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1.

SAMENVATTING

Met de snelle ontwikkeling in het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT) in onze
samenleving kan het onderwijs het gebruik van ICT niet meer negeren. Leerlingen moeten worden
voorbereid op een samenleving waarin het gebruik van ICT-toepassingen deel van het dagelijks leven
zijn. Het gebruik van ICT is voor onderwijs daarmee een doel en een middel geworden. De inzet van
ICT kan implicaties hebben voor veranderingen in de organisatie van het onderwijs (tijd- en plaatsonafhankelijk leren, instructie op maat) en veranderingen in inhoud en didactiek. Deze veranderingen
vereisen niet alleen andere competenties van leerlingen maar ook van docenten. Docenten moeten in
staat zijn ICT in te zetten om hun didactische aanpak te versterken en zo vakinhoudelijke kennis over
te kunnen brengen op leerlingen met verschillende interesses en capaciteiten.
Didactische bekwaamheid betreft het didactisch handelen en het vermogen tot professioneel redeneren
van de docent. Didactische ICT-bekwaamheid komt tot uiting in het didactische handelen met betrekking
tot de inzet van ICT in de lespraktijk en het vermogen om hierover professioneel te redeneren.
Het onderzoek waar dit rapport verslag van doet richt zich op de inventarisatie en analyse van
aspecten van didactische ICT-bekwaamheid van docenten aan de hand van videocases. De
videocases zijn aangeleverd door docenten. De videocases laten zowel het gebruik van ICT in de
lespraktijk zien als de redenering van de docenten om ICT op die bepaalde wijze in te zetten. De
volgende onderzoeksvragen worden in dit onderzoek beantwoord:
 Hoe kunnen de aangeleverde voorbeelden worden getypeerd in termen van effectief onderwijs met ICT?
 Hoe kan de professionele redenering van docenten die aan bepaald ICT-gebruik ten grondslag ligt
worden getypeerd?
 Wat zijn valide en betrouwbare indicatoren voor een instrument dat de didactische ICTbekwaamheid van docenten kan vaststellen?
Docenten uit het primair en voortgezet onderwijs zonden 157 video’s in met voorbeelden van de manier
waarop zij ICT integreren in hun lespraktijk. Zowel beelden uit de praktijk als het professionele redeneren
over het handelen in de praktijk werden in deze video’s weergegeven. Om deze video’s te analyseren is
een observatie-instrument ontwikkeld met het doel in kaart te brengen (1) op welke manier ICT
geïntegreerd werd in de praktijk en (2) de manier waarop docenten professioneel redeneren relateren
aan het integreren van ICT in de praktijk. Daarnaast hebben docenten een vragenlijst ingevuld over hun
opvattingen, houdingen en zelfvertrouwen ten op zichtte van ICT in onderwijs.
De resultaten van deze studie laten zien dat de docenten in onze steekproef hun kennis en
vaardigheden met betrekking tot ICT redelijk hoog inschatten, zowel als het gaat over het omgaan met
ICT-toepassingen, als de vakinhoudelijke en didactische inzet van ICT. Ze vinden dat ze goed op de
hoogte zijn van ICT-toepassingen en zijn van mening dat leerlingen met behulp van ICT goede
leerprestaties behalen. Docenten PO voelen zich bij de inzet van ICT iets meer ondersteund door de
school dan docenten VO.
Uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat docenten aangeven vaker activiteiten uit te voeren die
passen binnen het kennisoverdrachtmodel dan activiteiten die passen bij kennisconstructie. Dit
resultaat sluit aan bij het beeld dat voortkomt uit de analyse van de praktijk, zoals in beeld gebracht in
de videocases: onderwijs dat vooral kenmerken heeft van kennisoverdracht, met enkele kenmerken
van kennisconstructie. De resultaten van het onderzoek laten daarmee een beperkt aantal aspecten
van didactische ICT-bekwaamheid zien. Andere aspecten van didactische ICT-bekwaamheid, zoals
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de inzet van ICT bij begeleid ontdekkend leren, leren leren en bij toetsen en evalueren werden in de
videocases relatief weinig geobserveerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat de inzet van ICT vooral
ondersteunend is en vaak niet essentieel voor het realiseren van effectief onderwijs. Als we stellen dat
de ondersteunende rol van ICT in principe tot vrijblijvend ICT gebruik kan leiden, dan zou opschuiving
naar een essentiële inzet van ICT gewenst zijn.
Uit de resultaten blijkt ook dat het professionele redeneren over de inzet van ICT beperkt is. ICT is vooral
aantrekkelijk voor het leren van leerlingen, kan helpen om het doel van de les te realiseren en het
leerproces te faciliteren. Andere redenen om ICT in te zetten (bijvoorbeeld individualisering of
verrijking/flexibilisering van het curriculum) worden weinig genoemd. De meeste docenten zijn in staat
om aan te geven waarom de inzet van ICT past bij vakinhoud en/of didactiek, maar deze redenering
blijkt slechts in de helft van de gevallen ook zichtbaar te zijn in de praktijk. Zowel in de rijkdom van het
redeneren als de koppeling tussen professioneel redeneren en praktijk valt nog verbetering te realiseren.
Het onderzoek biedt een eerste inzicht in indicatoren die van belang zijn bij de bepaling van
didactische ICT-bekwaamheid. Voor het vaststellen van de handelingscomponent (didactisch
handelen) zijn de volgende indicatoren uit dit onderzoek van belang gebleken: de functie van de ICTtoepassing; de inzet van ICT om het realiseren van onderwijseigenschappen te ondersteunen; de fit
tussen de ICT-toepassing en de didactiek en/of vakinhoud. Het vaststellen van het vermogen tot
professioneel redeneren is in dit onderzoek gebaseerd op de volgende componenten: de rijkheid van
het redeneren en de samenhang tussen de ICT-toepassing en didactiek en/of inhoud. Een belangrijke
indicator voor de afstemming tussen reflecteren en handelen in de praktijk (of wel denken en doen),
wordt gezien als de overeenkomst tussen redeneren over de samenhang (fit) tussen de ICTtoepassing, didactiek en/of vakinhoud en de match met de praktijk. Verder onderzoek naar de wijze
waarop deze indicatoren zich tot elkaar verhouden is echter noodzakelijk De resultaten van het
onderzoek bieden aanknopingspunten voor de inrichting van professionaliseringsarrangementen om
de didactische ICT-bekwaamheid van docenten te bevorderen.
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2.

INLEIDING

Uit de Vier in Balans monitor van Kennisnet (2013) blijkt dat weliswaar steeds meer gebruik wordt
gemaakt van ICT in het onderwijs, maar dat de inzet van ICT vaak beperkt is tot internetgebruik en
verwerkingssoftware. Weinig voorbeelden van ICT-gebruik in het onderwijs zijn gericht op de
versterking van didactiek en vakinhoud. Daarnaast wordt weinig aandacht besteed aan het aanleren
van ICT-gerelateerde vaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in een
kennismaatschappij (Voogt & Pareja Roblin, 2012). Het inzetten van ICT om bepaalde leerdoelen te
realiseren heeft implicaties voor de organisatie en de inhoud van het onderwijs (Voogt, 2008). Dit
1
vereist niet alleen andere vaardigheden van de leerlingen, maar ook van de docent . Want, wat een
docent van zijn leerlingen verwacht, moet hij minimaal zelf beheersen (Voogt, 2010).
Internationaal zijn de laatste jaren verschillende referentiekaders ontwikkeld die de te verwachten ICTcompetenties van docenten beschrijven (bijv. UNESCO, 2011; ISTE, 2008). Ook Kennisnet (2012b)
definieert een set ‘ICT-bekwaamheidseisen voor docenten’. In deze referentiekaders wordt beschreven
welke bekwaamheid een docent nodig heeft om ICT op een verantwoorde wijze te integreren in zijn
onderwijspraktijk, zodat aantrekkelijk, efficiënt en/of effectief onderwijs kan worden gerealiseerd. In dit
onderzoek spreken we in dat kader over didactische ICT-bekwaamheid. Het gaat om de bekwaamheid
van docenten om de toegevoegde waarde van ICT voor leren en instructie te verwezenlijken. De set
ICT-bekwaamheidseisen uit de referentiekaders bieden een eerste conceptualisering van het begrip
didactische ICT-bekwaamheid. Daarnaast is in de literatuur gezocht naar verdere conceptualiseringen.
De bevindingen uit de literatuur en de ICT-bekwaamheidseisen zoals beschreven in de
referentiekaders zijn in het onderzoek gebruikt om praktijkvoorbeelden van ICT-gebruik die zijn
aangereikt door docenten te kunnen interpreteren. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de
professionele redeneerlijn van docenten om de wijze waarop zij ICT inzetten te verantwoorden.
ICT kan bijdragen aan de realisatie van aantrekkelijker, efficiënter en effectiever onderwijs (Kennisnet,
2013). Effectief, efficiënt en aantrekkelijk zijn sterk aan elkaar gerelateerde concepten. Zo kan de
docent ICT inzetten om leerlingen te enthousiasmeren (aantrekkelijk) en daardoor beter te laten leren
(effectiviteit). Anderzijds kan de docent ICT inzetten om het leerproces van leerlingen op een efficiënte
manier te laten verlopen, zodat de docent meer tijd heeft om andere leerlingen te helpen.
Aantrekkelijkheid en efficiëntie zijn dus voorwaarden voor effectieve instructie (cf. Visscher, 2006). In
dit onderzoek wordt daarom geen onderscheid gemaakt tussen deze drie concepten maar wordt in het
vervolg van dit rapport gesproken over ‘effectief onderwijs met ICT’.
Het onderzoek waarover dit rapport verslag doet richt zich daarbij in de eerste plaats op een beter
begrip van het concept ‘didactische ICT-bekwaamheid’. In de tweede plaats beoogt het onderzoek
indicatoren aan te reiken die input kunnen zijn voor de ontwikkeling van een valide, betrouwbaar en
praktisch bruikbaar instrument waarmee kan worden vastgesteld of een docent in staat is om ICT
effectief te integreren in zijn onderwijspraktijk (het vaststellen van facetten van de didactische ICTbekwaamheid van docenten). Met andere woorden: aan de hand van welke indicatoren kan een
docent aantonen dat hij ICT op een didactisch verantwoorde manier kan inzetten? Het onderzoek richt
zich op het primair- en voortgezet (incl. MBO) onderwijs.
In het onderzoek zijn typerende voorbeelden van ICT-gebruik in het primair- en voortgezet onderwijs
verzameld in de vorm van videocases. Deze videocases zijn aangeleverd door docenten. De
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verzamelde videocases laten zowel het gebruik van ICT in de lespraktijk zien als de achterliggende
redenering van de docenten om ICT op die bepaalde wijze in te zetten. De volgende
onderzoeksvragen worden met dit onderzoek beantwoord:
1. Hoe kunnen de aangeleverde voorbeelden worden getypeerd in termen van effectief onderwijs
met ICT?
2. Hoe kan de professionele redenering van docenten die aan bepaald ICT-gebruik ten grondslag ligt
worden getypeerd?
3. Wat zijn valide en betrouwbare indicatoren voor een instrument dat de didactische ICTbekwaamheid van docenten kan vaststellen?
Het onderzoek levert in de eerste plaats een casuïstiek op van ICT-gebruik voor effectieve vormen van
leren en instructie. In tweede plaats levert het onderzoek indicatoren op om facetten van didactische
ICT-bekwaamheid vast te stellen. Deze indicatoren kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van een
instrument gericht op het vaststellen van de didactische ICT-bekwaamheid van docenten.
In het volgende hoofdstuk wordt de onderbouwing voor de studie vanuit de literatuur beschreven. In
Hoofdstuk 4 volgt de beschrijving van de gevolgde methode. De resultaten van het onderzoek worden
beschreven in de Hoofdstukken 5 en 6. Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen in Hoofdstuk 7.
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3.

CONCEPTUEEL RAAMWERK

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het gebruiken van ICT-toepassingen een positief effect kan
hebben op cognitieve (kennis en vaardigheden) en niet cognitieve (interesses, attitudes, opvattingen,
zelfbeeld etc.) leerresultaten van leerlingen (e.g. Underwood, 2009 in Livingstone, 2012). Daarnaast
blijkt dat de motivatie van leerlingen voor leren verhoogt, wanneer onderwijs aansluit op de
ontwikkelingen die in de leefwereld van leerlingen van belang zijn (Fleming & Levie, 1993).
Toepassingen van ICT zijn een belangrijk onderdeel van het leven van leerlingen. Jongeren, maar ook
jongere kinderen, zijn voorlopers in ICT-gebruik. Veel leerlingen hebben een mobiele telefoon, maken
frequent gebruik van computerapplicaties en verschillende toepassingen op internet zijn een
belangrijke manier van communiceren geworden in onze samenleving (Kennisnet, 2013). In het
onderwijs wordt echter nauwelijks aangesloten bij deze ICT ontwikkelingen. Het onderwijs lijkt nog
weinig de meerwaarde van ICT voor het onderwijs te benutten.
Het model van Scheerens (2008) beschrijft in algemene termen de basiscomponenten voor de effectiviteit
van onderwijs vanuit een systeemtheoretisch perspectief. Het model is weergeven in Figuur 1.

Professionele
vaardigheden
docent

Onderwijseigenschappen

Leerprocessen

Cognitieve & nietcognitieve output

Klascontext
Figuur 1 Basismodel voor effectief onderwijs (Scheerens, 2008)

Het model beschrijft dat cognitieve en niet cognitieve leerresultaten van leerlingen worden beïnvloed
door de onderwijseigenschappen van de leeromgeving die vormgegeven wordt door de docent. Om
de meerwaarde die ICT kan hebben in het onderwijs naar voren te laten komen zijn dus niet alleen
aanpassingen vereist in het curriculum, de leermaterialen, evaluaties en infrastructuur (Livingstone,
2012), maar spelen ook de professionele vaardigheden van de docent een rol. Docenten zijn immers
een belangrijke schakel in de realisatie van de meerwaarde van ICT voor aantrekkelijk, efficiënt en/of
effectief onderwijs. De professionele vaardigheden die de docent hiervoor nodig heeft duiden we aan
met didactische ICT-bekwaamheidheid (Law, Pelgrum & Plomp, 2008; Mishra & Koehler, 2006). Het
theoretisch kader gaat in op de verschillende aspecten van didactische ICT-bekwaamheid.

3.1. Professionele vaardigheden van de docent
In overeenstemming met het model van Scheerens (2008) is ook uit onderzoek naar onderwijs waarin
ICT-toepassingen worden geïntegreerd, gebleken dat de manier waarop de docent ICT met leren
integreert en de manier waarop de docent de eigenschappen van de leeromgeving vormgeeft van
doorslaggevend belang is voor de effectiviteit van de instructie (Hermans, Tondeur, van Braak, & Valcke,
2008; Hofer & Swan, 2008). Professionele vaardigheden met betrekking tot de integratie van ICT in
onderwijs gaan dus verder dan alleen een ‘knoppen-cursus’ maar vereist aanvullende competenties.
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3.1.1. Kennis en vaardigheden
Meerdere onderzoekers (zie bijvoorbeeld: Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010; Christensen & Knezek,
2008) tonen aan dat de ICT-bekwaamheid van docenten een basisconditie vormt voor het gebruik van
ICT in het onderwijs. Om een succesvolle integratie van ICT in de onderwijspraktijk te bewerkstelligen,
moeten docenten in staat zijn kennis over ICT te integreren met kennis die zij al hebben op
vakinhoudelijk en didactisch vlak. Koehler en Mishra (2008) noemen deze kennis Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPACK). TPACK is een conceptueel kader voor het beschrijven van
de kennisbasis die docenten nodig hebben om ICT, vakinhoud en didactiek op een zinvolle manier te
integreren. Niet in iedere situatie gelden dezelfde principes. De docent heeft daarom ook inzicht nodig
in de invloed van condities uit de context op het inzetten van ICT (Koehler & Mishra, 2008). Het
TPACK model is weergeven in Figuur 2.

Figuur 2 TPACK model (bron: Koehler & Mishra, 2008)

Koehler en Mishra (2008) gaan ervan uit dat docenten zich ontwikkelen in de drie afzonderlijke
kennisdomeinen, waarbij zij – door de relaties die zij leggen – nieuwe kennis opbouwen. Daarom
benoemen Koehler en Mishra (2008) de overlap tussen TK en PK als TPK en tussen TK en CK als
TCK. Uit recent onderzoek (Fisser, Voogt, van Braak & Tondeur, 2013) blijkt echter dat docenten in de
praktijk TPK, TCK en TPCK niet als aparte domeinen onderscheiden, maar zien deze domeinen als
één geheel. Kijkend naar de T-gerelateerde kennisdomeinen zijn in het onderzoek van Fisser en
collega’s uiteindelijk twee kennisdomeinen teruggevonden: het oorspronkelijke TK enerzijds en de
combinatie van TPK, TCK en TPACK anderzijds. Fisser en collega’s duiden deze combinatie aan met
‘TPACK core’, ofwel het hart van het model. Deze resultaten wijzen erop dat het gebruik van
technologie (conceptueel) weliswaar te onderscheiden is, maar dat de inzet van ICT in de praktijk een
geïntegreerd onderdeel is van de vakkennis en didactische vaardigheid van docenten.
3.1.2. Opvattingen, houdingen en zelfvertrouwen
Opvattingen, houdingen en zelfvertrouwen van de docent zijn elementen die niet terug te vinden zijn in
het TPACK model terwijl deze wel degelijk van belang blijken te zijn bij het integreren van ICT in
onderwijs. Het hebben van kennis zegt nog niets over of de docent die kennis ook gaat gebruiken. So
en Kim (2009) stellen dat de opvattingen van docenten mede bepalen of zij hun kennis over ICT
gebruiken tijdens het lesgeven. Onderzoek naar het integreren van ICT in onderwijs benadrukt vaak
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dat de houding, (positieve en negatieve) ervaringen en opvattingen van de docent met betrekking tot
ICT en didactiek een belangrijke factor zijn (Voogt et al., 2013; Ertmer et al., 2012; Ertmer &
Ottenbreit-Leftwich, 2010). Docenten met positieve ervaringen en een positief beeld zijn beter in staat
ICT te integreren in hun onderwijs dan docenten die dat niet hebben (Hermans et al., 2008). Ook
zelfvertrouwen met betrekking tot het inzetten van ICT blijkt een belangrijke factor te zijn (Ertmer &
Ottenbreit-Leftwich, 2010; Christensen & Knezek, 2009). Docenten die een laag zelfvertrouwen
hebben in het gebruik van ICT, zullen ICT minder snel inzetten in hun onderwijs dan docenten met
een hoog zelfvertrouwen. Opvattingen, houdingen en zelfvertrouwen van docenten vormen de ultieme
barrière voor succesvolle ICT-integratie (Ertmer, 2005). Hoewel het niet duidelijk is of deze factoren
voorafgaan of volgen op de praktijk en de bekwaamheid van docenten, is het wel zeker dat ze elkaar
beïnvloeden en dat het één niet los van het andere kan worden gezien (Ertmer, 2005).
3.1.3. Professioneel redeneren
Besluiten van docenten betreffende de inrichting van de leeromgeving (bijvoorbeeld over het gebruik
van een specifieke ICT-toepassing) worden naast kennis en vaardigheden dus ook beïnvloed door
ervaringen, opvattingen, houdingen. Daarnaast maken docenten een afweging van de inspanningen
die zij moeten leveren om de leeromgeving tot een succes te maken en de baten die deze inspanning
oplevert (Ponder & Doyle, 1976). Dit betekent dat redeneringen op basis waarvan docenten tot
beslissingen komen over de inrichting van hun onderwijs, persoonlijk en contextspecifiek zijn. Daarom
is het niet alleen belangrijk om te achterhalen wat docenten doen, maar ook waarom ze doen wat ze
doen. Het professioneel redeneren van de docent is daarom een essentieel onderdeel van didactische
ICT-bekwaamheid.
Meijer (1999) deed onderzoek naar de praktische kennis van docenten. Deze praktische kennis vormt
de basis voor het professionele redeneren van docenten. Meijer heeft de praktische kennis van
docenten samengevat in acht categorieën: (1) vakkennis, (2) kennis van leerlingen (opgesplitst in
gedachten over de individuele leerling en gedachten over leerlingen in het algemeen), (3) kennis van
leerprocessen en begripsvorming bij leerlingen, (4) kennis van doelen, (5) kennis van het curriculum, (6)
kennis van instructie-technieken, (7) gedachten over interactie tussen docenten en leerlingen, en (8)
gedachten over regulering van de les (e.g. tijdbewaking, omgaan met ordeverstoringen). Het onderzoek
van Meijer (1999) legt vooral nadruk op de praktische kennis in relatie tot Pedagogical Content
Knowledge. Zoals eerder besproken, gaat het bij de integratie van ICT voornamelijk over Technological
Pedagogical Content Knowledge. In ICT-gerelateerd onderzoek naar docentcompetenties worden
vergelijkbare categorieën genoemd als die van Meijer. Bijvoorbeeld. ‘Kennis over instructiestrategieën
en representaties voor leren en lesgeven over een bepaald onderwerp met ICT’ (Niess, 2011) of
‘specificeren hoe een ICT-toepassing gebruikt kan worden om leerlingen specifieke doelen te laten
bereiken‘ (Cennamo, Ross en Ertmer, 2010 in Ertmer et al., 2010). Verder vonden Ertmer er al. (2012)
dat redeneringen van docenten om ICT te gebruiken in hun onderwijs ingingen op het gebruik van ICT
om leerlingen ICT-vaardigheden te leren, het gebruik van ICT om het bestaande curriculum te verrijken
of aan te vullen, en het gebruik van ICT om een nieuwe didactiek te ondersteunen. In dit onderzoek
hanteren we de categorieën van Meijer, uitgebreid met ICT specifiek onderzoek, om het professioneel
redeneren voor de inzet van ICT in het onderwijs te onderzoeken.
Didactische ICT-bekwaamheid betreft dus niet alleen de kennis en vaardigheden van de docent, maar
ook zijn onderwijsopvattingen. Deze bekwaamheid komt tot uiting in het didactische handelen met
betrekking tot de inzet van ICT in de lespraktijk en het vermogen om hierover professioneel te redeneren.
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3.2. Onderwijseigenschappen en ICT
Voortbouwend op het model van Scheerens (2008) kan geconcludeerd worden dat de didactische
ICT-bekwaamheid van de docent invloed heeft op de inrichting van de ICT-rijke leeromgevingen en
daarmee op de onderwijseigenschappen die de cognitieve en niet cognitieve leerresultaten van
leerlingen mede bepalen (en dus de effectiviteit/efficiëntie/aantrekkelijkheid van het onderwijs). Deze
onderwijseigenschappen beschrijft Scheerens in veertien generieke kenmerken die de effectiviteit van
onderwijs beïnvloeden (zie Bijlage 9.1). Deze kenmerken zijn gericht op klasniveau en dus
beïnvloedbaar door de docent.
De onderwijseigenschappen zijn gebaseerd op drie onderliggende leertheorieën: cognitivisme,
constructivisme en behaviorisme. Dede (2008) stelt dat ICT-toepassingen die worden ingezet ter
ondersteuning van het leren gebaseerd kunnen zijn op alle drie de leertheorieën, maar dat het effect
van de inzet van ICT het hoogst is als deze wordt ingezet in leeromgevingen die vanuit een
constructivistische leertheorie zijn ingericht. Diverse onderzoeken laten zien dat in een leerlinggerichte
benadering vanuit constructivistische theorieën over leren de potentie van ICT kan worden benut (o.a.
Voogt, 2008; Ertmer, 2012; Dede, 2000). Ertmer en Ottenbreit (2010) geven bijvoorbeeld aan dat ICT
het leren moet faciliteren en ingezet moet worden om diepe en gerelateerde kennis te construeren die
toegepast kan worden in authentieke situaties.
Dede (2008) laat echter ook zien dat meer traditionele vormen van ICT-gebruik (bijvoorbeeld simpele
oefenprogramma’s) waardevol kunnen zijn voor het ondersteunen van leren volgens behavioristische
principes en dat bijvoorbeeld intelligente tutorsystemen het leren volgens cognitivistische principes
kunnen bevorderen. Hierbij suggereert Dede dat onderwijs met ICT niet per se in aparte leertheorieën
kan worden verdeeld. Elke didactische tool, toepassing, medium of omgeving kan meerdere van deze
perspectieven op leren bevatten. Wel zal vaak een dominant perspectief herkend kunnen worden.
Omdat bij de onderwijseigenschappen voor effectief onderwijs van Scheerens (2008) geen rekening is
gehouden met principes die nodig zijn voor succesvolle ICT integratie, zijn deze vergeleken met
didactische kenmerken die beter bij onderwijs met ICT passen (Voogt, 2008), de categorieën voor
ICT-rijke lespraktijken van Ertmer et al. (2012), en de manieren waarop ICT de lerende kan helpen bij
het construeren van kennis (Dede, 2000). Hieruit is een overzicht ontstaan van
onderwijseigenschappen voor effectief onderwijs met ICT (zie Bijlage 9.1).

