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Interactiviteit in lessen met het digitale schoolbord op ‘traditionele’ 
en ‘vernieuwende’ scholen 

 
Samenvatting 
De vier scholen in deze studie ontwikkelden ‘conceptgeleid’ een aantal leerarrangementen 
waarin het digitale schoolbord een rol speelde. In deze meervoudige casestudie van acht 
lessen onderzochten we hoe de klasseninteractiviteit te typeren is die met dit ‘digibord’ werd 
ondersteund. De typen interactiviteit op de scholen blijken zich vooral te onderscheiden in de 
rol van de leerling in de besturing van het bord en de sturing in de inhoud en de verhouding 
daartussen. 
 

Inleiding 
In studies naar het gebruik van het digitale schoolbord of ‘digibord’ in de klas is veel aandacht voor de 

mogelijkheden van het bord om lessen interactiever te maken. Klasseninteractiviteit hangt af van de 
pedagogisch-didactische doelen die de leerkracht nastreeft. Deze verschillen per school en per lessituatie en zijn 
onder andere gerelateerd aan het onderwijsmodel dat aan een lesactiviteit ten grondslag ligt. Zo bestaat 
klasseninteractie vanuit het perspectief van het kennisoverdrachtsmodel vooral uit het aanbieden en toetsen van 
kennis door de leerkracht en heeft de leerkracht de meeste invloed op de interactie. Het kennisconstructiemodel 
is daarentegen vooral gericht op het ontwikkelen van denken en redeneren van leerlingen, die daarmee meer 
invloed krijgen op de les.  

Vaak wordt verondersteld dat gebruik van het digibord leidt tot dit tweede type onderwijs (Beauchamp, 
2004). Tegelijkertijd weten we dat een belangrijke voorwaarde voor succesvolle ICT-integratie in het onderwijs 
is dat het geplande ICT-gebruik aansluit bij de onderwijsvisie en -praktijk van een school (Tondeur e.a., 2008), 
bijvoorbeeld door het ICT-gebruik 'conceptgeleid' te ontwikkelen (de Koster e.a., 2011). Hierbij worden eerst de 
bestaande visie, ambities en praktijken van een school verhelderd, en wordt vervolgens gezocht naar 
mogelijkheden om in aansluiting hierop het ICT-gebruik te intensiveren. Wij onderzochten wat voor typen 
interactiviteit het digibord ondersteunt op scholen met verschillende onderwijsconcepten die hun ICT-gebruik 
conceptgeleid ontwikkelen.  
 
 
Methode 

Onderzoeksopzet 
Het onderzoek bestond uit een meervoudige casestudie op vier scholen die deelnamen aan het 

Cumulusproject.  

Onderzoekseenheden  
De onderwijsconcepten van de deelnemende scholen varieerden van ‘traditioneel’ (leerkrachtgestuurd 

en methodegericht) tot ‘vernieuwend’ (meer leerlinggericht en thematisch of onderzoekend). Het aantal 
leerkrachten en leerlingen en varieerde per leerarrangement. De school bepaalde per leerarrangement welke 
jaargroep(en) deelnam(en). Er werden in totaal 17 ICT-rijke leerarrangementen ‘conceptgeleid’ ontwikkeld en 
uitgevoerd. De 8 lessen in deze studie vonden plaats in 7 van de 15 leerarrangementen waarin het digibord werd 
gebruikt. 

Interventie  
Onder begeleiding van trainers van het APS ontwikkelden de scholen ieder maximaal vier ICT-

ondersteunde leerarrangementen, aansluitend bij hun onderwijsconcept. In de loop van twee schooljaren werden 
deze uitgevoerd en onderzocht. 

Meetinstrumenten en procedure van data verzamelen 
De uitvoering van ieder leerarrangement werd vastgelegd met onder meer (video-)observaties van 

lessen. Tijdens ieder leerarrangement werden de scholen hiervoor meermalen bezocht door de onderzoekers. 
Voor deze studie werden per schooltype vier lessen geselecteerd op basis van de criteria: de leerkracht had 
ervaring met het digibord en de observatie vertoonde enige variatie in het gebruik van het bord.  

Data-analyse  
In een micro-analyse analyseerden we video-opnamen van vijf instructielessen en drie 

presentatielessen met het digibord. Door middel van inhoudsanalyse van videotranscripten analyseerden we de 
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sturing in het gebruik van het bord (wie bestuurt het bord en wie bepaalt de inhoud?) en de dialoog (staat 
kennisoverdracht door de leerkracht centraal of het – samen – construeren van kennis?). 

Resultaten  
Betreffende de technische interactie met het bord tijdens de instructielessen toont de micro-analyse het 

volgende beeld. In twee van de drie lessen op de ‘traditionele’ scholen mochten leerlingen vaak iets op het bord 
doen, terwijl in het derde geval de leerkracht het bord bestuurde. Dit laatste gold ook voor de twee 
instructielessen op de ‘vernieuwende’ scholen. Op de ‘traditionele’ scholen bepaalde echter hoofdzakelijk de 
leerkracht de inhoud, terwijl op de ‘vernieuwende’ scholen besturing van het bord door de leerkracht juist meer 
samenging met gedeelde sturing van de inhoud.  

De dialoog in de instructielessen op de ‘traditionele’ scholen was overwegend gericht op het 
overdragen en toetsen van door de leerkracht vastgestelde kennis. Op de ‘vernieuwende’ scholen was de dialoog 
in de geanalyseerde instructielessen vooral gericht op het activeren van voorkennis van leerlingen door het 
maken van een woordspin op het digibord, waarna de leerlingen onderzoeksvragen formuleerden.  

In de presentatielessen op beide typen scholen bestuurden de leerlingen het bord en greep de leerkracht 
niet of minimaal in. De inhoud op het bord werd in alle lessen bepaald door de leerlingen. In de dialoog tijdens 
en na de presentatie op de ‘traditionele’ school bleef de leerkracht op de achtergrond. Op de ‘vernieuwende’ 
scholen stuurden de leerkrachten in de dialoog wel en dan vooral de reflectie op de inhoud en de totstandkoming 
van de presentaties. 
 

Conclusie en discussie 
We zien dat het digibord op deze twee schooltypen twee typen interactiviteit ondersteunt die zich 

onderscheiden in de verhouding tussen de besturing van het bord (de technische component van de interactie) en 
de sturing in de inhoud op het bord en in de dialoog. Hoewel op de ‘traditionele scholen’ gedeelde besturing van 
het bord in instructielessen veel voorkomt, gaat dit slechts beperkt samen met een sturende rol van de leerlingen 
in de inhoud van de les; op de ‘vernieuwende’ scholen is dit precies omgekeerd. 

Tijdens presentaties ligt de sturing van het bord in beide schooltypen hoofdzakelijk bij de leerlingen. In 
de dialoog rondom de presentaties speelt de leerkracht op de ‘vernieuwende’ scholen een actievere rol, gericht 
op reflectie.  
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