteit zou moeten krijgen?
0 ICT-infrastructuur: bijv. beschikbare PC's, internetaansluitingen, functionerend netwerk
0 Educatieve software: programma's en digitaal leermateriaal
0 Kennis en vaardigheden van docenten
0 Visie op het gebruik van ICT: wat voor onderwijs willen we bieden en welke ICT- leermiddelen
gebruiken we daarvoor
0 Geen van deze\weet niet

4. Welke omschrijving sluit het beste aan op de situatie van uw school?
0 Onze school wil het huidige onderwijsconcept behouden en gebruikt ICT voorzover het
daarbinnen past
0

Onze school gebruikt ICT om het onderwijs met kleine stapjes te veranderen en te
verbeteren

0

Onze school heeft de ambitie om het onderwijs ingrijpend te veranderen en maakt daarbij
gebruik van ICT

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 5 Vragenlijst ICT- coördinator

met kort afsluitend interview ter motivering/toelichting van de antwoorden. (+/ - 10
minuten )

Beste ICT- coördinator,
In het kader van onze opleiding doen wij een onderzoek naar het ICT-gebruik in het
Beroepsonderwijs. Zou u zo vriendelijk willen zijn om deze vragenlijst in te vullen? De vragenlijst peilt
de wijze waarop ICT wordt inzet in het onderwijs, de toegankelijkheid van ICT op uw school en de
ondersteuning die er geboden wordt.
Alvast hartelijk dank!
Vragen:

1. Is er op uw school een ICT beleidsplan?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet

Zo ja, sinds wanneer (Jaartal)

2. Bent u betrokken geweest bij de opstelling van het ICT beleidsplan?
 Ja
 Nee
 Ik niet, maar mijn voorganger wel
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3. In welke mate doen zich de volgende situaties op uw school of instelling voor?

A: Docenten krijgen ruimte om met ICT in het onderwijs te experimenteren
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

B: De directie volgt wat docenten doen op het gebied van ICT en onderwijs
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

C: Teamprofessionalisering op gebied van onderwijskundig gebruik van ICT
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

D: Afspraken over onze werkwijze met ICT in het onderwijs worden bewaakt
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

E: Docenten krijgen ondersteuning bij de uitvoering van ICT-gebruik in hun onderwijs
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

F: De directie stelt tijd en middelen (ICT) beschikbaar om de onderwijsplannen met ICT te
kunnen verwezenlijken
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

G: De stand van zaken van ICT-gebruik wordt met docenten besproken
0 (bijna) nooit

0 soms

0 regelmatig

0 vaak

0 weet niet

Kunt u dit nog verder toelichten?
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4. Welke omschrijving typeert het computergebruik op uw school of instelling het best?
0 Het is de verantwoordelijkheid van elke docent om zelf te bepalen voor welke leerstof en op
welke manier zij gebruik maken van ICT bij lesgeven.
0 Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze school/ instelling afspraken
gemaakt over de didactische inzet van ICT. Het wordt belangrijk gevonden dat alle docenten
zich aan deze afspraken houden.
0 Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school/ instelling- of sectiebrede afspraken gemaakt
over de didactische inzet van ICT. De inzet van ICT sluit aan bij de opvattingen die wij op deze
school/ instelling hebben over onderwijs en leren. ICT is bij alle docenten geïntegreerd in hun
onderwijs.

Kunt u dit nog verder toelichten?

5. Kunt u aangeven welke van de volgende ICT aandachtsgebieden volgens u op uw
school/instelling de hoogste prioriteit zou moeten krijgen?
0 ICT-infrastructuur: bijv. beschikbare PC's, internetaansluitingen, functionerend netwerk
0 Educatieve software: programma's en digitaal leermateriaal
0 Kennis en vaardigheden van docenten
0 Visie op het gebruik van ICT: wat voor onderwijs willen we bieden en welke ICT- leermiddelen
gebruiken we daarvoor
0 Geen van deze\weet niet

Kunt u dit nog verder toelichten?

6. Welke omschrijving sluit het beste aan op de situatie van uw school?
0 Onze school wil het huidige onderwijsconcept behouden en gebruikt ICT voorzover het
daarbinnen past
0

Onze school gebruikt ICT om het onderwijs met kleine stapjes te veranderen en te
verbeteren

0

Onze school heeft de ambitie om het onderwijs ingrijpend te veranderen en maakt daarbij
gebruik van ICT
Kunt u dit nog verder toelichten?

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 6: Factoranalyses
Tabel 5. Opvattingen over onderwijs: kennisconstructie (F1) versus kennisoverdracht (F2): resultaten
van de factoranalyse (Principal Component Analysis – Varimax (met Kaiser Normalization)) (n=63)
Wijze van lesgeven

F1

F2

Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhoud te kiezen
Docent stimuleert dat leerling zichzelf eigen doelen stelt
Docent laat leerlingen elkaar feedback geven over hun werk
Bij het beoordelen van het werk laat de docent het proces en de aanpak ook
meewegen
In mijn onderwijs voeren de studenten opdrachten uit die aansluiten bij hun
belangstelling
Docent laat leerling verwerkingsoefeningen doen
Docent gaat na of leerlingen de behandelde stof beheersen
Docent stelt tijdens de les vragen over de opgegeven lesstof
Docent vat de leerstof samen tijdens de les
Bij nieuwe leerstof legt de docent vooraf de hoofdlijnen en de lastige punten uit

,816
,674
,644
,589

,259
,199

,441

,425

-,188
,172
,220
,329

,806
,689
,641
,533
,358
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