3.3. Bestaande referentiekaders
In verschillende referentiekaders zijn docentcompetenties uitgewerkt gericht op het gebruiken van ICT
in het onderwijs. Een aantal van deze referentiekaders zijn met elkaar vergeleken om een beeld te
krijgen van veel voorkomende docentcompetenties die in dergelijke kaders genoemd worden. Voor
het maken van deze vergelijking werden drie kaders uit Nederland geselecteerd, één op Europees
niveau, één uit Engeland en één uit de VS:
1. Kennisbasis ICT 2013, ADEF (Nederland);
2. ICT-bekwaamheid van docenten, 2012b, Kennisnet (Nederland);
3. Kernconcepten ICT voor generieke kennisbasis,2011, PABO (Nederland);
4. UNESCO, 2011 (Europese Unie);
5. NETS-T, 2008, ISTE (Verenigde Staten).
In deze referentiekaders worden verschillende kwaliteitseisen of indicatoren genoemd waaraan
docenten zouden moeten voldoen om ICT op een waardevolle manier in te zetten in hun onderwijs.
Veel genoemde competenties die betrekking hebben op didactische ICT-bekwaamheid in deze kaders
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richten zich op: digitale basisvaardigheden, ICT en instructie, ICT en de behoeften van de lerende,
ICT voor toetsing en evaluatie, ICT voor communicatie en samenwerking, en ICT afstemming met het
curriculum. Deze thema’s worden hieronder nader toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden uit
verschillende referentiekaders. Hierbij moet opgemerkt worden dat digitale basisvaardigheden geen
aspect zijn van didactische ICT-bekwaamheid, maar omdat digitale basisvaardigheden wel
voorwaardelijk zijn voor didactische ICT-bekwaamheid zijn deze wel als thema opgenomen in deze
paragraaf. Daarnaast wordt in de kaders ingegaan op de professionele ontwikkeling en houding van
docenten op het gebied van ICT en gaan een aantal referentiekaders over competenties waarin de
docent als ontwerper wordt gezien.
Digitale basisvaardigheden. Digitale basisvaardigheden zijn competenties puur gericht op ICTvaardigheden, los van onderwijs. In een aantal referentiekaders worden deze vaardigheden als aparte
categorie uitgewerkt (1,2,3,6). UNESCO (4) en ISTE (5) beschrijven ICT vaardigheden op een
geïntegreerde manier en nemen geen apart onderdeel over digitale basisvaardigheden op. Een
voorbeeld van deze competenties is: “De docent toont aan dat hij kan omgaan met standaard
kantoortoepassingen: tekstverwerkers, spreadsheetprogramma’s en presentatiesoftware” (ADEF, 2013).
ICT en instructie. In vier referentiekaders (1,2,3,4) worden verschillende competenties met
betrekking tot het identificeren en gebruiken van ICT bij het overbrengen van een bepaalde vakinhoud
beschreven. In UNESCO (4) wordt bijvoorbeeld genoemd dat docenten ICT-toepassingen kunnen
gebruiken die specifiek gericht zijn op een bepaalde vakinhoud, zoals toepassingen voor visualisatie,
toepassingen voor analyseren van data en simulaties. Kennisnet (2) gaat in op het gebruiken van
‘multimediale’ ICT-middelen om instructie te verrijken en leerlingen de stof beter te laten onthouden,
zoals het digitale schoolbord en videoconferencing.
ICT en de behoeften van de lerende. Hierbij gaat het om de manier waarop docenten ICT kunnen
inzetten om in te spelen op de kenmerken, interesses en capaciteiten van de lerende. Differentiatie is
daarom ook een veel genoemd begrip. De meeste kaders (1,3,4,5) beschrijven competenties met
betrekking tot het inspelen op de behoefte van de lerende specifiek met ICT. Kennisnet (2) verbindt
differentiatie en onderwijs op maat aan het inzetten van digitale oefenprogramma’s. ISTE (5) beschrijft
bijvoorbeeld dat de docent de diverse behoeften van alle leerlingen moet kunnen adresseren,
gebruikmakend van geschikte digitale toepassingen. Een ander voorbeeld is beschreven in de
kennisbasis voor de PABO (3): “De [pabo]student kan digitale leer- en oefenmiddelen inzetten om in
te spelen op de niveaus, interesses, tempo en wijze van leren van leerlingen”.
ICT voor evaluatie en toetsing. In alle referentiekaders worden competenties beschreven die ingaan op
zowel het gebruik van ICT om prestaties van leerlingen in kaart te brengen, als het sturen van leren en
lesgeven op basis van de leerlingprestaties. Daarbij wordt ook het geven van feedback met behulp van
ICT benoemd. Verder wordt van de docent verwacht dat deze geschikte ICT-middelen kan identificeren
voor dit doeleinde. ADEF (1) beschrijft bijvoorbeeld: “De docent toont aan dat hij het leerproces van
leerlingen zichtbaar kan maken en kan volgen door middel van diverse vormen van digitale toetsing en
evaluatie”. UNESCO (4) geeft bijvoorbeeld aan dat de docent in staat moet zijn uit een verzameling
toepassingen de meeste bruikbare te kiezen voor het toetsen van (meta-)cognitieve vaardigheden.
ICT voor communicatie en samenwerking. Alle referentiekaders gaan in op het gebruik van ICT om
communicatie en samenwerking te bevorderen. Hierbij wordt communicatie tussen leerlingen en
tussen docent en leerling genoemd. ISTE (5) heeft het bijvoorbeeld over het gebruik van digitale
middelen om samenwerken te faciliteren en het communiceren van relevante informatie door middel
van digitale media. ADEF (1) gaat in op synchrone en asynchrone communicatie tussen leerling en
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docent. De Kennisbasis voor de PABO (3) noemt competenties met betrekking tot online
samenwerken en communiceren.
ICT en het curriculum. Naast de bovengenoemde thema’s gaan de referentiekaders ook in op
competenties die te maken hebben met de afstemming tussen het curriculum en het inzetten van ICT.
Hierbij speelt het bevorderen van kennisconstructie de hoofdrol. ISTE (5) noemt bijvoorbeeld het
inzetten van ICT om authentieke leersituaties te creëren waarin studenten probleemoplossend te werk
moeten gaan en het faciliteren van kennisconstructie in virtuele leeromgevingen. Kennisnet noemt
onderzoekend leren, leren leren en gestructureerd oefenen. Verder noemen UNESCO (4) en ISTE (5)
competenties met betrekking tot het inzetten van ICT om de creativiteit van leerlingen te bevorderen.

3.4. Samenvattend
Om ICT op een effectieve manier te integreren in de praktijk zijn positieve opvattingen en houdingen
ten aanzien van onderwijs met ICT belangrijk. Daarnaast heeft de docent kennis en vaardigheden in
relatie met ICT-integratie nodig (TPACK Core). Opvattingen en houdingen beïnvloeden de kennis en
vaardigheden van de docent. Andersom worden door kennis en vaardigheden de opvattingen en
houdingen gevormd. Zelfvertrouwen fungeert als een filter dat bepaalt of de docent ICT al dan niet
inzet in zijn onderwijs. De interactie tussen deze factoren beïnvloedt het (professioneel) redeneren
van de docent over de inrichting van de leeromgeving en daarmee de onderwijseigenschappen van
die leeromgeving. De inrichting van de leeromgeving bepaalt de mogelijkheid tot leren en beïnvloedt
daardoor mede de cognitieve en niet cognitieve leerresultaten (en dus de effectiviteit, efficiëntie en/ of
aantrekkelijkheid van het onderwijs). Didactische ICT-bekwaamheid betreft naast kennis en
vaardigheden ook de onderwijsopvattingen van de docent. Deze didactische bekwaamheid komt tot
uiting in het didactische handelen van de docent, zoals dat blijkt in de praktijk, en het vermogen om
over dat didactische handelen professioneel te redeneren. Al deze componenten en de samenhang
daartussen zijn samengenomen in het analysemodel dat visueel weergegeven wordt in Figuur 3.
De praktijk, of context, waarin de docent werkt is een integraal onderdeel van didactische ICTbekwaamheid. De context gaat over factoren als aanwezigheid en toegankelijkheid van faciliteiten en
ICT-infrastructuur, ICT-beleid, voorkennis van leerlingen, afstemming tussen ICT en het curriculum,
stimulering van de schoolorganisatie, etc. (van Driel, 1998; Vanderlinde & van Braak, 2010). Ook
rekening houden met de context en het bewustzijn van de mogelijkheden en beperkingen van deze
context behoort tot de competenties van de docent (deze interactie met de context is weergegeven
met grijze pijlen in Figuur 3).

Didactische ICT-bekwaamheid docent
Kennis en
vaardigheden

houdingen,
opvattingen

Ervaringen

Zelfvertrouwen

Professioneel
redeneren

Onderwijseigenschappen
(met gebruik
van ICT)

Cognitieve en
niet cognitieve
leerresultaten

Context

Figuur 3 Analysemodel op basis van relaties tussen onderliggende ideeën uit de literatuur,
facetten van didactische ICT bekwaamheid
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4.

METHODE

4.1. Probleemstelling en onderzoeksvragen
In het vorige hoofdstuk is beargumenteerd dat de cognitieve en niet cognitieve leerresultaten van
leerlingen, en daarmee de effectiviteit van het onderwijs, worden beïnvloed door de
onderwijseigenschappen van de leeromgeving welke vormgegeven wordt door de docent. Het begrip
didactische ICT-bekwaamheid is geïntroduceerd om het didactische handelen en het professioneel
redeneren van docenten met betrekking tot de inrichting van een ICT-rijke leeromgeving te kunnen
beschrijven. Het doel van deze studie is om na te gaan welke onderwijseigenschappen de docent inzet
om aantrekkelijk, efficiënt en/of effectief onderwijs met ICT te realiseren, en hoe hij daarover professioneel
redeneert. Het onderzoek leidt tot de vaststelling van indicatoren om de didactische ICT-bekwaamheid
van docenten te bepalen. Om deze vragen te beantwoorden zijn uiteenlopende voorbeelden van specifiek
ICT-gebruik in bepaalde onderwijssituaties verzameld inclusief de verantwoording van dat gebruik in de
vorm van videocases. Deze videocases zijn aangeleverd door docenten.
De volgende onderzoeksvragen worden in dit onderzoek beantwoord:
1. Hoe kunnen de aangeleverde voorbeelden worden getypeerd in termen van effectief onderwijs
met ICT?
2. Hoe kan de professionele redenering van docenten die aan bepaald ICT-gebruik ten grondslag ligt
worden getypeerd?
3. Wat zijn valide en betrouwbare indicatoren voor een instrument dat de didactische ICTbekwaamheid van docenten kan vaststellen?

4.2. Deelnemers
4.2.1. Werving en aanmeldingsformulier
De werving van de videocases was in handen van Kennisnet. Zij hebben de oproep verspreid in hun
netwerk. De doelgroep van ons onderzoek zijn docenten uit het primair- en voortgezet onderwijs in
Nederland. Docenten kregen de keuze of ze de video zelf wilden filmen (‘zelf filmen’) of gebruik wilden
maken van een externe filmploeg (‘laten filmen’) om het professionele redeneren en de praktijk in
beeld te brengen. Deelnemers konden zich aanmelden via een aanmeldingsformulier dat door de
onderzoekers werd ontwikkeld. Op dit formulier moesten deelnemers naast naam, adresgegevens en
onderwijssector aangeven voor welke groep en vak/domein hun voorbeeld was, en welke ICTtoepassing ze zouden laten zien. Daarnaast gaven ze aan wat hun ICT-toepassing onderscheidend
maakte, wat en hoe er geleerd werd (rol leerlingen en rol docent) en in welke samenstelling
(individueel, tweetallen, groepje, klassikaal). Ook gaven deelnemers aan hoe de ICT-toepassing
ingezet zou worden (bv. als werktuig, als informatiebron, als communicatiemiddel, simulatie of
presentatiemiddel) en of en waarom ze verwachtten dat hun onderwijs effectief werd door gebruik van
ICT. Voor deze laatste vraag konden ze kiezen uit een aantal mogelijkheden, gebaseerd op onder
andere de onderwijseigenschappen van Scheerens (2008). Voorbeelden van opties op basis waarvan
ze verwachtten dat onderwijs effectiever werd, waren: omdat leerlingen meer tijd besteden aan het
onderwerp, omdat leerlingen meer gemotiveerd zijn, omdat leerlingen directe feedback krijgen.
Alle ingevulde formulieren zijn verzameld in een database. Door de onderzoekers zijn alle aanmeldingen
bekeken op compleetheid en bruikbaarheid. De aanmeldingsformulieren moesten volledig zijn ingevuld.
De bruikbaarheid van de aanmelding werd bepaald door de korte omschrijving van de instructie,
opdracht of handeling die volgens de docent in de videocase te zien zou zijn. Wanneer onderzoekers op
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basis van deze omschrijving twijfelden aan de bruikbaarheid werd door Kennisnet contact opgenomen
met de aanmelder om de eisen waaraan de case moest voldoen te verhelderen.
4.2.2. Beschrijving steekproef
We verzamelden in totaal 171 video’s. 14 video’s bleken onbruikbaar voor verdere analyse omdat ze
onvoldoende beantwoordden aan de vooropgestelde richtlijnen. Voor de video-analyse wordt dan ook
gebruik gemaakt van de gegevens van 157 docenten (zie Tabel 1). Van deze groep hebben 28
2
docenten geen vragenlijst aangeleverd. Voor de vragenlijst-analyse maken we dus gebruik van 129
vragenlijsten. Er zijn verder geen significante verschillen gevonden tussen de groepen zelf filmen en
laten filmen.
Tabel 1

Gegevens van respondenten

Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Totaal

Zelf filmen
38
35
73

Laten filmen
79
5
84

Totaal
117
40
157

4.2.3. Representativiteitsanalyse
Er is nagegaan of en in welke mate onze steekproef verschilt van de steekproef uit de Vier in
Balansmonitor (4iB) 2012 van Kennisnet. Hiervoor werd gebruik gemaakt van 129 vragenlijsten. In
beide steekproeven werden data uit het primair- en voortgezet onderwijs verzameld (zie Tabel 2).
Tabel 2

Overzicht vergelijking data 4iB 2012 en het huidige project

Vier in Balans (N = 744)
PO
VO
N = 282
N = 462

ICT-bekwaamheid (N = 129)
3
PO
VO
N = 90
N = 39

De representativiteit is berekend op basis van een beperkt aantal ICT-indicatoren die ook bevraagd
worden in 4iB: de waargenomen noodzaak van ICT in de professionele ontwikkeling van docenten, de
waargenomen meerwaarde van ICT voor de leerprestaties van leerlingen, ICT deskundigheid en ICT
leiderschap. Uit de representativiteitsanalyse blijkt dat de docenten in het videoproject geen
representatief beeld vormen van de PO- en VO-docenten in de 4iB-steekproef. De vergelijking op
basis van de vier ICT-indicatoren laat zien dat de docenten die een video aanleverden voor dit project
het belang van ICT voor de professionalisering hoger inschatten, er meer van overtuigd zijn dat ICT
een meerwaarde heeft voor de leerprestaties van de leerlingen en zichzelf deskundiger inschatten in
de omgang met ICT dan de 4iB-steekproef. PO-docenten in het videoproject ervaren bovendien meer
ICT-leiderschap bij hen op school, voor VO-docenten is dit niet het geval. Voor een technische
toelichting van de representativiteitsanalyse verwijzen wij naar Bijlage 9.2.
4.2.4. Kennis, vaardigheden en onderwijsopvattingen
Ervaring en visie op leiderschap
Een meerderheid van docenten betrokken bij dit onderzoek, geeft aan goed op de hoogte te zijn van
de ICT-toepassingen die ze bij hun onderwijs kunnen gebruiken (60%), 16% van de docenten zegt
zelfs uitstekend op de hoogte te zijn. Een minderheid schat zichzelf voldoende in (22%) en slechts
enkelen (2%) schatten zichzelf op dit vlak matig in. Hoewel er relatief meer docenten in het primair
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De vragenlijst wordt besproken in paragraaf 4.4.1.
In onze analyses hebben we de gegevens van het middelbaar beroepsonderwijs samengevoegd met het
voortgezet onderwijs.
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onderwijs (19%) rapporteren uitstekend op de hoogte te zijn dan docenten in het voortgezet onderwijs
2
(8%), zijn er tussen beide groepen geen significante verschillen (X = 3,22, df = 3; p = ,359) terug te
vinden (zie Tabel 3).
Tabel 3

Beschrijvende statistiek met betrekking tot de items visie op leiderschap: percentages (N=129)

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 ICTgebruik 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

3,2

11,1

31,0

54,8

7,4

23,8

41,8

27,0

8,7

40,2

33,9

17,3

6,6

31,1

46,7

15,6

7,9

24,4

41,7

26,0

7,2

27,2

34,4

31,2

11,9

30,2

47,6

10,3

Een factoranalyse op deze zeven items wijst op een eendimensionale structuur, waarbij 50,1% van de
variantie in de zeven items toe te schrijven is aan het onderliggende concept, met factorladingen die
variëren tussen 0,55 en 0,79. Op schaalniveau rapporteren de docenten een gemiddelde waarde van
M=2,8 (SD=0,65) (min = 1,0; max = 4,0), met kleine verschillen tussen docenten in het PO (M=2,9;
SD=0,63) en VO (M=2,7; SD=0,67) (F=3,46; df=1; p=,065).
Geen enkele van de betrokken docenten is het (helemaal) oneens met de stelling dat door het gebruik van
ICT leerlingen betere resultaten behalen: 29% is het helemaal eens, 53% is het eens, en een minderheid
van 15% heeft geen uitgesproken mening (noch eens/noch oneens). Docenten in het primair- en
2
voortgezet onderwijs vertonen op dit vlak geen verschillende opvattingen (X = 0,44, df = 3; p = ,932).
TPACK
Tabel 4 geeft een overzicht van de antwoorden van de docenten op acht vragen over TPACK. Meer
precies werd docenten gevraagd aan te geven in welke mate ze het (on)eens zijn met acht stellingen
die peilen naar hun zelfinschatting over hoe ze ICT, vakinhoud en/of didactiek in hun onderwijspraktijk
met elkaar in verbinding kunnen brengen.
Uit de beschrijvende resultaten op basis van de TPACK-items, blijkt dat de overgrote meerderheid van
de docenten een hoge TPACK rapporteert. Gemiddeld is 64% van de docenten het eens en 29% van
de docenten het helemaal eens met de items.
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Tabel 4

Beschrijvende statistiek met betrekking tot de TPACK-items: percentages (N=129)

Ik ben op de hoogte van ICT-toepassingen die
Ik kan gebruiken om leerlingen 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 ondersteunt.
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.
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 leerlingen
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.
Gemiddeld

Volledig
oneens

Oneens

Noch
eens/
noch
oneens

0,8

0,8

0,8

68,2

29,5

0,8

0,8

3,9

64,3

30,2

0,8

0,8

7,0

65,1

26,4

0,8

0,0

8,5

65,1

25,6

0,8

0,0

5,4

67,4

26,4

0,8

0,8

9,3

49,6

39,5

0,8

0,0

13,2

64,3

21,7

0,8

0,0

5,4

63,6

30,2

0,8

0,4

6,7

63,5

28,7

Eens

Helemaal
eens

De antwoorden op de items staan ook sterk in verband met elkaar: factoranalyse met maximum
likelihood schatting wijst op een één onderliggende factor (met maar liefst 66,1% gemeenschappelijke
variantie en factorladingen die variëren tussen 0,48 en 0,72). De acht items verwijzen bijgevolg in
voldoende mate naar eenzelfde onderliggend concept.
Op basis van de schaalscores (gemiddelde itemscores op een schaal van 1,0 tot 5,0), ziet het
TPACK-profiel van docenten (zie Figuur 4) er als volgt uit: 78,3% heeft een gemiddelde itemwaarde
van 4,0 of meer.
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Figuur 4 TPACK profiel van docenten in deze studie

De gemiddelde TPACK-score voor alle docenten is M=4,2 (SD=0,53). De gemiddelde score van
docenten in het primair onderwijs is M=4,2 (SD=0,46) en van docenten in het voortgezet onderwijs is
M = 4,1 (SD=0,53), waarbij de verschillen tussen beide groepen statistisch niet significant zijn (F=0,73;
df=1; p = 0,393). Er is dus geen verschil terug te vinden tussen docenten uit het primair en voortgezet
onderwijs met betrekking tot TPACK.
Bijkomend zijn nog twee vragen gesteld naar TPACK-leiderschap (zie Tabel 5). De resultaten zijn
meer verspreid dan de TPACK-items die betrekking hebben op het eigen lesgeven: slechts twee
docenten op drie (61,2%) helpen collega’s in de eigen school op vlak van TPACK en als het collega’s
van andere scholen betreft, zakt dit percentage tot minder dan de helft (41,9%).
Tabel 5

TPACK-leiderschap

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

Oneens

Noch
eens/
noch
oneens

2,3

7,8

28,7

37,2

24,0

7,8

23,3

27,1

27,9

14,0

Eens

Helemaal
eens

Op een schaal variërend van 1,0 tot 5,0 is de gemiddelde itemscore voor TPACK-leiderschap voor
beide groepen M=2,8 (SD=0,68), waarbij docenten in het primair onderwijs een hogere mate van
TPACK-leiderschap rapporteren (M=2,9; SD=0,64) dan docenten in het voortgezet onderwijs (M=2,7;
SD=0,68) (F=4,3; df=1; p=0,041). Anders gezegd, docenten in het primair onderwijs dragen hun ICTervaring sterker uit naar collega’s dan docenten in het voortgezet onderwijs.
Opvattingen over onderwijs
Tabel 6 en Tabel 7 geven de percentages weer van hoe frequent docenten bepaalde activiteiten
uitvoeren die passen binnen respectievelijk een model van kennisoverdracht en een model van
kennisconstructie. Uit de resultaten blijkt dat docenten vaker activiteiten uitvoeren die passen binnen
het kennisoverdrachtmodel.
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Tabel 6

Beschrijvende statistiek met betrekking tot de kennisoverdracht-items: percentages (N=129)

Ik ga na of leerlingen de behandelde stof
beheersen.
Ik laat leerlingen oefeningen doen om de stof
te verwerken.
Ik vat de leerstof samen tijdens de les.
Ik stel tijdens de les vragen over de
opgegeven leerstof.
Bij nieuwe leerstof leg ik vooraf de
hoofdlijnen en de lastige punten uit.
Gemiddeld
Tabel 7

Niet of
nauwelijks

Af en
toe

Tamelijk
vaak

Vaak

Heel
vaak

0,0

1,6

22,8

48,8

26,8

0,8

0,0

15,7

48,0

35,4

0,0

7,1

30,7

51,2

11,0

0,8

3,9

23,6

50,4

21,3

1,6

7,1

26,8

52,0

12,6

0,6

3,9

23,9

50,1

21,4

Beschrijvende statistiek met betrekking tot de kennisconstructie-items: percentages (N=129)

Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun
leerinhouden te kiezen.
Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen
stelt.
In mijn onderwijs voeren de leerlingen
opdrachten uit die aansluiten bij hun
belangstelling.
Ik laat mijn leerlingen elkaar feedback geven
over hun werk.
Bij het beoordelen van het werk laat ik het
proces en de aanpak van de leerlingen
meewegen.
Gemiddeld

Niet of
nauwelijks

Af en
toe

Tamelijk
vaak

Vaak

Heel
vaak

6,3

52,8

26,0

12,6

2,4

1,6

22,8

35,4

28,3

11,8

0,0

10,2

35,4

42,5

11,8

5,5

34,6

29,9

20,5

9,4

2,4

16,5

29,1

39,4

12,6

3,2

27,4

31,2

28,7

9,6

De vijf items die peilen naar kennisconstructie en de vijf items die peilen naar kennisoverdracht
vormen in een factoranalyse twee aparte factoren (gemeenschappelijke variantie = 50,9%, met F1 =
34,7% en F2 = 16,2%). De resultaten van de factoranalyse zijn gerapporteerd in Tabel 8.
Tabel 8

Opvattingen over onderwijs: kennisoverdracht (F1) versus kennisconstructie (F2): resultaten van
de factoranalyse (maximum likelihood schatting - oblimin rotatie – patroon matrix)

Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen.
Ik laat leerlingen oefeningen doen om de stof te verwerken.
Ik vat de leerstof samen tijdens de les.
Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven leerstof.
Bij nieuwe leerstof leg ik vooraf de hoofdlijnen en de lastige punten uit.
Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhouden te kiezen.
Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt.
In mijn onderwijs voeren de leerlingen opdrachten uit die aansluiten bij hun
belangstelling.
Ik laat mijn leerlingen elkaar feedback geven over hun werk.
Bij het beoordelen van het werk laat ik het proces en de aanpak van de leerlingen
meewegen.
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F1
,77
,68
,64
,63
,35
-,25
,04

F2
-,05
-,12
,14
,10
,21
,85
,65

,16

,43

,24

,43

,06

,42

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Docenten rapporteren een hogere gemiddelde schaalwaarde voor kennisoverdracht (M=3,9; SD=0,56)
dan voor kennisconstructie (M=3,1; SD=0,65). Slechts 19,1% van de docenten heeft een hogere
schaalwaarde voor kennisconstructie dan voor kennisoverdracht.
Zowel voor de schaal kennisoverdracht (F=0,23; df=1; p= 0,633) als voor de schaal kennisconstructie
(F=0,98; df=1; p= 0,324), zijn er geen statistisch betekenisvolle verschillen tussen docenten in het
primair en voortgezet onderwijs terug te vinden.
Zelfgerapporteerde ICT-bekwaamheid (“zelfvertrouwen”)
De docenten in deze studie rapporteren doorgaans een hoge ICT-bekwaamheid (zie Tabel 9). 32%
van de docenten spreekt over een sterk gevorderd niveau, 51% over een gevorderd niveau. Docenten
schatten zichzelf wel laag in met betrekking tot het gebruik van een elektronische leeromgeving of het
communiceren met leerlingen via ICT.
Tabel 9

Beschrijvende statistiek met betrekking tot de items zelfwaargenomen ICT-bekwaamheid:
percentages (N=129)

Helemaal
niet
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 leerlingvolgsysteem.
Digitaal lesmateriaal van internet aanpassen zodat het
geschikt is voor gebruik in de les.
Communiceren met leerlingen via ICT.
Gemiddeld

Zeer
Basaal Gevorderd gevorderd

0,0

10,2

50,4

39,4

0,0

10,2

55,1

34,6

0,0

14,2

59,1

26,8

4,8
0,8

21,8
10,4

46,8
48,8

26,6
40,0

2,4

18,5

54,0

25,0

10,8
2,7

21,7
15,3

39,2
50,5

28,3
31,5

Factoranalyse met maximum likelihood rotatie op de zeven items stelt een eendimensionale
structuur voor (51,6% gemeenschappelijke variantie), met hoge factorladingen variërend tussen ,52
en ,86. De gemiddelde schaalwaarde (min =1,0; max = 4,0) is M= 3,1 (SD=0,55), waarbij er geen
verschillen zijn tussen docenten in het PO (M=3,1; SD=0,57) en docenten in het VO (M=3,2;
SD=0,48) (F=1,32, df=1; p=,253).

