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vermogen om die twee werelden met elkaar te verbinden is welis-

waar een complexe uitdaging, maar noodzakelijk voor effectieve 

kennisontwikkeling op het gebied van ICT en leren. In dit proces 

spelen universiteiten, hogescholen, ondersteuningsinstellingen en 

scholen allemaal een rol. De WRR ziet voor het hoger beroepson-

derwijs, en daarmee in het bijzonder de lerarenopleidingen, een 

belangrijke translatiefunctie weggelegd. De kennisstroom moet 

niet alleen lopen vanuit het fundamentele onderzoek naar de prak-

tijk. Via de lerarenopleidingen moeten ook praktijkervaringen en 

toepassingskennis worden geconfronteerd met en geïntegreerd 

in die fundamentele kennis. Daarmee zijn kennisontwikkeling en 

expertise-ontwikkeling de twee zijden van een medaille.

4 > Systeeminnovatie

Voor optimalisering van de gehele kennisketen die zowel funda-

menteel onderzoek als praktische ervaringskennis omvat, is een 

systeeminnovatie nodig. De bestaande schakels in de kennisketen 

dienen alle op functioneren nagelopen te worden. Op dit moment 

zit er in het Nederlandse kennissysteem rond ICT en leren 

een aantal fundamentele onvolkomenheden. Zonder een gerichte, 

programmatische impuls kunnen die onvolkomenheden niet over-

wonnen worden. De pogingen in de afgelopen jaren om de 

werelden van onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk verder bij 

elkaar te brengen, zijn steeds stukgelopen op institutionele, struc-

turele, inhoudelijke en culturele barrières. De stimuleringsrege-

ling Bsik (Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur, 

voorheen ICES/ KIS) biedt een unieke kans de genoemde poten-

ties van ICT voor leren te realiseren en de gesignaleerde proble-

men te overwinnen.

Voor een echte kennis- en expertiseslag van ICT in het onderwijs 

is een majeure inspanning op alle onderdelen van de kennisinfra-

structuur gewenst. Ten eerste grote inspanningen op het vlak van 

fundamenteel onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe weten-

schappelijke kennis. Ten tweede grote inspanningen op het vlak 

van het articuleren van kennisvragen in de praktijk van het onder-

wijs. Bij elkaar is dat nog niet voldoende want het is niet alleen 

een kwestie van Research, Development en Diffusie. Als derde 

bouwsteen dient toegevoegd te worden het ontwikkelen van prak-

tijk- en toepassingskennis in de onderwijscontext zelf. De confron-

tatie en integratie van deze kennisstromen kunnen ons de kennis 

en expertisebasis bieden die nodig is voor zowel de lerenden als 

het onderwijspersoneel van de 21e eeuw.

5 > Compileren van kennis en expertise

De grote uitdaging zit in het bij elkaar brengen van de wereld van 

wetenschappelijke kennis met die van praktijkervaringskennis. In 

deze studie is een analyse gemaakt van de inhoudelijke en de 

logistieke leemtes in de kennisbasis voor de integratie van ICT 

in leren en onderwijzen. Er is een beeld ontwikkeld van het onder-

zoekslandschap rond ICT en leren in Nederland. Daaruit blijkt 

dat er voldoende aangrijpingspunten liggen om extra impulsen te 

geven in de richting van de vijf ICT-zwaartepunten die binnen Bsik 

zijn gedefinieerd. 

De beschikbare onderzoekscapaciteit kan verder worden uitge-

bouwd en versterkt. Verder is een beeld ontwikkeld van de kennis-

vragen vanuit de praktijk van het onderwijs. Zowel voorlopende 

scholen als scholen die kleine stapjes willen zetten hebben een 

groot aantal vragen rond ICT en het leerproces die thans niet 

goed beantwoord kunnen worden. Het ontwikkelen van die kennis 

en expertise vraagt om het compileren van projecten waarin die 

verschillende typen kennis, expertise en ervaring bijeengebracht 

kunnen worden. 

Compileren van kennis voor ICT-rijk leren

Over het versterken van expertise-ontwikkeling voor de integratie 

van ICT in het leerproces

1 > ICT in het onderwijs in een nieuwe fase

De integratie van ICT in het onderwijs is in een nieuwe fase 

gekomen. Na een periode van dozen schuiven en kabels trekken 

staat nu het daadwerkelijk gebruiken van de nieuwe hulpmiddelen 

centraal. ICT-integratie in het onderwijs is nu een vraagstuk 

dat voornamelijk gaat over professionalisering. Er is een grote 

behoefte aan allerhande goed onderbouwde maar praktische 

kennis over ICT in het leren en onderwijzen. Tegelijkertijd zien 

we dat er belangwekkende wetenschappelijke en technologische 

mogelijkheden ontstaan die fundamenteel onderzoek vragen en 

getoetst zouden moeten worden op toepasbaarheid binnen het 

leerproces. Professionalisering en daarmee expertise vormen de 

sleutel tot een nieuwe integratieslag van ICT in leren en onderwij-

zen. Daarmee wordt vooral gedoeld op nieuwe kennis en vaardig-

heden die nodig zijn om het gebruik van ICT en nieuwe media in 

het onderwijs op een hoger plan te brengen. Deze analyse is in 

het afgelopen jaar keer op keer gemaakt door uiteenlopende acto-

ren als de Inspectie van het Onderwijs (2001, 2002), PROO/NWO 

(2002), De WRR (2002), de AWT (2002), de Onderwijsraad (2002), 

het SBO (2002), Ict op School (2002) alsook door het Kabinet 

(2002). En toch is er medio 2003 nog geen sprake van concrete 

stappen in de ontwikkeling van expertise en kennisprogramma’s 

voor ICT, leren en onderwijzen.

2 > Expertise ontwikkeling

ICT-integratie in het onderwijs is niet een kwestie van de zoveel-

ste verandering in het onderwijs die ook wel weer overdrijft. Het 

is een ontwikkeling die onontkoombaar is, maar ook vele kanten 

heeft. 

Het gaat om een hulpmiddel dat deels bestaande leer- en hulpmid-

delen vervangt. Daarnaast bieden de nieuwe media tal van kansen 

om de inrichting en organisatie van leerprocessen te optimalise-

ren. De inzet van ICT maakt het mogelijk beter aan te sluiten 

bij de belevingswereld van jongeren. In toenemende mate zijn 

aansprekende voorbeelden beschikbaar die laten zien dat ICT kan 

werken als een katalysator voor een type onderwijs waarin leerlin-

gen plezier hebben in leren en leraren hun beroep als aantrekkelijk 

ervaren. 

Tegelijkertijd maken beschikbare voorbeelden duidelijk dat de 

specifieke onderwijskundige mogelijkheden van nieuwe media 

in de sfeer van visualisering, ondersteunen van denkprocessen, 

competentiegericht leren, omgaan met verschillen en adaptief 

toetsen nog lang niet voldoende geëxploreerd zijn. Al deze ontwik-

kelingen hebben diep ingrijpende gevolgen voor de professio-

nalisering van docenten en ander onderwijspersoneel. De WRR 

spreekt in dit verband over de noodzaak dat scholen en docenten 

de gelegenheid wordt geboden systematisch te experimenteren 

met de nieuwe didactische mogelijkheden van ICT in hun onder-

wijs. 

3 > Kennisontwikkeling

De WRR wijst eveneens op de noodzaak te investeren in 

fundamenteel onderzoek en in de systematische vertaling van 

deze fundamentele kennis naar toepassingen in het onderwijs. 

Enerzijds is daarvoor vereist dat Nederlands onderzoek goed is 

aangesloten op de internationale researchnetwerken. Anderzijds 

moet aandacht gegeven worden aan de verbinding van fundamen-

teel onderzoek met de toepassingscontexten van die kennis. Het 

Samenvatting
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> Figuur A
Overzicht van typen (kennis)projecten

In het onderwijsbeleid wordt ICT in toenemende mate terecht 

als een aspect of een facet gezien van de grote onderwijspro-

blemen zoals onderwijsachterstanden, zorgleerlingen, NT2, voortij-

dig schoolverlaten en aantrekkelijkheid van het leraarsberoep. De 

grote vraag is dan steeds op welke wijze en in welke mate ICT een 

rol kan spelen om die grote onderwijsproblemen op te lossen. Ook 

voor dat soort vragen is een accumulatie van kennis en ervaring 

noodzakelijk. Dat vereist een inzet van alle betrokken partijen 

en ontwikkeling van verschillende soorten kennis (zie figuur A, 

pagina 7)

6 > Integrale dynamisering van de kennisketen

De kennisketen rond ICT en leren in Nederland bevat een groot 

aantal actoren: meer dan 60 hoogleraren en onderzoeksgroepen 

aan de universiteiten waar ICT dan wel onderwijsonderzoek wordt 

gedaan, meer dan 40 hogescholen waar leraren worden opgeleid, 

tientallen ondersteuningsinstellingen voor de meer dan 8000 

scholen waar professioneel onderwijspersoneel experimenteert 

met de integratie van ICT. Daarnaast een groot aantal bedrijven in 

de IT- en telecommunicatiesfeer en ‘education service providers’. 

Voorts organisaties als NWO, ICT op School, SURF-Educatief en

Kennisnet die taken hebben op het vlak van kennis- en expertise-

ontwikkeling voor ICT in het onderwijs. Om een volgende stap in 

de integratie van ICT in het onderwijs te maken is dan ook een 

majeur programma nodig. Dat programma moet zowel inhoudelijk 

als procesmatig gestuurd worden. Inhoudelijk op basis van de vijf 

ICT-thema’s en op basis van de ICT-vragen uit het onderwijsveld. 

Procesmatige sturing is nodig om onderzoek en praktijk in effec-

tieve combinaties bij elkaar te brengen. 

De compilatiestudie heeft geresulteerd in de identificatie van 

een aantal beloftevolle combinaties van actoren. Om die daadwer-

kelijk in de gewenste richting te laten coöpereren is een meerja-

rige stimuleringsactiviteit gewenst waarbij op basis van jaarlijkse 

tenders combinaties van partijen werken aan het dynamiseren van 

de kennisketen en aan het produceren van kennis en expertise op 

het gebied van ICT en leren.

-        Figuur B (pagina 8): geeft een schematisch overzicht van de 

         voorgestelde aanpak.

7 > Onafhankelijke regie

In deze compilatiestudie hebben we geredeneerd vanuit de inhou-

delijke ambities en de actuele stand van zaken in het onderwijs-

veld en het wetenschappelijk onderzoek. Op basis van een analyse 

van de huidige situatie is een concreet voorstel ontwikkeld voor 

het dynamiseren van de bestaande kennisketens en kennisscha-

kels rond de inzet van ICT en leren in de kennissamenleving. 

De regie op dit proces van dynamisering kan het best onderno-

men worden door partijen die zelf niet bij de realisatie en uitvoe-

ring van kennisprojecten betrokken zijn. Organisaties en institu-

ties die een regierol vervullen bij de systeeminnovatie van het 

Nederlandse onderwijsbestel zijn beter toegerust dan partijen die 

institutioneel deel uitmaken van de verkokerde onderwijsverzor-

gingsstructuur. Daarnaast is de problematiek zo complex dat het 

gehele programma niet door een enkel consortium van uitvoe-

rende instellingen kan worden getackeld. Om die redenen is het 

gewenst dat regievoerende partijen met taken op het vlak van een 

verdere professionalisering van het onderwijs voor de moderne 

kennismaatschappij een alliantie vormen voor de realisatie van 

een op innovatie gericht kennis- en expertiseontwikkelingspro-
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gramma onder de noemer van Bsik. Samen zullen zij met inscha-

keling van onafhankelijke deskundigen uit de sfeer van onder-

zoek, technologie, praktijk en innovaties een programma moeten 

uitzetten met een gevarieerde typologie aan projecten. Voor elk 

van de vier typen van projecten zullen competitieve tenders uitge-

zet worden waarnaar een scala aan combinaties van partijen kan 

meedingen. Essentieel is dat het gaat om activiteiten in program-

matische samenhang waarbij ruimte is voor variëteit aan projec-

ten die samen betrouwbare schakels vormen in een keten van 

kennisontwikkeling.

8 > Ook buiten de kaders van Bsik kunnen reeds stappen gezet 

worden

Onze uitgangspunten, redeneerlijnen en geoperationaliseerde 

systematiek kunnen door een te formeren alliantie van partners 

verder uitgewerkt worden en als programma voor kennisontwikke-

ling worden uitgevoerd. 

Dit kan zowel gebeuren in het kader van Bsik maar kan ook los 

daarvan tot acties van partijen leiden. Gelet op zowel de urgentie 

en het maatschappelijke belang van onopgeloste onderwijsvraag-

stukken als de potentiële bijdrage van ICT aan oplossingen, is het 

wellicht wenselijk om vooruitlopend aan Bsik alvast initiatieven in 

de geschetste richting te ontplooien. 

embedded
and distributed

systems
informatica en

software breedbandmultimedia

vraagstuk over
bijdrage van ICT
aan inrichting

leersituaties

tender voor
oplossing

ontwerp /
constructie van

oplossing in
kennisatelier

realisatie en 
beproeven in

praktijkatelier

verspreiding
van kennis en

praktijkervaring

ICT-netwerken
en grids

- w e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r z o e k -

2 3 4

2

z z z z z

3 4 5

5

51 3 4

ordenen selectie reflectie toetsen overdragen

- o n d e r w i j s p r a k t i j k -

Toelichting:
1: Vertrekpunt voor kennisontwikkeling zijn logisch geordende
vraagstukken uit de onderwijspraktijk;
2: Selectie van toegeruste allianties met input vanuit ICT-
zwaartepunten (Z) voor beantwoording van vraagstukken via een
tender procedure;

3. Ontwerpen van oplossingen en reflectie in kennisateliers door
samenwerkende partners uit onderwijspraktijk en wetenschap;
4. Toetsen van kennis en oplossingen in praktijkateliers door
samenwerkende partners uit onderwijspraktijk en wetenschap;
5. Overdragen en verspreiden van resultaten naar wetenschap en
onderwijspraktijk.

> Figuur B
Positionering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijsprak-
tijk binnen een integraal programma voor kennisontwikkeling en 
–verspreiding op het gebied van ICT en leren.
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Wat is nodig

Een integrale aanpak met 
aandacht voor drie
aspecten:

1) Een procesmatige
aanpak geregisseerd
vanuit een kennisaanjaag-
punt om research en prak-
tijk bij elkaar te brengen

2) Een inhoudelijke
sturing op de hoofdvragen
van het veld en de
speerpunten van Bsik ICT

3) Een repository en
monitoring functie in een
virtueel knooppunt voor 
kennisdisseminatie

Een organisatie en
ordening van de werkwijze
die stapsgewijze de
realisatie van programma
en opbrengsten mogelijk
maakt.

1) Een helder program-
matisch kader;
2) Keuzes en opbrengst-
definities
3) Programma eigenaren
4) Programma sturing
5) Tenderaanpak
6) Jaarlijkse voortgang
7) Camelsnose in 2003
8) Relateren aan KPVI

Compileren van kennis en ICT-rijke
arrangementen voor leren
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voor de integratie van ICT in het

leerproces

4)
Integrale aanpak 
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wikkeling

4.2)
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beleidsagenda:
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voor systeem-
innovatie

4.1)
Een programma-
tische aanpak 
voor het dynami-
seren van kennis-
ketens

4.3)
Organisatorische
uitwerking

1.1)
De netwerk-
samenleving

1.2)
Waarom ICT in
het onderwijs
gebruiken?

1.3)
ICT leidt tot
een ander
kennisbegrip

1)
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kennis voor
ICT en
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2.1)
Een inhoude-
lijke ordening

2.3)
Combineren
van twee
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onderzoek
en praktijk

2.2)
Een proces-
matige
ordening

2)
Ordenings-
kader voor de
kennisketen
rond ICT en het
leerproces

3)
Uitgangspunten
voor een op inno-
vatie gericht
onderzoekspro-
gramma

3.3)
Aansluiting bij
Bsik thema’s

3.1)
Vragen uit de
praktijk

3.2)
Ontwikkelingen
in het onder-
zoeksveld

Aanleiding Bsik proposal:
“ICT als kataly-sator bij
het organiseren van
leren”

- De integratie van ICT in
het onderwijs komt in een
nieuwe fase.
- Na het dozen schuiven en
kabels leggen komt het nu
aan op het daadwerkelijk
integreren in de dagelijkse
praktijk van leren en
onderwijzen en de school-
organisatie.
- De kernopgave voor een
volgende stap is het over-
winnen van het gebrek aan 
expertise.
- Er is nieuwe kennis nodig
om ICT te integreren in de 
organisatie van het leren.
- Kennis om het onderwijs
aan te passen en kennis 
om het onderwijs geheel 
anders in te richten.
- Kennis komt soms uit on-
derzoek maar wordt vaak
ook in de praktijk ontwik-
keld.
- Beide kennisvormen
moeten in roulatie ge-
bracht worden en bijdra-
gen aan het opbouwen van
een instrumetele kennis-
basis voor modern onder-
wijspersoneel en een
leeromgeving van de jeugd
anno 21e eeuw.

> Figuur C
Overzichtsschema van inhoud en opbouw 
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Op verzoek van KPC-groep en het Ministerie van OCenW hebben 

wij in deze notitie een redeneerlijn uitgewerkt voor de ontwikke-

ling van een op innovatie gericht onderzoeksprogramma dat zou 

kunnen passen in de subsidieregeling voor Bsik. Het onderzoeks-

programma beoogt bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe 

kennis die nodig is om het rendement van ICT-toepassingen voor 

leren en onderwijzen te verbeteren. 