4.3. Procedure
Om deel te nemen aan het onderzoek werd van de deelnemers verwacht dat zij een video instuurden
van minimaal acht en maximaal twaalf minuten. Deze video moest uit drie onderdelen bestaan: een
inleidend gedeelte, een praktijkgedeelte en een reflectiegedeelte. Er is een handleiding gemaakt voor
het maken van de video’s. Deze handleiding is gelijk voor de docenten die hun eigen video’s
samenstellen als voor de docenten die gefilmd worden door een videoploeg.
De handleiding bestaat uit zes onderdelen waarin beschreven wordt wat een docent moet doen voor,
tijdens en na het maken van de video. Het gaat om instructies over wat er in de video in beeld moet
worden gebracht en welke vragen docenten zichzelf tijdens de reflectie moeten stellen. Naast de
algemene uitleg in de handleiding, wordt er bij sommige items nadere uitleg gegeven.
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4.4. Instrumenten
4.4.1. Vragenlijst
Het doel van de vragenlijst is een beeld te krijgen van de gepercipieerde ICT-bekwaamheid en de
opvattingen van docenten ten aanzien van verschillende domeinen met betrekking tot ICT in het
onderwijs. De deelnemers vulden de vragenlijst in na het uploaden van hun video. De constructie van
de vragenlijst kwam tot stand door een combinatie van bestaande vragenlijsten, met name werd
gebruik gemaakt van de vragenlijst van de Vier in Balans-monitor (4iB) van Kennisnet voor docenten
(Kennisnet, 2012a). Uit deze vragenlijst selecteerden we vragen betreffende onderwijsopvattingen, het
zelf ingeschatte ICT vaardigheid gebruik en ondersteuning van docenten over ICT-gebruik binnen de
school. Op basis van de antwoorden op deze vragen is nagegaan of de steekproef van docenten in dit
onderzoek verschilt van de ruimere steekproef docenten uit de Vier in Balans-monitor van Kennisnet
(zie ook 4.2.3).
Naast de Vier in Balans-monitor werd gebruik gemaakt van items uit de TPACK-vragenlijst (Fisser &
Voogt, n.d.). Het doel hiervan is de perceptie van docenten over hun eigen TPACK in kaart te
brengen. Hierbij werd gekozen voor items die vragen naar de zelf ingeschatte kennis en vaardigheden
van docenten op het gebied van ICT in combinatie met didactiek en /of inhoud: technological content
knowledge (TCK), technological pedagogical knowledge (TPK), technological pedagogical content
knowledge (TPCK) en leiderschap. De uiteindelijke vragenlijst is te vinden in Bijlage 9.3.
4.4.2. Observatie-instrument
Om de video’s te analyseren is een instrument ontwikkeld op basis van het theoretisch raamwerk. Het
observatie-instrument is een checklist bestaande uit twee onderdelen: het redeneergedeelte en het
praktijkgedeelte. Het volledige instrument is te vinden in Bijlage 9.4. Het instrument zal worden
toegelicht in deze paragraaf. De eerste versie van het instrument is beproefd met een pilot van 14
video’s. Op basis van deze pilot is het instrument verder aangescherpt door het onderzoeksteam.
Uiteindelijk hebben twee onderzoekers het instrument gebruikt om dezelfde video’s te analyseren.
Verdere verfijning heeft plaatsgevonden tot nauwelijks onenigheid bestond tussen de onderzoekers.
Redeneergedeelte
Om kennis te nemen van het professioneel redeneren is aan docenten gevraagd om het
praktijkgedeelte in te leiden en toe te lichten aan de hand van een aantal specifieke vragen. Deze
vragen stonden in de handleiding voor het maken van de video (Bijlage 9.5).
Om het professioneel redeneren te kunnen scoren is van 14 pilot video’s de toelichting van de docent
uitgeschreven. Er zijn deductieve (gebaseerd op de literatuur) en inductieve (voortkomend uit de data)
codes ontwikkeld en toegewezen aan de redenaties van docenten. De deductieve codes zijn gebaseerd
op de categorieën van praktische kennis die Meijer (1999) beschrijft (zie ook Hoofdstuk 3). De inductieve
codes hebben betrekking op de manier waarop de betreffende ICT activiteit een meerwaarde kan bieden
aan de prestaties en/of het enthousiasme van leerlingen en er is een item opgenomen over de integratie
van ICT, didactiek en vakinhoud (TPACK). De getranscribeerde toelichtingen zijn gecodeerd met behulp
van het programma Atlas-ti. Het doel van de kwalitatieve analyse was om te komen tot gesloten items
die gebruikt konden worden in het observatie-instrument om de overige video’s te analyseren. Op basis
van de analyse zijn items geformuleerd voor de volgende redenaties:
 Redenaties over de meerwaarde van de ICT activiteit voor het leerproces van de leerlingen en voor
het lesgeven van de docent;
 Redenaties over de samenhang tussen de gekozen vakinhoud, didactiek en ICT;
 Redenaties over ICT en leerlingen (opgesplitst in redenaties over de individuele leerling en
redenaties over een groep leerlingen);
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Redenaties over ICT en leerprocessen en begripsvorming van leerlingen;
Redenaties over ICT en doelen;
Redenaties over ICT en het curriculum;
Redenaties over ICT en instructie;
Redenaties over ICT en interactie (zowel tussen docent en leerling en leerling en leerling);
Redenaties over ICT en kosten en baten;
Redenaties over ICT en leerling-voortgang.

Bij redenaties over leerlingen en ICT is het bijvoorbeeld belangrijk dat de docent redeneert over hoe
de ICT activiteit ervoor kan zorgen dat onderwijs op maat gerealiseerd kan worden. Bij redenaties
over het curriculum zou de docent kunnen redeneren de over flexibilisering van het curriculum (tijden/of plaats -onafhankelijk) met behulp van ICT. Verder moet opgemerkt worden dat in redenaties
over de meerwaarde van de ICT-toepassing wordt gevraagd of de ICT-toepassing wordt ingezet om
het leerproces efficiënt, effectief of aantrekkelijk te maken.
Totaal zijn 32 dichotome items geformuleerd. Binnen elke redenatie kan op meerdere aspecten
worden gescoord. In Figuur 5 worden een aantal voorbeelden gegeven. Naast dat met het instrument
een beeld geschetst kan worden van het professionele redeneren van de docent met betrekking tot de
integratie van de ICT activiteit in zijn of haar les, geeft het instrument ook een indicator voor de rijkheid
van het redeneren. Hoe meer items binnen de 10 redenaties worden gescoord hoe rijker het
professioneel redeneren van de docent is.
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 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 plaats-onafhankelijk leren mogelijk)

Figuur 5 Voorbeelditems uit het redeneergedeelte

Praktijkgedeelte
Het praktijkgedeelte van het instrument bestaat uit drie delen: (1) het in kaart brengen van de
specifieke situatie, (2) het in kaart brengen van de onderwijseigenschappen die de docent in de
praktijk laat zien en (3) de manier waarop de ICT activiteit geïntegreerd wordt in het onderwijs.
Specifieke situatie
Om het praktijkvoorbeeld te kunnen plaatsen zijn de volgende items geformuleerd:
 Onderwijsniveau (primair onderwijs of voortgezet onderwijs);
 Vakinhoud;
 Geobserveerde lesonderdelen;
 ICT-middelen (hardware en software);
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Gebruikers van de ICT-middelen (docent en/of leerling);
Functie ICT-gebruik.

Onderwijseigenschappen
De onderwijseigenschappen zijn opgedeeld in de volgende categorieën: curriculumkarakteristieken,
klassenorganisatie, docenten rol, leerling rol, sturing van de onderwijsactiviteit en evaluatie en
feedback. Binnen elk van deze categorieën zijn eigenschappen voor effectief onderwijs met ICT
beschreven waarbij de onderliggende leertheorieën uitgangspunt was. Op deze manier kan in kaart
gebracht worden welke leertheorie de docent dominant hanteert.
Totaal zijn binnen deze zes categorieën 28 onderwijseigenschappen beschreven in de vorm van
dichotome items. Daarnaast is bij elk item de vraag gesteld of ICT een rol speelt. In Tabel 10 staan de
28 onderwijseigenschappen weergegeven gerelateerd aan de leertheorieën: behaviorisme (BEH),
cognitivisme (COG) en constructivisme (CON). Onder het behaviorisme wordt verstaan dat leren
plaats vindt als de lerende een gepaste respons geeft op een bepaalde stimulus uit de
(leer)omgeving. Het cognitivisme verklaart leren in termen van de cognitieve processen, structuren en
representaties die (hypothetisch) in de lerende opereren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op factoren in
de lerende en minder op factoren uit de omgeving, zoals bij het behaviorisme. Het constructivisme ziet
leren als een actief proces waarin kennis wordt geconstrueerd op basis van ervaringen die gesitueerd
zijn in realistische situaties (Smith & Ragan, 2005).
Tabel 10 Onderwijseigenschappen gerelateerd aan de leertheorieën
BEH
Curriculumkarakteristieken
Betekenisvolle en/of authentieke en/of gesitueerde contexten/instructie
Complex/probleemoplossend
Oefenen en/of memoriseren (drill and practice)
Leren van leerstrategieën
Begeleid ontdekkend leren
Klasorganisatie
Individueel/zelfstandig
Klassikale instructie
Tweetallen/kleine groepjes (samenwerkend leren)
Docent rol
De docent stimuleert leerlingen, geeft advies en suggesties, stelt vragen
De docent draagt kennis over
De docent geeft Instructie gericht op het ondersteunen en aanleren van specifieke
kennis en vaardigheden
De docent controleert, registreert en beoordeelt de voortgang van de leerling
Leerling rol
Onderzoeker (leerlingen doen zelf onderzoek, zoeken naar informatie)
Beoordelaar (leerlingen beoordelen zichzelf of elkaar)
Uitvoerder (leerlingen voeren de opdracht uit)
Toehoorder (leerlingen luisteren naar de instructie)
Creator/constructeur (leerlingen produceren zelf, zijn creatief)
Sturing onderwijsactiviteit
Leeractiviteiten bepaald door lerende
Snelheid bepaald door lerende
Leeractiviteiten bepaald door docent (of didactisch medium)
Snelheid bepaald door docent (of didactisch medium)
Evaluatie en Feedback
Formatieve evaluatie (gericht op bijsturing tijdens het leerproces)
Summatieve evaluatie (beoordeling ter afsluiting van het leerproces)
Directe feedback (goed/fout)
Informatieve feedback

20

COG

CON
X

X
X
X
X

X
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X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
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X
X
X
X
X

X

X

X

X
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ICT integratie (fit)
Het instrument focust in dit deel op de fit van de ICT-toepassing in het onderwijs en de mate waarin
het onderwijs afhankelijk is van de ICT-toepassing. Fit is gebaseerd op de ideeën achter TPACK.
Indien de ICT-toepassing de vakinhoud, didactiek of beiden versterkt wordt aangenomen dat de
integratie van ICT in de onderwijspraktijk effectief is (cf. Koehler & Mishra, 2008), en daarom een
positieve invloed heeft op het leren van de leerlingen. In dat geval is gesproken over fit. Om de fit te
bepalen is in elke video per ICT-middel (combinatie van hard- en software) gekeken op welke manier
het ICT-middel de inhoud en/of didactiek versterkt. Een voorbeeld waarbij het ICT-middel de didactiek
ondersteund is het inzetten van de tablet om leerlingen gezamenlijk een woordenwolk te laten maken
over een bepaald thema op het digibord. Het gebruik van een grafisch programma dat leerlingen
kunnen gebruiken om isometrisch tekenen te oefenen is een voorbeeld van een ‘fit met de inhoud’. Er
is geen fit als een docent bijvoorbeeld de tablet inzet puur voor de stopwatchfunctie bij het doen van
experimenten. Zie Figuur 6 voor een voorbeelditem. Hierbij moet worden opgemerkt dat er niet
noodzakelijk vanuit één component geredeneerd hoeft te worden. Alle drie de componenten
(technologie, didactiek en vakinhoud) uit het model kunnen als uitgangspunt zijn genomen.
Is er een ‘fit’?
□
□
□
□

Nee
De ICT-toepassing versterkt de inhoud.
De ICT-toepassing versterkt de didactiek.
De ICT-toepassing versterkt zowel de inhoud als de didactiek.

Figuur 6 Item over de ‘fit’ van de ICT-toepassing.

Afhankelijkheid
Om te bepalen of het onderwijs afhankelijk is van de specifieke ICT-toepassing is de variabele
afhankelijkheid gebruikt. Op basis van het instrument van Britten & Cassady (2005) is een driedeling
gemaakt in: niet-essentiële technologiecomponent, ondersteunende technologiecomponent en
essentiële technologiecomponent. Bij de niet-essentiële technologiecomponent is de leeractiviteit niet
afhankelijk van de ICT-toepassing. Ook zonder de ICT-toepassing zou het mogelijk zijn om dezelfde
leeractiviteit uit te voeren, met dezelfde mate van effectiviteit (bv. de tablet als stopwatch). Bij de
ondersteunende technologiecomponent ondersteunt de specifieke ICT-toepassing de implementatie
van de leeractiviteit, maar is de ICT-toepassing niet essentieel om de leerdoelen te bereiken met
dezelfde mate van effectiviteit (bv. Het maken van een (niet-interactieve) poster). Bij de essentiële
technologiecomponent kan de leeractiviteit niet uitgevoerd worden zonder de specifieke ICTtoepassing (bv. sensoren op spieren verbonden aan meetsoftware). De ICT-toepassing speelt een
noodzakelijke rol om tot effectief onderwijs te komen.
4.4.3. Samengestelde variabelen
Naast de bestaande variabelen uit het observatie-instrument zijn ook twee samengestelde variabelen
gecreëerd. Deze variabelen hebben betrekking op (1) de ‘match’ tussen het redeneren van de docent
en het handelen in de praktijk en (2) de rijkheid van het redeneren.
Match tussen redeneren en praktijk
De match tussen het redeneren van de docent en het handelen in de praktijk laat zien of docenten de
ICT-toepassing(en) daadwerkelijk inzetten zoals zij beredeneerd hadden. Dit is een samengestelde
variabele gebaseerd op twee items:
 Redenaties over de samenhang tussen vakinhoudelijke kennis, ICT en didactiek
 Fit van de ICT-toepassingen in de praktijk.
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Om deze variabele te creëren is steeds nagegaan of docenten die redeneerden over de manier
waarop de ICT-toepassing aansloot bij didactiek en/of vakinhoud ook in de praktijk een zelfde
aansluiting met didactiek en/of vakinhoud lieten zien. In het praktijkgedeelte is steeds per ICT-middel
bekeken is of deze bij vakinhoud en/of didactiek past. Werd een overeenstemming gevonden tussen
het redeneren en het inzetten van het ICT-middel (bij tenminste één van de ingezette ICT-middelen)
dan scoort de betreffende docent een 1 op de variabele match Is er geen enkele overeenstemming
gevonden, dan werd een 0 gescoord. Match laat zien of docenten überhaupt overeenstemming
hebben tussen het redeneren en de praktijk. Om een beeld te krijgen van de verschillende soorten
overeenstemmingen zijn met behulp van deze methode drie variabelen aangemaakt, namelijk:
 Match op inhoud: overeenstemming tussen de variabelen ‘vakinhoud in samenhang met ICT’
(redeneren) en ‘fit met de inhoud’ (praktijk).
 Match of didactiek: overeenstemming tussen de variabelen ‘didactiek in samenhang met ICT’
(redeneren) en ‘fit met de didactiek’ (praktijk).
 Match op zowel inhoud als didactiek: overeenstemming tussen de variabelen ‘samehang tussen
vakinhoud, didactiek en ICT’ (redeneren) en ‘fit met zowel didactiek als vakinhoud’ (praktijk).
Rijkheid van het redeneren
De rijkheid van het professioneel redeneren heeft betrekking op de mate waarin docenten
professioneel redeneren over het inzetten van de ICT-toepassing. Deze variabele is gebaseerd op het
totaal aantal items in het observatie-instrument dat bij het professioneel redeneren van de docent
geobserveerd kon worden. De variabele bestaat daarom uit het optellen van elk item waarover
geredeneerd is, waarbij voor elk item een 1 (er is over geredeneerd) of een 0 (er is niet over
geredeneerd) gescoord kon worden. Hoe meer verschillende items bij het redeneergedeelte
geobserveerd konden worden, hoe hoger de waarde voor deze variabele en hoe rijker het redeneren
van de docent is (met een maximum van 18). Een voorbeeld is wanneer een docent redeneert over de
manier waarop de ICT-toepassing differentiatie tussen leerling groepen ondersteund, bijdraagt aan de
flexibilisering van het curriculum en interactie tussen docent en leerling faciliteert. De docent zou in dit
geval 3 scoren op de variabele rijkheid.
Om de rijkheid van de redeneringen te berekenen werden een aantal items uitgezonderd, namelijk het
item over (1) de meerwaarde van de ICT-toepassing (2) de samenhang tussen vakinhoudelijke
kennis, ICT en didactiek (TPACK) en (3) de bronnen die docenten gebruikt hebben. Deze items zijn
expliciet aan alle docenten gevraagd en zullen dus door elke docent beantwoord zijn.

4.5. Analyses
Met behulp van het observatie-instrument werden de 157 video’s door de onderzoekers gescoord. De
resultaten zijn verwerkt met beschrijvende statistieken waarbij we een algemeen beeld schetsen van de
kenmerken van de videocases van ICT-integratie in het onderzoek. Vervolgens hebben we rechte
tellingen berekend over de verschillende onderdelen in de praktijk en het redeneren van het instrument.
Vervolgens hebben we de groep docenten apart genomen waarbij we een match vaststellen tussen
de redenering over TPACK en de ‘fit’ uit de praktijk van de docent. In dit geval is het zo dat de docent
in het redeneergedeelte bijvoorbeeld reflecteert over vakinhoud en/of didactiek en dat wij in het
praktijkdeel van de video eveneens een ‘fit’ vaststellen met de vakinhoud en/of didactiek. Indien we
dus een gelijkenis vaststellen tussen het redeneren en de praktijk van de docent op het vlak van
vakinhoud en/of didactiek, is er sprake van een ‘match’. Door middel van een beschrijvende statistiek
werd nagegaan hoeveel docenten er wel een ‘match’ hadden en hoeveel docenten geen ‘match’
hadden. Daarnaast hebben we de ingevulde vragenlijsten gekoppeld aan de resultaten uit het
observatie-instrument.
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5.

RESULTATEN

In dit onderdeel van de rapportage worden de resultaten van het onderzoek besproken. De
kenmerken van de videocases worden beschreven in paragraaf 5.1. Paragraaf 5.2 beschrijft de
resultaten betreffende de geobserveerde inzet van ICT in de praktijk en paragraaf 5.3 de resultaten
met betrekking tot het professionele redeneren van de docenten. Ter afsluiting wordt in paragraaf 5.4
een relatie gelegd tussen de redenaties van docenten en de inzet van ICT in de praktijk.

5.1. Kenmerken van de casussen
5.1.1. Totaal aantal ICT-middelen
In dit onderzoek hebben we een ICT-middel opgesplitst in hard- en software. Binnen één videocase
zijn vaak verschillende ICT-middelen te zien. In totaal werden er in de 157 videocases 336 ICTmiddelen gebruikt.
5.1.2. Vakgebieden
Tabel 11 geeft een overzicht van de vakgebieden in de videocases. Binnen één videocase zijn vaak
verschillende ICT-middelen te zien.
Tabel 11 Overzicht van de vakgebieden die voorkwamen in de videocases
Vakgebieden primair
onderwijs
Taal en/of lezen
Rekenen/ruimtelijk inzicht
Wereldoriëntatie
Handvaardigheid

%/aantal
video’s
45% (53)
25% (29)
25% (29)
3% (3)

Overige

13% (15)

Vakgebieden voortgezet onderwijs
Beroepsvoorbereidende vakken
Geschiedenis/aardrijkskunde/economie
Biologie/natuurkunde/scheikunde
Talen
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde
Culturele en kunstzinnige vorming/ handvaardigheid
Overige

%/aantal
video’s
26% (10)
18% (7)
15% (6)
13% (5)
8% (3)
3% (1)
13% (5)
10% (4)

Uit bovenstaande tabel valt af te lezen dat ongeveer de helft van de videocases uit het primair
onderwijs over taal of lezen gaat. Een kwart van de videocases laat ICT-inzet zien bij
rekenen/ruimtelijk inzicht of bij wereldoriëntatie.
In het voortgezet onderwijs is de verdeling tussen de vakgebieden meer divers. De meeste
videocases uit het voortgezet onderwijs laten ICT-gebruik zien bij beroepsvoorbereidende vakken (in
het (V)MBO) en de zaakvakken geschiedenis/aardrijkskunde/economie. Daarnaast is er een aantal
videocases over ICT inzet bij de exacte vakken biologie/natuurkunde/scheikunde en bij
CKV/handvaardigheid en de talen. In de meeste videocases werd vakdiscipline gebaseerd onderwijs
gegeven en geïntegreerd onderwijs kwam zelden voor.
5.1.3. Gebruik van hardware en software door docent en leerling
In de ingestuurde videocases wordt het digibord het meest (92) door docenten wordt ingezet op het
gebied van hardware. Het gebruik van PC of laptop komt ook voor, maar is in mindere mate
geobserveerd (25). Het gebruik van andere hardware, zoals bijvoorbeeld de tablet (7) komt nauwelijks
voor. Op het gebied van software is het gebruik van presentatiesoftware overduidelijk in de
meerderheid (92). Het gebruik van andere software, zoals verwerkingssoftware wordt nauwelijks (11)
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getoond. In de videocases combineren docenten het gebruik van het digibord meestal met
presentatiesoftware (bijvoorbeeld PowerPoint of af en toe een Prezi).
Bij leerlingen is de meest gebruikte hardware de PC/laptop (132). Het gebruik van het digibord komt in
mindere mate voor (38), net als het gebruik van de tablet (36). Andere hardware, zoals de mobiele
telefoon, wordt nauwelijks (7) gebruikt. Op het gebied van software is het gebruik van
presentatiesoftware door leerlingen in de videocases overduidelijk in de meerderheid (101). Het
gebruik van verwerkingssoftware (35), internet (28), tutor- of oefensoftware (13), cognitieve
ondersteuningssoftware (8) en evaluatiesoftware (9) is ook in mindere mate geobserveerd.
5.1.4. Functie ICT-gebruik
ICT kan binnen een les verschillende functies vervullen. Het kan bijvoorbeeld een informatiebron of
communicatiemiddel zijn, of als evaluatiemiddel worden ingezet. Figuur 7 geeft een overzicht van de
functie van de ICT-middelen zoals die geobserveerd werden in de videocases in zowel het primair als
voortgezet onderwijs. In absolute aantallen is aangegeven welke verschillende functies van ICT in de
videocases werden geobserveerd.

Figuur 7 Functie van ICT-middelen in het PO en het VO

Uit Figuur 7 blijkt dat het gebruik van ICT als werktuig het meest voorkomt, zowel in het primair als in
het voortgezet onderwijs. Docenten zetten ICT bijvoorbeeld in om leerlingen tekst te laten verwerken.
Daarnaast wordt ICT in het primair onderwijs als oefen-, instructie- en/of presentatiemiddel gebruikt, of
als informatiebron. In het voortgezet onderwijs wordt ICT, naast het gebruik als werktuig, ingezet als
instructiemiddel of informatiebron. Het gebruik van ICT als presentatie- of oefenmiddel is nauwelijks
geobserveerd. Dit lijkt in tegenspraak met de resultaten uit paragraaf 5.1.3, maar de functie waarvoor
ICT wordt ingezet kan anders zijn dan de specifieke ICT toepassing als zodanig. Leerlingen gebruiken
bijvoorbeeld vaak PowerPoint om inhoud te verwerken en niet om te presenteren. In dat geval is de
functie van ICT een werktuig/instrument en niet een presentatiemiddel. Hierdoor komt het gebruik van
presentatiesoftware meer voor dan dat het presentatiemiddel als functie wordt gebruikt. Zowel in het
primair- als voortgezet onderwijs is de inzet van ICT als evaluatie- en communicatiemiddel het minst
geobserveerd, net als het gebruik van ICT om cognitieve structuren, authenticiteit of samenwerking in
de les te ondersteunen.
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5.1.5. Bronnen
Docenten hanteren verschillende bronnen bij het plannen van hun les met ICT. Uit dit onderzoek blijkt
dat docenten in het primair onderwijs het meest een beroep doen op hun collega’s (43% - 50) als bron
en daarnaast vooral een beroep doen op het internet (41% - 48). Daarnaast gebruiken ze opleiding of
nascholing (15% - 17), de lesmethode (16% - 19) en literatuur (12% - 14) als bron. In 11% (13) van de
video’s benoemen docenten uit het primair onderwijs eerdere ervaringen als bron.
Docenten uit het voortgezet onderwijs gebruiken het internet het meeste als bron (48% - 19). Daarnaast
gebruiken ze de leermethode (20% - 8) en literatuur (18% - 7) als bronnen. Collega’s (13% - 5),
opleiding of nascholing (10% - 4) en eerdere ervaring (5% - 2) worden door docenten uit het voortgezet
onderwijs het minst als bron gebruikt.

5.2. ICT-integratie in de lespraktijk
5.2.1. Onderwijseigenschappen
De onderwijseigenschappen die werden onderscheiden zijn gebaseerd op de verschillende
leertheorieën het constructivisme (CON), cognitivisme (COG) en het behaviorisme (BEH). We maken
verder een onderscheid of we de kenmerken wel of niet observeren met ICT. Een kenmerk
geobserveerd met ICT geeft aan dat ICT werd gebruikt om het betreffende kenmerk in de praktijk tot
stand te brengen.
Tabel 12 Curriculumkarakteristieken en ICT in het primair onderwijs (N = 117) in percentages en absolute
aantallen

Curriculumkarakteristieken PO
Authentiek (CON)
Probleemoplossend (COG)
Oefenen en/of memoriseren (BEH)
Leren van leerstrategieën (COG)
Ontdekkend leren (CON/COG)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
19
16%
11
9%
45
38%
3
3%
8
7%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal
18
95%
15%
9
82%
8%
41
91%
35%
3
100%
3%
3
38%
3%

Uit Tabel 12 blijkt dat van de videocases in het primair onderwijs de meest voorkomende
curriculumkarakteristieken het oefenen (38% - 45) en creëren van authentieke leersituaties (16% - 19)
zijn. Het “% t.o.v. geobserveerd” laat zien dat bij deze curriculumkarakteristieken ICT bijna altijd
ingezet werd (91% - 41; 95% - 18). Docenten in het primair onderwijs hebben minder aandacht voor
probleemoplossing (9% - 11), ontdekkend leren (7% - 8) of het aanleren van leerstrategieën (3% - 3).
Indien docenten dit toch doen gebruiken ze bijna altijd ICT, behalve bij ontdekkend leren, daar werd
maar in 38% van de gevallen ICT gebruikt.
Tabel 13 Curriculumkarakteristieken en ICT in het voortgezet onderwijs (N = 40) in percentages en
absolute aantallen

Curriculumkarakteristieken VO
Oefenen en/of memoriseren (BEH)
Authentiek (CON)
Probleemoplossend (COG)
Ontdekkend leren (CON/COG)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
8
20%
6
15%
4
10%
3
8%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal
5
63%
13%
5
83%
13%
3
75%
8%
3
100%
8%
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Leren van leerstrategieën (COG)

0

0%

0

0%

0%

Tabel 13 laat zien dat in de videocases in het voortgezet onderwijs oefenen (20% - 8) het meest
voorkomt bij curriculumkarakteristieken, gevolgd door en het creëren van authentiek onderwijs (15% - 6).
Hierbij speelt in respectievelijk 63% en 83% van de gevallen ICT een rol. Probleemoplossing (10% - 4)
of ontdekkend leren (8% - 3) wordt door docenten in het voortgezet onderwijs van onze videocases
minder toegepast. Echter, als deze curriculumeigenschappen wel toegepast worden, is in de meeste
gevallen wel gebruik gemaakt van ICT (75% - 3; 100% - 3).
Wat de sociale klasorganisatie betreft zetten docenten in het primair- en voortgezet onderwijs ICT op
verschillende manieren in, zoals te zien is in Tabel 14 en Tabel 15. ICT wordt zowel gebruikt bij
klassikaal onderwijs, individueel onderwijs en eveneens bij samenwerking in groepen.
Tabel 14 Sociale klasorganisatie en de rol van ICT in het primair onderwijs (N = 117) in percentages en
absolute aantallen

Sociale klasorganisatie PO
Individueel/zelfstandig (BEH)
Klassikaal (BEH)
Tweetallen/kleine groepjes (CON/COG)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
67
66
52

57%
56%
44%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd
totaal
61
55
46

91%
83%
88%

52%
47%
39%

Tabel 15 Sociale klasorganisatie en de rol van ICT in het voortgezet onderwijs (N = 40) in percentages en
absolute aantallen

Sociale klasorganisatie
Individueel/zelfstandig (BEH)
Klassikaal (BEH)
Tweetallen/kleine groepjes (CON/COG)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
18
45%
25
63%
16
40%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd
totaal
17
94%
43%
18
72%
45%
15
94%
38%

De rol van de docent in een les met ICT kan variëren. De docent kan zijn/haar rol opnemen zonder
hierbij specifiek van ICT gebruik te maken, maar het kan ook zo zijn dat de rol van de docent echt
wordt bepaald of ondersteund door het ICT-middel. Zoals Tabel 16 laat zien wordt de rol als gids door
docenten bij de integratie van ICT in het primair onderwijs het meest (76% - 89) ingenomen, deze rol
wordt echter nauwelijks door ICT-gebruik bepaald of ondersteund (8% - 7). Docenten stimuleren
leerlingen bijvoorbeeld door het stellen van vragen, zonder hierbij expliciet van ICT gebruik te maken.
Daarnaast is in mindere mate ook een rol als trainer (30% - 35) en instructeur (22% - 26)
geobserveerd in het primair onderwijs. ICT is heeft in respectievelijk 71% en 65% van de gevallen
invloed op deze rollen. De rol als beoordelaar (7% - 8) wordt door de docenten in de videocases het
minst gehanteerd. Indien deze rol wel werd toegepast speelde ICT in 75% van de gevallen een rol.
Tabel 16 Docentrol en de rol van ICT in het primair onderwijs (N = 117) in percentages en absolute aantallen

Docentrol PO
Trainen van kennis en vaardigheden
(BEH)
Overdragen van kennis (BEH)

26

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd
totaal

35

30%

25

71%

21%

26

22%

17

65%

15%
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Stimuleren en adviseren (CON/ COG)
Monitoren voortgang (COG)

89
8

76%
7%

7
6

8%
75%

6%
5%

In het voortgezet onderwijs (zie Tabel 17) komen de rollen ‘gids’ (48% - 19) en ‘instructeur’ (48% - 19)
het meest naar voren. Bij de rol als gids wordt ICT slechts in beperkte mate ingezet (16% - 3), bij de
rol als instructeur speelt ICT vaker een rol (53% - 10). Docenten nemen het minst vaak een rol aan als
trainer (15% - 6) of beoordelaar (15% - 6), indien ze deze rol innemen wordt in 50% van de gevallen
gebruik gemaakt van ICT.
Tabel 17 Docentrol en de rol van ICT in het voortgezet onderwijs (N = 40) in percentages en absolute aantallen

Docentrol VO
Trainen van kennis en
vaardigheden (BEH)
Overdragen van kennis (BEH)
Stimuleren en adviseren (CON/
COG)
Monitoren voortgang (COG)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal

6

15%

3

50%

8%

19

48%

10

53%

25%

19

48%

3

16%

8%

6

15%

3

50%

8%

De rol van de leerling kan eveneens erg verschillend zijn. Zoals in Tabel 18 te zien is zijn leerlingen in het
primair onderwijs het meest uitvoerder (70% - 82) van een opdracht, waarbij in 85% van de gevallen ICT
gebruikt wordt. In iets minder dan de helft van de gevallen zijn leerlingen toehoorder (45% - 53).
Constructeur, waarbij leerlingen creatief zijn en zelf iets maken, komt minder vaak voor (33% - 39), net als
de rol ‘onderzoeker’ (17% - 20). Bij de rol ‘toehoorder’ speelt ICT in 26% - 14 van de gevallen een rol. Bij
rollen als constructeur (95% - 37) of onderzoeker (90% - 18) wordt in veel gevallen ICT gebruikt.
Tabel 18 Leerlingrol en de rol van ICT in het primair onderwijs (N = 117) in percentages en absolute aantallen

Leerling rol PO
Onderzoeker (CON)
Beoordelaar CON/COG)
Uitvoerder (BEH)
Toehoorder (BEH)
Constructeur (CON)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
20
17%
4
3%
82
70%
53
45%
39
33%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal
18
90%
15%
3
75%
3%
70
85%
60%
14
26%
12%
37
95%
32%

Uit Tabel 19 blijkt dat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs het meest een uitvoerder (65% - 26) van
de opdracht zijn. ICT speelt hierbij in 88% van deze video’s een rol. Minder vaak zijn leerlingen een
constructeur (33% - 13) of onderzoeker (20% - 8). ICT wordt echter wel veel gebruikt bij deze rollen
(resp. 92% - 12; 88% - 7). Daarnaast nemen leerlingen in iets minder dan de helft van de video’s een rol
als toehoorder in (48% - 19), waarbij slechts in 21% van de gevallen ICT gebruikt wordt bij deze rol.
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Tabel 19 Leerlingrol en de rol van ICT in het voortgezet onderwijs (N = 40) in percentages en absolute aantallen

Leerling rol VO
Onderzoeker (CON)
Beoordelaar CON/COG)
Uitvoerder (BEH)
Toehoorder (BEH)
Constructeur (CON)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
8
20%
0
0%
26
65%
19
48%
13
33%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal
7
88%
18%
0
0%
0%
23
88%
58%
4
21%
10%
12
92%
30%

Het gebruik van ICT heeft eveneens een invloed op de sturing en snelheid van de onderwijsactiviteit.
Hierbij kan zowel de docent, het ICT-middel of de leerling een beslissende rol spelen. Zoals Tabel 20
laat zien wordt de leeractiviteit in het primair onderwijs het meest door de docent/het ICT-middel
bepaald (86% - 101). Hierbij wordt in iets meer dan de helft van de gevallen ICT gebruikt (56% - 57).
Dat de leeractiviteit door de lerende wordt bepaald is het minst vaak geobserveerd (21% - 24). Hierbij
werd in 50% van de gevallen ICT ingezet. De snelheid van de leeractiviteit wordt in het primair
onderwijs in bijna driekwart van de video’s door de lerende zelf bepaalt (74% - 86), maar overwegend
zonder invloed van ICT (ICT bij 17% - 15). De snelheid van de onderwijsactiviteit wordt het minst
bepaalt door de docent (30% - 35). Hiervan is het in 20% van de gevallen zo dat e ICT-toepassing de
snelheid van de onderwijsactiviteit bepaalt.
Tabel 20 Sturing onderwijsactiviteit en ICT in het primair onderwijs (N = 117) in percentages en absolute
aantallen

Sturing onderwijsactiviteit PO
Leeractiviteit lerende (CON)
Snelheid lerende (CON)
Leeractiviteit docent/medium (BEH)
Snelheid docent/medium (BEH)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
24
86
101
35

21%
74%
86%
30%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal
12
15
57
7

50%
17%
56%
20%

10%
13%
49%
6%

In het voortgezet onderwijs (zie Tabel 21) bepaalt de docent in de meeste gevallen de leeractiviteit
(93% - 37), waarvan in 46% van de gevallen de ICT-toepassing deze taak overneemt. Dat de leerling
de leeractiviteit bepaalt is het minst vaak geobserveerd. De snelheid wordt in meer dan de helft van de
gevallen door de leerling, door de docent of door een combinatie van leerling en docent bepaald (resp.
50% - 20; 63% - 25), In respectievelijk 25% en 20% speelt ICT hierbij een rol.
Tabel 21 Sturing onderwijsactiviteit en ICT in het voortgezet onderwijs (N = 40) in percentages en absolute
aantallen

Sturing onderwijsactiviteit VO
Leeractiviteit lerende (CON)
Snelheid lerende (CON)
Leeractiviteit docent/medium (BEH)
Snelheid docent/medium (BEH)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
4
10%
20
50%
37
93%
25
63%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal
3
75%
8%
5
25%
13%
17
46%
43%
5
20%
13%

Tabel 22 laat zien dat directe feedback in de videocases uit het primair onderwijs het meest is
geobserveerd (31% - 36), waarbij in bijna alle gevallen gebruik gemaakt wordt van ICT (97% - 35) om
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deze vorm van feedback te verzorgen. Formatieve evaluatie werd in mindere mate in beeld gebracht
maar in meer dan de helft van de gevallen werd deze uitgevoerd met behulp van ICT (67% - 14). Er is
nauwelijks aandacht voor summatieve evaluatie (3% - 4) of informatieve feedback (10% - 12). Indien
summatieve evlautie geobserveerd werd speelde ICT in 50% van de gevallen een rol, terwijl bij
informatieve feedback ICT nauwelijks wordt gebruikt (8% - 1).
Tabel 22 Evaluatie en feedback en de rol van ICT in het primair onderwijs (N = 117) in percentages en
absolute aantallen

Evaluatie en feedback PO
Formatieve evaluatie (CON/COG)
Summatieve evaluatie (BEH)
Directe feedback (BEH)
Informatieve feedback (CON/COG)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
21
4
36
12

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal

18%
3%
31%
10%

14
2
35
1

67%
50%
97%
8%

12%
5%
30%
1%

In het voortgezet onderwijs (zie Tabel 23) wordt er in de videocases over het algemeen minder
aandacht besteed aan evaluatie en feedback dan in het primair onderwijs. In ongeveer een vijfde van
de video’s komt informatieve feedback (20% - 8) of formatieve evaluatie (18% - 7) in beeld, maar
formatieve evaluatie werd altijd in combinatie met ICT geobserveerd (100% - 7). Bij informatieve
feedback was dit maar in 13% van de video’s het geval. Ook wordt in 13% van de videocases uit het
voortgezet onderwijs directe feedback laten zien, dit gebeurt wel altijd door middel van ICT (100% - 5).
Summatieve evaluatie komt slechts in één videocase naar voren (3%), wel met ICT.
Tabel 23 Evaluatie en feedback en de rol van ICT in het voortgezet onderwijs (N = 40) in percentages en
absolute aantallen

Evaluatie en feedback VO
Formatieve evaluatie (CON/COG)
Summatieve evaluatie (BEH)
Directe feedback (BEH)
Informatieve feedback (CON/COG)

Geobserveerd
% t.o.v.
Aantal
totaal
7
18%
1
3%
5
13%
8
20%

Geobserveerd met ICT
% t.o.v.
Aantal
geobserveerd % t.o.v. totaal
7
100%
18%
1
100%
3%
5
100%
13%
1
13%
3%

5.2.2. Combinatie van fit en afhankelijkheid per ICT-middel
De ‘fit’ van een ICT-middel in het onderwijs heeft te maken met de samenhang tussen vakinhoud,
didactiek en ICT. Indien het ICT-middel de vakinhoud, didactiek of beide versterkt en zo een positieve
invloed heeft op het leren van de leerlingen, dan kan men spreken over een ‘fit’.
Bij het observeren van de video’s in het primair onderwijs is er bij 4% (10) van de ICT-middelen die
docenten inzetten geen ‘fit’ terug te vinden, noch met inhoud, noch met de didactiek. Bij 41% (105) van
de ICT-middelen is er een ‘fit’ terug te vinden met de inhoud, bij 21% (54) van de ICT-middelen een ‘fit’
met de didactiek en bij 34% (86) van de ICT-middelen is er een ‘fit’ met zowel de inhoud als didactiek. In
het voortgezet onderwijs valt er bij 5% (4) van de ICT-middelen die docenten inzetten geen ‘fit’ terug
te vinden, noch met inhoud, noch met de didactiek. Een ‘fit’ met de inhoud vinden we terug bij 37%
(30) van de ICT-middelen, een ‘fit’ met de didactiek bij 19% (15) van de ICT-middelen en een ‘fit’ met
zowel de inhoud als didactiek bij 40% (32) van de ICT-middelen.
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Afhankelijkheid betreft het onderscheid tussen de niet-essentiële, ondersteunende en essentiële inzet
van ICT-middelen. Bij de afhankelijkheid van de ICT-middelen in het primair onderwijs merken we op
dat er 6% (16) niet-essentiële ICT-middelen worden gebruikt, 65% (166) ondersteunende ICTmiddelen en 29% (73) essentiële ICT-middelen. In het voortgezet onderwijs worden er 4% (3) nietessentiële ICT-middelen, 60% (49) ondersteunende ICT-middelen en 36% (29) essentiële ICTmiddelen gebruikt.
Vervolgens wordt gekeken naar de rechte tellingen en de mate waarin docenten die een bepaalde ‘fit’
hebben gebruik maken van een niet-essentieel, ondersteunend of essentieel ICT-middel. De hier
4
gevonden tendensen zijn gelijkwaardig voor het primair- en voortgezet onderwijs . De meest
voorkomende combinatie is die van een ‘fit’ met de inhoud en een ondersteunend ICT-middel (36% - 93;
35% - 28). Daarnaast komt ook de combinatie ‘fit’ met zowel de didactiek als de inhoud en een
essentieel ICT-middel voor (22% - 56; 31% - 25). Een ‘fit’ met de didactiek wordt het meest
gecombineerd met een ondersteunend ICT-middel (16% - 42; 14% - 11). Indien er geen fit (4% - 10;
5% - 4) geobserveerd is, dan is het ICT-middel nooit essentieel van aard, maar (20% - 2; 75% - 3)
ondersteunend of niet-essentieel (80% - 8; 25% - 1) van aard. Deze verbanden gelden ongeacht het
aantal ICT-middelen dat de docent gebruikt.
Toegankelijkheid
Slechts 1.3% van de docenten ondervindt moeilijkheden bij de toegankelijkheid van de ICTtoepassing. Hiervan heeft 0.6% van de docenten problemen met de toegankelijkheid van de ICTmiddelen/bronnen en materialen.

5.3. Redenaties van docenten over de ICT-integratie
Meerwaarde van ICT voor het leerproces en/of lesgeven
De items met betrekking tot de meerwaarde van ICT voor het leerproces bestaan uit twee
categorieën. De eerste categorie betreft de aantrekkelijkheid, efficiëntie en effectiviteit met betrekking
tot ICT en het leerproces van leerlingen. De tweede categorie betreft de aantrekkelijkheid, efficiëntie
en effectiviteit met betrekking tot ICT en het lesgeven. Tabel 24 geeft de percentages en het aantal
video’s weer van de docenten die aangeven dat ICT een meerwaarde heeft voor het leerproces en/of
voor het lesgeven, dit voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs.
Tabel 24 Video’s waarin docenten aangaven dat het leerproces of het lesgeven aantrekkelijker/ efficiënter/
effectiever wordt door ICT in percentages en absolute waarden (N = 157)
Leerproces PO
Leerproces VO
Lesgeven PO
Lesgeven VO

Aantrekkelijkheid
86% (101)
85% (34)
10% (12)
18% (7)

Efficiëntie
31% (36)
33% (13)
33% (38)
45% (18)

Effectiviteit
39% (45)
53% (21)
15% (17)
15% (6)

Uit Tabel 24 blijkt dat docenten vaker een relatie leggen tussen ICT en het leerproces dan tussen ICT en
het lesgeven. Met betrekking tot het inzetten van ICT ten behoeve van het leerproces noemen docenten
uit het VO en het PO het aantrekkelijker maken van het leerproces het meest (PO: 86%, VO: 85).
Efficiëntie en effectiviteit wordt respectievelijk door 31% en 39% van de docenten in het primair
onderwijs genoemd. In het voortgezet onderwijs wordt efficiëntie in 33% van de gevallen genoemd,
terwijl effectiviteit in 53% van de gevallen naar voren komt. De meerwaarde van ICT voor het lesgeven
wordt veel minder genoemd door de docenten. Efficiëntie wordt in het primair onderwijs genoemd in 33%
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(38) van de videocases. Aantrekkelijkheid (10% - 12) en effectiviteit (15% - 17) worden veel minder
genoemd. In het voortgezet onderwijs wordt eveneens vooral de efficiëntie (45% - 18) van het lesgeven
genoemd, aantrekkelijkheid (18% - 7) en effectiviteit (15% - 6) komen nauwelijks naar voren.
We kunnen vervolgens nagaan in welke mate docenten redeneren over meerdere categorieën van de
meerwaarde van het leerproces in relatie tot ICT, dus bijvoorbeeld zowel aantrekkelijkheid als
efficiëntie benoemen (zie Tabel 25). Hieruit blijkt dat aantrekkelijkheid, efficiëntie en effectiviteit zowel
in het primair (8% - 9) als voortgezet (13% - 5) onderwijs nauwelijks in combinatie worden genoemd.
In het primair onderwijs noemt 18% (21) van de docenten aantrekkelijkheid in combinatie met
efficiëntie en 24% (28) van de docenten redeneert over aantrekkelijkheid in combinatie met
effectiviteit. 2% (2) van de docenten redeneert over efficiëntie in combinatie met effectiviteit. In het
voortgezet onderwijs redeneert 10% (4) van de docenten over aantrekkelijkheid in combinatie met
efficiëntie, 30% (12) van de docenten over aantrekkelijkheid in combinatie met effectiviteit en 8% (3)
van de docenten over efficiëntie in combinatie met effectiviteit.
Kijken we vervolgens naar de meerwaarde van ICT voor het lesgeven, dan valt op dat in geen enkele
video een docent redeneert over zowel aantrekkelijkheid als efficiëntie en effectiviteit. In het primair
onderwijs redeneren docenten in 4% (5) van de videocases over zowel aantrekkelijkheid als
efficiëntie. Verder noemt 8% (9) van de docenten bij de meerwaarde van ICT voor het lesgeven zowel
efficiëntie als effectiviteit. In het voortgezet onderwijs redeneert 10% (4) van de docenten over zowel
aantrekkelijkheid als efficiëntie, 8% (3) van de docenten redeneert over zowel efficiëntie als
effectiviteit. Er zijn zowel in het primair- als voortgezet onderwijs geen docenten die redeneren over
aantrekkelijkheid in combinatie met effectiviteit.
Tabel 25 Overzicht van de overlap tussen meerwaarde voor het leerproces

Aantrekkelijkheid + Efficiëntie
Aantrekkelijkheid + Effectiviteit
Efficiëntie + Effectiviteit
Aantrekkelijkheid + Efficiëntie +
Effectiviteit

Leerproces
PO
18% (21)
24% (28)
2% (2)
8% (9)

Leerproces
VO
10% (4)
30% (12)
8% (3)
13% (5)

Lesgeven
PO
4% (5)
0% (0)
8% (9)
0% (0)

Lesgeven
VO
10% (4)
0% (0)
8% (3)
0% (0)

TPACK
In de redenaties van docenten werd eveneens gekeken naar de mate waarin over ICT-gebruik in
samenhang met de vakinhoud en didactiek werd geredeneerd. De resultaten zijn weergegeven in
Tabel 26. In de videocases hebben 43% (50) van de docenten uit het primair onderwijs en 28% (11)
van de docenten uit het voortgezet onderwijs gereflecteerd over de samenhang tussen ICT, vakinhoud
en didactiek (TPCK). Daarnaast reflecteerden 38% (45) van de docenten uit het primair onderwijs en
45% (18) van de docenten uit het voortgezet onderwijs over de samenhang tussen didactiek en ICT
(TPK). Over de samenhang tussen vakinhoud en ICT (TCK) werd door 15% (17) van de docenten uit
het primair onderwijs en 20% (8) van de docenten uit het voortgezet onderwijs gereflecteerd.
Tabel 26 Overzicht van de redenaties over TCK, TPK en TPCK
PO (N=117)
TCK
TPK
TPCK
Totaal

Aantal
17
45
50
112

VO (N=40)
% PO
15%
38%
43%
96%

Aantal
8
18
11
37

% VO
20%
45%
28%
93%
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ICT, leerlingen, (voortgang) en het leerproces

Hier kijken we naar de redenaties van docenten om ICT in te zetten om differentiatie tussen
leerlingengroepen en leerlingen te bevorderen. Een eerste blik op de data (zie Tabel 27) toont ons dat
docenten ICT eerder inzetten om individuele leerlingen te ondersteunen, dan om groepen leerlingen te
ondersteunen. In het primair onderwijs zetten docenten ICT in 36% (42) in om te individualiseren
(bijvoorbeeld extra oefeningen op maat om te remediëren). In 11% (13) van de videocases geven
docenten aan dat ze ICT inzetten om in te spelen op kenmerken van groepen leerlingen (bijvoorbeeld
hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met dyslexie). In het voortgezet onderwijs gaat het om
respectievelijk 10% (4) en 3% (1).
Bij de relatie tussen ICT en leerlingenvoortgang wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt
tussen formatieve en summatieve evaluatie. Bij formatieve evaluatie ligt de nadruk op het bijsturen
tijdens het leerproces om de leerlingen te ondersteunen. Summatieve evaluatie heeft tot doel het
leerproces te beoordelen (toetsing) en vindt plaats aan het einde van het leerproces. De docenten in
het primair onderwijs noemen de inzet van ICT voor formatieve evaluatie in 38% (45) van de
videocases, in het voortgezet onderwijs gaat het om 15% (6) van de videocases. De inzet van ICT
voor summatieve evaluatie wordt in het primair onderwijs slechts in 11% (13) van de videocases
genoemd, in het voortgezet onderwijs gaat het 10% (4).
In het primair onderwijs noemen docenten in 58% (68) van de video’s de ondersteuning van
leerprocessen bij leerlingen als reden om ICT in te zetten. In het voortgezet onderwijs geeft 44% (17)
van de docenten deze reden.
ICT, het lesdoel en het curriculum
Docenten in het primair en voortgezet onderwijs leggen respectievelijk in 68% (80) en 56% (22) van
de videocases een expliciete relatie tussen ICT-gebruik en het doel van de les.
Bij het onderdeel ICT en het curriculum worden drie verschillende categorieën onderscheiden. 11%
(13) van de docenten in het primair onderwijs noemt de verrijking van het curriculum als reden om ICT
in te zetten. In het voortgezet onderwijs noemt 18% (7) van de docenten deze reden. Bij ICT als doel
van het curriculum gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van ICT om leerlingen ICT-vaardigheden aan
te leren en niet op de inzet van ICT om een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. In 25% (29) van de
videocases uit het primair onderwijs en 13% (5) van de videocases uit het voortgezet onderwijs
redeneert de docent over de inzet van ICT als doel. Tot slot is gekeken naar de mogelijkheid van ICT
om het curriculum te flexibiliseren. Docenten geven aan dat ICT in de videocases is ingezet om tijden plaats-onafhankelijk leren mogelijk te maken. In 15% (18) van de videocases uit het primair
onderwijs redeneren docenten over de inzet van ICT om te kunnen flexibiliseren. In het voortgezet
onderwijs gaat het om 18% (7) van de docenten (zie Tabel 27).
ICT en instructie
ICT speelt een rol bij het geven van instructie door docenten. Zo kan ICT instructietechnieken en
representaties over een bepaald onderwerp ondersteunen of praktijkervaring en vaardigheden bij
leerlingen. In het primair onderwijs geeft de docent in 21% (25) van de videocases aan dat ICT is
ingezet om een bepaald onderwerp op een andere manier te representeren. In het voortgezet
onderwijs zet 25% (10) van de docenten ICT in omwille van deze reden. De docent kan ICT eveneens
inzetten om leerlingen te helpen praktijkervaring te laten opdoen of om ze vaardigheden aan te leren.
Dit gebeurt in respectievelijk 13% (15) en 10% (4) van de videocases uit het primair en voortgezet
onderwijs. (zie Tabel 27)
Interactie
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In mindere mate wordt ICT ingezet om de interactie tussen docent en leerling of tussen leerlingen
onderling vorm te geven. Hierbij communiceren docent en/of leerlingen niet langer volgens een
traditionele face-to-face manier, maar worden ICT-middelen ingezet om op afstand of indirect met
elkaar te communiceren. Voorbeelden hiervan zijn Skype of Facebook. Docenten noemen dit nog
weinig als reden om ICT in te zetten. Slechts in 9% (10) van de video’s uit het primair onderwijs
noemen ze de inzet van ICT om communicatie met leerlingen mogelijk te maken. In het voortgezet
onderwijs gaat het om 10% (4) van de docenten. Ook het mogelijk maken van communicatie tussen
leerlingen onderling binnen de les wordt zowel in het primair 7% (8) als voortgezet 10% (4) onderwijs
nauwelijks genoemd als reden voor de inzet van ICT (zie Tabel 27).
Tabel 27 Overzicht van de redenaties over ICT en leerlingen, leerproces, doel van de les, curriculum,
instructie, interactie en leerlingenvoortgang
Redenaties over ICT en
Leerlingen
Specifieke groepen
Individuele behoeften
Leerproces
Ondersteuning doel van de les
Curriculum
Verrijken
Doel
Flexibiliseren
Instructie
Representaties onderwerp
(praktijk)vaardigheden
Interactie
Docent en leerling
Leerlingen onderling
Leerlingvoortgang
Formatieve evaluatie
Summatieve evaluatie