Onze aanpak is gericht op het oplossen van betekenisvolle vraag-

stukken uit de onderwijspraktijk door het samenbrengen van 

kennis uit onderwijspraktijk en wetenschap. Het resultaat is een 

compilatie van kennisbouwstenen. Dit is vervat in een programma 

en een aanpak die in eerste instantie los ontwikkeld zijn van 

de belangen van de bestaande uitvoerende instituties. Dit bete-

kent dat het onderzoeksprogramma gericht is op de ontwikkeling 

en het gebruik van ICT-toepassingen als grensverleggende en 

vernieuwende oplossingsbijdragen voor prioritaire onderwijspro-

blemen. Het onderzoeksprogramma is daarom niet primair gericht 

op het ontwikkelen van toepassingen vanuit de technologische 

stand van zaken. Centraal staat het helpen oplossen van vraag-

stukken op het gebied van leren en onderwijzen door slim gebruik 

te maken van ICT. Daartoe is ook fundamenteel informatietechno-

logisch en onderwijstechnologisch onderzoek nodig.

In onze werkwijze hebben we geredeneerd vanuit de inhoudelijke 

ambities en de actuele stand van zaken in het onderwijsveld en 

wetenschappelijk onderzoek. Op basis van een analyse van de 

huidige situatie is een concreet voorstel ontwikkeld voor het 

dynamiseren van de bestaande kennisketens en kennisschakels 

rond de inzet van ICT en leren in de kennissamenleving. Door Bert 

Jaap van Oel en Joop van Schie zijn we ondersteund bij het scan-

nen van relevante ontwikkelingen in andere landen, het spotten en 

analyseren van mooie voorbeelden van programma’s elders en het 

in kaart brengen van het Nederlandse onderzoekslandschap.

Onze uitgangspunten, redeneerlijnen en de geoperationaliseerde 

systematiek kunnen door een te formeren alliantie van partners 

verder uitgewerkt worden en als programma voor kennisontwik-

keling worden uitgevoerd. Dit kan zowel gebeuren in het kader 

van Bsik maar kan ook los daarvan tot acties van partijen leiden. 

Gelet op zowel de urgentie en het maatschappelijke belang van 

onopgeloste onderwijsvraagstukken als de potentiële bijdrage van 

ICT aan oplossingen, is het wellicht wenselijk om vooruitlopend 

aan Bsik alvast initiatieven in de hierna geschetste richting te 

ontplooien. 

Essentieel is dat het gaat om activiteiten in programmatische 

samenhang waarbij ruimte is voor variëteit aan projecten die 

samen betrouwbare schakels vormen in een keten van kennisont-

wikkeling.

Alfons ten Brummelhuis & Peter van den Dool

Voorjaar 2003

         

         Naschrift

         Geheel onvoorzien is de voorliggende publicatie één van de

         laatste bijdragen van Peter van den Dool aan de kennis

         ontwikkeling op het gebied van ict en leren. Op 25 augustus 

         2003 is hij onverwacht overleden. Het is een voorrecht met 

         hem te hebben mogen samen werken.

         Alfons ten Brummelhuis, September 2003

Ten geleide
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luminnovaties veelal hun oorsprong in de onderwijswereld. ICT 

is een vernieuwing die van buitenaf met een onstuitbare kracht 

op de onderwijswereld is afgekomen. Op de tweede plaats is het 

bijzonder dat de leerlingen in het onderwijs meer vertrouwd zijn 

met de nieuwe ontwikkelingen dan leraren. Ten slotte heeft de 

aanwezigheid van ICT gevolgen voor alle aspecten van het onder-

wijsleerproces: inhoud, organisatie, tijdstip en plaats van leren.

Er zijn grofweg drie rationales voor het gebruik van ICT in 

het onderwijs: de economische, de sociale en de didactische. Op 

hoofdlijnen geven deze rationales de belangrijkste invalshoeken 

weer voor de invoering en te verwachten opbrengsten van het 

gebruik van ICT. De economische rationale betreft het tegemoet-

komen aan de behoeften vanuit de economie en de vraag naar 

personeel met ICT-vaardigheden. De sociale rationale richt zich op 

de voorbereiding van alle burgers om te kunnen participeren in de 

kennissamenleving. In deze benadering gaat de aandacht vooral 

uit naar degenen die beperkt toegang hebben tot ICT dan wel 

de vaardigheden missen om de mogelijkheden van ICT te benut-

ten. De didactische rationale richt zich op de rol van ICT voor 

onderwijzen en leren. De mogelijkheden op dit gebied nemen snel 

toe en onderzoeksresultaten laten zien dat het leren door ICT voor 

leerlingen leuker wordt, sneller gaat en tot betere resultaten leidt 

(OCenW, 2002/zin en onzin).

De drie rationales zijn steeds minder scherp van elkaar te onder-

scheiden. De rol van ICT in het onderwijs is daarmee een vraag-

stuk waarin economische, sociale en didactische aspecten samen-

komen en elkaar versterken. 

Een duidelijk voorbeeld daarvan is de inzet van ICT voor levens-

lang leren waarbij sprake is van zowel economische, sociale als 

didactische aspecten. Ook als het gaat om de inzet van ICT voor 

optimalisering van de efficiency in het onderwijs is er sprake van 

een combinatie van rationales.

         Componenten die tezamen het rendement van ICT in het 

         onderwijs bepalen:

          Economische opbrengsten………………..

          Sociale opbrengsten………………………....

          Didactische opbrengsten………………….

          ______________________________________  +

          Rendement van ICT

Stand van zaken 

Vanaf het eind van de jaren ’70 wordt de overheid via diverse 

adviesnota’s gewezen op de noodzaak tot bezinning op de gevol-

gen voor het onderwijs van de stormachtige ontwikkelingen op 

het gebied van informatietechnologie (Adviesgroep Rathenau, 

1979, VIN, 1981). In de memorie van toelichting bij de onderwijs-

begroting van 1981 wordt voor het eerst gesproken over de rol 

die het onderwijs zou moeten vervullen bij het voorbereiden van 

toekomstige generaties op de veranderingen die informatietech-

nologie in de samenleving teweegbrengen. De maatregelen rich-

ten zich in jaren ‘80 en ‘90 voornamelijk op de inzet van ICT ten 

behoeve van sociale en economische opbrengsten. Voor elk van 

de onderscheiden invalshoeken volgt hierna een terugblik met een 

samenvatting van de belangrijkste resultaten. 

Sociale invalshoek

Met het oog op de sociale opbrengsten is een nieuw vak in de 

eerste fase van het voortgezet onderwijs ingevoerd: informatie-

         1.1 > De netwerksamenleving

ICT-toepassingen zijn in de hedendaagse samenleving alom 

aanwezig en hebben een betekenisvolle invloed op de manier 

waarop we leven. Dit komt tot uitdrukking in concepten zoals 

kennissamenleving en informatiesamenleving. Er is een toene-

mend bewustzijn dat deze ontwikkelingen veel invloed hebben 

op de inrichting en organisatie van het onderwijs. Nauwkeurig 

inzicht ontbreekt echter in de precieze richting van verandering 

en de opbrengsten. De opkomst van de kennissamenleving en 

de daarmee samenhangende aanwezigheid van ICT biedt het 

onderwijs niet alleen onvermijdelijke uitdagingen maar ook veel 

kansen. 

Daarbij is het belangrijk te benadrukken dat we het niet of nauwe-

lijks meer hoeven te hebben over ICT als onderwerp van onderwijs. 

Onder ICT als onderwerp van onderwijs wordt verstaan: basale 

kennis over computers en netwerken, de basispakketten in de 

basisschool, informatiekunde in de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs, informatica in de bovenbouw en competenties rond 

de beroepsspecifieke inzet van ICT in het beroepsonderwijs. 

Aandacht voor deze kennis is natuurlijk belangrijk. Dat geldt ook 

voor ‘netiquette’ en culturele aspecten van digitale geletterdheid. 

Als we willen dat leerlingen dat op de verschillende niveaus in 

voldoende mate beheersen dan gaat dat echt niet vanzelf. Dit zijn 

niet de vraagstukken waar we hier aandacht voor vragen. Centraal 

staat de vraag hoe we ICT kunnen inzetten als hulpmiddel om 

onderwijs in de traditionele zin van het woord vorm te geven: 

namelijk het voorbereiden van leerlingen op een zelfstandig 

bestaan in de samenleving (Infodrome, 2001). Hiertoe behoort 

ook het vraagstuk van de cultuurverschillen die leerlingen erva-

ren tussen de gedigitaliseerde wereld enerzijds en de analoge 

schoolwereld anderzijds. Veen (2002)spreekt in dit verband over 

het verschijnsel “homo zappiens” en Valkenburg (2002) over 

het verschijnsel “beeldschermkinderen”. Ook De Jong (2002) illu-

streert met zijn ZAP project in het kader van SURF-Educatief waar 

volgens ons een van de belangrijkste uitdagingen ligt om ICT 

in te zetten voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In het 

ZAP-project (zie http://www.surf.nl/projecten) wordt ICT zodanig 

ingezet dat studenten via multi-modale representaties (visualisa-

tie, simulatie en animatietechnieken) psychologische verschijnse-

len op een actieve en gevarieerde manier kunnen leren en bestu-

deren. Hier ligt een uitdaging voor ‘ZAP’ onderdelen in andere 

onderdelen van het onderwijs.

Niet alleen in Nederland maar wereldwijd streeft men naar het 

verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van leerprocessen in 

het onderwijs. Steeds vaker wordt daarbij een beroep gedaan op 

ICT-toepassingen. Grote investeringen vinden plaats om scholen 

uit te rusten met ICT-voorzieningen. In de angst om niet op tijd 

de volgende stap voorwaarts te zetten, vergeet men dikwijls om te 

leren van lessen uit het verleden of te leren van anderen. Tegen 

deze achtergrond is het van belang om nader in te gaan op de 

argumenten voor gebruik van ICT in het onderwijs en de opbrengs-

ten van ICT tot nu toe. Op basis van die plaatsbepaling krijgen 

we scherper zicht op de vraagstukken die vooralsnog onbeant-

woord zijn gebleven en de stappen die gezet moeten worden om de 

kennisbasis rond ICT en het leerproces verder te dynamiseren.

         1.2 > Waarom ICT in het onderwijs gebruiken?

De introductie van ICT verschilt in een aantal opzichten van 

andere onderwijskundige innovaties. Ten eerste vinden curricu-
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belang er op te wijzen dat er sprake is van sociale opbrengsten 

bij de inzet van ICT-toepassingen voor communicatie en samen-

werking.

Economische invalshoek

De economische opbrengsten zijn de afgelopen twee decennia 

vooral gezocht in het creëren van ‘human capital’ ten behoeve 

van de versterking van de marktsector. Vanuit deze invalshoek is 

ruime aandacht geweest voor de inzet van ICT als aspect van de 

beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid. Deze opbrengsten van 

ICT komen het sterkst tot uitdrukking in de kolom beroepsonder-

wijs. (AXIS, 2002)

Daarnaast speelt natuurlijk de vraag naar de return on invest-

ment van ICT in het onderwijs. Het lijkt er overigens op dat die 

vraag in een aantal gevallen nog al eens te snel wordt gesteld 

en bentwoord. Dit betekent dat soms onderzoek wordt gedaan 

naar non-event gebeurtenissen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake 

wanneer in een vroeg stadium het rendement van stimulerings-

activiteiten wordt gemeten zonder onderscheid te maken tussen 

directe resultaten en termijnresultaten. Met directe resultaten 

worden de producten en/of diensten bedoeld die binnen een speci-

fieke beleidscontext zijn gerealiseerd. Kortetermijneffecten laten 

zich veelal meten in termen van bekendheid, gebruik en waarde-

ring van de betreffende producten en diensten. De langereter-

mijneffecten hebben betrekking op de impact van de betreffende 

diensten en producten na een periode van daadwerkelijk gebruik. 

Als de implementatie van de integratie van ICT in het onderwijs 

dus niet eerst een bepaalde reikwijdte en kwaliteit heeft, is het 

niet erg zinvol in onderzoek reeds naar de langeretermijneffecten 

te gaan kijken. Een andere valkuil bij het beantwoorden van de 

vraag naar return on investment van ICT in het onderwijs is het 

onvoldoende rekening houden met andere factoren en actoren die 

gelijktijdig het rendement van ICT beïnvloeden. Een voorbeeld van 

een spraakmakende studie waarin dit soort methodische onvolko-

menheden tot betekenisloze resultaten leiden, is het onderzoek 

van Angrist & Lavy, (2002) dat onlangs is verschenen in The 

Economic Journal (zie ook kader).

Verder is voor de economische invalshoek van belang dat, vanwege 

de culturele ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt, 

we niet meer om ICT in het onderwijs heen kunnen. 

Overigens komen nu wel de eerste studies beschikbaar waar het 

rendement en de effectiviteit van de inzet van ICT wel empirisch 

kan worden aangetoond. Uit een toenemend aantal onderzoeken 

blijkt dat door het gebruik van ICT leerlingen meer leren, het leren 

sneller verloopt en leerlingen leren leuker vinden (OCenW, 2002a). 

Eveneens is er steeds meer ‘evidence based practice’ beschikbaar 

waaruit naar voren komt dat ICT kan bijdragen aan de kwaliteit 

van het onderwijs, vermindering van schooluitval en verbetering 

van leerprestaties van kinderen in achterstandssituaties. Een over-

zicht van actuele onderzoeken over opbrengsten van ICT voor 

leren is te vinden op de website van ICT op School (http://

www.ictopschool.net/onderzoek.html) 

Een gemeenschappelijk element in de onderzoeken die een signi-

ficante meerwaarde van ICT zichtbaar maken, is de voorwaarde 

dat ICT onder de juiste condities wordt ingezet (Anderson & 

Becker, 2001; Becker & Riel, 2001; Zhao et.al., 2002. Daarbij is de 

beschikbaarheid van goede ICT-voorzieningen telkens een noodza-

kelijke maar onvoldoende voorwaarde (Ten Brummelhuis, 2002). 

Verder blijkt dat door het inzetten van ICT leraren tijd kunnen 

kunde. Een belangrijk doel voor de introductie van dit vak 

was het vertrouwd maken van de komende generatie ‘burgers’ 

met informatietechnologie (OenW, 1984). Resultaten van longi-

tudinaal onderzoek in de periode 1992 - 1998 laten zien dat 

ICT-vaardigheden van leerlingen in het funderend onderwijs zeer 

snel toenemen en leerlingen deze vaardigheden voornamelijk 

buiten school verwerven. De beschikbaarheid van een computer 

thuis blijkt een belangrijke factor te zijn voor de mate waarin 

leerlingen vertrouwd zijn met ICT. 

In 1998 beschikt 85% van de leerlingen uit groep 7 van het basison-

derwijs thuis over een computer. Op dat moment beheerst 60% 

van de basisschoolleerlingen evenveel ICT-vaardigheden als drie 

jaar oudere leerlingen uit het voortgezet onderwijs die het vak 

informatiekunde hebben gevolgd. De bijdrage van het school-

curriculum aan de ICT-vaardigheden van leerlingen is gering 

(Ten Brummelhuis 1994; Ten Brummelhuis & Slotman, 2000; Ten 

Brummelhuis & Janssen Reinen, 2000; SCP, 2002). Evenmin blijkt 

het schoolcurriculum in staat verschillen tussen leerlingen in 

ICT-vaardigheden op te heffen die samenhangen met ongelijke 

toegangsmogelijkheden tot computervoorziening in de thuissitu-

atie (SCP, 2002). 

Gelet op de bovenstaande ontwikkelingen heeft de overheid beslo-

ten het vak informatiekunde vanaf 2004 niet langer als verplicht 

onderdeel in de basisvorming op te nemen. Geconcludeerd kan 

worden dat het leren bedienen van ICT-toepassingen als voorbe-

reiding op de informatiesamenleving inmiddels een overbodige 

doelstelling voor het funderend onderwijs is. 

Dit neemt niet weg dat het leren omgaan met informatie en het 

leren je eigen kennis te construeren belangrijke vaardigheden zijn 

die een plaats verdienen in de bestaande vakken. Verder is het van 

Zijn computers het geld waard?

Uit de het onderzoek van Angrist & Lavy (2002) zou blijken dat 

computers het leren mogelijk belemmeren en daardoor het onder-

wijsgeld niet waard zijn. 

Het is eenvoudig uit te leggen waarom het gaat om een ondeug-

delijk onderzoek en deze conclusie op basis van het uitgevoerde 

onderzoek niet getrokken kan worden. 

In het onderzoek is in 1996 aan leraren van scholen die 1 à 2 

jaar daarvoor computers hebben ontvangen, de vraag gesteld of 

zij wel eens in de klas een computerprogramma hebben gebruikt. 

Vervolgens zijn de toetsscores van leerlingen uit klassen met 

een leraar die wel eens een computerprogramma heeft gebruikt, 

vergeleken met de scores van leerlingen zonder computergebruik. 

Uit de vergelijking van de toetsscores blijkt dat het voor de leer-

lingprestaties niets uitmaakt of de leraar wel eens of nooit een 

willekeurig computerprogramma heeft gebruikt.