Aantal
PO

%
PO

Aantal
VO

%
VO

12
41
68
80

10
35
58
68

2
5
17
22

5
13
43
55

13
29
18

11
25
15

7
5
7

18
13
18

25
15

21
13

10
4

25
10

10
8

9
7

4
5

10
13

44
13

38
11

7
4

18
10

Kosten en baten
De volgende items hebben allemaal betrekking op redeneringen over kosten en baten met betrekking
tot het ICT-gebruik. Hierbij maken we een verder onderscheid tussen baten met betrekking tot efficiënt
tijdsgebruik, het creëren van authentieke situaties, het welzijn van leerlingen en klasmanagement.
Docenten noemen vooral efficiënt gebruik van de tijd als reden om ICT in te zetten. Het gaat dan om
respectievelijk 27% (31) van de docenten uit het primair onderwijs en 33% (13) van de docenten uit
het voortgezet onderwijs. Verder noemen docenten in het primair en voortgezet onderwijs
klasmanagement (28% - 33; 15% - 6) en het creëren van een authentieke leeromgeving (15% - 17;
15% - 6) als baten.
Slechts in 1% (1) van de videocases uit het primair onderwijs en 8% (3) van de videocases uit het
voortgezet onderwijs noemen docenten praktische of technische problemen bij de inzet van ICT in de
videocase (zie Tabel 28).
Tabel 28 Overzicht van de redenaties over ICT baten en kosten
Redenaties over ICT en
Baten
Efficiënt gebruik van tijd

Aantal
PO

%
PO

Aantal
VO

%
VO

31

27

13

33

33

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Creëren van authentieke
leeromgeving
Welzijn leerlingen
Klassemanagement
Anders
Kosten

17

15

6

15

0
33
9
1

0
28
8
1

2
6
6
3

5
15
15
8

Rijkheid van de professionele redenatie
De rijkheid van het professionele redeneren illustreert het aantal categorieën waarover docenten in de
video’s hebben geredeneerd. De verschillende categorieën werden hierboven reeds stuk voor stuk
besproken. De rijkheid van het redeneren geeft aan over hoeveel van deze categorieën docenten
hebben geredeneerd. Sommige docenten redeneren bijvoorbeeld over de differentiatie tussen
leerlingengroepen, verrijking van het curriculum en de interactie tussen docent en leerling. De rijkheid
van de redenatie is dan drie, omdat er over drie verschillende categorieën wordt geredeneerd. Het kan
ook zo zijn dat een docent slechts over één categorie redeneert of net over zeven categorieën. Om de
rijkheid van de redeneringen te berekenen werden de vragen over meerwaarde en TPACK
uitgezonderd, omdat deze vragen expliciet aan alle docenten zijn gesteld. We gaan er dus vanuit dat
elke docent deze vragen sowieso heeft beantwoord, aangezien ze letterlijk werden gesteld. De
meeste docenten redeneren over drie tot vier van de tien onderscheiden aspecten. De rijkheid van
docenten is dus beperkt.

5.4. Relatie tussen redeneren en de praktijk
We zijn nagegaan in hoeveel videocases er een match was tussen de redenering over TPACK en de
‘fit’ tussen vakinhoud / didactiek / ICT in de praktijk van de docent. Bijvoorbeeld de docent redeneert
over vakinhoud en didactiek en deze combinatie is ook in het praktijkgedeelte van de videocase
geobserveerd. Indien er een overeenkomst is tussen het redeneren over TPACK en de praktijk van de
docent op het vlak van vakinhoud en/of didactiek en/of ICT, is er sprake van een ‘match’. Tabel 29
geeft bij de match op inhoud en/of didactiek het aantal docenten uit het primair en voortgezet
onderwijs weer.
Tabel 29 Overzicht van video’s die een match tussen redeneren en praktijk hebben

Match op Inhoud
Match op didactiek
Match op didactiek en inhoud
Totaal

PO (N=117)
Aantal
% PO
17
15%
18
15%
34
29%
66
56%

VO (N=40)
Aantal
8
8
8
24

% VO
20%
20%
20%
60%

Bijvoorbeeld; in het primair onderwijs zijn 18 docenten die een match op de didactiek laten zien. Dit wil
dus zeggen dat binnen de groep docenten die geredeneerd heeft over didactiek in samenhang met
ICT, 18 docenten daadwerkelijk een fit met didactiek in de praktijk lieten zien. De docent zet
bijvoorbeeld in de praktijk stemkastjes in om voorkennis van leerlingen te bepalen en heeft bij het
professionele redeneren gezegd dat ze met behulp van de ICT-toepassing het niveau kan afstemmen
op de leerlingen.
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6.

ILLUSTRATIEVE CASUSSEN

In het voorgaande hoofdstuk is een totaalbeeld van de ICT praktijk en het professionele redeneren,
zoals die in de videocases werden getoond, gepresenteerd. In dit hoofdstuk worden een aantal
sprekende voorbeelden uitgelicht om effectief onderwijs met ICT en het professioneel redeneren van
docenten te illustreren. De voorbeelden illustreren de kwantitatieve gegevens en geven een beeld van
de rijkheid van de beschikbare data. Er zijn een zestal casussen uitgelicht. Hierbij is getracht een
gevarieerd beeld te geven van ICT-gebruik in verschillende vakgebieden. Elke casus geeft informatie
over de achtergrond (sector, doelgroep, vakinhoud en ICT-toepassingen), een samenvatting van het
redeneren van de docent (praatwolk, ) en laat zien hoe de ICT-toepassing(en) gebruikt worden in
de lespraktijk (oog, ). Bij de praktijksituatie zijn ook uitspraken van de docenten toegevoegd om zo
het verband tussen redeneren en praktijk in beeld te brengen.
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Casus 1 - Leren lezen met kleuters: Digitaal prentenboek maken
Case informatie
Sector:
Doelgroep:
Vak-inhoud:
ICT-toepassing(en):

Primair onderwijs
Groep 1, 2, 3
Taal en lezen
- Digibord met presentatiesoftware
- Computer met tekst- en fotobewerkingssoftware

Case samenvatting
Voor leerlingen die lezen moeilijk vinden kan een traditionele manier van leren lezen veel
frustraties opleveren. Door ICT in te zetten benadert de docent het lezen op een andere manier
en hoopt ze de leerlingen te motiveren door hen plezier te laten beleven bij het lezen. Daarbij
benadrukt de docent het belang van het betrekken van de leerlingen in het leerproces en de
manier waarop ze elke leerling verantwoordelijkheid geeft voor een deel van het verhaal.
Naast dat het leren lezen op deze manier een plezierige bezigheid wordt voor leerlingen draagt
het inzetten van ICT ook bij aan de effectiviteit van het leerproces volgens de docent. Hierbij
beredeneert ze ook de samenhang tussen ICT, vakinhoud en didactiek. De ICT-toepassing
versterkt de vakdidactiek doordat het de mogelijkheid biedt terug te kunnen kijken naar wat er
ook alweer gebeurde in het verhaal en terug te kunnen luisteren hoe de zinnen ook alweer
klonken. Verder noemt de docent het werken met ICT een meerwaarde omdat ze vindt dat
leerlingen met de tijd mee moeten gaan en ze kennis moeten maken met dergelijke middelen.
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De les start met een kringgesprek waarin de docent samen met de
leerlingen een verhaal bedenkt voor een digitaal prentenboek. Het
verhaal gaat over Sinterklaas, een thema dat de leerlingen aanspreekt.
Zodra het verhaal klaar is gaan de leerlingen in tweetallen een deel van
het verhaal in vier stappen uitwerken. Elk deel bestaat uit twee zinnen.
In de eerste stap beginnen de leerlingen met het maken van een
tekening dat past bij het deel van het verhaal dat ze uitwerken. Twee
leerlingen maken bijvoorbeeld een tekening bij de zinnen “Voor het
pietenhuis staat een groot rood pak. Er zit een kaartje aan: strikt
persoonlijk”. De tekeningen worden gescand en samengevoegd in de
volgorde van het verhaal. De tweetallen komen weer samen in een
kring om met de docent het verhaal te evalueren. De docent laat het
hele verhaal nu in de getekende beelden op het digibord zien. De
docent stelt hierbij constructieve vragen over de opbouw van het
verhaal waardoor de leerling erachter komen dat het geluid mist. Na
deze gezamenlijke evaluatie gaan de leerlingen verder in tweetallen
aan de slag op de computer. Met behulp van tekst- en foto
bewerkingssoftware typen de leerlingen samen de zinnen uit het
verhaal bij de tekening. Vervolgens wordt elke zin uit het verhaal door
de leerlingen ingesproken en opgenomen zodat de zinnen bij de
bijbehorende tekening geplaatst kunnen worden. De docent plaatst alle
onderdelen van het verhaal achter elkaar in één bestand waardoor een
digitaal prentenboek met beeld en geluid ontstaat. Het beeld bestaat uit
de tekeningen van de leerlingen met de bijbehorende tekst en het
geluid bestaat uit de ingesproken zinnen van de leerlingen die samen
het bedachte verhaal vormen. Als alle onderdelen van het verhaal af
zijn komen de leerlingen weer samen in een kring en kijken en luisteren
het complete digitale prentenboek terug op het digibord. Het
eindproduct kunnen de leerlingen ook thuis laten zien.

“Hierbij blijft steeds
belangrijk, houd de
leerlingen betrokken,
maak ze zelf
verantwoordelijk voor
een deel van het
verhaal”.

“Met behulp van ICT kun
je terug luisteren, met
elkaar evalueren. Het
terugluisteren en
terughoren van je eigen
lezen is een meerwaarde
voor leren lezen”

“…ICT in te zetten om
leerlingen die lezen
moeilijk vinden te
motiveren en plezier te
laten beleven in het
lezen. Je kunt etaleren
wat je hebt gemaakt en
trots zijn op een zelf
gemaakt product.”

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Figuur 8 Groep 2 leerlingen typen het verhaal bij de gemaakte tekening en spreken de zinnen in (links). Rechts een
bladzijde uit het digitale prentenboek.

Onderwijseigenschappen

Fit en afhankelijkheid



Met behulp van het digibord evalueert de
docent samen met de leerlingen het verhaal
tussentijds.





De docent stuurt de onderwijsactiviteit maar
stelt zich daarbij op als een coach, stimuleert
de leerlingen en stelt constructieve vragen.

Door middel van het digibord kunnen de
leerlingen terugluisteren wat ze hebben
gemaakt. Doormiddel van de verwerking die
gemaakt wordt met behulp van de pc leren
de leerlingen lezen en schrijven.



Zonder de ICT-toepassing kunnen de
leerlingen niet terug kijken en terug luisteren.
Ook kon dan het prentenboek in deze vorm
niet gerealiseerd worden en kon het
gezamenlijk gemaakte product niet zo
gemakkelijk tussen leerlinge gedeeld
worden, elke leerlinge kan nu een versie
meenemen.



Klasorganisatie is een afwisseling van
klassikaal en groepswerk in tweetallen.



De leerlingen construeren samen een
digitaal prentenboek met behulp van ICT.
Elk tweetal krijgt verantwoordelijkheid over
een deel van het verhaal.
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Casus 2 - Verhalen vertellen met ICT
Case informatie
Sector:
Doelgroep:
Vak-inhoud:
ICT-toepassing(en):

Primair onderwijs
Groep 8
Godsdienstig vormend onderwijs
- Digibord met presentatiesoftware
- Tablet/telefoon (als camera)
- Computer met videobewerkingssoftware?
- Computer met internet

Case samenvatting
De docent zet ICT in bij godsdienstig vormend onderwijs om de leerlingen een verhaal te laten
verwerken. De leerlingen mogen zelf kiezen op welke manier ze de verwerking van het verhaal
willen doen. De docent geeft aan dat de leerlingen hierdoor het verhaal verwerken op een
manier die voor hen interessant is en bij hen past. Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier.
De docent vindt dat ICT een mooie uitkomst biedt om bij de eigen leerstijl van de leerling aan te
sluiten. Daarbij helpt ICT leerlingen ook om zich meer te verdiepen. Zonder ICT blijft het
volgens de docent toch hangen in het afmaken van verhaaltjes en een simpele tekening. Met
ICT verdiepen leerlingen zich eigenlijk automatisch meer in de stof, ze willen gewoon graag
meer weten, aldus de docent.
Behalve dat ICT bijdraagt aan de effectiviteit van haar onderwijs benadrukt de docent ook dat ICT
een meerwaarde is voor de motivatie van de leerlingen. Ze vindt het digibord hierbij ideaal
werken, daar zitten veel leuke toepassingen in. Eigenlijk begint ze altijd klassikaal met iets op het
digibord, iets om ze nieuwsgierig te maken, om ze enthousiast te maken. Maar ook het gebruik
van ICT tijdens de rest van de les zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie bij de leerlingen.
De ervaring van de docent is dat je eigenlijk alle leerlingen op deze manier enthousiast krijgt en
leerlingen gemotiveerd zijn om echt voor een goed resultaat te gaan. Ze vindt zelf de lessen
zonder ICT ook saaier. Verder vindt ze het ook belangrijk mee te gaan met de maatschappij
waarin we nu leven. Ze zegt dat dit een maatschappij is waarin je veel kennis kunt vergaren op
het moment dat je het nodig hebt. Alle leerlingen hebben een mobiele telefoon, waarom
gebruiken we die dan niet? Daarom zet de docent dit soort tools ook graag in.
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De docent begint de les klassikaal met een samenvatting van het
thema waarover het in de voorgaande lessen gegaan is. De les is een
vervolg op een serie verhalen die gaan over een broer die door zijn
andere broers bedrogen is en daardoor een moeilijk leven heeft gehad.
Wanneer de broer zijn andere broers jaren later weer terug ziet neemt
hij geen wraak maar sluit hij vrede. Na de introductie mogen de
leerlingen op een eigen manier het verhaal verwerken. Een aantal
leerlingen wil bijvoorbeeld het verhaal van toen verfilmen in de moderne
tijd. De meeste leerlingen gaan in groepjes aan de slag maar er is ook
ruimte voor leerlingen die de opdracht liever alleen willen doen.
Leerlingen filmen met behulp van een tablet of mobiele telefoon. Ook
de muziek die bij de film geplaatst moet worden wordt door een leerling
via een applicatie op de tablet gemaakt. Naast groepjes die zelf acteren
in de film zijn er ook groepjes die stop-motion filmpjes maken. Met
behulp van een tablet maken ze een serie foto’s waarin met lego
poppetjes het verhaal wordt uitgebeeld. Een ander groepje maakt een
fotostrip en één van de leerlingen maakt een digitale tekening. Bij het
maken van deze producten zoeken leerlingen de informatie die ze
nodig hebben op internet op. Zo is er bijvoorbeeld een groepje dat op

“De leerlingen verwerken
met ICT het verhaal op
een manier die voor hen
interessant is. Want niet
iedereen leert op
dezelfde manier”.

“Ik vind zelf ook de lessen
saaier zonder ICT. Je zit
dan toch in schrijven,
tekenen, verhaaltje
afmaken en daar blijft het
bij. En nu gaan leerlingen
zich ook meer verdiepen
en dat doen ze eigenlijk
automatisch, ze willen
gewoon graag meer
weten”.

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

internet opzoekt wat het verschil is tussen een gevangeniscel van toen
en een gevangeniscel van nu. Het eind van de les is weer klassikaal.
De docent vraagt elk groepje te vertellen wat ze tot nu toe gedaan
hebben en de producten tot nu toe te laten zien.

Figuur 9 Leerlingen verwerken het verhaal met ICT bijvoorbeeld door een stop-motion filmpje te maken (links
boven) of een film te maken (rechts boven). Op de screenshot onder bewerken leerlingen de zelf gemaakte video.

Onderwijseigenschappen

Fit en afhankelijkheid



De leerlingen werken in groepen of
individueel, maar de introductie en afsluiting
is klassikaal.





De docent draagt kennis over, maar gaat
daarna? over op een meer coachende rol
waarin ze leerlingen stimuleert constructieve
vragen stelt.

De manier waarop de leerlingen het verhaal
met verschillende ICT-toepassingen kunnen
verwerken versterkt zowel de vakinhoud als
de didaktiek. Verschillende toepassingen
(van internet tot videobewerkings-software)
worden hierbij ingezet om dit te
ondersteunen.



De leerlingen produceren zelf en zijn
creatief.





De leeractiviteit wordt gestuurd door de
docent maar de leerlingen kunnen zelf
bepalen op welke manier ze de inhoud willen
leren en hoe deze qua tijd ingedeeld wordt.

Zonder ICT hadden de leerlingen geen foto’s
en video’s kunnen maken. Daarbij hadden
ze de gemaakte producten dan ook niet
gemakkelijk met anderen kunnen delen.
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Casus 3 - Isometrisch tekenen
Case informatie
Sector:
Doelgroep:
Vak-inhoud:
ICT-toepassing(en):

Voortgezet onderwijs
1 VWO
Techniek
- Digibord met presentatiesoftware
- Computer met oefensoftware
- Computer met internet

Case samenvatting
Voordat leerlingen ruimtelijke ontwerpen gaan realiseren met materialen zoals hout vindt de
docent het belangrijk dat de leerlingen eerst leren isometrisch te tekenen. Tijdens het tekenen
van een ontwerp lopen leerlingen al tegen ruimtelijke problemen aan die ze dan tijdens het
tekenen meteen moeten oplossen. Isometrisch tekenen is voor 1 VWO leerlingen heel lastig.
De docent laat leerlingen daarom met CAD werken om het concreet uitwerken van ideeën op
papier te ondersteunen. De docent geeft aan dat de leerlingen van deze benadering veel meer
leren dan wanneer hij isometrisch tekenen met een PowerPoint presentatie probeert uit te
leggen. Met een presentatie zie je wel hoe het moet, maar het zelf oefenen, daar leer je meer
van.
Naast dat het de leerlingen helpt bij het ruimtelijke inzicht verteld de docent dat het CAD
programma het onderwijs ook aantrekkelijker maakt. Het programma biedt een leuke manier
om leerlingen op een speelse manier kennis te laten maken met isometrisch tekenen. Het CAD
programma geeft de leerlingen steeds een opdracht in de vorm van kleine puzzeltjes over
isometrie. Naast het CAD programma mogen leerlingen bij de laatste opdrachten, waarbij ze
zelf mogen kiezen wat ze tekenen, ook gebruik maken van internet om oplossingen te vinden.
Wat de docent het meest opvalt is dat de leerlingen heel enthousiast zijn aan het eind van de
periode en trots zijn op wat ze gemaakt hebben.
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De les start met een korte klassikale introductie van de docent waarbij
hij uitlegt dat leerlingen kunnen kiezen tussen het isometrisch tekenen
van hun naam of het isometrisch tekenen van een gebouw. Eén van de
leerlingen kiest bijvoorbeeld voor het tekenen van de Big Ben. De
leerlingen zitten in groepjes bij elkaar waardoor overleggen makkelijk is,
maar de leerlingen gaan individueel met de opdracht aan de slag. Elke
leerling heeft een laptop en er zijn ook een aantal desktops in de klas
aanwezig. Sommige leerlingen zijn bezig met het CAD programma,
anderen zoeken hulp bij het tekenen op internet. Met het CAD
programma kunnen de leerlingen oefenen met ruimtelijke figuren. Dit
gebeurd tijdens het tekenen. Als een leerling even niet weet hoe verder
te werken kan het CAD programma, maar ook internet, voorbeelden
laten zien. De docent loopt rond om advies te geven aan leerlingen.
Halverwege de les roept de docent klassikaal de aandacht van de
leerlingen en van een aantal leerlingen laat hij de tekening zien als
voorbeeld. Samen met de leerlingen evalueert hij de tekeningen en
discussiëren ze over dingen die anders zouden kunnen. Met behulp
van deze feedback gaan de leerlingen weer verder aan de slag. De
leerling die de Big Ben wil gaan tekenen zoekt het gebouw eerst op
internet op om te zien hoe het er precies uitziet. Leerlingen overleggen
met elkaar over hoe ze het tekenen aan kunnen pakken. Als de
leerlingen klaar zijn geeft de docent informatieve feedback op de
tekeningen en geeft hij een cijfer.

“Leerlingen vinden het
heel lastig om te
tekenen. Daarom
kunnen leerlingen
gebruik maken van het
programma CAD om te
helpen bij het uitwerken
van ideeën op papier”.

“Met PowerPoint zie je
wel hoe het moet, maar
zelf doen en oefenen
daar leer je meer van”.

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Figuur 10 Leerlingen gebruiken het programma CAD (links) en internet (rechts) bij isometrisch tekenen van
een zelf gekozen gebouw.

Onderwijseigenschappen

Fit en afhankelijkheid



De leerlingen voeren de opdracht van de
docent uit. Hierbij construeren ze een
isometrische tekening van een gebouw of
hun eigen naam.





Met het CAD programma kunnen de
leerlingen oefenen met ruimtelijke figuren.
Het oefenen wordt gestuurd door het
programma. Internet wordt gebruikt bij het
zoeken naar oplossingen.

Door middel van het CAD programma
kunnen de leerlingen ondersteund worden
bij het isometrisch tekenen door zelf te
oefenen met ruimtelijke figuren. Internet
wordt als informatiebron ingezet.



Het programma geeft directe feedback op de
gekozen oplossing van de leerling. Zonder
ICT zouden de leerlingen niet op een deze
manier kunnen oefenen met isometrisch
tekenen.



De leerlingen gaan over het algemeen
individueel met de opdracht aan de slag
maar de klas is zo georganiseerd dat
overleg onderling gemakkelijk gaat.



De docent loopt rond om leerlingen advies te
geven maar geeft ook klassikaal feedback.
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Casus 4 - Zo snel mogelijk naar de eindstreep met de muizenrace!
Case informatie

Sector:
Doelgroep:
Vak-inhoud:
ICT-toepassing:

Primair onderwijs
Groep 7
Rekenen en wereldoriëntatie
- Laptop + evaluatiesoftware
- Digibord + evaluatiesoftware
- Laptop + tutor- en oefensoftware

Case samenvatting
ICT wordt ingezet bij wereldoriëntatie en rekenen om de kennis van leerlingen te controleren en
ze actief bij de les te betrekken. De ICT-toepassing maakt het onderwijs volgens de docent
zowel aantrekkelijker als efficiënter. Leerlingen zijn meer betrokken en worden uitgedaagd om
mee te denken en actief deel te nemen aan de les (aantrekkelijkheid). Leerlingen kunnen in
een hele korte tijd heel veel informatie geven (efficiëntie), op basis waarvan dan gesprekken
kunnen ontstaan (toepassing woordenwolk).
Wereldoriëntatie is een onderwerp waarbij de woordenwolk erg goed werkt, omdat leerlingen
vaak veel over dit onderwerp willen vertellen. Vaak zijn dan één of twee leerlingen aan het
woord. Door gebruik van de woordenwolk krijgt elke leerling de kans input te geven en deel te
nemen, iedereen is betrokken. De rekenoefening (muizenrace) maakt bovendien differentiëren
tussen leerlingen mogelijk, doordat goede leerlingen straftijd kunnen krijgen en zwakkere
leerlingen bijvoorbeeld in tweetallen aan de slag gaan.
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De leerlingen hebben voor de vakantie een les gehad over het
menselijk lichaam. De docent wil snel even nagaan wat de leerlingen
hiervan hebben onthouden (voorkennis nagaan). Elke leerling heeft de
beschikking over een eigen laptop. Aan de leerlingen wordt gevraagd
woorden te typen om aan te geven wat ze nog weten over het
onderwerp. De leerlingen voeren deze opdracht individueel uit, maar er
wordt wel klassikaal teruggekoppeld. Deze woorden verschijnen dan op
het digibord en zo ontstaat een woordenwolk. Woorden die vaker zijn
ingetypt verschijnen groter op het bord dan woorden die minder vaak
zijn getypt, zo heeft de docent meteen een overzicht van wat de
leerlingen nog weten/hebben onthouden.
Vervolgens openen de leerlingen een oefenprogramma op hun laptop,
waarbij ze meerkeuzevragen over het menselijk lichaam moeten
beantwoorden. De docent projecteert dezelfde vragen op het digibord
en bespreekt ze vervolgens één voor één met de leerlingen.
Ter afsluiting maken de leerlingen nog oefensommen van de tafels op
hun laptop. Op het digibord worden een ‘muizenrace’ en apenrace
geprojecteerd, hoe sneller de leerlingen de sommen correct
beantwoorden, hoe sneller hun muis/aap op het digibord vooruitgaat.
Zo wordt er een competitie-element toegevoegd.