De onderzoekers veronderstelden dus dat het gebruik van een 

willekeurig computerprogramma, ongeacht de vaardigheden van 

leraren en leerlingen, ongeacht de afstemming op de onderwijs-

methode, ongeacht de leerstofonderdelen die worden geoefend, 

ongeacht de (didactische) kenmerken van het programma, onge-

acht de frequentie van het gebruik, zou leiden tot betere presta-

ties van leerlingen. 

Daarmee toont het onderzoek alleen aan dat computers in het 

onderwijs geen wondermachines zijn die bijvoorbeeld bij eenma-

lig gebruik tot betere prestaties van leerlingen leiden. 

De conclusies van de onderzoekers gingen echter nog veel verder. 

Er werd gesteld dat computers niet effectief zijn voor leren. 

Doordat in het onderzoek op geen enkele wijze rekening is gehou-

den met condities van computergebruik is het onzinnig dit soort 

uitspraken te doen over effecten van computers op leren.
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bij leraren als praktijkkennis maar bevat ook binnen de lerarenop-

leidingen en op wetenschappelijk gebied omvangrijke leemtes. 

Dit betekent dat zowel initiële opleidingen als 

(na)scholingstrajecten onvoldoende kunnen voorzien in de kennis 

en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor effectief en efficiënt 

gebruik van ICT in leerprocessen. (zie Inspectie van het Onderwijs 

2001 a en b en 2002 en 2003) 

         1.3 > ICT leidt tot een ander kennisbegrip 

Gevolgen van ICT voor het kennisbeleid

In de verkenning ‘Leren in een kennissamenleving’ schetst de 

Onderwijsraad (2003) de ontwikkelingen die van de maatschappij 

een kennissamenleving maken. Deze ontwikkelingen brengen 

nieuwe behoeften aan kennis en leren met zich mee. De raad 

concludeert dat  het onderwijsstelsel in zijn huidige vorm niet 

op adequate wijze in deze nieuwe leerbehoeften kan voorzien. Er 

dient op zoek te worden gegaan naar nieuwe leerarrangementen. 

Ook signaleert de WRR (2002) verschuivingen in het kennisbegrip 

als gevolg van ICT en verbindt daar consequenties aan voor zowel 

de domeinen technologie- en innovatiebeleid, wetenschapsbeleid, 

onderwijsbeleid als het beleid rond bibliotheken en archieven. De 

WRR doet tal van goed onderbouwde suggesties die behulpzaam 

kunnen zijn voor de noodzakelijke volgende fase in het technolo-

giebeleid voor het onderwijs. 

Zo geeft de WRR aan dat een meer pluriform kennisbegrip aan 

het ontstaan is. De oude ‘Research, Development en Diffusion’ 

uitgangspunten worden in steeds meer sectoren vervangen door 

moderne verhoudingen tussen experts en geïnformeerde gebrui-

kers, hetgeen resulteert in dynamische vormen van kennisma-

nagement. Daarbij neemt het gebruik van praktijk- en ervarings-

kennis in samenhang met de ontwikkeling van wetenschappelijke 

kennis een belangrijke plaats in. 

Het gaat steeds om de translatie van de ene naar de andere 

handelingscontext. In dat verband spelen ‘communities of prac-

tice’ en ook het onderwijssysteem zelf een grote rol. ICT kan 

helpen bij het versnellen en intensiever maken van de interactie 

tussen de verschillende actoren en contexten. Voor het onderwijs 

ligt hier de uitdaging om vorm te geven aan een bemiddelende rol 

tussen deze contexten.

Bij haar analyses en aanbevelingen voor het wetenschapsbeleid 

gaat de WRR in op de toegenomen noodzaak om de samenwerking 

tussen wetenschappelijk en industrieel- of toegepast en praktijk-

gericht onderzoek te versterken door inter- en multidisciplinair 

onderzoek verder te stimuleren. Voor het vergroten van de beteke-

nis van onderzoek voor de praktijk van het onderwijs zijn deze 

aanbevelingen van groot belang. Tot op heden is de impact van 

onderwijsonderzoek voor de praktijk van het onderwijs nog sterk 

onder de maat. (AWT, 2002; Desforges, 2002; Van den Dool en 

Geerligs 2000). Ook het CPB (2002) signaleert in een bredere 

context dat de geringe impact van wetenschappelijk onderzoek op 

innovatie een van de zwaktes is voor de kenniseconomie. Dit is 

zorgwekkend vanwege het belang dat aan onderwijs en onderzoek 

wordt toegekend als zijnde pijlers onder de kenniseconomie (CPB, 

2002). Ook de WRR typeert "onderwijs als de belangrijkste scha-

kel in de kennismaatschappij ". Voorts geeft de WRR aan dat de 

integratie van ICT in het onderwijs niet alleen een zaak is van 

technologische randvoorwaarden, maar juist ook van het bijtijds 

aanpassen van de sociale interactiewijzen en organisatievormen 

besparen (Becta, 2003) en het leraarsberoep aantrekkelijker wordt 

gemaakt (zie, OCenW 2002b en http://www.ictna2002.nl)

Didactische invalshoek

De mogelijkheden van ICT voor didactische opbrengsten zijn van 

meet af aan onderkend (OenW, PSOI, 1985). Het benutten van deze 

mogelijkheden is overgelaten aan de interesse van individuele 

docenten en het beleidsvoerende vermogen van scholen. Het resul-

taat is dat ICT zowel in het basisonderwijs als het voortgezet 

onderwijs nog maar beperkt wordt ingezet voor de inrichting van 

leerprocessen. Voor het basisonderwijs geldt dat de computer 

vooral wordt gebruikt voor het oefenen van leerstof. In het voort-

gezet onderwijs domineert tekstverwerking en het gebruik van 

internet voor het opzoeken van informatie. Vooral in het voortge-

zet onderwijs is de relatie tussen de inzet van ICT en de rol van de 

docent als begeleider of arrangeur van condities voor leren zwak. 

Veelal is er tijdens het werken met de computer geen communi-

catie met de docent (synchroon noch a-synchroon). De bijdrage 

van ICT aan zelfstandig leren en uitdagend onderwijs is in de 

praktijk nog maar weinig gerealiseerd, maar wordt door leraren 

wel gewenst (OCenW, 2001). 

Een van de belangrijkste knelpunten bij de inzet van ICT voor 

leren is het ontbreken van kennis en vaardigheden over adequaat 

gebruik van ICT voor de inrichting van leersituaties. In het onder-

wijs bestaat al lang de strijd tussen enerzijds de voorstanders 

van sterk discipline-georiënteerd instructief onderwijs en ander-

zijds de pleitbezorgers van leren te leren en van onderwijsvormen 

waarin de constructieve leeractiviteiten van de leerling meer 

centraal staan. Ervaringen tot nu toe laten zien dat ICT voor beide 

onderwijsbenaderingen bruikbaar is. 

De grootste meerwaarde van ICT doet zich echter voor bij leerling-

georiënteerd onderwijs waarbij veel ruimte is voor actief leren 

(ICT-monitor, 2000a, 2000b)). Een inspirerend overzicht van de 

mogelijkheden die dit met zich meebrengt voor de organisatie 

van leerprocessen geeft Carl Bereiter (2002). Hij geeft een uitwer-

king van de wijze waarop de school als leerorganisatie kan worden 

ingericht en maakt duidelijk wat dit betekent voor zowel de didac-

tiek als onze perceptie van de onderwijsberoepen. In het beeld dat 

Bereiter schetst ontwikkelt het leraarschap zich van een ambacht 

naar een moderne professie.  ICT geeft ook een specifieke inkleu-

ring aan de uitdagingen en kernopgaven binnen de onderwijsbe-

roepen. (Bereiter en Scardamalia 1989)

Tekorten in de expertise

De huidige scholing van docenten is onvoldoende toegesneden 

op het effectief en efficiënt benutten van de mogelijkheden die 

ICT het onderwijs te bieden heeft. Scholing bestaat veelal uit 

een cursus of een training waar een grote groep docenten alge-

mene vaardigheden en kennis opdoen over ICT. Het volgen van een 

cursus voor computergebruik draagt weinig bij aan het daadwer-

kelijk toepassen van ICT in de klas. 

De geleerde kennis en vaardigheden sluiten meestal niet aan bij 

de specifieke situatie die er op scholen aanwezig is. De ervaringen 

in ons land en andere landen (Sypredem, 2002) wijzen uit dat er 

voor het gebruik van ICT in het klaslokaal meer nodig is dan alge-

mene kennis en vaardigheden. Leraren leren het meest wanneer 

zij in de gelegenheid zijn om in hun eigen werkomgeving te expe-

rimenteren met computertoepassingen en hun ervaringen onder-

ling uitwisselen. (http://mtip.net/inform/techusestudy.pdf)

 

De vereiste didactische kennis ontbreekt momenteel niet alleen 



-        vraagstukken over het didactiseren van ICT zodat ICT op 

         effectieve en efficiënte wijze bijdraagt aan de kwaliteit van 

         leren en onderwijzen;

-        vraagstukken van organisatieverandering en 

         systeeminnovatie;

-        vraagstukken rond het versterken van de 

         kennisinfrastructuur; 

-        vraagstukken rond de aantrekkelijkheid van werken en leren 

         in het onderwijs; 

-        Daarmee hangt nauw samen differentiatie in rollen en taken

        van onderwijsgevenden.

De problemen van het tekort aan onderwijspersoneel en het voor-

tijdig schoolverlaten en schooluitval zijn natuurlijk niet alleen 

met ICT en kennisintensivering op te lossen maar er liggen wel 

kansen. 

Zo biedt kennisintensivering en de inzet van ICT de kans om de 

onderwijsberoepen verder te ontwikkelen tot moderne professies. 

Niet-institutionele vormen van leren en onderwijzen bieden kans-

rijke trajecten voor leerlingen voor wie het schoolse onderwijs 

geen uitdaging meer biedt.
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Bij de uitwerking van elk van de vraagstukken zullen de aanbeve-

lingen en analyse van de WRR en het CPB over ICT en kennisbeleid 

herkenbaar terug moeten komen. Concreet betekent dat aandacht 

voor de gehele keten van kennisontwikkeling, voor translatiepro-

cessen, voor de menselijke factor, voor experimenteren en voor 

kennisaccumulatie.

van het onderwijs. Dit raakt het hart van leren en onderwijzen en 

dus van de beroepen in het onderwijs.

De WRR geeft daarbij nog de volgende aanbevelingen: zoek naar 

synergie tussen de nieuwe mogelijkheden van ICT en de ontwik-

keling van nieuwe inzichten in de onderwijswetenschappen; biedt 

ruimte aan experimenteergedrag op betekenisvolle schaal, stel 

zeker dat ook in de ontwerpfase daarvan vanuit research een 

stevige input wordt geleverd, organiseer de evaluatiefunctie goed, 

stimuleer en beloon het werken in kennisnetwerken en investeer 

in de menselijke component. Deze aanbevelingen sluiten aan bij 

de strategie die het CPB bepleit en kortweg neerkomt op: onder-

zoeken, experimenteren en evalueren.

Consequenties voor het vervolg

De analyses en aanbevelingen van CPB, Onderwijsraad en de WRR 

geven in aanvulling op het advies Schoolagenda 2010 (AWT, 2002), 

de beleidsverkenning ‘Netwerken in het Onderwijs’ (MOCW, 2002) 

en de bouwstenennotitie ‘ICT en Onderwijs’ van het kabinet (2001) 

een goede basis voor volgende stappen. 

Na de fase van het introduceren van ICT in het onderwijs komt het 

er nu op aan die nieuwe technologie daadwerkelijk te gaan benut-

ten voor de transformatie van de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Eerder is deze omslag benoemd als de omschakeling van “learn to 

use” naar “use to learn” van ICT in onderwijs en leren. 

Dit ingewikkelde vraagstuk van de ‘didactisering’ van de moderne 

technologie overstijgt de kenniskracht van de individuele actoren. 

Dit vraagstuk vraagt zowel interdisciplinariteit als een levendige 

interactie tussen de diverse typen kennisproducenten en soorten 

van kennis. Didactisering van ICT omvat ook het vraagstuk van 

De helft van tiener drop-outs haalt dankzij ICT alsnog 

diploma.

De helft van de leerlingen die vroegtijdig de school verlaten, 

haalt dankzij een uitgekiende ondersteuning via de computer 

alsnog een schooldiploma. Dit resultaat is in Engeland behaald 

met het Notschool-project. Notschool is bestemd voor tieners die 

op school veelvuldig gepest zijn of zich om andere reden door hun 

omgeving buitengesloten voelen. 

Deze groep leerplichtige leerlingen heeft zich van school afge-

Vier in Balans

Door de stichting Ict op School is reeds aangegeven dat de aard 

van de kennis over de integratie van ICT in het onderwijs in 

balans moet zijn met andere zaken die van invloed zijn op het 

gebruik van ICT in het onderwijs: hardware, programmatuur en 

visie. (zie figuur 1, lagina 21)

Het veronachtzamen van kennisontwikkeling of de praktijkvisie 

in de school doet afbreuk aan het rendement van overige inves-

teringen. Een juiste afstemming tussen de verschillende bouw-

stenen is kenmerkend voor situaties waarin ICT succesvol voor 

onderwijzen en leren wordt ingezet. 

leren en professionaliseren. Daarbij gaat het niet alleen om de 

persoonlijke ontwikkeling van docenten maar dit vraagstuk is 

evenzeer verbonden met organisatieverandering en –ontwikkeling 

(Simons, 2002.) 

Feitelijk spreken we over een ingrijpende systeeminnovatie waar 

het gaat om het schakelen van de diverse onderdelen van de 

kennisinfrastructuur voor en van het onderwijs. Nederland kent 

ontwikkelde vormen van begeleiding en advisering van scholen, 

lerarenopleidingen, nascholing, leerplanontwikkeling, leermidde-

lenproductie, toetsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. 

Elk voor zich functioneren deze voorzieningen echter te veel 

in isolatie en is hun receptie van moderne kennis over ICT als 

‘enabling technology’ nog volstrekt onvoldoende. Daarnaast is de 

translatie van kennis tussen deze instellingen ontoereikend. (AWT, 

2002; VCOO 1998, PROO 2001) 

Geconcludeerd kan worden dat het tijd is voor een kennisoffensief 

rond ICT en onderwijs. Na het vervullen van een aantal rand-

voorwaarden voor de integratie van ICT komt het er nu op aan 

het gebruik verder te verbreden en verdiepen. Daarvoor is een 

op innovatie gericht onderzoeksprogramma met experimenten en 

een brede kennisoverdracht noodzakelijk! Zonder een initiërende 

en stimulerende rol van de overheid zal de gewenste dynamiek 

niet ontstaan.

Een dergelijk programma moet op zoek naar een aantal belofte-

volle initiatieven om aan de integratie van ICT in het onderwijs 

in de context van een kennisintensieve samenleving nieuwe impul-

sen te geven. 

Samenvattend: in een dergelijk programma dienen verschillende 

vraagstukken een plaats te krijgen: 

keerd. Thuisbegeleiding en andere vormen van ondersteuning zijn 

bij deze drop-outs zonder resultaat gebleven. In het Notschool-

project ontvangen de leerlingen een computer, printer en een 

snelle internetverbinding. Via het besloten werkgebied van het 

Notschool-computersysteem komen de leerlingen in contact met 

lotgenoten en begeleiders. Uitgangspunten van de Notschool-

aanpak zijn gelijkwaardigheid, erkenning van persoonlijke inte-

resse en het stimuleren van leerervaringen. De sleutel voor het 

succes van Notschool is de communicatie en de begeleiding die 

zonder de inzet van ICT op een vergelijkbare manier niet mogelijk 

zou zijn geweest.  

Meer info: http://www.notschool.net
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> Figuur 1
Vier in balans (Ict op School, 2001)
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Ook de Inspectie van het Onderwijs ( 2001) wijst in een analyse 

over 4 jaar ICT-beleid op het belang van  kennisintensivering. 

In het volgende hoofdstuk gaan we op zoek naar de contouren 

van een dergelijk innovatieprogramma door een analyse te maken 

van de inhoudelijke en procesmatige leemtes in het bestaande 

onderzoeks- en ontwikkelingswerk in Nederland.

Nieuwe kennis noodzakelijk als input voor scholen.

Naast moed om de achterblijvende scholen te prikkelen en 

uithoudingsvermogen om de condities voor de grote middenmoot 

blijvend te stimuleren is ook zorg nodig voor de voortrekkers in 

het proces. In alle sectoren zien we dat de ervaringen van de 

voortrekkers essentieel zijn om het pad voor het peloton en de 

achterblijvers te effenen. Deze zorg vraagt om de inzet van de 

reguliere instrumenten uit elk technologiebeleid van de overheid. 

Ook het onderwijstechnologiebeleid is gebaat bij onderzoek en 

ontwikkelingswerk, experimenteren, creatieve combinaties van 

ontwerpers, vormgevers, onderzoekers en ‘ICT-eminenties’ uit de 

praktijk van het onderwijs. In diverse landen zijn voorbeelden 

te zien van dit type innovatieprogramma's, gericht op nieuwe 

leeromgevingen, nieuwe interfaces, nieuwe kleine hulpmiddelen 

voor het onderwijs van morgen. We kunnen hierbij aanhaken. 

Nederland hoeft niet achter te blijven om hierin te investeren. 

De ingrediënten voor een betekenisvolle kennisontwikkeling zijn 

er, maar om die los te trekken zijn wel regie en samenwerking 

gewenst. De losse onderdelen van de kennisketen rond ICT 

en onderwijs moeten uitgedaagd worden tot samenspel. Naast 

onderzoeksinstellingen en ontwerpersgroepen dienen ook de lera-

renopleidingen hierin een vooraanstaande rol te gaan spelen. Het 

ware dienstig indien een aantal kenniskringen in het HBO dit 

kennisweb rondom de lerarenopleidingen en de scholen met een 

opleidingsfunctie gaat weven. 
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Cirkel met bouwstenen voor kenniscompilatie

         2.1 > Een inhoudelijke ordening

De vraagkant van kennis

Onderwijs manifesteert zich in een groot aantal verschijningsvor-

men. Ondanks grote verschillen in de wijze waarop onderwijsin-

stellingen zijn georganiseerd en de variaties in onderwijsleersitu-

aties, zijn er gemeenschappelijke kenmerken tussen die verschil-

lende onderwijssituaties. Deze kenmerken vormen een bruikbaar 

kader voor het analyseren van de inrichting van onderwijs binnen 

verschillende contexten. 

Een samenvattend overzicht van het krachtenveld dat van invloed 

is op de inrichting van onderwijsleersituaties is weergegeven in 

figuur 2 (pagina 23). Deze figuur stelt het leerproces centraal 

omringd door bouwstenen die daarvoor noodzakelijk zijn. 

De inrichting van onderwijsleersituaties wordt op de eerste plaats 

gekenmerkt door een rolverdeling tussen leraar en leerling. 

Daarbij is de leraar verantwoordelijk voor het arrangeren van 

condities voor leren. De ruimte voor leren is door de komst 

van ICT-toepassingen sterk toegenomen (Nevejan, 2001). Naast de 

gebruikelijke fysieke leeromgeving is er nu ook een virtuele leer-

omgeving beschikbaar. Het aantal educatieve functies van ICT 

neemt nog steeds toe met de ontwikkeling van nieuwe techno-

logieën en representatievormen. Vooral van de digitale externe 

representaties in de vorm van schematisering en visualisering 

wordt veel verwacht. Het begrip ‘externe representatie’ betreft 

moderne, deels digitale varianten op bekende hulpmiddelen als de 

kralen en het honderdveld van Montessori, de betekenis van het 

spel voor het leren in de opvattingen van Vygotskij en Piaget 

en de schuurpapieren letters in de leesmethode van Kooreman. 

2. Ordeningskader voor de kennisketen 
rond ICT en het leerproces

Welke functies kunnen de digitale varianten vervullen in moderne 

leer-en onderwijsprocessen? In de nationale en internationale 

wetenschappelijke literatuur wordt het nomologisch netwerk rond 

externe representaties mede onder invloed van de informati-

sering- en digitaliseringshulpmiddelen verder uitgesponnen. In 

toenemende mate komen externe representaties in de vorm van 

op ICT gebaseerde hulpmiddelen beschikbaar. Vragen rond vorm-

geving, wijze van gebruik en effectiviteit vergen nader onderzoek. 

Welke rol kunnen dergelijke tools vervullen in een onderwijsomge-

ving en aan welke eisen moeten ze voldoen om als krachtig instru-

ment te fungeren. Dit wordt ook wel aangeduid met de vraag 

naar de ‘affordances’ (Van den Dool et al 2003). Tegelijkertijd 

neemt het aantal (combinatie)mogelijkheden van a-synchrone en 

synchrone communicatie toe. 

Deze ontwikkelingen impliceren dat er meer bouwstenen beschik-

baar zijn voor het inrichten van leersituaties. Vanuit het perspec-

tief van de leraar is daarmee het arrangeren van condities voor 

leren c.q. het leraarschap, veel complexer geworden. De ene leraar 

ervaart dit als een extra belasting en taakverzwaring. Voor andere 

leraren biedt het de mogelijkheid nieuwe vormen van leren te 

realiseren en draagt ICT juist bij aan de aantrekkelijkheid van het 

leraarsberoep.

Het tweede kenmerk van situaties waarin gesproken wordt van 

onderwijs is dat deze situaties vanuit het perspectief van de 

lerende gericht zijn op vermeerdering van kennis en/of vaardighe-

den. Met andere woorden: er is sprake van doelen en inhouden die 

met het onderwijs worden nagestreefd. 

Ten slotte wordt ten behoeve van het onderwijs dikwijls gebruik-
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B.
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7.
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9.
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onderwijsproblemen

> Tabel 1
Onderzoeksmatrix ICT en leerproces

gemaakt van materialen die ondersteunend zijn voor het bereiken 

van de gestelde doelen. In aansluiting op de analyse in paragraaf 

1.3 over de veranderingen in het kennisbegrip onder invloed van de 

penetratie van ICT in de samenleving, ontstaan ook andere doelen 

voor het onderwijs. De combinatie van leraarsrol, lerende, doelen, 

inhouden en materialen vormen samen het directe krachtenveld 

dat van invloed is op het ontstaan van leerprocessen. Dit betekent 

dat ten behoeve van de analyse van leerprocessen weliswaar de 

afzonderlijke bouwstenen geïdentificeerd kunnen worden maar 

voor de totstandkoming van leerprocessen is de aanwezigheid 

van elk van de elementen vereist. Het samenbrengen van leraar, 

lerende, leerinhoud en materialen wordt ook wel aangeduid met 

het primaire proces van het educatief systeem. Verder wordt dit 

proces indirect beïnvloed door: 

a)     de school als organisatie (management, bestuur, ouders); 

b)     de samenleving (lokaal, regionaal, nationaal en 

         internationaal).

De aanbodkant van kennis

Kijkend naar de inhoudelijke ontwikkelingen in nationale en inter-

nationale onderzoeks- en innovatieprogramma’s, geeft de matrix 

in tabel 1 (pagina 25) een beeld van typen inhoudelijke leemtes in 

het onderzoekslandschap rond ICT en leren. 

Voor een onderzoeksprogramma dat ook beoogt bij te dragen aan 

fundamentele kennis over ICT die toepasbaar is binnen het leer-

proces, kunnen we aansluiten bij een eerder opgesteld overzicht 

van de kennisontwikkeling voor ICT en onderwijs. In de 

onderzoeksprogrammeringen voor ICT en onderwijs ten behoeve 

van de programmaraad onderwijsonderzoek (PROO) van NWO 

is een zogenoemde Educatieve Technologiematrix ontwikkeld 

waarin de belangrijkste trends in het onderzoek bijeen zijn 

gebracht. ( zie PROO 2002, Van den Dool et al., 2000 en Van den 

Dool et al., 2002) 

 

In het kader van Bsik wordt het accent gelegd op ICT als een basis 

technologie en op het belang van het ontwikkelen van funda-

mentele kennis. In de context van ICT en het leerproces liggen 

hier goede aanknopingspunten om door middel van ICT concep-

ten en technologieën te beproeven met toepassingsmogelijkhe-

den binnen het onderwijs en leren. Voor het fundamentele, ‘harde’ 

ICT-onderzoek kan de nadruk liggen op de cellen 1, 2, 4 en 5 

(zie tabel 1, pagina 25) maar voor kennisprojecten gericht op de 

ontwikkeling van innovatieve toepassingen ook op 6 en 7, 8 en 

9. De ontwikkeling van kennis op basis van praktijkervaringen en 

expertise omvat de cellen 7, 8 en 9.  Wanneer we een link leggen 

met de beleidsagenda van de minister van OCenW en -breder- met 

het kabinetsbeleid dan komen ook de vraagstukken ad 3, 6 en 9 

in beeld.

Wanneer we de actuele stand van Nederlands onderzoek relateren 

aan de hoofdthema’s van deze matrix dan zien we het volgende 

(zie figuur 3, pagina 26).

Op grond van typeringen die wetenschappers aan hun eigen 

onderzoek toekennen, blijkt dat de inhoud van het merendeel van 

de in totaal 73 geïnventariseerde onderzoeken op het gebied van 

ict en onderwijs betrekking heeft op microniveau: gedrag leerling, 

gedrag leraar, leerinhouden en gebruik van ict-materialen. Deze 

vier onderwerpen vormen samen de bouwstenen voor de inrich-

ting van leersituaties. In veel mindere mate is vanuit het weten-

schappelijk onderzoek aandacht voor de invloed van ict op 
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management en organisatie van leren op school: het zogenoemde 

meso-niveau. Het minst wordt onderzoek gedaan naar vraagstuk-

ken op macro-niveau zoals de invloed van ict op de samenleving 

en de bijdrage van ict bij de invulling van de maatschappelijke 

functies van het onderwijsbestel.

(zie voor meer details van de uitkomsten van deze survey naar 

het onderzoekslandschap http://www.observETory.com en http://

www.ictopschool.net)

Relatie met systeeminnovatie

Het overzicht weerspiegelt aspecten van systeeminnovatie. In 

feite is het hele vraagstuk van leren in de kennissamenleving 

en wat de betekenis van ICT kan zijn voor het anders inrichten 

van leerprocessen een enorme uitdaging in termen van systeemin-

novatie. Dat heeft enerzijds te maken met vraagstukken op het 

niveau van de school. Hoe kan de school daadwerkelijk centraal 

komen te staan en ook een eigenstandige en actieve plaats krij-

gen in de kennisketen rond de educatieve functies van ICT. Dat 

brengt ook direct de vraag mee op welke wijze onderwijspersoneel 

als moderne professional een actieve en constructieve rol kan 

krijgen in de kennisketens. Daarmee komen ook vraagstukken op 

de agenda rond de betekenis van praktijkonderzoek, docenten als 

onderzoekers, Modus II kennis, kenniscreatie in de praktijk, uitwis-

selen van dergelijke kennis en de verbinding met andere kenniske-

tens in de sfeer van de opleidingen en de wetenschap. (zie ook 

par 2.2)

Er bestaat een grote behoefte aan een kritisch constructieve 

bijdrage vanuit de onderwijswetenschappen en aanpalende disci-

plines aan het noodzakelijke herontwerp van het onderwijs. 

Centraal daarin staat de vraag naar meer variëteit. Scholen die als 

educatieve ondernemers een variatie aan oplossingen zullen gaan 

uitproberen om de crisis van de school af te wenden zijn gebaat 

bij prototypes van educatieve ontwerpen die al experimenterend 

verder uitgelijnd kunnen worden. Cruciaal daarbij is dat die 

ontwerpen niet alleen een robuust conceptueel model moeten 

bevatten maar ook zodanig concreet gemaakt moeten kunnen 

worden dat het scholen en onderwijspersoneel stimuleert ermee 

aan de slag te gaan. Methodisch liggen hier uitdagingen voor de 

vormgeving van design-experiments (Bereiter, 2002; AWT, 2002; 

WRR 2002) en kennismanagement. (Nonaka en Tacheuki 1995; Von 

Krogh, Icho en Nonaka 2001; Brown en Duguid 2002). Een nadere 

uitwerking komt aan bod in paragraaf 3. en 4.

         2.2 > Een procesmatige ordening

De kenniscirculatie in de wereld van de praktijk van het onderwijs 

kan als volgt worden weergegeven. (zie figuur 4, pagina 28)

Voor de onderwijspraktijk vervult de ontwikkeling en verspreiding 

van zogenoemde ‘survival knowledge’ een belangrijke functie. Het 

gaat daarbij om kennis die het onderwijs nodig heeft voor een 

effectieve en efficiënte inrichting en organisatie van leerproces-

sen. Vraagstukken uit samenleving en de onderwijspraktijk zijn 

voor de keten richtinggevend. Deze vragen en behoeften zijn 

echter meestal diffuus en divers. Om meer geëxpliciteerde vragen 

boven tafel te krijgen worden hulpmiddelen ofwel tools ingezet. 

Dit is een benadering die Ict op School volgt. Voor dit doel 

worden checklists of vragenlijsten ontwikkeld (zie bijvoorbeeld 

de http://www.isctopschool.net voor de Vier in Balanstest en de 

zogenoemde ICT-boom voor explicitering van onderwijsvisie) die 

behulpzaam zijn bij de vraagarticulatie. Wanneer er sprake is van 

ict-materialen

gedrag leerling

leerinhoudenict en 
samenleving

gedrag leraarmanagement 
en organisatie

100

50

0

Toelichting: Belang van onderzoeksthema’s in Nederlands ict-onderwijsonderzoek anno 2003 (0 = resultaten van onderzoek niet van 

toepassing voor het domein; 100 = volledig van toepassing)

> Figuur 3
Onderzoeksaccenten in Nederlands ICT- en onderwijsonderzoek.
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een geëxpliciteerde vraag dienen zich voor beantwoording grof-

weg twee benaderingen aan. De eerste benadering is bestemd 

voor vragen waarvoor een antwoord beschikbaar is. In dat geval is 

het ontsluiten van bestaande informatie ofwel kennisuitwisseling 

toereikend om te komen tot beantwoording van de vraag. Deze 

benadering wordt ook wel aangeduid met de zogenoemde ‘stock’ 

benadering: kennis is op voorraad beschikbaar. De tweede benade-

ring betreft vragen waarvoor geen pasklaar antwoord beschikbaar 

is. Om te komen tot beantwoording van de vraag dient een proces 

van kennisontwikkeling te worden opgestart. Dit proces resul-

teert uiteindelijk in uitbreiding van de beschikbare kennis die in 

aanmerking komt voor kennisuitwisseling. Laatstgenoemde bena-

dering wordt ook wel aangeduid met de ‘flow’-benadering waar-

mee het procesmatige karakter tot uitdrukking komt. 

Het stimuleren van de flow benadering heeft ook direct van doen 

met het mobiliseren van ‘kennisactivisten’ in de vorm van experts, 

mentors, ‘ICT-eminenties’ uit de praktijk en andere varianten van 

‘facilitators’ die door hun persoonlijke expertise in staat zijn 

kennis binnen de praktijk van de scholen te brengen, op maat 

te maken, levend te maken, enzovoort. Dit is de Modus II-wereld. 

(zie Schoolagenda 2010, zie ook Sypredem 2002, zie ook verslag 

ICT-eminenties, Inspectie van het Onderwijs 2002)

De kenniscirculatie in de wereld van het onderzoek is al jaren veel 

systematischer ontwikkeld (zie figuur 5, pagina 30). Mogelijk zelfs 

zo systematisch dat het er wel eens op lijkt dat het zelf schrijven 

van artikelen belangrijker is dan het kennisnemen van artikelen 

en resultaten van anderen. 

Figuur 5 laat de ontwikkeling van zogenoemde ‘advancement 

knowledge’ zien. Uitgangspunt is de ontwikkeling van nieuwe 

kennis en inzichten. Dit is bij uitstek het domein waarop universi-

teiten zich profileren. Nogmaals, het interne systeem als zodanig 

functioneert wel; in termen van publicaties wordt output geprodu-

ceerd, maar de vraag naar de outcome in termen van effecten op 

de onderwijspraktijk wordt veel minder positief beoordeeld.

Over de problemen in de aansluiting tussen onderwijsonderzoek 

en de onderwijspraktijk is al door velen een verhandeling uiteen-

gezet. Zie VCOO, 1998; zie PROO, 2001; zie Educational Research 

as a Elusive Science, 2000; zie Bunderson, 2001; zie AWT, 2002; zie 

Sypredem, 2002; zie Hargreaves,1996; zie OECD, 2001; zie Bereiter 

2002b, etc., etc.

De belangrijkste conclusie uit elk van die verhandelingen is dat, 

naast het vraagstuk van de lagere status die aan toepassingsge-

richt onderzoek wordt gehecht, de belangrijkste problemen in de 

relatie worden veroorzaakt door het gebrek aan wisselwerking en 

door het gebrek aan dynamiek in het benutten van organisatori-

sche mogelijkheden tot krachtenbundeling. In figuur 6 (pagina 31) 

is de ontbrekende kennisuitwisseling tussen onderzoekswereld en 

praktijkwereld nader gepositioneerd.

         2.3 > Combineren van twee werelden: 

         onderzoek en praktijk

In figuur 7 (pagina 33) hebben we de twee werelden van kennis-

ontwikkeling, praktijk en wetenschap, opnieuw getekend maar nu 

analyseren we de vraag waarom ze elkaar zo slecht bereiken. Op 

diverse onderdelen in het proces van kennisontwikkeling blijken 

er leemtes te bestaan. De wetenschappelijke en de praktische 

maatschappelijke 
ontwikkelingen/
eisen ontwikkeltrajecten

praktijkkennis

lokale innovaties

communities 
of practice/ 
netwerken

articuleren vraag

tools
ervaring/
kennis

kenniscirculatie in
de onderwijspraktijk

> Figuur 4
Kenniscirculatie in de wereld van de onderwijspraktijk
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"? kennisuitwisseling, kennistranslatie ?"
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schappelijke
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programmering selectie onderzoek
kennis
uitwisselen via
publicaties
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leren van
elkaar

- k e n n i s c i r c u l a t i e  i n  d e  p r a k t i j k w e r e l d -

praktijk-
mensen leren
van elkaar

beschikbare
(praktijk)kennis
uitwisselen

tools experiment

vragen en be-
hoeften samen-
leving/onderwijs-
veld = survival
knowledge
(diffuus)

verzamelen
en ordenen
geëxpliciteerde
vraag

> Figuur 6
Positionering van kennisuitwisseling tussen onderzoekswereld en 
praktijkwereld 

wetenschappelijke
publicaties/
communicatie

onderzoek

fundamentele kennis

programmering ervaring/kennis

kenniscirculatie in de
onderzoekspraktijk

maatschappelijke
ontwikkelingen

focus

> Figuur 5
Kenniscirculatie in de onderzoekswereld
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wetenschappelijke
publicaties/
communicatie

maatschappelijke
ontwikkelingen focus onderzoek fundamentele kennis
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vaties

ontbreken van
effectieve
communicatie
gericht op
werkvloer

ontbreken van
wetenschappelijk
netwerk

> Figuur 7
Analyse leemtes in de doorstroom van kennis

kringloop kunnen elkaar in diverse fasen van de ‘kennisontwik-

kelingscyclus’ slecht bereiken! Deze wat preciezere analyse van 

het vraagstuk maakt ook genuanceerder oplossingen mogelijk. De 

combinatie van de beide plaatjes helpt ons de huidige activiteiten 

te ordenen. Tevens kunnen we zichtbaar maken waarom de cycli-

sche kennisontwikkeling nauwelijks input levert aan de keten van 

‘survival knowledge’. Hier is sprake van een institutionele, perso-

nele en culturele systeemscheiding. 