“…Door gebruik van de
woordenwolk krijgt elke
leerling de kans input te
geven en deel te
nemen, iedereen is
betrokken...”

“…De muizenrace
maakt bovendien
differentiëren tussen
leerlingen mogelijk...”

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Figuur 11 Leerlingen vormen samen een woordenwolk door middel van laptops op het digibord (links boven). De docent toetst
de kennis van de leerlingen met behulp van meerkeuze vragen (rechts boven). De Leerlingen moeten zo snel mogelijk
rekensommen oplossen. Tussen de leerlingen is er een competitie in de vorm van een muizenrace (links) en apenrace (rechts).

Onderwijseigenschappen

Fit en afhankelijkheid



De leerlingen creëren individueel een
woordenwolk die de docent op het digibord
projecteert en vervolgens klassikaal
bespreekt.



Het gebruik van de laptop in combinatie met
het digibord zorgt voor een ‘fit’ met zowel de
inhoud als didactiek.





Klasorganisatie is een combinatie van
individuele input van de leerlingen die
vervolgens klassikaal wordt besproken.

Laptop en digibord zijn essentiële ICTtoepassingen om deze onderwijsactiviteit tot
stand te brengen.



De docent stuurt de onderwijsactiviteit, maar
de inbreng van de leerlingen staat hierbij wel
centraal. De docent treedt op als instructeur
en gids bij het ICT-gebruik.
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Casus 5 – Flipping the classroom bij gym
Case informatie

Sector:
Doelgroep:
Vak-inhoud:
ICT-toepassing:

Voortgezet onderwijs
VO t/m klas 3
Lichamelijke opvoeding
- Laptop/computer + internet + instructiefilm

Case samenvatting
Leerlingen vinden het lastig in een drukke gymzaal de concentratie vast te houden, aldus de
docent. Daarom heeft de docent ervoor gekozen om bij zijn gymlessen de klassikale instructie
niet meer in de les zelf te doen maar via een zelfgemaakte instructiefilm de leerlingen voor de
gym les de instructie te laten bekijken. Hierdoor, verteld de docent, heeft hij tijdens de les veel
meer tijd voor individuele begeleiding waardoor het rendement van de les verhoogt. Naast dat
zijn les op deze manier efficiënter wordt geeft de docent ook aan dat hij denkt dat zijn instructie
op deze manier beter overgebracht wordt. De leerlingen kunnen namelijk op hun eigen manier
met de instructie aan de slag en kunnen de instructie kijken op een zelf gekozen moment en
een zelf gekozen plaats. Hierdoor worden de leerlingen baas over hun eigen leren. Ook
benadrukt de docent het voordeel dat de leerlingen door de instructiefilm delen terug kunnen
kijken zo vaak ze willen. Verder vindt de docent deze manier van lesgeven goed passen bij de
leerlingen. De leerlingen groeien op met beeldmateriaal en vinden het leuk met internet kennis
naar zichzelf toe te halen, aldus de docent.
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In het praktijkgedeelte laat de docent eerste de instructiefilm zien die
leerlingen op een eigen gekozen moment en plaats voor de gym les
kunnen bekijken. De instructiefilm gaat over het doen van een
boksprong. De docent heeft een video van zich zelf opgenomen waarin
hij de boksprong voordoet. Hij laat beelden van de sprong zien vanuit
verschillende perspectieven en zoomed in op belangrijke onderdelen
waar die hij extra wil toelichten. Bij de beelden verteld hij in de video
wat belangrijk is bij het doen van een boksprong en waar leerlingen op
moeten letten. Zo verteld hij bijvoorbeeld dat je met twee voeten te
gelijk moet afzetten en zoomed daarbij in op zijn voeten als hij de
sprong maakt.
Na de instructievideo laat de docent de gymles zien. Hierbij begint hij
met de leerlingen kort vragen te stellen over de instructie. Daarna
vraagt hij de leerlingen wat ze van de instructiefilm vonden en hoe ze
het gebruik ervan ervoeren. Een leerling vertelt bijvoorbeeld dat ze het
heel handig vindt omdat ze op deze manier de instructie in haar eigen
tempo kan bekijken. Vervolgens gaan de leerlingen gaan aan de slag
met het oefenen van de boksprong. De docent begeleidt de leerlingen
bij het oefenen en geeft de leerlingen individueel advies waarbij hij
terugverwijst naar de instructiefilm.

Het mooie daarvan is
dat ze zelf kunnen
bepalen wanneer ze
kijken en of ze
bepaalde dingen nog
eens terug willen zien
waardoor die instructie
een stuk meer op maat
is voor de leerling.

Doordat ik de instructie
buiten de les plaats en
kinderen op hun eigen
moment de instructie
kunnen toe-eigenen
denk ik dat ik in de les
veel efficiënter en
praktische kan werken.

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Figuur 12 Voorbeelden uit de video waarin de docent de bokkensprong voordoet. De verschillende stappen die
leerlingen daarbij moeten doorlopen worden hier voorgesteld: linksboven de afzet, rechtsboven de plaatsing van de
handen, linksonder de sprong over de bok heen en rechtsonder een voorbeeld van de kastsprong.

Onderwijseigenschappen

Fit en afhankelijkheid



De leerlingen gaan individueel met de
instructiefilm aan de slag en oefenen de
bokkensprong ook tijdens de les individueel.
Wel begint en eindigt de docent klassikaal.





Leerlingen hebben dan ook de rol
toehoorder en uitvoerder.

Door middel van de instructiefilm kan de
docent goed laten zien wat belangrijk is bij
het doen van een boksprong. Daarbij
kunnen de leerlingen de instructie op hun
eigen tempo verwerken en zelf bepalen waar
en wanneer ze de instructie kijken.



De docent heeft een rol als trainer en
instructeur.





De leeractiviteit wordt bepaald door de
docent maar de snelheid van de instructie
wordt bepaald door de leerling.



Tijdens de les geeft de docent informatieve
feedback aan de leerlingen waarbij hij
terugverwijst naar de video instructie.

Zonder de ICT-toepassing kunnen de
leerlingen de instructie niet terug kijken en
was het voordoen van de boksprong minder
duidelijk geweest. Met de instructiefilm kon
de docent belangrijke punten goed uitlichten
(inzoomen) en makkelijk herhalen.
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Casus 6 - Ik Snappet!
Case informatie

Sector:
Doelgroep:
Vak-inhoud:
ICT-toepassing:

Primair onderwijs
Groep 4
Rekenen en taal/lezen
- Computer + evaluatiesoftware
- Digibord + presentatiesoftware
- Tablet + tutor- of oefensoftware

Case samenvatting
De docent maakt in deze video gebruik van ‘Snappet’, lesmateriaal op de tablet waarmee
leerlingen leerstof kunnen oefenen. De docent geeft aan dat het gebruik van dit ICT-middel een
meerwaarde heeft op verschillende vlakken. De leerstof op Snappet wordt uitgebreider
aangeboden dan in het handboek. Leerlingen zijn een stuk geconcentreerder bij het gebruik
van Snappet en doordat ze gerichter oefenen behalen ze betere scores op dictees. De
leerlingen zijn bovendien gemotiveerder sinds ze Snappet mogen gebruiken, waardoor er meer
rust in de klas ontstaat.
De docent maakt dagelijks gebruik van Snappet bij het zelfstandig werken. Zowel bij taal,
spelling, woordenschat als bij rekenen wordt de tablet ingezet. Het gebruik van Snappet bij
deze vakinhouden zorgt ervoor dat de leerlingen de leerstof gericht inoefenen. De didactiek van
de docent wordt eveneens versterkt door het gebruik van Snappet, door snellere monitoring
kan de docent zien welke leerlingen er uitvallen op welke vakgebieden. Er kan zo meteen
verlengde instructie op maat worden aangeboden.
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De les begint met het uitdelen van de tablets aan de leerlingen. Elke
leerling heeft een eigen ‘Snappet’. De docent geeft vervolgens een
instructie op het digibord over het gebruik van ‘Snappet’ en de
oefeningen die de leerlingen moeten gaan maken. Enkele opdrachten
worden van tevoren besproken en, er worden voorbeelden gegeven
zodat de leerlingen daarna zelfstandig aan de slag kunnen. De docent
geeft nog even een korte taalinstructie en daarna gaat het echte werk
beginnen.
Vervolgens maken de leerlingen individueel oefeningen met ‘Snappet’.
Er wordt hierbij directe feedback gegeven door het programma,
waardoor leerlingen meteen weten of ze het goed of fout hebben. De
docent loopt rond in de klas als gids en helpt leerlingen indien nodig.
Op een dashboard kan de docent de vorderingen van elke leerling
volgen.
De docent neemt vervolgens enkele leerlingen apart om samen
oefeningen te maken en na te gaan wat de leerlingen wel en niet
hebben onthouden van de opdrachten. De leerling krijgt een afbeelding
te zien en moet hierbij het correcte Nederlandse woord opnoemen.
Indien nodig geeft de docent extra uitleg om het woord te omschrijven
en stelt extra vragen. Dit steeds op maat van de leerling.

“…Leerlingen zijn een
stuk geconcentreerder
bij het gebruik van
Snappet en doordat ze
gerichter oefenen...”

“…Door op het
dashboard te kijken kan
ik zien of leerlingen de
norm bereikt hebben en
meteen actie
ondernemen...”

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Figuur 13 Links boven is een instructie van de docent op het digibord over de opgaven van Snappet te zien. De
andere twee beelden laten een opgaven op Snappet zien (rechts boven) en het overzicht van de
opgaven op Snappet (onder).

Onderwijseigenschappen

Fit en afhankelijkheid



Leerlingen krijgen eerst een instructie op het
digibord over de opdrachten op de ‘Snappet’
en gaan vervolgens zelfstandig aan de slag.





In de klasorganisatie geeft de docent eerst
een klassikale uitleg, vervolgens gaan
leerlingen individueel aan het werk.



De docent stuurt de onderwijsactiviteit, maar
de leerlingen bepalen zelf de snelheid bij het
oplossen van de opgaven op de ‘Snappet’.

ICT speelt een ondersteunende rol en heeft
een ‘fit’ bij het aanleren van de vakinhoud
(oefenen met directe feedback) en bij de
didactiek van de docent (monitoring
vooruitgang leerlingen).
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7.

CONCLUSIE EN DISCUSSIE

In dit onderzoek is aan de hand van praktijkvoorbeelden van de inzet van ICT in de lespraktijk,
nagegaan welke facetten van ICT-gebruik in de praktijk van docenten aan bod komen en wat de
redenering van docenten is om ICT op deze wijze in hun les in te zetten. Dit met als doel een beeld te
krijgen van aspecten van de didactische ICT-bekwaamheid van docenten. De voorbeelden zijn
vastgelegd in de vorm van videocases, korte clips van acht à twaalf minuten, waarin de docent een
zelfgekozen aspect van zijn lespraktijk laat zien en daarover redeneert.

7.1. De praktijk getypeerd
De eerste onderzoeksvraag waarop het onderzoek een antwoord wil geven heeft betrekking op de
typering van de aangeleverde voorbeelden in termen van effectief onderwijs met ICT. Op grond van
de literatuur (zie Hoofdstuk 3) zijn onderwijseigenschappen voor effectief onderwijs met ICT
vastgesteld. De wijze waarop ICT wordt ingezet om de onderwijseigenschappen te helpen realiseren
moeten daarbij worden gezien als noodzakelijke, maar niet als voldoende voorwaarden, voor effectief
onderwijs met ICT. Immers, uit onderzoek blijkt dat andere aspecten, zoals schoolbeleid ten aanzien
van ICT, ook van belang zijn voor de realisatie van effectief onderwijs met ICT (Vanderlinde, Aesaert
& van Braak, 2013). Naast een analyse van de inzet van ICT om onderwijseigenschappen te
realiseren is ook nagegaan welke functies ICT vervult, of het gebruik van ICT essentieel is, en of er
een fit is tussen de ICT-toepassing die wordt gebruikt en de vakinhoud en/of didactiek.
Het beeld van de leeromgeving
Uit de observaties van de lespraktijken met ICT in het primair onderwijs, zoals die in de videocases in
beeld zijn gebracht, komt er in hoofdzaak een beeld naar voren van onderwijs georganiseerd op basis
van de vakdiscipline. Als karakteristiek van het curriculum is oefenen en/of memoriseren relatief vaak
geobserveerd (in iets meer dan een derde van de videocases), op afstand gevolgd door een
leeromgeving waar authentieke instructie een plaats heeft (16% van de videocases). Directe feedback
(31%) is relatief vaak geobserveerd en in mindere mate formatieve evaluatie (8%) en informatieve
feedback (10%). De leeractiviteit wordt vrijwel altijd bepaald door de docent of door het specifieke ICTmiddel (86%), maar de leerling bepaalt vaak wel zijn eigen tempo (74%). Een veelvoorkomende rol
voor de docent is het stimuleren en adviseren van leerlingen (de docent als gids – 76%), Daarnaast
heeft de docent een rol in kennisoverdracht (22%) en het trainen van vaardigheden (30%), maar deze
rollen zijn aanzienlijk minder geobserveerd dan die van de docent als gids. De leerlingen voeren
vooral opdrachten/taken uit (70%), gevolgd door het luisteren naar de docent (maar dit is aanzienlijk
minder geobserveerd - 45%). Daarnaast is de onderzoekende (17%) en construerende rol (33%) van
de leerling in een minderheid van de lespraktijken geobserveerd. Leerlingen leren zowel via klassikale
instructie (56%), individuele instructie (57%), als door samenwerken in kleine groepjes (44%).
De observaties van het voortgezet onderwijs lijken sterk op het hierboven geschetste beeld. Ook in de
videofragmenten uit het voortgezet onderwijs is het onderwijs in hoofdzaak georganiseerd op basis
van de vakdisciplines en is oefenen en/of memoriseren de meeste geobserveerde
curriculumkarakteristiek (20%), maar er is een minder groot verschil met authentieke instructie (15%)
en probleemoplossend leren (10%) dan in het primair onderwijs. In tegenstelling tot het primair
onderwijs is het geven van informatieve feedback (20%) relatief het meest geobserveerd gevolgd door
formatieve evaluatie (18%). Directe feedback is relatief weinig geobserveerd (13%). Nog meer dan in
het primair onderwijs bepaalt de docent (of het specifieke ICT middel) de leeractiviteit (93%). Daarbij
bepaalt de docent ook vaak het tempo van het leren (63%). Overdragen van kennis en de docent als
gids zijn even vaak geobserveerd (beide 48%). Ook in het voortgezet onderwijs is de meest
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geobserveerde leerlingrol die van uitvoerder (65%), gevolgd door de leerling als toehoorder (48%). De
onderzoekende (20%) en construerende rol (33%) komen voor maar zijn minder geobserveerd. Voor
wat betreft de sociale klasorganisatie zijn alle drie de vormen vaak geobserveerd: klassikale instructie
(63%), individuele instructie (45%), en samenwerken in kleine groepjes (40%). Klassikale instructie is
wel relatief vaker geobserveerd dan in het primair onderwijs en individuele instructie relatief minder.
De leeromgeving die uit het beeld van de geobserveerde lespraktijken naar voren komt heeft vooral
kenmerken van een behaviouristische leertheorie, met enkele kenmerken van constructivistische en
cognitivistische leertheorieën. Dit duidt erop dat kennisoverdracht de dominante onderwijsvorm is, maar
dat er elementen in het onderwijs zitten die duiden op kennisconstructie. Dit betreft dan vooral de rol van
de docent als gids, het samenwerken in kleine groepjes (maar dit betreft een minderheid van de
videocases) de aandacht voor formatieve evaluatie, informatieve feedback en authentieke instructie.
Inzet en functies van ICT
In de hierboven geschetste leeromgeving worden ICT-middelen relatief vaak ingezet om het leren en
lesgeven op bijna alle genoemde kenmerken te ondersteunen. Dit varieert van 56% voor het bepalen
van de leeractiviteit door docent of medium in het primair onderwijs (46% in het VO) tot 97% ter
ondersteuning van het geven van directe feedback in het primair onderwijs en 100% ter ondersteuning
van formatieve evaluatie in het voortgezet onderwijs (let wel het gaat hier maar om zeven
observaties). Opvallend is het relatief vaak ontbreken van het gebruik van ICT ter ondersteuning van
de stimulerende en adviserende rol van de docent (de docent als gids) (8% PO en 16% VO) en de rol
van de leerling als toehoorder (26% PO en 21% VO). Daarnaast is de inzet van ICT relatief weinig
geobserveerd bij het geven van informatieve feedback (8% PO en 13% VO) en het bepalen van het
tempo door de leerling (25% PO en VO).
Er is nagegaan welke functies ICT vervult in het ondersteunen van de lespraktijk. Ook hier zijn er niet
veel verschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs. In het primair onderwijs zijn de volgende
functies in meer dan een kwart van de videocases geobserveerd: ICT als instrument (bijv.
tekstverwerken), als instructiemiddel, als oefenmiddel, als informatiebron en als presentatiemiddel. In
het voortgezet onderwijs gaat het om dezelfde functies, maar is ICT als oefenmiddel en ICT als
presentatiemiddel in minder dan een kwart van de video’s geobserveerd. Het gaat dus vooral om
generieke software en specifieke instructie- en oefenprogramma’s. Deze bevindingen komen overeen
met de resultaten van de ICT monitor (Kennisnet, 2013). In de geobserveerde lespraktijken worden
gemiddeld iets meer dan twee ICT-middelen ingezet. Voor wat betreft de hardware wordt door
docenten vooral gebruik gemaakt van het digibord en door leerlingen van de PC of de laptop. Qua
software is de presentatiesoftware bij zowel docenten als leerlingen verreweg het meest in gebruik.
Het gebruik van ICT om evaluatie of communicatie te ondersteunen is slechts in een minderheid van
de lespraktijken geobserveerd, evenals het gebruik van ICT om de werkelijkheid te simuleren. Bij
ongeveer een derde van de videocases is ICT essentieel voor de inrichting van de geobserveerde
lespraktijk. Dit geldt zowel voor PO als VO. Bij de ingezette ICT-middelen is in vrijwel altijd een fit te
vinden met inhoud en/of didactiek. In het PO is er bij 41% van de ICT middelen een fit tussen ICTmiddel en de inhoud geobserveerd, gevolgd door een fit met inhoud en didactiek (33%) en een fit met
didactiek (21%). In het VO is dit respectievelijk 37%, 41% en 19%.

7.2. Het professionele redeneren van docenten
De tweede onderzoeksvraag had betrekking op de typering van het professionele redeneren van de
docent over de inzet van ICT in de lespraktijk die in beeld was gebracht. Er is daarbij gekeken naar de
meerwaarde die de docent toekent aan het gebruik van ICT, de inhoud en de rijkheid van het
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redeneren. Daarnaast is nagegaan of redeneren over de samenhang (fit) tussen ICT, didactiek en
vakinhoud overeenkomt (match) met de getoonde praktijk.
Meerwaarde ICT
Als docenten redeneren over de meerwaarde van ICT dan gaat het in de eerste plaats over de
meerwaarde van ICT voor het leren van leerlingen, meer dan over de meerwaarde van ICT voor het
lesgeven door de docent. Volgens docenten maakt ICT in de eerste plaats het leren aantrekkelijker,
op afstand gevolgd door de potentie van ICT om het onderwijs effectiever te maken. Voor lesgeven
ligt de meerwaarde volgens docenten primair in de mogelijkheid om onderwijs efficiënter in te richten.
De inhoud en rijkheid van het professioneel redeneren
De analyse van de redenaties laat zien dat naast de redenering over de meerwaarde van ICT (waar
expliciet naar is gevraagd) docenten tussen 3 en 4 redenen noemen in hun reflectie over de rol van
ICT in de specifieke lespraktijk die in de videocase wordt getoond. De PO docenten noemen net iets
meer redenen dan docenten VO. De meeste redenaties gaan over de ondersteuning van ICT om het
doel van de les te bereiken en het leerproces te faciliteren. Verder is er veel variatie in de redenen van
docenten om ICT in te zetten. Naast doel en leerproces worden door PO docenten de mogelijkheden
van ICT bij formatieve evaluatie (38%) en de potentie van ICT om in te spelen op individuele
behoeften van leerlingen (35%) genoemd. Bij de VO docenten wordt na doel en inhoud het meest
geredeneerd over het gebruik van ICT om een onderwerp te representeren (25%).
Er is ook nagegaan welke ‘kosten’ en ‘baten’ de docenten noemen om ICT in te zetten. Dat de
docenten weinig ‘kosten’ noemen is niet zo verwonderlijk gegeven het feit dat ze zich vrijwillig hebben
gemeld voor het onderzoek. Een positieve houding ten aanzien van het gebruik van ICT mag dus
worden verwacht. De baten die zij noemen liggen vooral op het vlak van tijd en klassenmanagement
(in PO en VO door meer dan 25% van de docenten genoemd. De overige baten worden door minder
dan 15% van de docenten genoemd.
Deze resultaten duiden erop dat het professionele redeneren van docenten ten aanzien van de inzet
van ICT in hun onderwijs beperkt is. Het redeneren heeft vooral betrekking op het doel van de les en
de ondersteuning bij het leerproces. De inzet van ICT om differentiatie te bewerkstelligen, als middel
om het curriculum te verrijken of interactie te bevorderen, wordt weinig genoemd. Verder
professionalisering is hier gewenst.
Professioneel redeneren en praktijk
Er is aan de docenten gevraagd waarom zij hebben gekozen voor deze specifieke didactiek en deze ICT
middel(en) bij deze inhoud. Driekwart van de docenten reflecteert op deze vraag. In het PO wordt het
meest geredeneerd over de samenhang tussen ICT, inhoud en didactiek. In het VO tussen ICT en
didactiek. Er is nagegaan in hoeverre deze redeneringen ook zichtbaar waren in de geobserveerde
lesprakrijk. Uit de resultaten blijkt dat er in ruim de helft van de videocases sprake is van een match tussen
redeneren en praktijk (52% PO, resp. 58% VO). Hier kan dus nog wel een verbeterslag worden gemaakt.

7.3. Interpretatie in termen van het conceptueel model
In Hoofdstuk 3 is een conceptueel model geïntroduceerd dat gebruikt is om de studie in te richten. In
dit hoofdstuk gebruiken we het conceptueel model om de resultaten uit ons onderzoek te duiden.
De resultaten van deze studie laten zien dat in deze studie docenten hun kennis en vaardigheden met
betrekking tot ICT redelijk hoog inschatten, zowel als het gaat over het omgaan met ICT
toepassingen, als de vakinhoudelijke en didactische inzet van ICT (TPACK core) (kennis en
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vaardigheden). Ze vinden dat ze goed op de hoogte zijn van ICT toepassingen en van mening zijn dat
leerlingen met behulp van ICT goede leerprestaties behalen (ervaringen en visie). Docenten PO
voelen zich bij de inzet van ICT iets meer ondersteund door de school dan docenten VO (context). We
moeten ons hierbij realiseren dat de docenten in onze steekproef positief aftekenen ten opzichte van
de steekproef uit Vier in Balans (Kennisnet 2012a).

Didactische ICT-bekwaamheid docent
Kennis en
vaardigheden

houdingen,
opvattingen

Ervaringen

Zelfvertrouwen

Professioneel
redeneren

Onderwijseigenschappen
(met gebruik
van ICT)

Cognitieve en
niet cognitieve
leerresultaten

Context

Figuur 14 Relaties tussen constructen die van invloed zijn op het professioneel redeneren van docenten om
het onderwijs in te richten en de inzet van ICT daarbij

Uit de resultaten blijkt ook dat het professionele redeneren over de inzet van ICT beperkt is. ICT is
vooral aantrekkelijk voor het leren van leerlingen en kan helpen om het doel van de les te realiseren
en het leerproces te faciliteren. Andere redenen om ICT in te zetten (bijvoorbeeld individualisering of
verrijking of flexibilisering van het curriculum) worden relatief weinig genoemd. De meeste docenten
zijn in staat om aan te geven waarom de inzet van ICT past bij vakinhoud en/of didactiek, maar deze
redenering blijkt slechts in de helft van de gevallen ook zichtbaar te zijn in de praktijk. Zowel in de
rijkdom van het redeneren als de koppeling tussen professioneel redeneren en praktijk valt nog
verbetering te realiseren.
De resultaten van de vragenlijst laten zien dat docenten aangeven vaker activiteiten uit te voeren die
passen binnen het kennisoverdrachtmodel dan activiteiten die passen bij kennisconstructie. Dit
resultaat sluit aan bij het beeld dat komt uit de analyse van de videocases: onderwijs dat vooral
kenmerken heeft van een behaviouristische leertheorie, met enkele kenmerken van constructivistische
en cognitivistische leertheorieën. De resultaten van het onderzoek laat een beperkt aantal aspecten
van didactische ICT bekwaamheid zien. De inzet van ICT bij begeleid onderzoekend leren, leren leren
en bij toetsen en evalueren, aspecten van didactische ICT bekwaamheid die genoemd worden in de
publicatie ICT bekwaamheid van docenten (Kennisnet 2012b), zijn in de videocases nog weinig
geobserveerd. Uit het onderzoek blijkt ook dat de inzet van ICT vooral ondersteunend is en vaak niet
essentieel voor het realiseren van effectief onderwijs. Als we stellen dat de ondersteunende rol van
ICT in principe tot vrijblijvend ICT gebruik kan leiden, dan zou opschuiving naar een essentiële inzet
van ICT gewenst zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat er ruimte is voor de verdere ontwikkeling van de
didactische ICT-bekwaamheid van docenten.