De grote vraag is dus hoe ‘survival knowledge’ en (het aanbod van) 

wetenschappelijke kennisontwikkeling beter op elkaar kunnen 

worden afgestemd. Beter nog, hoe de interactie tussen die twee 

werelden gedynamiseerd kan worden.

De meest robuuste benadering tot nog toe voor het begrip krijgen 

van de interactie tussen de twee vormen van kennis en mogelijk 

ook de twee werelden van kennis is het in figuur 8 (pagina 34) 

kwadrant van Nonaka en Tacheuki (1995).

Wanneer we de systeemscheiding tussen de twee werelden van 

onderwijsonderzoek en andere research met betekenis voor het 

onderwijs en die van de onderwijspraktijk nu aan elkaar proberen 

te relateren met behulp van de spiraal van Nonaka, dan ontstaat 

het onderstaande beeld zoals geschetst in figuur 9 (pagina 35).

De grote vraag is hierbij overigens of de fasering van Nonaka 

(socialisatie, etc) overeenkomt met de onderscheiden stadia van 

ontwikkeling bij de ‘advancement knowledge’ en de ‘survival 

knowledge’. Een en ander betekent dat nader geanalyseerd moet 

worden welke problemen er in de kenniscirculatie in de onderwijs-

praktijk zitten, welke problemen er in de kenniscirculatie in de 

wetenschappelijke praktijk zitten, hoe leemtes en faseringen wel 

en niet op elkaar aansluiten. Daar gaan we in hoofdstuk 4 nader 

op in. Het kan zijn dat de ‘Nonaka Spiraal’ veel frequenter moet 

‘lopen’ tussen de twee werelden. Dat betekent ook dat bij het 

ontwikkelen van criteria voor een op innovatie gericht onderzoeks-

programma rekening gehouden moet worden met diverse typen 

van projecten. In hoofdstuk 4 volgt een eerste poging tot operati-

onele uitwerking van een dergelijke typologie. 

De gehele keten van kennisgeneratie, kennisborging en kennisver-

spreiding ten aanzien van de onderwijskundige integratie van ICT 

in het onderwijs zal op functioneren nagelopen moeten worden. 

In dit verband is het opvallend te zien dat wanneer de minister 

van LNV besluit de kennisinfrastructuur op het terrein van de 

gen-technologie te versterken, dan het gehele brede spectrum aan 

technologieinstrumenten, inclusief research, testbeds en experti-

severspreiding, wordt ingezet en voorzien van een forse som geld. 

Hoe anders is dat in de sfeer van het onderwijs, waar de overheid 

lijkt te verwachten dat met het beschikbaar stellen van gelden 

voor ICT-apparatuur en internettoegang het innovatieve gebruik 

als vanzelf zal ontstaan.

Geen enkele actor in het netwerk van de kennisinfrastructuur 

voor het onderwijs behoeft op de andere partijen in het netwerk 

te wachten. Elke plek in de keten kan zelf in beweging komen. 

Voor een stevige start kan regie en stimulering wel behulpzaam 

zijn. We gaan in het volgende hoofdstuk na waar het inhoudelijk 

en procesmatig dan om zou moeten gaan.
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Dynamisering van de kenniscirculatie
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> Figuur 8
De kenniscirculatie volgens Nonaka
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De aard van de vraagstelling en beschikbaarheid van aanwezige 

kennis is bij elk afzonderlijk onderzoek bepalend voor de nadruk 

die wordt gelegd op een meer fundamentele dan wel toegepaste 

onderzoeksbenadering. Het toegepast onderzoek kenmerkt zich 

door integratie van de bouwstenen uit fundamenteel onderzoek 

en het geschikt maken daarvan voor toepassing in leerprocessen 

binnen de onderwijspraktijk. Voor zowel fundamenteel als toege-

past onderzoek geldt dat vraagstukken uit de praktijk van het 

onderwijs richtinggevend zijn voor kennisontwikkeling. 

Onderwerpen die binnen de verschillende thema’s aan bod kunnen 

komen zijn in figuur 10 (pagina 38) volgens de eerder gepresen-

teerde indeling van de kenniscirkel (zie figuur 2, pagina 23) nader 

uitgewerkt.

         3.2 > Ontwikkelingen in het onderzoeksveld

Het onderzoeksveld op het gebied van ICT en leren is te ordenen 

aan de hand van onderzoeksthema’s en onderzoeksbenaderingen. 

Het resultaat is een matrix die in tabel 2 (pagina 39) is weerge-

geven. De matrix is een gecomprimeerde weergave van de indeling 

die eerder gepresenteerd is in tabel 1 (pagina 25). Bij de onder-

zoeksbenaderingen wordt onderscheid gemaakt tussen (A) grens-

verleggend ICT-onderzoek (gericht op ontwikkeling van nieuwe 

ICT-toepassingen) en (B) het codificeren van praktijkkennis 

(waarmee we, uitgaande van praktijksituaties en praktijkerva-

ringen, leren begrijpen, systematiseren en vastleggen waarom 

ICT-toepassingen wel of niet werken). 

De onderzoeksthema’s omvatten (a) educatieve functies en affor-

dances van ICT, (b) het organiseren van leren met behulp van ICT 

op het niveau van individu en organisatie, (c) ICT als facet van 

maatschappelijke onderwijsvraagstukken. Voorbeelden van vraag-

stukken die binnen de verschillende onderzoeksthema’s aan bod 

kunnen komen, maken deel uit van het overzicht in tabel 2.

Gewenste aard van het onderzoek

De aard van een vraagstelling stelt specifieke eisen aan het 

design van onderzoek. Uitgangspunt voor de onderzoeksbijdrage 

in het kader van Bsik is het vinden van oplossingen voor vraag-

stukken met een prioritair (onderwijs)economisch en maatschap-

pelijk belang. 

De in wetenschappelijke kring dominante (postpositivistische) 

onderzoeksbenadering van theorievorming op basis van hypo-

thesetoetsing binnen (quasi) experimentele designs is daarmee 

niet op voorhand de enige bruikbare aanpak voor kennisont-

wikkeling. Andere benaderingen zoals case studies, simulaties, 

design research, ontwikkelingsgericht- of ontwerpgericht onder-

zoek worden evenzeer bruikbaar geacht. Niet de onderzoeksbe-

nadering maar het op te lossen probleem is bepalend voor de 

adequaatheid van een onderzoeksopzet. Dit geldt evenzo voor het 

eerder gemaakte onderscheid tussen grensverleggend onderzoek 

en het codificeren van praktijkkennis.

De vraagstukken in de onderwijspraktijk (zie par. 3.1) dienen zich 

zelden aan volgens de lijnen van bestaande wetenschapsgebieden. 

Voor het vinden van oplossingen van vraagstukken in de onder-

wijspraktijk is het daarom noodzakelijk dat er bij de uitvoering 

van onderzoek sprake is van een multidisciplinaire aanpak. De 

AWT pleit in dit verband van een transdisciplinaire aanpak (AWT, 

2002). Naast het combineren van inhoudelijke domeinen is het 

van belang verschillende onderzoeksbenaderingen met elkaar te 

3. Uitgangspunten voor een op innovatie 
gericht onderzoeksprogramma

Uitgangspunten voor verdere kennisontwikkeling op het gebied 

van ICT en leerprocessen zijn:

1) vragen uit de onderwijspraktijk

2) ontwikkelingen in het onderzoeksveld

3) aansluiting bij Bsik-thema’s

Voor elk van deze uitgangspunten volgt hierna een toelichting.

         3.1 > Vragen uit de onderwijspraktijk

In Nederland wordt naar internationale maatstaven weinig weten-

schappelijk onderzoek op ICT-gebied verricht (Taskforce ICT-en-

kennis, 2001; ICT-toets , 2002). Door achterblijvende diepte-inves-

teringen in ICT-onderzoek mist Nederland kansen om op deelter-

reinen een voorhoederol te spelen en loopt het een groot risico 

de internationale aansluiting op middellange termijn te verliezen 

(Concurreren met ICT-competenties, EZ, 2000).

De bijdrage van onderwijsonderzoek aan het oplossen van onder-

wijsvraagstukken is beperkt. In de afgelopen decennia is zowel 

nationaal als internationaal slechts een beperkte kennisbasis 

ontwikkeld die voldoet aan eisen van wetenschappelijke en prak-

tische bruikbaarheid (Hargreaves, 1996, OECD, 2001, Desforges, 

2001, Oakley, 2002). De aanpak van wetenschappelijke kennisont-

wikkeling op het gebied van het onderwijs wordt getypeerd als 

omslachtig en indirect (Shavelson and Towne, 2001).

Uit een drietal onderzoeken die in september 2002 in opdracht 

van Ict op School door het NIPO zijn uitgevoerd (Nipo 2002a,b,c), 

blijkt dat er in de onderwijspraktijk op het gebied van ICT 

behoefte is aan antwoorden op vragen zoals:

- Welke strategieën zijn geschikt om ICT te implementeren in het 

onderwijs?

- Hoe effectief is interactief leren?

- Hoe moet ik het onderwijs organiseren om effectief gebruik te 

maken van computertoepassingen in de klas?

- Is er een specifieke didactiek voor leerlingen in basisonderwijs, 

vmbo, havo/vwo?

- Hoe kunnen computers worden ingezet bij het lesgeven zonder 

dat het leidt tot taakverzwaring voor de docent maar juist taak-

verlichting biedt?

- Welke eisen stelt een constructivistische onderwijsbenadering 

aan software, content en tools?

- Is open source software (OSS) bruikbaar en betrouwbaar voor het 

onderwijs?

- Wat is de kwaliteit en effectiviteit van educatieve software?

- Hoe kun je samenwerking tussen scholen op het gebied van 

ICT (gezamenlijk netwerk, beheer, inkoop, scholing) bestuurlijk 

verankeren?

- Wat zijn voor een school de kosten en baten van een digitale 

leeromgeving (TQO)? Idem portal functionaliteit?

- Hoe krijgen leerlingen en docenten veilig vanuit huis toegang tot 

de elektronische onderwijsmaterialen en gegevensbestanden van 

de school?

Uit een dergelijke baaierd aan vragen blijkt wel dat het noodzake-

lijk is deze vragen in een iteratief proces verder te verdiepen en 

te concretiseren. Voor beantwoording van dit soort vraagstukken 

uit de onderwijspraktijk is fundamenteel onderzoek even belang-

rijk als op de praktijk gericht onderzoek. Beide benaderingen zijn 

complementair aan elkaar.
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ict en leren
Onderzoeksmatrix

A.
Grensverleggend onderzoek
ICT-E onderzoek
naar nieuwe ICT-toepassingen
en de mogelijke betekenis voor
leren en onderwijs

1.
- Nieuwe interfaces, multimedia
neurale netwerken, 
- mindtools
- Vanuit de gewenste transfor-
matie op zoek naar het combi-
neren van bestaande en bruik-
bare tools 

2.
- Nieuwe organisatieontwerpen
- Nieuwe rollen voor lerenden en
onderwijzenden
- leerproces centraal
- Nieuwe blended concepts

3.
- ICT in de cultuur van groepen
jongeren,
- betekenis beeldcultuur

- Het beroepsbeeld van de
professional in het onderwijs
als kenniswerker
- levenslang leren
- schooluitval / voortijdig
schoolverlaten

B.
Ontwikkeling van
gecodificeerde praktijkkennis
rond de educatieve integratie
van ICT in het leren en
onderwijzen

4.
Praktijknabije kennis over de 
inzet van reeds bestaande ICT-
vormen: ‘gebruiksaanwijzing’
bij de gereedschapskist

5.
Protocollen, handreikingen
heuristieken en algoritmen voor
het werken in de moderne
leeromgeving

6.
Gesystematiseerde
ervaringskennis en 
heuristieken op basis van
praktijkexperimenten.
Betekenis ICT voor een grotere
variëteit aan onderwijsperso-
neel, de ontwikkeling van een
‘Notschool’ of gevarieerde
mediamix voor leerlingen die in
het reguliere onderwijs niet
verder komen

a.
Educatieve functies en
affordances van ICT

b. 
Organiseren en arrangeren
van condities voor leren
(micro en meso)

c.
ICT als facet van
onderwijsontwikkelingen in
de samenleving (macro)

> Tabel 2
Gecomprimeerde onderzoeksmatrix voor ICT en leren 

> Figuur 10
Overzicht van inhoudelijke thema’s die in de praktijk van invloed 
zijn op ICT-rijke arrangementen voor leren 
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1.
ict aspecten binnen Bsik en de
verbinding met vragen rond
ict in leren

1.
Multimedia

Tools, intuïtieve interfaces, personaliseren,
user models

Dit behoort tot de kernvraagstukken rond
de ontwikkeling van een nieuwe generatie
leeromgevingen en mindtools als virtuele
externe representatie, zie ook visual
argumentation

2.
Embedded and Distributed Systems

Enabling technologies, ingebouwde
intelligenties

Ook dit behoort tot de uitrusting in
werkelijk interactieve en gedistribueerde
leeromgevingen waarin ‘offload’ tijdens het
leren mogelijk is

3.
Informatica en Software

Neurale netwerken en lerende systemen; 
zowel voor leren als onderwijzen zullen die
in toenemende mate belangrijk worden

Vormen de pijlers onder de volgende
generatie ‘leertools’. Met name ook de
ontwikkelingen in de sfeer van digital
game based learning.

Signaalwoorden Relatie met leertechnologie

4.
Breedband 

Wired and wireless access Breedband zal voor leren en gebruik van
daadwerkelijke interactiviteit onontbeerlijk
zijn. Distributie van de leeromgeving en
portabiliteit van devices en leerprocessen 
idem. Zie ook levenslang leren en leren op
de werkplek, thuis, onderweg etc.,

5.
ICT-Netwerken en Grids

Virtual Labs en Middleware De ESP van de toekomst zal een ‘blended’
arrangement uitserveren waarvoor dit type
technologie de basis biedt. Ook trouwens
voor het NET als een onderzoeksomgeving
voor het onderwijs. (digital tracking and
tracing)

> Tabel 3
Verbinding van ICT en leren met ICT-zwaartepunten Bsik 

combineren. Dit betekent voor het design van onderzoek een 

‘mixed method’ benadering (Creswell, 2002). Daarbij komt elke 

onderzoeksbenadering die bijdraagt aan oplossingen of toepas-

singen die in de praktijk werken, in aanmerking. Dit is een 

pragmatische invalshoek voor kennisontwikkeling waarbij als 

uitgangspunt voor onderzoek geldt het oplossen van problemen 

die zich in de samenleving aandienen. 

         3.3 > Aansluiting bij Bsik-thema’s 

Tabel 3 geeft een overzicht van de vijf ICT zwaartepunten 

binnen Bsik met een aanduiding van enkele signaalwoorden per 

subthema en een concretisering van welke vraagstukken voor ICT 

en het leren van belang zijn. Verbinding met deze thema’s is voor 

beantwoording van vraagstukken op het gebied van ICT en leren 

net zo essentieel als bruggenhoofden voor het bouwen van een 

brug.

De drie uitgangspunten die in dit hoofdstuk zijn toegelicht, 

vormen het vertrekpunt voor het volgende hoofdstuk dat in het 

teken staat van een integraal programma voor onderzoek en 

kennisontwikkeling.
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bijdrage van ICT
aan inrichting

leersituaties

tender voor
oplossing

ontwerp /
constructie van

oplossing in
kennisatelier

realisatie en 
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ordenen selectie reflectie toetsen overdragen
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Toelichting:
1: Vertrekpunt voor kennisontwikkeling zijn logisch geordende
vraagstukken uit de onderwijspraktijk;
2: Selectie van toegeruste allianties met input vanuit ICT-
zwaartepunten (Z) voor beantwoording van vraagstukken via een
tender procedure;

3. Ontwerpen van oplossingen en reflectie in kennisateliers door
samenwerkende partners uit onderwijspraktijk en wetenschap;
4. Toetsen van kennis en oplossingen in praktijkateliers door
samenwerkende partners uit onderwijspraktijk en wetenschap;
5. Overdragen en verspreiden van resultaten naar wetenschap en
onderwijspraktijk.

> Figuur 11
Integraal programma voor kennisontwikkeling en -verspreiding in 
onderwijs en wetenschap 

Deze slotparagraaf bevat een uitwerking op hoofdlijnen van een 

integrale aanpak voor onderzoek en kennisontwikkeling op het 

gebied van ICT en leren. Een dergelijk aanpak is noodzakelijk 

op grond van de argumenten die in het voorafgaande zijn uitge-

werkt. 

De belangrijkste zijn:

-        Het onderwijsveld heeft de ambitie ICT veel vaker dan nu 

het geval is in te zetten voor de inrichting en organisatie van 

leerprocessen. (hoofdstuk 1)

-        Didactisering van ICT-toepassingen overstijgt de kennis-

kracht van individuele actoren. (hoofdstuk 1)

-        Er is sprake van systeemscheiding tussen de werelden van 

onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Om de leemtes in de 

kennisbasis van ICT en leren op te vullen is verbinding en afstem-

ming vereist tussen fundamenteel onderzoek en de dagelijkse 

onderwijspraktijk Optimalisering van de kennisketen impliceert 

systeeminnovatie. (hoofdstuk 2)

-        Uitgangspunten voor kennisontwikkeling zijn (a) prioritaire 

vraagstukken in de onderwijspraktijk; (b) mobiliseren van 

beschikbare expertise in het onderwijsveld, (c) benutten van 

kennis uit ICT-zwaartepunten Bsik. (hoofdstuk 3)

De integrale aanpak wordt hierna geschetst vanuit drie invalshoe-

ken: 

1) een programmatische aanpak voor het dynamiseren van kennis-

ketens. Daarin beschrijven we vooral de beoogde functionaliteit; 

van daaruit zal een institutionele positionering moeten worden 

overwogen; 

2) aansluiting op de landelijke beleidsagenda voor ICT en onder-

wijs waardoor de systematische inzet van ICT kan gaan functione-

ren als een katalysator voor systeeminnovatie;

3) organisatorische uitwerking met een nadere uitwerking van te 

onderscheiden eenheden en betrokken partijen;

         4.1 > Een programmatische aanpak voor het 

         dynamiseren van kennisketens

Op basis van de analyse van kennisbehoeften in de onderwijs-

praktijk, evenals van de gesignaleerde knelpunten in de kennis-

ketens, is het evident dat verbinding en communicatie over en 

weer tussen onderwijspraktijk en wetenschappelijk onderzoek het 

oogmerk dient te zijn van de programmatische aanpak. In het 

proces van dynamiseren van de kennisketens tussen onderwijs-

praktijk en wetenschap zijn vijf functies te onderscheiden: orde-

nen, selectie, reflectie, toetsen en overdragen. De operationele 

invulling van deze functies behoort de onderlinge samenhang 

tot uitdrukking te brengen. Daarmee is de kern van de voorge-

stelde integrale aanpak voor onderzoek en kennisontwikkeling 

geschetst. Schematisch is de programmatische aanpak weergege-

ven in figuur 11 (pagina 43).

Het conceptuele model dat ten grondslag ligt aan de voorgestelde 

programmatische aanpak sluit aan bij de aanbevelingen van Task 

force ICT-en-kennis (2001) en AWT (2002). 

Zo pleit de Verkenningscommissie Kennis van Educatie 2010 

(AWT, 2002) voor een andere organisatie van de educatieve infra-

structuur. Een belangrijk uitgangspunt is dat de klant (scholen-

veld) sturend is voor de kennis die wordt ontwikkeld (in figuur 

aangeduid met 1). Verder dienen de onderzoeksinstellingen, denk-

tanks, adviesbureaus en andere partijen die een bijdrage kunnen 

4. Integrale aanpak voor onderzoek en 
kennisontwikkeling
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> Figuur 
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socialisatie
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tacit learning

externalisatie
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ervaringen analyseren,
waarderen beschrijven,
vastleggen en protocolleren,
appreciative inquiries

internalisatie
testbeds, concepten, 
concretiseren, uitproberen, 
leren door toepassen in 
andere contexten

combinatie
onderzoek reviews, het 
ordenen van concepten, 
repositories, analyse en
synthese van bestaande
kennis

van
ervaringskennis

naar
ervaringskennis

van
formele kennis

naar
formele kennis

- t y p o l o g i e  v a n  k e n n i s p r o j e c t e n -

> Figuur 12
Overzicht van typen (kennis)projecten

leveren aan de vereiste kennisontwikkeling zodanig te worden 

gepositioneerd dat zij onderling kunnen concurreren op een 

kennismarkt met kwaliteit van expertise en prijs (in figuur 11 

aangeduid met 2).

In navolging van het advies van de Task force is het proces 

van kennisontwikkeling gebaseerd op structurele samenwerking 

tussen ontwikkelaars en gebruikers van kennis ‘door het creëren 

van marktplaatsen (fysiek en virtueel) voor het  uitwisselen van 

kennis en het leggen van contacten’. Dit aspect komt in de voor-

gestelde aanpak terug in de zogenoemde ateliers voor kennis-

ontwikkeling (in figuur 11 aangeduid met 3), praktijkateliers voor 

toetsing van ontwerpen (in figuur 11 aangeduid met 4) en een 

kennisdisseminatiepunt (in figuur 11 aangeduid met 5).

De programmatische aanpak omvat vier typen kennisontwikke-

ling die weergegeven kan worden langs de gezichtspunten van 

Nonaka cs. Het gaat om een programmatische combinatie van de 

vier redeneerlijnen. Vier typen van projecten die met elkaar onder-

zoek, praktijkexperimenten, kenniskristallisatie en de kennisaan-

jaagfunctie afdekken. De indeling van deze projecten ordenen we 

weer langs de gezichtspunten van Nonaka cs.

Deze onderscheiden vormen van kennisontwikkeling zijn het 

resultaat van de activiteiten die plaatsvinden in kennisateliers 

en praktijkateliers (in figuur 10 aangeduid met respectievelijk 

nummer 3 en 4).

De gezichtspunten van Nonaka kunnen ook vertaald worden naar 

concrete criteria. Deze criteria kunnen gehanteerd worden bij 

de beoordeling van projectenvoorstellen om zo kenniscirculatie 

zeker te stellen. We beginnen met een nadere beschrijving rechts 

onderin het schema dat is afgebeeld in figuur 12 (pagina 45) en 

gaan dan met de klok mee.

Combinatie

De verspreiding van formele naar meer formele kennis (combina-

tie) stelt bijzondere eisen aan de kwaliteit en beschrijving van de 

onderzoeksbevinding. Allereerst moet worden weergegeven welk 

kennisdomein als uitgangspunt is gekozen en welke aanpalende 

kennisdomeinen zijn betrokken in het onderzoek en wat de relatie 

is tussen het onderzoeksobject en eerder onderzoek. Dat vraagt 

bovendien om een duidelijke afbakening en beschrijving van de 

onderzoeksvariabelen en van de onderzochte en nieuw ontwik-

kelde concepten; al te gemakkelijk wordt oude wijn in nieuwe 

zakken gelegitimeerd door het ontbreken van een helder en 

eenduidig begrippenkader. Dat leidt tot begripsverwarring en 

doublures in het opgebouwde kennislichaam. Een zorgvuldige en 

gevalideerde onderzoeksbeschrijving en verslaglegging is essenti-

eel. 

Bovendien moeten media beschikbaar zijn om onderzoekresul-

taten te ontsluiten. In projectaanvragen zou rekening gehouden 

moeten worden met de tijd en inspanning die het vraagt om de 

onderzoeksresultaten beschikbaar te maken via web-based data-

bases en de resultaten te koppelen met bestaande onderzoeks-

gegevens tot nieuwe concepten. Het overstijgen van de grenzen 

van vakgroepen, faculteiten, universiteiten en landsgrenzen en het 

doorbreken van vakgebieden en disciplines is bij het genoemde 

een krachtig middel. Het vraagt ook ruimte voor meta-onderzoek, 

waarin bestaande concepten worden gewaardeerd en vergeleken. 

(Zie ook het functioneren van observatieposten en repositories in 

par 4.2)

Internalisatie

De verspreiding van formele kennis naar ervaringskennis (interna-

lisatie) begint bij de vraagstelling van het onderzoek. Het zal 
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culatie ingeruimd, maar wordt ze weinig effectief gehanteerd. 

Veel valt in de categorie ‘van horen zeggen’. De vraag is hoe derge-

lijke vormen van kennisuitwisseling effectiever gemaakt kunnen 

worden. Wetenschappelijke kennis op dit gebied kan ook nuttig 

worden aangewend om deze vorm van kennisuitwisseling effec-

tiever en efficiënter te maken en om het kennisrepertoire van 

de ervaringsdeskundige uit te breiden en aan te scherpen. 

Aandachtspunt is dat diverse (internationale) onderzoeken zich 

richten op dit onderwerp, bijvoorbeeld in de vorm van professio-

nalisering van docenten, waarmee gaandeweg een flinke hoeveel-

heid kennis is opgedaan. Een duidelijke positiebepaling voor het 

aangaan van nieuw onderzoek is noodzakelijk.

Naast onderzoeks- en evaluatiewerk zullen projecten in deze cate-

gorie ook een belangrijk deel van de middelen moeten inzetten 

om professionals in de praktijk de gelegenheid te geven de erva-

ringskennis te delen dan wel op te doen. Zie ook ICT-Eminenties, 

ICT-Masterclass en mentoring projecten.

Externalisatie 

Bij de vertaling en verspreiding van ervaringskennis naar formele 

kennis speelt een goed contact met de onderwijspraktijk vanuit 

de wetenschap en vice versa een essentiële rol. Voor de aanslui-

ting van de wetenschappelijke kenniscirkel op die van de onder-

wijspraktijk is het van wezenlijk belang dat er voldoende feeling 

ontstaat voor de vragen en problemen die in de praktijk leven 

en andersom: bij het oplossen van praktijkproblemen is het van 

Criteria en instrumenten voor kennisprojecten in het 

kwadrant internalisatie

Criteria voor onderzoeksvoorstellen:

- gedurende het gehele onderzoek maken ervaringsdeskundigen 

als ‘owner’ deel uit van de onderzoeksgroep

- implementatieplan dat reikt voorbij de einddatum van het 

onderzoeksproject

- overzicht van de wetenschappelijke concepten en modellen die 

als uitgangspunt gehanteerd worden

- onderzoek dient gericht te zijn op implementatie van weten-

schappelijke kennis in praktijksituaties

Instrumenten:

- Leren door doen

- Door toepassen in vergelijkbare (of nieuwe ) contexten, 

- Designexperimenten uitvoeren

- Praktijkexperimenten uitvoeren.

Criteria en instrumenten voor kennisprojecten in het 

kwadrant internalisatie

Criteria voor onderzoeksvoorstellen:

- Welke kenniselementen zijn waardevol en overdraagbaar voor 

anderen?

- Welke andere ervaringsbronnen zijn er binnen dit 

kennisdomein?

- Welke instrumenten zijn effectief bij het uitwisselen van erva-

ringskennis?

Instrumenten: 

- Coaching, modelling, 

- Uitwisselen van ervaring via observatie, imiteren;

- Praktisch oefenen

- ICT-masterclass (zie LTS 2002)

essentieel zijn om ervaringsdeskundigen nauw te betrekken - als 

‘owners’ en niet als praktijkdeskundigen!- bij de opzet, uitvoering, 

evaluatie maar vooral bij de implementatie en doorvoering van het 

onderzoek. De formele kennis die gehanteerd wordt zal daartoe 

bovendien meer ‘schaalbaar’ moeten zijn naar situaties ‘buiten 

het laboratorium’ en zelfs buiten het onderzoeksdomein. Dat is zo 

belangrijk aangezien de werkelijke vertaalslag van formele naar 

ervaringskennis gestalte moet krijgen in de micro-economie van 

de individuele onderwijsgevende, van de individuele leerling, van 

het unieke leermoment. De nadruk bij het onderzoeksontwerp zal 

gericht zijn op ontwerp- en praktijkgerichtheid. Onderzoek dat 

zich op dit kwadrant richt zou getypeerd kunnen worden met de 

term implementatiegericht onderzoek: het in de praktijk brengen  

van inzichten gebaseerd op formele kennis staat centraal. Een 

belangrijk onderdeel van dergelijk onderzoek is ook de vertaling 

van formele concepten en constructen naar kennis en modellen 

die in de praktijk bruikbaar zullen zijn. Daarbij is het zaak te 

voorkomen dat onderzoek ten onder gaat aan een tijdelijk karak-

ter: vaak verdwijnt opgedane kennis weer met het vertrekken van 

de onderzoeker nadat de onderzoeksvraag is beantwoord of de 

geldstroom is opgedroogd. Ook de ervaringsdeskundigen hebben 

hier een verantwoordelijkheid, daar zij de wegen zullen moeten 

kennen binnen wetenschappelijke instellingen die leiden tot 

oplossingen voor alledaagse problemen. Een aansprekend voor-

beeld van deze benaderingswijze is de What Works Clearinghouse 

(http://www.w-w-c.org). Daarbij worden resultaten uit onderzoek 

gebruikt voor beantwoording van vraagstukken uit de onderwijs-

praktijk. Alleen onderzoek dat voldoet aan vooraf overeengeko-

men standaarden van kwaliteit komt in aanmerking om gebruikt 

te worden als kennisbasis voor het ontlenen van praktische hand-

reikingen. Deze aanpak draagt bij aan cumulatie van kennis in 

zowel praktijk als wetenschap. Zie ook de IERI aanpak van de 

National Science Foundation.

Socialisatie

Het verspreiden van ervaringskennis naar ervaringskennis (soci-

alisatie) is een onderwerp dat evenveel aandacht verdient als 

de andere drie genoemde kwadranten. Doorgaans is binnen het 

onderwijs wel een belangrijke rol voor deze vorm van kenniscir-

Criteria en instrumenten voor kennisprojecten in het 

kwadrant combinatie

Criteria voor onderzoeksvoorstellen: 

- heldere formulering van uitgangspunten: eerder onderzoek, 

conceptueel kader 

- overtuigend betoog waarin de toegevoegde waarde van het 

onderzoek voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis 

wordt aangetoond 

- concreet activiteitenplan waarin wordt aangegeven op welke 

wijze de onderzoeksresultaten nuttig en inzichtelijk zullen 

worden gemaakt voor de onderzoekswereld 

- minimaal twee onderzoeksinstellingen zijn betrokken bij het 

onderzoek 

- minimaal twee vakgebieden of disciplines zijn betrokken bij het 

onderzoek 

Instrumenten:

-Het ordenen van concepten, 

-Onderzoeksuitkomsten en geboekstaafde ervaringen in biblio-

theken, 

-Webbased databases. 



pagina 49pagina 48

Onderzoeksopzet en methodologie

Alle programma’s gaan in op welke onderzoeksmethoden worden 

aangemoedigd. Binnen het IERI-programma gaat men het meest 

ver in de beschrijving van eisen, waarbij men onder andere ingaat 

op de steekproef, de interventies, de instrumenten en de te 

kiezen implementatiestrategie. De implementatie, de mate waarin 

projectresultaten zijn te vertalen naar andere settings, en de 

verbinding tussen fundamenteel onderzoek en ‘design experi-

ments’ lopen als rode draad door de verschillende programma’s 

van het NSF.

Samenstelling onderzoeksteam

Veel programma’s gaan uitgebreid in op dit punt. Eisen die 

gesteld worden zijn onder andere: interdisciplinariteit, betrekken 

van het bedrijfsleven bij het voorstel, betrekken van lokale overhe-

den. Kortweg komt de eis neer op het in kaart brengen en actief 

betrekken van alle stakeholders. De meeste programma’s geven 

expliciete verplichtingen van de te betrekken partijen en hun rol: 

“At a minimum, proposed partnerships must include academic 

institutions as the lead and private sector organizations as part-

ners. Partnerships that also include state/local government enti-

ties are strongly encouraged.” 

De deliverables

Tenslotte bevat het ITEST-programma ook specifieke beschrijvin-

gen van de deliverables die verwerkt moeten worden in de onder-

zoeksvoorstellen. Binnen het IERI-programma is een duidelijke 

ontwikkeling waar te nemen in de wijze waarop de criteria de 

afgelopen jaren zijn geformuleerd. Aanvankelijk stond binnen dit 

programma voornamelijk de vakinhoudelijke afbakening centraal. 

In de meest recente criteria is dit verder aangevuld met een veel 

preciezere onderzoeksmatige invulling, waarbij de onderzoeks-

voorstellen zich moeten richten op het thema ‘scaling up’, met 

als doel onderzoek te financieren dat uiteindelijk een zo breed 

mogelijke impact heeft op onderwijs en leren.

         4.2 > Aansluiten bij de beleidsagenda: ICT als 

         hefboom voor systeeminnovatie

De geschetste systematiek speelt zich natuurlijk niet in een 

vacuüm af. We hebben in de voorgaande paragrafen al een groot 

aantal ontwikkelingen genoemd waar een innovatieprogramma 

zich op zou moeten richten en rekening mee zou moeten houden. 

Echter de integratie van ICT speelt zich in een dynamische wereld 

af en gelet op de ambities in de sfeer van systeeminnovatie is 

het gewenst voor de programmasturing, behalve de al genoemde 

inhoudelijke en logistieke afwegingen, ook de mogelijkheid te 

bieden bij de tendering van voorstellen actuele beleidsambities te 

laten meewegen. In figuur 13 (pagina 50) is een aantal tamelijk 

algemene beleidsambities in verbinding gebracht met een aantal 

ICT-oplossingen en ICT-vraagstukken.