7.4. Indicatoren
De derde onderzoeksvraag had betrekking op de identificatie van indicatoren waarmee de didactische
ICT-bekwaamheid van docenten kan worden vastgesteld. Didactische ICT bekwaamheid bestaat uit
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een handelingscomponent, didactisch handelen, en een reflectiecomponent, het vermogen tot
professioneel redeneren.
Voor het vaststellen van de handelingscomponent zijn de volgende indicatoren uit dit onderzoek van
belang gebleken: de functie van de ICT-toepassing; de inzet van ICT om het realiseren van
onderwijseigenschappen te ondersteunen; de fit tussen de ICT-toepassing en de didactiek en/of
vakinhoud. Voor het vaststellen van de reflectiecomponent zijn de volgende componenten van belang:
de rijkheid van het redeneren en de samenhang tussen de ICT-toepassing en didactiek en/of inhoud.
Voor de afstemming tussen reflecteren en handelen in de praktijk, of wel denken en doen, is de
overeenkomst tussen redeneren over de samenhang (fit) tussen de ICT-toepassing, didactiek en/of
vakinhoud en de match met de praktijk een belangrijke indicator.

7.5. Beperkingen van het onderzoek
In het onderzoek is gebruik gemaakt van voorbeelden die zijn aangereikt door docenten. De
voorbeelden hadden de vorm van korte videocases (maximaal 12 minuten), waarin een aspect van de
lespraktijk in beeld werd gebracht en de inzet van ICT in de betreffende lespraktijk werd toegelicht. De
videocases laten dus geen integraal beeld zien van het gebruik van ICT in de betreffende les. Deze
aanpak kan een vertekend beeld geven van het gebruik van ICT. Echter, omdat de docenten (ook als
zij zich hebben laten filmen) uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor wat in beeld is gebracht nemen wij
aan dat dit het beeld geeft van de praktijk die zij ons hebben willen laten zien. Het blijft echter
onduidelijk of de videocases een representatief beeld geven van het didactisch handelen van de
docenten met ICT. Mogelijk zijn aspecten van ICT-bekwaamheid onderbelicht als gevolg van de
vaststelling dat docenten niet altijd even sterk zijn in het articuleren van hun praktijkkennis.
In dit onderzoek is gekeken naar individuele docenten. Deze docenten maken deel uit van een team.
Ons onderzoek geeft geen inzicht in andere factoren, zoals processen van samenwerking en ìCTleiderschap op school inwerken op de didactische ICT bekwaamheid van docenten (cf. Vanderlinden,
Aesaert en van Braak, 2013).
Tot slot hebben we ons in deze rapportage beperkt tot een beschrijving van de resultaten. Er zijn nog
geen secundaire analyses uitgevoerd die inzicht kunnen geven in die aspecten die constitutief zijn
voor didactische ICT-bekwaamheid en hoe die aspecten zich tegenover elkaar verhouden.

7.6. Aanbevelingen
Ondersteunend en essentieel ICT gebruik
Uit de resultaten van ons onderzoek komt naar voren dat de inzet van ICT vooral ondersteunend is en
vaak niet essentieel voor het realiseren van effectief onderwijs. Verdere analyse van de data zou
kunnen bijdragen aan een dieper inzicht in het verschil tussen de ondersteunende en essentiële rol
van ICT voor de praktijk. Daarom bevelen we aan hier in vervolgonderzoek aandacht aan te besteden,
mede in relatie tot andere variabelen, zoals bijvoorbeeld onderwijsopvattingen van docenten. De
resultaten van deze analyses kunnen aanwijzingen geven voor de inrichting van
professionaliseringsarrangementen waar expliciet aandacht is voor de inzet van ICT als essentieel
middel om effectief onderwijs te realiseren.
Praktijkvoorbeelden
Ertmer et al. (2010) concluderen dat docenten voorbeelden nodig hebben van lesgeven met ICT in de
praktijk. Dit onderzoek levert een groot aantal praktijkvoorbeelden voor diverse vakgebieden in het po
en vo. Het bijzondere van de videocases is dat niet alleen de praktijk wordt getoond, maar ook het
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professionele redeneren over die praktijk. Handelen en praktijk worden in de videocases in
samenhang gepresenteerd. De videocases zijn aangeleverd door docenten, die meer kennis hebben
van en affiniteit met ICT in de onderwijspraktijk dan de gemiddelde po en vo docent. Omdat de
videocases echter dicht staan bij de dagelijkse praktijk is de getoonde praktijk naar verwachting goed
herkenbaar voor de meeste docenten. We verwachten daarom dat de videocases passen bij de zone
van de naaste ontwikkeling van de gemiddelde docent. Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt
echter ook dat de getoonde praktijk relatief weinig kenmerken tonen van onderwijs met ICT dat
gebaseerd is op een kennisconstructiemodel. Hierdoor komen een aantal mogelijke toepassingen van
ICT weinig of niet aan bod. Als de videocases zouden worden benut in
professionaliseringsarrangementen dan is het gevolg de praktijkvoorbeelden ICT inzet in een
kennisoverdrachtsmodel versterken, maar ICT gebruik in een kennisconstructiemodel onderbelichten.
Tondeur, Pareja Roblin, van Braak, Fisser en Voogt (2013) noemen een aantal kenmerken van goede
praktijkvoorbeelden: (1) de inhoud is vernieuwend en met meerwaarde voor de onderwijspraktijk; (2)
het voorbeeld is overdraagbaar en integreerbaar; (3) het praktijkvoorbeeld geeft concrete
aanwijzingen voor het didactisch handelen; (4) het voorbeeld past bij beleid en infrastructuur en (5)
het voorbeeld wordt zorgvuldig en volledig gepresenteerd. De videocases uit dit onderzoek. Een
aantal van deze kenmerken is in de videocases aanwezig, zoals bijvoorbeeld de overdraagbaarheid
(met name door de relatie tussen handelen en reflecteren), de aanwijzingen voor het didactisch
handelen en het zich op de benodigde infrastructuur. Om de videocases tot goede praktijkvoorbeelden
te maken zouden ze kunnen worden verrijkt, door bijvoorbeeld informatie te geven over de relatie met
kern- en tussendoelen en voorbeeld lesmateriaal te bieden. Daarnaast zou het wenselijk zijn als er
meer videocases beschikbaar komen met een vernieuwende lespraktijk gebaseerd op het
kennisconstructiemodel en de specifieke ICT toepassingen die daarbij horen.
Ontwikkeling van didactische ICT bekwaamheid
Het onderzoek levert een eerste zich op relevante indicatoren (zie paragraaf 7.4) om de didactische
ICT bekwaamheid van docenten te bepalen. Nader onderzoek naar deze indicatoren in relatie tot
elkaar en andere kenmerken van docenten en context is nodig. Bijvoorbeeld betreffende de relatie
tussen onderwijsopvattingen, professioneel redeneren en onderwijseigenschappen.
Op basis van het resultaat van het huidige onderzoek stellen wij vervolgonderzoek voor gericht op de
ontwikkeling, validering en evaluatie van een interactieve module om didactische ICT bekwaamheid
van (toekomstige) docenten vast te stellen. Op basis van secundaire analyses van de data kunnen
indicatoren worden vastgesteld die bepalend zijn voor de didactische ICT-bekwaamheid van
docenten. Deze indicatoren samen met (een selectie van) de videocases kunnen de basis vormen
voor een interactieve module voor de ontwikkeling van didactische ICT bekwaamheid van docenten,
docententeams en docenten in opleiding. Deze module kan een rol spelen - bij de start van een
professionaliseringstraject of opleidingstraject en zou zich kunnen richten op (1) het in beeld brengen
van ICT-gebruik en exemplarisch toegevoegd materiaal; (2) het in beeld brengen van
docentervaringen met specifieke ICT-toepassingen; en (3) het aanzetten tot reflectie op eigen ICTgebruik en de inbedding daarvan in het curriculum Een dergelijke module kan worden gebruikt door
ICT coördinatoren en opleidingsdocenten met het oog op verdere professionalisering van de docent
(in opleiding).

54

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

8.

REFERENTIES

ADEF, (2003). Kennisbasis ICT 2013. Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten.
Retrieved from:
http://www.leroweb.nl/cms/wp-content/uploads/2013/07/130618_definitief_kbict_2013.pdf
Britten, J. S. & Cassady, J. C. (2005). The Technology Integration Assessment Instrument:
Understanding Planned Use of Technology by Classroom Teachers. Computers in the Schools,
22(3-4), 49-61. doi: doi:10.1300/J025v22n03_05
Christensen, R., & Knezek, G. (2008). Self-report measures and findings for information technology
attitudes and competencies. In J. Voogt, & G. Knezek (Eds.), International handbook of
information technology in primary and secondary education (pp. 349-365). New York: Springer.
Christensen, R., & Knezek, G. (2009). Construct validity for the teachers’ attitudes toward computers
questionnaire. Journal of Computing in Teacher Education, 25(4), 143-155.
Dede, C. (2000). Emerging influences of information technology on school curriculum. Journal of
Curriculum Studies, 32(2), 281–303.
Dede, C. (2008). Theoretical perspectives influencing the use of information technology in teaching
and learning. J. Voogt, & G. Knezek (Eds.), International handbook of information technology in
primary and secondary education (pp. 43–62). Springer Science + Business Media.
Dummer, G. (2011). Kernconcepten ICT voor generieke kennisbasis, PABO (Nederland).
Ertmer, P. A. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology
integration? Educational Technology Research and Development, 53, 4, 25-39.
Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A.T (2010). Teacher technology change: How knowledge,
confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3).
255–284.
Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher
beliefs and technology integration practices: A critical relationship. Computers & Education, 59,
423-435.
Fisser, P. & Voogt, J. (n.d). TPACK-NL vragenlijst, een toelichting. Enschede, The Netherlands:
University of Twente.
Fisser, P., Voogt, J., Braak, J. van, & Tondeur, J., (2013). Unraveling the TPACK model: Finding
TPACK core. Paper gepresenteerd op de SITE-conferentie, maart 2013, in New Orleans.
Fleming, M., & Levie, W. (1993). Instructional message design: Principles from the behavioral and
cognitive sciences. New Jersey: Educational Technology Publications.
Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’
educational beliefs on the classroom use of computers. Computers & Education, 51(4), 1499–
1509. doi: 10.1016/j.compedu.2008.02.001
Hofer, M., & Swan, K. O. (2008). Technological pedagogical content knowledge in action: A case
study of a middle school digital documentary project. Journal of Research on Technology in
Education, 41(2), 179-200.
ISTE, (2008). ISTE Standards for Teachers. International Society for Technology in Education (ISTE).

55

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Kennisnet. (2012a). Vier in balans monitor 2012. Vragenlijst docenten. ICT in het onderwijs: De stand
van zaken. Zoetermeer: Kennisnet.
Kennisnet. (2012b). ICT-bekwaamheid van leraren. Zoetermeer: Kennisnet.
Kennisnet. (2013). Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ICT en onderwijs.
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.
Law, N., Pelgrum, W. J., & Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT use in schools around the world.
Findings from the IEA SITES 2006 study. CERC Studies in comparative education. Hong Kong:
Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong, and Dordrecht: Springer.
Livingstone, S. (2012). Critical reflections on the benefits of ICT in education. Oxford Review of
Education, 38(1), 9-24.
Meijer, P. C. (1999). Teachers’ practical knowledge. Teaching reading comprehension in secondary
education. Doctoral dissertation. Leiden, The Netherlands: Leiden University.
Mishra, P., & Koehler, J. M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for
teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
Niess, M. L. (2011). Investigating TPACK: Knowledge growth in teaching with technology. Journal of
Educational Computing Research, 44(3), 299-317.
Ponder, G. & Doyle, W. (1976). Schooling as symbol: The ideal of equality. Educational Forum 4, 403
- 415.
Smith, P. L., & Ragan, T. J. (2005). Instructional design. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
So, H. J., & Kim, B. (2009). Learning about problem based learning: Student teachers integrating
technology, pedagogy and content knowledge. Australasian Journal of Educational Technology,
25(1), 101-116.
Scheerens, J. (2008). Een overzichtsstudie naar school- en instructie-effectiviteit. Enschede:
Universiteit Twente.
Tondeur, J., Pareja Roblin, N., van Braak, J., Fisser, P., & Voogt, J. (2013). Praktijkvoorbeelden als
bron voor professionalisering. 4W, 1(3), 23-27.
UNESCO, (2011). UNESCO ICT competency framework for teachers. Paris, France: United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization.
Van Driel, J. H., Verloop, N., & de Vos, W. (1998). Developing science teachers’ pedagogical content
knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 35(6), 673 – 695. doi: 10.1002/(SICI)1098
2736(199808)35:6<673::AID-TEA5>3.0.CO;2-J
Vanderlinde, R., Aesaert, K., & van Braak, J. (2013). Institutionalised ICT use in primary education: A
multilevel analysis. Computers & Education. doi: 10.1016/j.compedu.2013.10.007
Vanderlinde, R., & van Braak, J. (2010). The e-capacity of primary schools: Development of a
conceptual model and scale construction from a school improvement perspective. Computers &
Education, 55(2), 541-553.
Visscher, A. J. (2006). Managing schools towards high performance. Enschede: Taylor and Francis.
Voogt, J. (2008). IT and curriculum processes: Dilemmas and challenges. In J. Voogt, & G. Knezek
(Eds.), International handbook of information technology in primary and secondary education,
117–132. Springer Science + Business Media.

56

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

Voogt, J. (2010). Teacher factors associated with innovative curriculum goals and pedagogical
practices: Differences between extensive and non-extensive ICT-using science teachers. Journal
of Computer Assisted Learning, 26(6), 453-464.
Voogt, J., & Pareja Roblin, N. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st
century competences: implications for national curriculum policies. Journal Of Curriculum Studies,
44(3), 299-321. doi: 10.1080/00220272.2012.668938
Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., & Van Braak, J. (2013). Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) - a review of the literature. Journal of Computer
Assisted Learning, 29 (2) 109–121. doi: 10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x

57

Didactische ICT bekwaamheid van docenten

9.

BIJLAGEN

9.1. Bijlage 1: overzicht onderwijseigenschappen met ICT
Onderwijseigenschappen van Scheerens (2008) voor effectief onderwijs vergeleken met kenmerken van effectief onderwijs met ICT van Dede (2000), Voogt
(2008) en Ertmer (2012). Schuingedrukt betekend dat het betreffende kenmerk ook bij een ander instructiekenmerk van Scheerens (2008) past.
Scheerens 2008
(onderwijseigenschappen)
Organisatie van de klas
Leertijd
Ordelijke en functionele
leeromgeving
Duidelijk en gestructureerd
onderwijs
Activerend onderwijs

Dede 2000 (ICT om
kennisconstructie te bevorderen)

1.
2.
3.

4.
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Het betrekken van studenten in
virtuele ‘communities of practice’
Facilitate guided, reflective inquiry
through extended projects
De collaboratieve
betekenisconstructie van
studenten bevorderen door middel
van verschillende perspectieven op
de gedeelde ervaringen
Leerlingen als partners betrekken
in het ontwikkelen van
leerervaringen en het verwerven
van kennis

Voogt 2008 (meer constructivistisch
past beter bij onderwijs met ICT)

A. Veel verschillende activiteiten
B. Samenwerking (3)
C. Lerende ondersteunen elkaar
(peer tutoring) (1, 3).

Ertmer 2012 (student centered
approach voor onderwijs met ICT)










Docentrol - Guide discovery (2)
Docentrol - Model active learning
Leerlingrol – create knowledge (3,
4, E).
Leerlingrol – collaborative
(sometimes expert) (3)
Classroom social organization –
collaborative learning
Technology role – exploration and
knowledge construction (2)
Technology role – Communication,
information access (2)
Classroom social organization –
social distribution of thinking
(gedeelde verantwoordelijkheid
voor het uitvoeren van de taak)
(B,C,1)
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Uitdagend en Uitnodigend

5.

6.

7.

Realiseren van leerprogramma’s
die gericht zijn op authentieke,
echte problemen
Gebruik maken van geavanceerde
tools die vergelijkbaar zijn met
deze die gebruikt worden in ‘echte’
werksituaties
Modellering en visualisering
gebruiken als krachtige tool om
ervaring en abstractie te verbinden

D. Productief leren (i.p.v. reproductief)
E. Nieuwe oplossingen voor
problemen vinden (i.p.v. al
bekende oplossingen toepassen)










Ondersteuning/wederzijds
respect
Leren om leerstrategieën te
gebruiken

Feedback/controle
Evaluatie van doelstellingen en
resultaten
Adaptief onderwijs

4. Leerlingen als partners betrekken in
het ontwikkelen van leerervaringen en
het verwerven van kennis
2. Facilitate guided, reflective inquiry
through extended projects
7. Modellering en visualisering
gebruiken als krachtige tool om
ervaring en abstractie te verbinden







F. Diagnostisch



G. Leeractiviteiten bepaald door de
lerende
H. Snelheid aangepast op (bepaald
door) lerende
I. Leerling-centered




Curricular characteristics – focused
on student interests (5)
Curricular characteristics – focused
on understanding complex ideas (E)
Curricular characteristics Application of knowledge to
authentic problems (5)
Assessment practices – applied
knowledge (5, J)
Technology role – Tools for writing,
data analysis, problem solving (7)
Technology content – Emphasis on
thinking skills
Technology content – Skills taught
and learned in context and
application (5, 6)
Docentrol – collaborator (4)

Technology role – Tools for writing,
data analysis, problem solving (7)
Technology content – Emphasis on
thinking skills
Docentrol - Model active learning
Assessment practices – process
orientated (F)

Curricular characteristics – focused
on student interests (5)
Self-assessment and reflection
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Oefening
Leermateriaal
Geïntegreerde
onderwijsconcepten

2. Facilitate guided, reflective inquiry
through extended projects

J. Integreren van theorie en praktijk
K. Relatie tussen onderwerpen en
concepten (7)
L. Thematisch






8.

Leerlingrol – create knowledge (3,
4, E)
Curricular characteristics –
Integrated multidisciplinary themes
(L)
Technology role – exploration and
knowledge construction (2)

Succes creëren bij studenten met
een beperking of waarvan de
rechten beperkt worden
M. Kleine groepjes
N. Heterogene groepen
O. Docententeams
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Assessment practices – alternative
measures
Assessment practices – criterion
referenced
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9.2. Bijlage 2: Technische verslag representativiteitsanalyse
1. De waargenomen noodzaak van ICT in de professionele ontwikkeling van docenten
We verwachten dat docenten in ons onderzoek de noodzaak van de rol van ICT in de professionele
ontwikkeling van docenten hoger inschatten dan docenten uit de 4iB-studie. De docenten uit ons
onderzoek maken zelf immers gebruik van ICT in hun onderwijs. ICT speelt een rol in hun
professionele handelen en redeneren en dus is het logisch om aan te nemen dat dit in de
professionele ontwikkeling eveneens van belang moet zijn. Professionele ontwikkeling en het
handelen en redeneren van docenten kan men immers niet los van elkaar zien. In de vragenlijst wordt
deze noodzaak gemeten aan de hand van het volgende item:
“ICT is noodzakelijk/helpt in de professionele ontwikkeling van docenten.”
De vijf antwoordmogelijkheden varieerden van ‘helemaal mee eens’ (1) tot ‘helemaal mee oneens’ (5).
2. De waargenomen meerwaarde van ICT voor de leerprestaties van leerlingen
Hier verwachten we eveneens dat docenten in ons onderzoek de meerwaarde van ICT voor de
leerprestaties van leerlingen zullen erkennen. Dit in sterkere mate dan de docenten uit de 4iB-studie.
De reden hiervoor is gelijkaardig. Leraren uit ons onderzoek integreren ICT in hun onderwijs en dus
lijkt het logisch aan te nemen dat ze veronderstellen dat dit een positieve invloed zal hebben op het
leerproces van hun leerlingen. In de vragenlijst wordt de meerwaarde voor het leerproces gemeten
aan de hand van het volgende item:
“Door het gebruik van ICT behalen leerlingen betere resultaten.”
De vijf antwoordmogelijkheden varieerden van ‘helemaal mee eens’ (1) tot ‘helemaal mee oneens’ (5).
3. ICT-deskundigheid
Met betrekking tot ICT-deskundigheid verwachten we dat docenten uit ons project zichzelf ICTdeskundiger zullen inschatten dan docenten uit de 4iB-studie van 2012. We verwachten namelijk dat
docenten die participeren aan het onderzoek dit doen omdat ze zich reeds vertrouwd voelen met ICT
en daarom verwachten we dat zij meer ervaring hebben met ICT-gebruik en zich dus deskundiger
zullen inschatten. In de vragenlijst wordt ICT-deskundigheid gemeten door middel van zes items.
Hieronder staan een aantal voorbeelden.
“Kunt u aangeven hoe vaardig u bent in het gebruiken van de computer als didactisch hulpmiddel?”
“Kunt u aangeven hoe vaardig u bent in het gebruiken van digitaal leermateriaal?”
“Kunt u aangeven hoe vaardig u bent in het gebruik van een elektronische leeromgeving?”
De vier antwoordmogelijkheden varieerden van ‘helemaal niet’ (1) tot ‘zeer gevorderd’ (4). Er werd ook
de mogelijkheid geboden om ‘weet niet’ aan te duiden.
4. ICT-leiderschap
Deze items hebben betrekking op ICT-leiderschap. We maken opnieuw de vergelijking tussen
docenten binnen ons onderzoek en de docenten in de 4iB-studie. In de vragenlijst wordt ICTleiderschap gemeten aan de hand van zeven items die gescoord worden via een vierpuntenschaal:
(bijna) nooit (0), soms (1), regelmatig (2) en vaak (3). Er wordt ook een categorie ‘weet niet’ voorzien.
Hieronder staan een aantal voorbeelden.
“Docenten krijgen ruimte om met ICT in het onderwijs te experimenteren.”
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“De directie volgt wat docenten doen op het gebied van ICT en onderwijs.”
“Afspraken over onze werkwijze met ICT in het onderwijs worden bewaakt.”
De vier antwoordmogelijkheden varieerden van ‘(bijna) nooit’ (0) tot ‘vaak’ (3). Er werd ook de
mogelijkheid geboden ‘weet niet’ aan te duiden.
9.2.1. Interne consistentie van de schalen
Om een uitspraak te doen over de kwaliteit van de gebruikte schalen, werd de interne consistentie
berekend. Zoals blijkt uit de Cronbach’s alpha-waarden in Tabel 30 is de consistentie van de schalen
hoog voor beide onderwijsniveaus in beide steekproeven² (α steeds > .85).
Tabel 30 Interne consistentie van de schalen in het videoproject vergeleken met 4iB

ICT-deskundigheid
ICT-leiderschap

Vier in Balans
PO
N = 258
α = .88
N = 282
α = .85

ICT-bekwaamheid
PO
VO
N = 79
N = 37
α = .89
α = .86
N = 85
N = 33
α = .88
α = .86

VO
N = 452
α = .90
N = 462
α = .86

Primair onderwijs
We bespreken hieronder de verschillende ICT-indicatoren en maken daarbij een onderscheid tussen
het primair en voortgezet onderwijs.
De waargenomen noodzaak van ICT in de professionele ontwikkeling van docenten (PO)
De resultaten in Tabel 31 bevestigen onze verwachting. PO-docenten in ons onderzoek zijn sterker
overtuigd van de noodzaak van ICT in de professionele ontwikkeling van docenten.
Meer dan de helft (55,7%) van onze docenten is het helemaal eens met deze stelling, tegenover één
docent op vier (23,4%) uit de 4iB-monitor (N = 370; χ² = 35.39; df = 5; p < .001).
Tabel 31 Vergelijking resultaten 4iB en het huidige project met betrekking tot ICT en professionalisering
(PO)
ICT-bekwaamheid

4 in Balans

Totaal

Helemaal mee eens

49 (55,7%)

66 (23,4%)

115 (31,1%)

Mee eens

37 (42,0%)

179 (63,5%)

216 (58,4%)

Noch mee eens, noch mee oneens

2 (2,3%)

29 (10,3%)

31 (8,4%)

Mee oneens

0 (0,0%)

7 (2,5%)

7 (1,9%)

Helemaal mee oneens

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Weet niet

0 (0,0%)

1 (0,4%)

1 (0,3%)

Totaal

88 (100%)

282 (100%)

370 (100%)

De waargenomen meerwaarde van ICT voor de leerprestaties van leerlingen (PO)
In Tabel 32 maken we de vergelijking met betrekking tot de meerwaarde van ICT voor de
leerprestaties van leerlingen. PO-docenten uit ons project zijn het in verhouding tot PO-docenten uit
de 4iB-studie vaker eens met de stelling dat ICT een meerwaarde heeft voor de leerprestaties van
leerlingen: 29.5 % in vergelijking met 9.6 % in de 4iB studie (N = 370; χ² = 39.35; df = 5; p < .001).
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Tabel 32 Vergelijking resultaten 4iB en het huidige project met betrekking tot meerwaarde van ICT (PO)
ICT-bekwaamheid

4 in Balans

Totaal

Helemaal mee eens

26 (29,5%)

27 (9,6%)

53 (14,3%)

Mee eens

47 (53,4%)

156 (55,3%)

203 (54,9%)

Noch mee eens, noch mee oneens

12 (13,6%)

89 (31,6%)

101 (27,3%)

Mee oneens

0 (0,0%)

9 (3,2%)

9 (2,4%)

Helemaal mee oneens

0 (0,0%)

1 (0,4%)

1 (0,3%)

Weet niet

3 (3,4%)

0 (0,0%)

3 (0,8%)

Totaal

88 (100%)

282 (100%)

370 (100%)

ICT-leiderschap
PO-docenten in het videoproject (M = 2.9; SD = 0,64) ervaren een hogere mate van ICT-leiderschap
op hun school dan docenten uit de landelijke steekproef van de 4iB-monitor (M = 2.6; SD = 0.63) (F(1,
2
368) = 17,32; p < .001), met een eta -waarde van .045.
ICT-deskundigheid
Het meest significante verschil tussen PO-docenten in het videoproject (M = 3.1; SD = 0.57) en POdocenten op landelijk niveau (M = 2.7; SD = 0,57) betreft een zelfinschatting van de ICT2
deskundigheid (F(1, 368) = 34.60; p < .001), met een eta -waarde van .086.
Voortgezet onderwijs
De waargenomen noodzaak van ICT in de professionele ontwikkeling van docenten (VO)
Ook Tabel 33 bevestigt onze verwachting. De noodzaak van ICT als onderdeel van de professionele
ontwikkeling van docenten, wordt door een groter deel van VO-docenten in het videoproject
onderschreven dan door VO-docenten in de landelijke steekproef (N = 501; χ² = 80.33; df = 5; p <
.001).
Alhoewel ook de docenten in de landelijke steekproef het hier mee eens zijn (63.4%) of helemaal mee
eens zijn (11,9%), is de overtuiging van deze noodzaak sterker uitgesproken bij docenten in het
videoproject: 66,7% is het hier helemaal mee eens, 23,1% is het hiermee eens.
Tabel 33 Vergelijking resultaten 4iB en het huidige project met betrekking tot ICT in professionalisering
(VO)
ICT-bekwaamheid