We presenteren dit schema hier ook om aan te geven dat, naast de 

ambities en de investeringsimpuls van Bsik, er meerdere beleids-

kaders beschikbaar zijn om de door ons geschetste noodzakelijke 

kennis- en ervaringsuitwisseling vorm te geven. 

Zo worden op dit moment op basis van verzoeken uit de Tweede 

Kamer voorstellen ontwikkeld voor een bijzondere leerstoel op 

het terrein van ICT en Onderwijs waarbij de innovatieprocessen 

als zodanig en de reflectie op de processen van kennis- en exper-

belang te weten welke wetenschappelijke oplossingen er te vinden 

zijn. Boven alles vraagt dat van wetenschappers een continue 

betrokkenheid bij en een netwerk binnen de onderwijspraktijk. 

Dat vraagt om intensieve investering in de contacten met onder-

wijsgevenden en is dus meer dan het aftappen van kennis. 

Centraal bij de vertaalslag van ervaringen naar formele kennis 

staat het zo concreet mogelijk beschrijven van de onderwijsprak-

tijk en met bijbehorende problemen en uitdagingen. 

Dat vraagt om grondige kennis van het wetenschappelijk veld, 

zodat praktijkervaringen vertaald kunnen worden met als doel tot 

een gecodificeerd overzicht te komen van oplossingen en proble-

men die in de praktijk ontstaan zijn. Op basis van dit kader kan 

weer een slag gemaakt worden richting een ander kwadrant in 

de vorm van bijvoorbeeld fundamenteel onderzoek of juist naar 

ontwerpgericht onderzoek. Zo kan onderzoek antwoord geven op 

de vraag waarom een gekozen praktijkoplossing heeft gewerkt en 

hoe deze oplossing vertaalbaar en schaalbaar is naar andere situ-

aties en naar andere omgevingen en vakgebieden. Zie de ITEST 

projecten van de NSF.

Bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen spelen meer dan 

alleen de bovenstaande criteria een rol. De National Science 

Foundation in Amerika heeft voor haar lopende onderzoekspro-

gramma’s diverse criteria en beoordelingspunten ontwikkeld die 

zonder meer overdraagbaar zijn naar de Nederlandse context. 

In bijlage 1 wordt een uitgebreid overzicht gegeven van criteria en 

aandachtspunten die gehanteerd worden binnen de programma’s 

ITEST, IERI, ROLE, PFI en CLT.  Op verschillende manieren wordt 

beschreven welke eisen aan de voorstellen worden gesteld. 

Enerzijds zijn er opsommingen van zaken die moeten worden 

opgenomen en verwerkt in het voorstel, anderzijds probeert men 

ook inhoudelijk beter te duiden wat men verwacht en geeft men 

zelfs voorbeelden. In programma’s die langer lopen wordt ook 

verwezen naar voorbeeldige voorstellen die gehonoreerd zijn. Als 

gemene deler worden de volgende onderwerpen meer of minder 

uitputtend behandeld:

Focus

Een nadere specificatie en afbakening van het onderzoeksterrein 

en de verwante disciplines, waarbij men voorzichtig is om interes-

sante voorstellen op voorhand uit te sluiten: “The following focus 

areas are provided as examples only, and are not meant to limit 

the scope of potential proposals.” 

De programma’s van het NSF geven tamelijk uitgebreide beschrij-

vingen, inclusief voorbeelden van wat wel en niet ingediend kan 

worden. Een inhoudelijke relatie met andere onderzoeksprogram-

ma’s is vaak een eis.

Criteria en instrumenten voor kennisprojecten in het 

kwadrant externalisatie

Criteria voor onderzoeksvoorstellen:

- aantoonbare betrokkenheid van onderzoekers bij onderwijsprak-

tijk en van ervaringsdeskundigen bij wetenschappelijk onder-

zoek

Instrumenten:

- Praktijkervaringen verwoorden, beschrijven en vastleggen

- Codificatie van praktijken

- Peer beoordeling van praktijken
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tiseontwikkeling de leeropdracht vormen. Dit zou een welkome 

aanvulling zijn op het groeiende aantal leeropdrachten van hoog-

leraren aan universiteiten en lectoren aan hogescholen die werk-

zaam zijn op het vlak van de onderwijstechnologie of op aspecten 

van ICT en het onderwijs. 

Daarnaast ligt het ook sterk voor de hand dat de dragende 

partijen niet alleen wachten op toekenningen vanuit het Bsik-

budget maar ook nagaan of al in 2003 een start kan worden 

gemaakt met de uitgangspunten en systematiek zoals weerge-

geven in deze notitie. Zo is het goed denkbaar dat een aantal 

partijen al een klein fonds vormen om ervaringen op te doen met 

een dergelijke aanpak. Tevens is het goed denkbaar dat de kennis-

kristallisatiefunctie als zodanig al operationeel wordt gemaakt.

Ook is het denkbaar dat extra middelen die beschikbaar komen 

voor deskundigheidsbevordering van onderwijspersoneel op het 

terrein van ICT al langs de hier geschetste systematiek van een 

of meer van de kwadranten van de typologie van kennisprojecten 

wordt ingezet.

         4.3 > Organisatorische uitwerking

In aanvulling op de in paragraaf 4.1 genoemde functies en de 

conceptuele uitwerking van de programmatische aanpak zijn voor 

de uitvoering van het programma de volgende functionele en 

organisatorische eenheden te onderscheiden.

1) Kennisaanjaagpunt

Een kennisaanjaagpunt heeft als rol het inventariseren van de 

kennisvragen in de onderwijspraktijk, het analyseren en ordenen 

van deze vragen tot samenhangende vraagstellingen en het 

geschikt maken van deze vragen voor een tenderprocedure. Het 

gaat om activiteiten die het vervolgproces van kennisontwikke-

ling richting geven en aanjagen. Deze activiteiten kunnen worden 

uitgevoerd door één of meerdere partijen die niet behoren tot 

de beoogde alliantiepartners voor het indienen van voorstellen in 

de tenderprocedure. Het kennisaanjaagpunt regisseert daarmee 

de samenhang en voortgang van kennisontwikkeling ten behoeve 

van ICT-rijke arrangementen voor leren. Om deze taak adequaat 

te kunnen vervullen dient het kennisaanjaagpunt gebruik te 

maken van een betrouwbaar systeem voor monitoring en evalu-

atie. Verder dient het aanjaagpunt te voldoen aan eisen van onaf-

hankelijkheid, deskundigheid en elan. Om de onafhankelijkheid 

te waarborgen verdient het aanbeveling de verantwoordelijkheid 

voor het kennisaanjaagpunt in handen te leggen van partijen die 

niet betrokken zijn bij de uitvoering van projecten. Daarmee is 

sprake van een institutionele scheiding tussen regisserende en 

uitvoerende partijen. 

2) Eenheid voor selecteren van voorstellen

Selectie van voorstellen heeft plaats op basis van een tenderpro-

cedure. Deze activiteit vereist naast onafhankelijkheid specifieke 

expertise. Deze expertise is ruim voorhanden bij onafhankelijke 

experts en organisaties. Het ligt voor de hand de uitvoering van 

de tenderprocedure te beleggen bij een dergelijke organisatie 

onder verantwoordelijkheid van de alliantiepartners.

3) Kennisateliers en praktijkateliers

De feitelijke kennisontwikkeling heeft plaats door het samenbren-

gen van expertise uit praktijk en wetenschap op basis van speci-

fieke vraagstellingen. Dit proces wordt ondersteund door kennis-

ateliers en praktijkateliers. Kennisateliers zijn locaties (zowel 

4. Onderwijs als een
moderne bedrijfstak:
- zelfregulatie,
- inbedding in kennisketens,
- inzet moderne media

3. Professional Centraal:
- onderwijs als ‘kennistranslatie’
- zelfsturende teams
- communities of professionals

2. School Centraal:
- lerende organisaties
- variaties aan onderwijspersoneel
- herontwerp van leerarrangementen

1. Leerling Centraal:
- actief leren
- competentiegericht
- aandacht voor verschillen

‘ateliers’ en
‘laboratoria’

‘tools om kennis en
leren te arrangeren’

‘steun bij uitbouw
eigen digitale
omgevingen’

‘persoonlijke tools
en mindtools’

> Figuur 13
ICT als hefboom voor systeeminnovatie
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Voorbeelden van dergelijke databases in het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn respectievelijk:- 

Evidence for Policy and Practice Information (EPPI):

http://eppi.ioe.ac.uk

- Center for Applied Research in Educational Technology (CARET): 

http://caret.iste.org

- ISTE’s Research and Evaluation Group:

http://www.iste.org/research

-  CILTKN, The Center for Innovative Learning Technologies: 

Knowlegde Network http://kn.cilt.org

- Catalyst for ICT integration: http://catalyst.washington.edu/

home.html

- Intime: http://www.intime.uni.edu

- Becta: http://www.becta.org/research

- Learning and Teaching Scotland: http://www.scet.org.uk

- The University of London's Knowledge Lab:

http://www.londonknowledgelab.ac.uk

- Network of regional technology in education centra: http://

rtec.org

- Southwest Educational Development Laboratory: 

http://www.sedl.org/change/issues/issues72

- The gateway to educational material: http://

search.thegateway.org/#758254525

- North Central Regional Educational Laboratory: http://

www.ncrel.org

- Educational Leadership Toolkit: 

http://www.nsba.org/sbot/toolkit

Een Nederlands voorbeeld van een thematisch te doorzoeken data-

base met praktijkvoorbeelden op het gebied van effectief compu-

tergebruik is te vinden bij ICT op School. 

(http://www.ictopschool.net/infotheek/doorkijkintro.html)

In aparte boxjes benoemen we kort nog een vijftal organisaties 

met een reputatie op het vlak van kenniskristallisatie rond ICT en 

leren.

Regionale kenniscentra voor ict en onderwijs: Network of 

Regional Technology in Education Consortia (RTEC / USA)

Tien regionale kenniscentra voor ict en onderwijs ondersteunen 

scholen in de Verenigde Staten bij het effectief en efficiënt gebrui-

ken van ict voor leren. Afhankelijk van de behoeften in de regio 

heeft elk regionaal centrum eigen aandachtspunten. De regionale 

activiteiten omvatten niet alleen diensten zoals ondersteuning bij 

het opzetten van ict-beheer en deskundigheidsbevordering, maar 

de centra zijn ook knooppunt op het gebied van kennisont-

wikkeling en –verspreiding. Een van de regionale centra (North 

Central Regional Educational Laboratory http://www.ncrel.org/ ) 

omschrijft haar doelstelling als het realiseren van ‘research-based 

resources and assistance to educators, policymakers, and commu-

nities to help schools build tools and apply proven practices to 

create schools where all students can develop their skills and 

abilities. We draw on the latest research and best practices to 

strengthen and support schools’.

Naast de ‘regional laboratories‘ is er een landelijk virtueel disse-

minatiepunt van de kennis en producten die regionaal op het 

gebied van ict en leren worden ontwikkeld. Via dit landelijke 

disseminatiepunt worden zowel de kennis en gereedschappen van 

de samenwerkende regionale centra (http://www.relnetwork.org/) 

verspreid als relevante informatie van overige organisaties 

(zie http://rtec.org/)

fysiek als virtueel) waar betrokkenen rond een opdracht 

met elkaar kunnen samenwerken en kennis uitwisselen. De 

ateliers kunnen worden gezien als een programmafaciliteit voor 

kennisontwikkeling. 

De organisatie en het beheer van de ateliers dienen voor de 

duur van het programma te worden belegd bij een instelling 

die de vereiste faciliteiten zowel fysiek als virtueel kan bieden. 

Praktijkateliers zijn onderwijslocaties waar ontwerpen uit de 

kennisateliers worden beproefd. De actoren in de (virtuele) kennis-

ateliers en praktijkateliers zijn de partijen betrokken bij de uitvoe-

ring van projecten die via de tenderprocedure zijn toegekend. 

Het gaat daarbij voornamelijk om wetenschappers, adviseurs en 

praktijkdeskundigen. 

4) Kenniskristallisatiepunt

Verspreiding van kennis naar wetenschap en onderwijspraktijk 

heeft plaats vanuit een virtueel disseminatiepunt. Hierbij kan 

gedacht worden aan een portalsite die beheerd wordt vanuit 

een kennisinstelling. Door verspreiding van kennis niet te beper-

ken tot de resultaten van het programma maar ook (overige) 

bestaande kennis op het gebied van ICT en leren te ontsluiten, is 

er sprake van kenniskristallisatie. Met het oog op verdere kennis-

ontwikkeling is het van belang om via kenniskristallisatie goed 

inzicht te hebben in de beschikbare kennis, hoe schaars, gefrag-

menteerd of onvolledig deze ook is. Een efficiënte aanpak voor 

kennisontwikkeling vereist effectief gebruik van reeds beschik-

bare kennis. Een evidence based research database kan daarbij de 

functie van clearinghouse vervullen. 

De beoogde database is het resultaat van een systematische 

review en evaluatie van (onderzoeks)literatuur, experimenten en 

gevalsbeschrijvingen die betrekking hebben op aspecten van 

effectieve inzet van ICT in onderwijssituaties (WRR, van oude en 

nieuwe kennis, 2002). Het gaat om empirisch gefundeerde gege-

vens over het gebruik van ICT in het onderwijs. Deze gegevens 

geven inzicht in hetgeen wel en niet werkt. De database biedt 

ondersteuning aan zowel wetenschappers als praktijkmensen. 

Het is daarom belangrijk dat beide doelgroepen rondom het 

kenniskristallisatiepunt in netwerken van reviewers met elkaar 

samenwerken bij de opbouw van de database. De database moet 

voldoen aan eisen van kwaliteit, toegankelijkheid en kenniscumu-

latie. 

Het kristallisatiepunt is een belangrijke schakel in het proces

van kennisontwikkeling. Voor het vervullen van deze rol dient 

het kristallisatiepunt aan de volgende uitgangspunten te  

voldoen (Shavelson and Towne, 2001): 

1.       mogelijkheid bieden tot het stellen van vragen die 

         empirisch beantwoord kunnen worden

2.      verbinden van onderzoeksresultaten met theorie

3.      generaliseren op basis van samenhangende reeksen van 

         studies

4.      resultaten zodanig beschikbaar stellen dat er geen 

         barrières zijn voor controle en kritiek 

Ervaringen uit andere landen laten zien dat het voor praktijkmen-

sen wenselijk is dat de database bevraagd kan worden aan de 

hand van concrete vraagstukken zoals: hoe kan de inzet van ICT 

bijdragen aan betere rekenprestaties van leerlingen. Het opzetten 

en onderhouden van het kenniskristallisatiepunt kan deel uitma-

ken van een tenderprocedure waarbij het van belang is dat het 

kennisaanjaagpunt in een bestek nauwkeurig definieert welke 

prestaties het disseminatiepunt dient te leveren.
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Wat met veel van dergelijke observatieposten en kennisknoop-

punten gedaan kan worden is het compileren van de bestaande 

kennis en de kennisopbouw op basis van afgesloten projecten. 

Schematisch is dat in figuur 14 (pagina 56) als volgt weergegeven.

ACER, Australian Council for Educational Research

Wat kunnen we doen om het leerproces te verbeteren. Dat 

is de overkoepelende onderzoeksvraag voor het onderzoekspro-

gramma van ACER. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van 

het Australische onderzoek is het leren door trial-and-error. Veel 

onderzoeksprojecten worden breed uitgezet en de mislukking van 

vele ervan is een gecalculeerd risico. Fouten maken levert kennis 

op. Het onderzoeksprogramma van ACER richt zich op het creëren 

van kennis en gereedschappen voor het verbeteren van het leren. 

Vier aandachtsgebieden:

- Teaching Practices to Improve Learning 

- Improving Literacy and Numeracy Learning 

- Improving Vocational Outcomes and Lifelong Learning 

- Improving Outcomes for Indigenous Students 

- Assessment and Reporting to Improve Learning

(zie http://www.acer.edu.au/research/index.html )

len. Een groot gedeelte van de onderwijsgevenden heeft een acade-

mische achtergrond en participeert in onderzoeksprojecten in de 

scholen. (zie http://www.ltscotland.com)

Landelijk expertisecentrum voor ICT en onderwijs 

(BECTA / UK)

Becta (British Educational Communications and Technology 

Agency) is voor Engeland een nationale organisatie gericht op het 

stimuleren en ondersteunen van ict-toepassingen voor onderwijs-

doeleinden. De doelstellingen en positionering van Becta komen 

sterk overeen met die van de Stichting Ict op School in ons 

land. Voor de verspreiding van resultaten uit onderzoek die van 

belang zijn voor de onderwijspraktijk heeft Becta een zoge-

noemde Research Portal ingericht. Via deze portal kunnen scho-

len in contact komen met organisaties die onderzoek uitvoeren 

op het gebied van ict en leren. Verder bevat de portal een over-

zicht van onderzoeksresultaten die betrekking hebben op de 

effecten van ict voor leren en onderwijzen. 

Deze onderzoeken zijn door Becta geïnitieerd en biedt de onder-

wijspraktijk inzicht in wat wel en niet werkt bij het gebruik van 

ICT. Daarnaast biedt de research portal een overzicht van resulta-

ten uit andere onderzoeken over effectief gebruik van ict in het 

onderwijs. Een inspirerend voorbeeld van kennisdisseminatie is 

de reeks ‘What the research says about….’. Deze reeks bevat over 

een bepaald thema of vraagstuk ‘empirical based’ handreikingen 

voor leraren en management. Een recent overzicht (2003) zet 

bijvoorbeeld de onderzoeksresultaten op een rij over ICT en het 

verminderen van werkdruk.  