4 in Balans

Totaal

Helemaal mee eens

26 (66,7%)

55 (11,9%)

81 (16,2%)

Mee eens

9 (23,1%)

293 (63,4%)

302 (60,3%)

Noch mee eens, noch mee oneens

4 (10,3%)

81 (17,5%)

85 (17,0%)

Mee oneens

0 (0,0%)

21 (4,5%)

21 (4,2%)

Helemaal mee oneens

0 (0,0%)

8 (1,7%)

8 (1,6%)

Weet niet
Totaal

0 (0,0%)
39 (100%)

4 (0,9%)
462 (100%)

4 (0,8%)
501 (100%)

De waargenomen meerwaarde van ICT voor de leerprestaties van leerlingen (VO)
In ons videoproject zijn relatief meer VO-docenten (79,5%) het (helemaal) eens met de uitspraak dat
ICT een meerwaarde vormt voor de leerprestaties van leerlingen in vergelijking met VO-docenten uit
de landelijke steekproef (40,3%) (N = 501; χ² = 42.65; df = 5; p < .001), zie Tabel 34.
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Tabel 34 Vergelijking resultaten 4iB en huidige project met betrekking tot de meerwaarde van ICT (VO)
ICT-bekwaamheid

4 in Balans

Totaal

Helemaal mee eens

11 (28,2%)

23 (5,0%)

34 (6,8%)

Mee eens

20 (51,3%)

163 (35,3%)

183 (36,5%)

Noch mee eens, noch mee oneens

7 (17,9%)

205 (44,4%)

212 (42,3%)

Mee oneens

0 (0,0%)

48 (10,4%)

48 (9,6%)

Helemaal mee oneens

0 (0,0%)

16 (3,5%)

16 (3,2%)

Weet niet

1 (2,6%)

7 (1,5%)

8 (1,6%)

Totaal

39 (100%)

462 (100%)

501 (100%)

ICT-leiderschap
VO-docenten in het videoproject (M = 2.7; SD = 0.68) ervaren geen significant hogere mate van ICTleiderschap op hun school dan het landelijke gemiddelde (M = 2.4; SD = 0.73) (F(1, 499) = 3.12;
2
p = .078), met een eta -waarde van .006.
ICT-deskundigheid
De gemiddelde schaalwaarde van VO-docenten in het videoproject (M = 3.2; SD = 0.48) ligt significant
2
hoger dan het landelijk gemiddelde (M = 2.7; SD = 0.62), (F(1, 499) = 19.01; p < .000), met een eta waarde van .037.
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9.3. Bijlage 3: Vragenlijst voor docenten
Beste docent,
Ter afsluiting van uw medewerking aan de regeling “Pas toe en leg uit” vragen wij u nog om een korte
vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst peilt de manier 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!
Deel A: 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











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
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Deel B: 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?
slecht

weet niet
2. 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
(bijna) nooit
soms
regelmatig
vaak
weet niet
B: De directie volgt wat docenten doen op het gebied van ICT en onderwijs
(bijna) nooit
soms
regelmatig
vaak
weet niet
C: Teamprofessionalisering op gebied van onderwijskundig gebruik van ICT
(bijna) nooit
soms
regelmatig
vaak
weet niet
D: Afspraken over onze werkwijze met ICT in het onderwijs worden bewaakt
(bijna) nooit
soms
regelmatig
vaak
weet niet
E: Docenten krijgen ondersteuning bij de uitvoering van ICT-gebruik in hun onderwijs
(bijna) nooit
soms
regelmatig
vaak
weet niet
F: De directie stelt tijd en middelen (ICT) beschikbaar om de onderwijsplannen met ICT te
kunnen verwezenlijken
(bijna) nooit
soms
regelmatig
vaak
weet niet
G: De stand van zaken van ICT-gebruik wordt met docenten besproken
(bijna) nooit
soms
regelmatig
vaak
weet niet
3. Welke omschrijving typeert het computergebruik op uw school of instelling het best?
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.
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.
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.
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Deel C: 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
nauwelijks

Af en
toe

Tamelijk
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
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











Deel D: Professionalisering en uw competenties als docent
4. ICT is noodzakelijk/helpt in de professionele ontwikkeling van docenten.
helemaal mee eens

weet niet
5. Door het gebruik van ICT behalen leerlingen betere resultaten.
helemaal mee eens

weet niet
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6. Kunt u aangeven hoe vaardig u bent in:
A: het gebruiken van de computer als didactisch hulpmiddel?
helemaal niet
basaal
gevorderd
zeer gevorderd
B: het gebruiken van digitaal leermateriaal?
helemaal niet
basaal
gevorderd

weet niet

zeer gevorderd

weet niet

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

weet niet

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

zeer gevorderd

weet niet

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

zeer gevorderd

weet niet

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

zeer gevorderd

weet niet

7. Kunt u aangeven welke van de volgende ICT aandachtsgebieden volgens u op uw school/instelling
de hoogste prioriteit zou moeten krijgen?
ICT-infrastructuur: bijv. beschikbare PC's, internetaansluitingen, functionerend netwerk
Educatieve software: programma's en digitaal leermateriaal
Kennis en vaardigheden van docenten
Visie op het gebruik van ICT: wat voor onderwijs willen we bieden en welke ICT- leermiddelen
gebruiken we daarvoor
Geen van deze\weet niet
8. Welke omschrijving sluit het beste aan op de situatie van uw school?
Onze school wil het huidige onderwijsconcept behouden en gebruikt ICT voorzover het
daarbinnen past
Onze school gebruikt ICT om het onderwijs met kleine stapjes te veranderen en te verbeteren
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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9.4. Bijlage 4: Observatie Instrument
Met behulp van dit instrument is het mogelijk praktijkvoorbeelden van ICT-integratie door docenten te
analyseren. Docenten kregen de opdracht volgens een vastgelegde opzet een video te maken waarin
ze hun ICT-bekwaamheid en het professionele redeneren daarbij in beeld brengen. Dit instrument
maakt het mogelijk het handelen van de docent in relatie tot ICT te bekijken.
Het instrument bestaat uit drie onderdelen:
1. Gegevens van de video
2. Inleiding en Reflectie: de kijk van de docent
3. De Praktijk: wat gebeurt er in de klas?
De gegevens van de video kunt u (hieronder) op voorhand invullen. De video laat achtereenvolgens
een inleiding, een praktijkgedeelte en een reflectie zien. De inleiding en de reflectie bekijkt u met
behulp van het blad “inleiding en reflectie: de kijk van de docent”. Het praktijkgedeelte bekijkt u met
het blad “de praktijk: wat gebeurt er in de klas”. Onze ervaring leert dat het prettiger werkt als u eerst
de video in zijn geheel bekijkt en vervolgens het instrument erbij neemt om deze video per onderdeel
(inleiding, praktijk en reflectie) te analyseren.
Sommige items vragen om extra uitleg over wat precies begrepen wordt onder een bepaald
concept. Deze extra uitleg kunt u vinden in de handleiding die bij dit instrument hoort. Af en
toe zult u het hier links weergegeven icoontje tegenkomen in de kantlijn. Dit icoontje betekent
dat het betreffende item een concept bevat dat verder gedefinieerd is in de handleiding. Op deze
manier hanteert iedereen die dit instrument gebruikt dezelfde interpretatie bij het invullen van de
items.
Veel plezier!

Gegevens van de video
Nummer van de video:
Titel/korte omschrijving van de video:
Onderwijsniveau (PO, VO, etc.):
Conditie (laten filmen/LF of zelf filmen/ZF):
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Inleiding & Reflectie: de kijk van de docent
Dit gedeelte vult u in op basis van wat de docent zegt tijdens de inleiding en de reflectie. Beide delen
vullen elkaar immers aan. 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 Vakinhoud.
o Didactiek.
o ICT.
o Vakinhoud in samenhang met didactiek.
o Vakinhoud in samenhang met ICT.
o Didactiek in samenhang met ICT.
o De samenhang tussen vakinhoud, didactiek en ICT.
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)
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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).
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 aan groep 7 en 8 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.

Redenaties over de bronnen
□ Leermethode.
□ Wetenschappelijke bron/andere literatuur.
□ Eerdere ervaringen van de docent zelf.
□ Leren van andere docenten.
□ Opleiding/nascholing.
□ Internet.
□ Andere;……………………………………………………………………………………………
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De Praktijk: wat gebeurt er in de klas?
2.1 ICT-toepassing en activiteit
A. Welke vakinhoud wordt behandeld?
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Rekenen en ruimtelijk inzicht
Wiskunde
Taal en lezen
Talen
Wereldoriëntatie
Geschiedenis/aardrijkskunde/economie
Handvaardigheid
Biologie/natuurkunde/scheikunde
Lichamelijke opvoeding
Culturele en kunstzinnige vorming/handvaardigheid
Anders
Lichamelijke opvoeding
Anders
Beroepsvoorbereidende vakken

□
□

Geïntegreerd onderwijs (vakoverschrijdend)
Vakdiscipline gebaseerd (per vakinhoud)

B. Welke lesonderdelen worden geobserveerd?
Waar wordt ICT gebruikt?
□ Binnen de school
□ Buiten de school
Welke (les)onderdelen laat de video zien?
Voorbereiding
Inleiding
Kern
Slot
Toetsing/evaluatie

Speelt ICT hierin een rol?
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

C. Is het een samengestelde of een enkelvoudige (geïsoleerde) ICT-activiteit?
□ samengesteld
□ enkelvoudig
ICT-middel 1 =
ICT-middel 2 =
ICT-middel 3 =
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D. Welke ICT-middelen worden gebruikt?
Let op: Vul bij elke hardware en software die wordt gebruikt het nummer in dat correspondeert met de
ICT-middelen zoals gedefinieerd bij 2.1 C.
Hardware

□
□
□
□
□
□
□
□

PC/Laptop
Mobiele telefoon
Digibord
Ipad/tablet
Foto/video camera
Specifieke meetapparatuur (bv. coach)
Beamer
...... (andere)

Software

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Presentatiesoftware (bv.. PowerPoint)
Communicatiesoftware (bv. e-mail, Skype, chat)
Sociale media (bv. Facebook, Twitter, blogs)
Internet (als informatiebron)
Verwerkingssoftware (bv. Word, Excel, Access,etc.)
Serious games
Simulatiesoftware (bv. een digitale klok op het digibord)
Cognitieve ondersteuning software (bv. voor mindmaps)
Evaluatiesoftware (bv. (adaptief) toetsen)
Tutor- of oefen -software (bv. rekenen, taal, etc.)
Foto-, video-, multimedia- bewerkingssoftware
Web tools (bv. webdesign)
Elektronische leeromgeving (bv. Blackboard)
Monitor of planning software
QR-codes
Authorware (bv. Educreations)
…... (andere)

Wie gebruikt de hardware?
□ docent
□ leerling
□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

Wie gebruikt de software?
□ docent
□ leerling
□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling

□ docent

□ leerling
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2.2 Onderwijseigenschappen en ICT
A. De functie van het ICT-gebruik in deze les is …. (meerdere mogelijk)
□ Werktuig of instrument (bv. om tekst te verwerken, rekenmachine, grafische programma’s)
□ Informatiebron (bv. Wikipedia, animatie, video)
□ Communicatiemiddel (bv. om leerlingen te laten communiceren met andere leerlingen)
□ Evaluatiemiddel (bv. een student management system voor de evaluatie van leerlingen, of
bijvoorbeeld digitale toetsing)
□ Simulatie/modellering van de werkelijkheid (bv. een simulatie van de bloedsomloop)
□ Middel om het leerproces van de leerling actief te ondersteunen (e.g. mind-map software, etc.)
□ Middel om samenwerken bij activiteiten te ondersteunen
□ Instructiemiddel (bv. digibord)
□ Oefenmiddel (oefenprogramma's voor basisvaardigheden zoals WRTS, drill en practice)
□ Presentatiemiddel (bv. een Prezi of PowerPointpresentatie)
□ Als ... (andere)
B. Onderwijseigenschappen
Kruis aan welke elementen in de video getoond worden. Mocht ICT een rol spelen, kruis dan het ‘Ja
vakje’ aan, speelt ICT geen rol, kruis dan het ‘Nee vakje’ aan. Mocht de docent tijdens het redeneren
een onderwijseigenschap gecombineerd met ICT hebben vermeld, maar komt deze in het
praktijkgedeelte niet in beeld, vul dan hieronder NG (Niet Geobserveerd) in.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
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Curriculumkarakteristieken
Betekenisvolle en/of authentieke en/of gesitueerde
contexten/instructie
Complex/probleemoplossend
Oefenen en/of memoriseren (drill and practice)
Leren van leerstrategieën
Begeleid ontdekkend leren
Sociale klasorganisatie
Individueel/zelfstandig
Klassikale instructie
Tweetallen/kleine groepjes (samenwerkend leren)
Docent rol
De docent stimuleert leerlingen, geeft advies en suggesties, stelt vragen
De docent draagt kennis over
De docent geeft Instructie gericht op het ondersteunen en aanleren
van specifieke kennis en vaardigheden
De docent controleert, registreert en beoordeelt de voortgang van de
leerling
Leerling rol
Onderzoeker (leerlingen doen zelf onderzoek, zoeken naar
informatie, voeren experimenten uit)
Beoordelaar (leerlingen beoordelen zichzelf of elkaar)
Uitvoerder (leerlingen voeren de opdracht uit)
Toehoorder (leerlingen luisteren naar de instructie)
Creator/constructeur (leerlingen produceren zelf, zijn creatief)
Sturing onderwijsactiviteit
Leeractiviteiten bepaald door lerende
Snelheid bepaald door lerende
Leeractiviteiten bepaald door docent (of didactisch medium)
Snelheid bepaald door docent (of didactisch medium)

Speelt ICT hierbij een rol?
□ Ja

□ NG

□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ NG
□ NG
□ NG
□ NG

□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ NG
□ NG
□ NG

□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ NG
□ NG
□ NG

□ Ja

□ NG

□ Ja

□ NG

□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ NG
□ NG
□ NG
□ NG

□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ NG
□ NG
□ NG
□ NG
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□
□
□
□

Evaluatie en Feedback
Formatieve evaluatie (gericht op bijsturing tijdens het leerproces)
Summatieve evaluatie (beoordeling ter afsluiting van het leerproces)
Directe feedback (goed/fout)
Informatieve feedback

□ Ja
□ Ja
□ Ja
□ Ja

□ NG
□ NG
□ NG
□ NG

2.3 ICT-integratie
Let op: vul dit onderdeel voor elk ICT-middel apart in!
(Vul het nummer van het ICT- middel (zoals ingevuld bij 2.1 C) in bij de corresponderende
onderstaande vakjes).
B. is er een ‘fit*’?

□
□
□
□

Nee.
De ICT-toepassing versterkt de inhoud.
De ICT-toepassing versterkt de didactiek.
De ICT-toepassing versterkt zowel de inhoud als de didactiek.

C. Afhankelijkheid ICT-integratie
De manier waarop de docent de ICT-toepassing inzet in zijn/haar onderwijs kenmerkt zich als een:

□
□
□

Niet-essentiële technologiecomponent*
Ondersteunende technologiecomponent*
Essentiële technologiecomponent*

2.4 Toegankelijkheid
De beperkte beschikbaarheid van de ICT-toepassing vormt een barrière bij het leren van de leerlingen
(b.v. doordat er onvoldoende ICT-middelen aanwezig zijn).

o
o

Ja
Neen

Indien ja, toont de video problemen of 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)
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9.5. Bijlage 5: Instructies voor docenten bij het maken van de video
Regeling Pas toe en leg uit
Docent:

___________________________________________________________________________________

Mobiel nr:

___________________________________________________________________________________

Emailadres:

___________________________________________________________________________________

Naam instelling:

___________________________________________________________________________________

Locatie waar de opnames worden gemaakt

___________________________________________________________________________________

Datum en tijdstip opnames

___________________________________________________________________________________

Opmerkingen

___________________________________________________________________________________

U kunt zich melden bij

___________________________________________________________________________________

Vak:

___________________________________________________________________________________

Klas:

___________________________________________________________________________________

Titel aanvraag:

___________________________________________________________________________________

Beste docent,
In dit document vindt u de inhoudelijke instructies bij het maken van de video. Alle informatie, documenten en filmpjes over het laten maken van een filmpje
in het kader van de regeling Pas toe en leg uit vindt u via http://regelingen.kennisnet.nl/overzicht-regelingen/pas-toe-en-leg-uit/filmpje-laten-maken/
Een week voor de geplande opnames stuurt u dit ingevulde formulier aan de externe partij die uw les met ICT komt filmen. De contactgegevens ontvangt u
separaat. Na het opnemen en monteren van uw video willen we vragen de video te uploaden en een vragenlijst in te vullen.
Aangezien we alle video’s op dezelfde manier willen verwerken, vragen we om u strikt aan deze instructies te houden. Dit maakt het voor ons makkelijker
om een goed beeld te vormen van de ICT-bekwaamheid van verschillende docenten.
We kijken met plezier uit naar uw video en willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking aan dit project!
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Inhoudelijke Instructies


Eindresultaat van de video

Doel. Uitwerking in beeldmateriaal van een onderwijsactiviteit waarin u ICT toepast en uitlegt hoe ICT in de getoonde situatie uw onderwijs
aantrekkelijker, efficiënter en/of effectiever maakt.

Tijdsduur. De lengte van de video bedraagt minimaal 8 en maximaal 12 minuten. In deze tijd zitten zowel de opnames van de lespraktijk
als een inleiding en uw (persoonlijke) reflectie op uw handelen met ICT. Houd het tijdsverloop goed in het oog bij het voorbereiden van de
video. Dit kunt u doen door vooraf te bepalen hoelang u nodig heeft om de praktijkopnames en uw reflectie daarop duidelijk in beeld te
brengen. De onderstaande inhoudelijke instructies geven aan welke punten in de video opgenomen dienen te worden.



Waar moet ik vooraf aan denken?
De video is een uitwerking in beeldmateriaal van de onderwijssituatie zoals geschetst in uw aanvraag. Uw aanvraag kunt u vinden in de mail van
Kennisnet met de selectie-uitslag d.d. 12-11-12. We vragen u deze onderwijsactiviteit zodanig op te laten nemen dat de ICT-toepassing goed in beeld
komt. De opnames kunnen een losse les zijn, maar evengoed een onderdeel van een lessenreeks of van een project. Het gaat om beelden van de
manier waarop ICT in de onderwijspraktijk gebruikt wordt, zorg dat gefilmd wordt tijdens de uitvoering van een les.
Denk voor de opnames plaatsvinden aan de volgende punten:

Doornemen van dit formulier.

Doornemen van uw aanvraag.

Voorbereiden van het filmen: bedenk hoe u uw onderwijspraktijk het beste in beeld kunt laten brengen (denk aan camerastandpunt, voldoende
licht etc.), , instrueren van betrokkenen, bespreken welke leerlingen in beeld komen, plannen locaties, etc. Het maken van een script met de
verschillende beelden die zullen worden geschoten kan u hier erg bij helpen. Zo bent u er zeker van dat u geen essentiële zaken vergeet. Aan
het eind van dit document vindt u een simpel script dat u in kunt vullen.

Zorg dat u alle materialen bij de hand heeft.
Uw video-opnames beslaan drie onderdelen: (1) Inleiding, (2) Praktijk, (3) Reflectie.
Zorg dat u alle onderstaande inhoudelijke punten voorbereidt. Vult u hieronder per genummerde vraag uw antwoord in. Deze antwoorden
dienen als leidraad bij het maken van de opnames.
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Inleiding (+/- 2 minuten )
De video begint met een korte inleiding. U komt in beeld terwijl u de onderstaande vragen beantwoordt. U kunt geïnterviewd worden door iemand
anders (bijvoorbeeld een leerling). Diegene kan de onderstaande vragen voorlezen en u antwoordt hierop.
1. Onderwerp. Welke onderwijsactiviteit (bijvoorbeeld instructie of opdracht) gaat u laten zien en welke rol vervult ICT daarbij? “Mijn
onderwijsactiviteit gaat over….”
2. Doel van het ICT-gebruik. Wat is het doel van het ICT-gebruik? (Welk effect probeert u te bereiken met de betreffende ICT-toepassing?).
3. Aard ICT-gebruik. Op welke manier zet u ICT vooral in? (Gebruikt u ICT bijvoorbeeld vooral als instructiemiddel, informatiebron,
communicatiemiddel, evaluatie-instrument, etc.?).
4. Meerwaarde. Waarom denkt u dat deze ICT-toepassing bijdraagt aan het aantrekkelijker/efficiënter en/of effectiever maken van uw onderwijs?



Praktijk (+/- 4 tot 8 minuten)
In de video staat uw lespraktijk centraal. Er moet duidelijk blijken welke ICT-toepassing u gebruikt en op welke manier u deze gebruikt, alsook het
proces dat u daarbij doorloopt (voorbereiding, uitvoering en reflectie op de praktijk). Hieronder staan een aantal punten die u in de kern van de video
naar voren moet laten komen om uw lespraktijk goed in beeld te brengen.
1. ICT-toepassing. Laat in beeld zien welke voorbereidende handelingen u verricht. Laat de gebruikte ICT-toepassing(en) en eventuele
hulpmiddelen goed in beeld zien, zodat duidelijk is op welke manier deze de lespraktijk beïnvloeden.
2. Doel van het ICT-gebruik. Laat in beeld zien hoe met behulp van de ICT-toepassing het beoogde doel wordt bereikt.
3. Aantrekkelijker/efficiënt/effectief. Laat beelden zien waaruit blijkt dat de ICT-toepassing uw onderwijs aantrekkelijk, efficiënt en/of effectief maakt.
4. Didactisch ICT-gebruik. Laat zien hoe u de ICT-toepassing integreert in uw onderwijs. Hoe verhoudt de ICT-toepassing zich tot de vakinhoud en
didactiek?
5. Rol docent (indien van toepassing). Zorg dat uw rol als docent bij het ondersteunen van de leerlingen duidelijk in beeld is.
6. Rol leerling. Laat de leerlingen in beeld zien tijdens het leerproces en licht deze rol desgewenst toe.
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Reflectie/nabeschouwing (+/- 2 minuten)
We zijn erg geïnteresseerd in waarom u juist op deze manier uw les heeft ingevuld, met welke achterliggende redenen u deze didactische,
inhoudelijke en ICT-keuzes heeft gemaakt. Daarom willen we u vragen een korte nabeschouwing te geven op uw eigen video. Zorg, net als bij de
inleiding, dat uzelf in beeld bent en beantwoord de onderstaande vragen. U kunt dit ook weer in interview-vorm doen.
Wees kort en bondig in uw antwoorden en verwijs daarbij naar concrete voorbeelden uit de eerder gemaakte videobeelden.
1. Waarom hebt u ervoor gekozen om deze les/opdracht/handeling te laten zien?
2. Waarom hebt u juist deze didactiek, deze ICT-toepassing en deze vakinhoud samengenomen?
3. Wat zou anders zijn in uw les als u geen gebruik had gemaakt van ICT? (bv. verloop van de les, groepering, materialen, etc.)
4. Welke bronnen heeft u gebruikt om ICT in te zetten in deze lespraktijk (bv. vakbladen, collega’s, docentenopleiding, Kennisnet, ...)?
5. Op welke manier gaat u na of u met deze les uw (ICT)doelen heeft bereikt?





Checklist van het filmpje vóór uploaden
 Gaat het filmpje over de aanvraag zoals u deze heeft ingediend?
 Bestaat het filmpje uit een inleiding, praktijkgedeelte en een reflectiedeel?
 Komen in de video alle vragen uit het instructieformulier aan de orde?
 Duurt uw video minimaal 8 en maximaal 12 minuten?
 Ziet u beeld?
 Werkt het geluid?
Uploaden
Als al bovenstaande punten uit de checklist op orde zijn dan kunt u uw filmpje uploaden via www.defilms.nl. Daarin vindt u gedurende welke
tijdstippen u kunt uploaden. De uiterste inleverdatum is 30 november 2012. In de mail met de selectieuitslag (d.d. 12-11-12) vindt u uw
gebruikersnaam en het wachtwoord. Deze vult u in op het scherm. Dan kunt u de vragenlijst invullen en het filmpje uploaden. Als het gelukt is krijgt
u hiervan een melding.
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Scriptformat
Vul het hele script in! U kunt zelf rijen toevoegen. Voeg voor iedere scène in uw filmpje een rij toe.
Wie of wat
Klaarzetten
Tijd
Onderwerp
is in beeld?
Waar filmen?
voor opname

Onderwerp (onderwijsactiviteit en rol
Inleiding
ICT)
+/-2 min

Doel van ICT-gebruik (welk doel heeft
ICT)

Aard ICT-gebruik (inzet van ICT)

Meerwaarde (Waarom aantrekkelijker /
efficiënter / effectiever?)

ICT-toepassing
Praktijk
+/4-8  Doel van het ICT-gebruik

Aantrekkelijker/efficiënter / effectiever
min

Didactische ICT-gebruik

Rol docent

Rol leerling

Reflectie
+/- 2 min
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Keuze van deze les/handeling
Waarom deze combinatie van
didactiek, ICT-toepassing en
vakinhoud?
Wat is anders zonder ICT?
Bronnen
Hoe gaat u na of doelen zijn bereikt?

Opmerkingen

Didactische ICT bekwaamheid van docenten
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