(zie http://www.becta.org.uk/research)

Learning Research and Development Centre

Sinds een veertigtal jaren is het LRDC actief met onderzoek op 

het gebied van leren en instructie. Hoofddoel is de toepassing van 

de uitkomsten van het onderzoek in de praktijk van alledag in 

het onderwijsveld in samenwerking met de onderwijsgevenden. 

Learning and Teaching Scotland

Voorheen bekend als SCET, the Scottisch Centre for Educational 

Technology. Groot geworden, niet in maat maar wel in reputatie 

onder de bezielende leiding van Nigel Paine. LTS heeft zich vooral 

beziggehouden met de articulatie van de vragen die het onderwijs 

stelde met betrekking tot de inzet van educatieve technologie in 

het onderwijsleerproces. SCET/LTS staat met beide benen in de 

onderwijspraktijk. Geen wonder dat het ondersteuningsaanbod 

een groot aantal producten heeft opgeleverd aan educatieve soft-

ware ten behoeve van leerlingen en docenten in het primair en 

secundair onderwijs. 

Een ander kenmerk is de nauwe betrokkenheid van onderwijsge-

venden in de de ontwikkel- en begeleidingsactiviteiten van SCET/

LTS. Tenslotte is er de nauwe verwevenheid tussen onderzoek (de 

Universiteiten van Glasgow en Edinburgh) en het werk in de scho-

Onderwijs beperkt zich niet tot de praktijk in de scholen maar 

strekt zich ook uit tot universiteiten, musea en leer/werkplekken. 

Het LRDC werkt hierin door middel van onderzoeksprogramma’s 

en demonstratieprojecten samen met de overheid, het zakenleven 

en non profit-organisaties.

Onderzoeksgebieden:

- Cognitive Neuroscience 

- Reading and Language Math, 

- Science and Problem Solving 

- Learning Technology 

- Learning in Museums and on the Web 

- School Systems as Learning Organizations 

- Research-based School Reforms

(zie http://www.lrdc.pitt.edu)
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student workshops, the evaluation should determine if teaching 

practice in the school has changed in ways that are promoted 

by the project. If curriculum materials or modules are developed, 

appropriate evaluation and field-testing of prototypes should be 

included. 

Each project must commit to cooperating with an NSF third-party 

evaluation of the impact of ITEST that will be funded inde-

pendently by NSF.  As part of this evaluation, Comprehensive 

Projects for Students and Teachers will be responsible for provi-

ding requested data to the program evaluator. 

e. Other. Projects can also support the development of (a) 

appropriate instructional modules and other materials for use 

by students, including those that promote an awareness of 

IT-careers, and (b) professional development materials for use by 

teachers.  Given the modest size of the ITEST program, these 

materials will be limited to small modules used to augment STEM 

courses. 

  

Met betrekking tot de zogenaamde ‘teacher projects’  stelt men 

het volgende:

Successful ITEST proposals for teacher projects should include 

the following:  A minimum of 120 contact hours per year 

for teachers, which must include summer and school year activi-

ties. Whenever possible, continuing education or graduate credit 

should be arranged for participating teachers.  A description of 

the fundamental components (concepts and skills), as well as 

the intellectual capabilities, that the project intends to enable 

in participants. A clear description of the end goals (what partici-

pants will know or be able to do as a result of the project) within 

the broader goals of the program (more people competent in IT 

and pursuing careers that include IT components).  The strategies 

used, such as workshops, supporting materials, collaborations, and 

so forth, should be logically tied to the project goals.  Pedagogical 

strategies that promote inclusion so all participants will learn 

“to apply information technology in sophisticated ways to solve 

problems across disciplines and subject areas…” ( American 

Association of University Women, 2000 ).  Successful projects 

should embrace approaches and methodologies that attract, 

encourage, and support those students and classrooms (through 

their teachers) that have benefited least from the advent of infor-

mation technologies.  Attention must be given to recruitment, 

content, and context when designing strategies to reach those 

teachers. A summer youth component where the participating 

teachers can pilot new ideas and strategies. An evaluation 

that measures how well the goals were met and provides opportu-

nity for appropriate assessment and adjustment as the project 

progresses.   

Bij de criteria voor de ‘youth-based programs’ is men zeer 

specifiek over de ‘deliverables’:

Successful ITEST proposals for youth-based projects would 

include the following:

-        Intensive, year-round enrichment experiences that emphasize 

IT or IT-intensive STEM subject areas for middle- and high-school 

students (grades 7-12). Projects should offer a minimum of 120 

contact hours per year, with summers being used for participation 

in research institutes, externships, or other field-based experien-

ces.  

-        The creation of a student-based model tailored to meet the 

needs of informal learners.  Projects should provide in-depth lear-

ning opportunities for students in IT or an IT-intensive subject 

BIJLAGE 1 

         Aansprekende Programma’s National Science   

         Foundation

         http://www.nsf.org

In deze bijlage nemen we een aantal voorbeelden op van 

concrete criteria die aan specifieke kennisprojecten gesteld 

kunnen worden. De volgende programma’s bevatten relevante 

criteria: ITEST, IERI,  ROLE, PFI en CLT. Onderstaand een overzicht 

van de criteria en beoordelingspunten zoals die voor de verschil-

lende programma’s gelden.

         1 > ITEST, Information Technology Experiences for

         Teachers and Students

         http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02147/nsf02147.htm

a. Focus.  Appropriate themes are those that will directly 

lead to teaching that focuses on IT and incorporates it into 

STEM courses.  Examples of IT supporting content domains 

include computation science or computational mathematics, cryp-

tography, Geographical Information System/Global Positioning 

System, bioinformatics, robotics, and computer graphics.  Since 

it is expected that teachers will use what they learn when they 

return to their schools, it is expected that projects will show the 

need for, and curricular relevance of, what is proposed.   

b. Project Design. The activities, both for teachers and students, 

should use methodologies that are consistent with the intent 

of the project, to move more students to consider technology-

intensive career paths.  Consequently, such workshops should 

support and use investigation, collaboration, technical resources, 

and other techniques that are part of the accepted way workers 

use technology.  Moreover, IT should be an integral part of metho-

dology and delivery of the summer and year-round activities of 

the project. 

A necessary part of the project is to continue to support teachers 

after they return to their classrooms.  The method of this support 

is left to the project, but might include using mentors; providing 

collaborative groups for reflection, visits, and follow-up meetings; 

online sharing; access to expanding teacher collections of activi-

ties and comments; and so forth.  The full potential of IT should 

be exploited as a method of providing long-term support.  Each 

project is expected to develop an informative Web site that repre-

sents the work of the project and will be compatible with the 

ITEST homepage created by the Resource Centers.  

c. Recruitment. Recruiting should be consistent with the project 

goals.  For instance, if the project focuses on computational 

chemistry, the need in terms of helping students understand key 

chemistry concepts should be substantiated and the recruitment 

and ongoing support for the teachers and classrooms should be 

appropriate.  Projects that reach communities with fewer opportu-

nities and have a clear plan to increase the diversity of the IT 

workforce are particularly encouraged. 

d. Evaluation. The proposal must include plans for formative and 

summative evaluation of the project to assess the impact of the 

project’s activities.  For teachers, it is expected that both what 

they teach (the infusion of IT in STEM courses) and how they 

teach (access resources, supporting models, etc.) will change.  The 

evaluation plan must therefore be multidimensional.  In addition 

to determining the immediate results of the in-service activity or 
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from randomized studies – experimental or quasi-experimental, 

2) demonstrating evidence of convergent research findings gathe-

red from a methodologically rigorous, substantively coherent 

body of research directly related to the types of questions cited 

in the proposed study, 3) describing results from meta-analytic 

studies in which the impact of an educational innovation has 

been measured by effect size. Expert opinions, anecdotal reports, 

limited case studies, or other descriptive studies (e.g., surveys, 

qualitative or ethnographic studies) will not be accepted as stand-

alone sources of evidence in support of immediate scale-up. 

When observational, survey, or qualitative evidence is provided as 

support for the effectiveness of a particular intervention that is 

being considered as a candidate for scaling up, such evidence 

should be accompanied by quantitative data derived from rando-

mized experiments or well-controlled quasi-experiments. In such 

instances, it will be useful for applicants to establish criteria 

for evaluating the trustworthiness and credibility of qualitative 

evidence, the transferability of the evidence, and the adequacy 

of the qualitative evidence in combination with quantitative data 

for testing hypotheses relevant to the effectiveness of a model, 

program, and/or strategy. 

-        Criterion III: Research Methodology 

IERI proposals must study student learning and achievement, and 

scaling up by employing research and measurement designs that 

are demonstrably valid and reliable. Experimental studies, with 

random assignment, and quasi-experimental designs are encou-

raged when appropriate. Randomized experiments or well-control-

led quasi-experiments combined as appropriate with detailed 

observational, micro-genetic, survey and qualitative methodolo-

gies are encouraged. 

Qualitative methodologies are encouraged as a complement to 

quantitative methodologies to assist in the identification of 

actors that explain the effectiveness or ineffectiveness of models, 

programs, and/or strategies. Proposals should provide research 

designs to identify and assess the impact of factors that affect 

the fidelity of implementation during scale-up. A report recently 

issued by the National Academy of Sciences, titled ‘Scientific 

Inquiry in Education,’ provides general guidance about the nature 

of methodologically rigorous research, see http://www.nap.edu/

catalog/10236.html

Specific details that applicants should address under the 

research methodology review criterion include the following: 

1.       Research Design - the applicant must provide a detailed 

research design and describe how potential threats to internal 

and external validity will be addressed. 

2.      Sampling - the applicant must define, as completely as 

possible, the sample to be selected and sampling procedures to 

be employed for the proposed study. Additionally, the applicant 

should show how the long-term participation of those sampled 

will be assured. 

3.      Data Collection Tools- the applicant must supply information 

on the reliability, validity, and appropriateness of proposed 

measures. If the reliability and validity of the measurement, 

assessment, or observational procedures are initially unknown, 

the applicant must include specific plans for establishing these 

measurement properties. 

4.      Interventions/Implementations - the applicant must specify 

how the implementation of the intervention will be documented 

and measured. The proposal should either indicate how the inter-

vention will be maintained consistently across multiple class-

area.  Proposals may include the development of new materials 

or the modification of existing instructional materials for use in 

informal settings. 

-        A focus on IT or an IT-intensive science, mathematics, engi-

neering, or technology subject area.  Proposals should include a 

description of how the content will be aligned with appropriate 

national or state standards.  Examples include, but are not limited 

to, computer information systems, cryptography, robotics, astro-

nomy, biotechnology, Web site design, computer-aided instruction, 

and human-computer interface design. 

-        Evidence of public/private partnerships to enhance resources 

and exposure to careers in science and technology.  

Collaborations and partnerships between informal science educa-

tion institutions, business/industry, community organizations, 

community colleges, and universities are encouraged to enhance 

the overall project scope and/or the ability to serve participants 

effectively.   

         2 > IERI, het Interagency Educational Research   

         Initiative 

         Nieuw is wel de aandacht voor ‘scaling up’

         http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02062/nsf02062.html

Each application will be judged according to five IERI specific

review criteria. 

-        Criterion I: Focus Scaling up 

Following the description of research on scaling up presented 

earlier (see section II), applications submitted to IERI should 

demonstrate the way in which investigators have attended to 

three issues in the development of their proposals (note: a fourth 

issue – empirical evidence – is addressed separately in Criterion 

II): Implementation as a Substantive Topic of Investigation -  

To what extent does the application specify implementation as 

a topic of investigation? Is the notion of educational context 

approached as a theoretically grounded concept that can be used 

to study the conditions under which educational interventions 

succeed? Are key variables related to the success of implemen-

tations (e.g., teacher development, fidelity of implementation, 

competing policy mandates) identified and included in the study?  

Large, Diverse Study Samples as Tests of Generalizability  - 

To what extent will the proposed study involve large numbers 

of diverse student populations (e.g., ability level, race/ethnicity) 

to test the generalizability of the intervention?  Variation in 

Educational Context as a Test of Robustness – To what extent will 

the proposed study examine the variations in educational context 

as a way to test the robustness of an intervention? 

Research on scaling must study the implementation of education-

ally significant interventions. The intervention proposed for study 

must address an area of central importance and broad relevance 

to improving student learning in reading, mathematics, and the 

sciences. Interventions that are defined too narrowly, or that 

enhance learning on very specific topics, run counter to the IERI 

goal of supporting research on effective and broadly applicable 

interventions. 

-        Criterion II: Empirical Evidence for Scaling up 

An intervention identified for scaling up should have an associa-

ted foundation of empirical evidence upon which plausible cause 

and effect assertions (between interventions and student lear-

ning and achievement) may be based. Applicants may provide an 

argument that such a foundation exists by: 1) presenting results 



pagina 67pagina 66

-        Criterion V: Technology 

Technology has great potential as a critical support for scaling 

up. Technology encompasses a variety of electronic tools, media, 

and environments that can be used to enhance student learning, 

foster creativity, stimulate communication and collaboration 

among teachers and students, and engage in the continuous deve-

lopment and application of knowledge and skills. Technology may 

be proposed as a tool, device or environment for implementing 

and/or evaluating specific learning/instructional approaches and 

strategies. It may be used for enhancing the effects and effi-

ciency of already proven methods or strategies in traditional 

settings or to develop new educational methods or strategies. 

Technology also may be used as a management tool in implemen-

ting proposed studies. Proposals that concentrate solely on using 

technology without addressing educational issues and questions 

relevant to the basic requirements of this Initiative will not be 

funded. 

         3 > ROLE, Research on Learning and Education 

         http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02023/nsf02023.html

Binnen ROLE geeft men eerst in beschrijvende zin een onder-

zoekskader voor de voorstellen:

ROLE welcomes proposals that study existing large-scale reform 

experiments, in which foundational research on human learning or 

research in components of STEM educational practice are embed-

ded in a sustainable and scalable way in actual complex systems 

of practice. Such systemic studies may include uncovering the 

mechanisms for the transfer of fundamental research findings in 

scientific disciplines to innovation-based curriculum reform, the 

adoption of experimental STEM learning technology prototypes 

into scaled and sustained educational practice, or the conditions 

for widespread increases of the participation of learners in scien-

tific research. Other questions for which research findings are 

sought include core issues in systemic reform at all levels of 

education, and systemic reform issues that require better theore-

tical specification than is currently available. Eligible research 

includes studies that involve testable hypotheses, studies that 

challenge current systemic reform strategies, design experiments, 

and other research methods such as quasi-experiments, testbeds, 

longitudinal data, and national and international comparisons. 

In particular, ROLE seeks proposals that bridge research on 

science and mathematics learning with areas of educational 

practice associated with programs in the EHR Divisions and 

that include collaborations with investigators funded under such 

programs. (ROLE is not an evaluation program; rather, it discou-

rages submission of proposals whose primary purpose is to 

conduct evaluations of other projects, including activities that 

EHR Divisions support.) 

A catalog of current EHR programs and abstracts of funded 

awards appear at http://www.ehr.nsf.gov/prog.asp. Additionally, 

NSF welcomes proposals that formulate compelling and innova-

tive bridges either to fundamental research on human learning 

(Quadrant II) or to research on science and mathematics learning 

in complex educational settings (Quadrant IV). Particular atten-

tion should be paid to research designs that will produce cumu-

lative, reproducible, sustainable and scalable results and that 

explore the curricular implications of scientific and technological 

advances.

Aardig is dat men een overzicht geeft van programma’s die al een 

‘award’ gekregen hebben; die kunnen we wellicht ook inzetten.

rooms and schools over time or describe the parameters under 

which variations in the intervention may be described. In all 

instances, investigators should attempt to ground their analyses 

of interventions/implementations in relevant theoretical frame-

works. 

5.      Data Analysis - All proposals should provide detailed descrip-

tions of data analysis procedures. For quantitative data, specific 

statistical procedures should be cited. For qualitative data, speci-

fic methods used to index, summarize, and interpret data should 

be delineated. 

As noted above, assignment to treatment conditions should be 

randomized where possible. Consequently, the study population 

needs to be carefully defined and the method of randomization 

(including both selection and assignment) needs to be made 

explicit. For example, the randomization might be simple or strati-

fied; the motivation for using selected strata should be grounded 

in a theoretical framework that defines the research questions. 

Moreover, over-sampling may be needed as a strategy to compen-

sate for sample loss. 

-        Criterion IV: Interdisciplinary Approach 

An interdisciplinary approach is reflected most clearly in the 

types of research questions, the nature of theoretical proposi-

tions, the development of research designs—including measure-

ment tools, and the methods of data analysis models used to 

investigate the effectiveness of implementations. Although it will 

be important to identify research staff who have the collective 

capacity to address the full range of problems associated with 

scaling up, the interdisciplinary criterion requires the presen-

tation of a well articulated set of connections between the 

nature of a given research problem and the different disciplinary 

perspectives used to approach that problem. 

Given the complexity of the subject matter and the school 

settings in which educational research and practice take place, 

interdisciplinary research teams will be necessary to bring a wide 

variety of relevant knowledge and methodologies to bear on the 

problems associated with the scale-up of evidence-based educa-

tional interventions. 

Collaborations across disciplines (e.g., information technologists, 

political scientists, economists, organizational theorists, psycho-

metricians, mathematicians, statisticians, educational resear-

chers, cognitive scientists, developmental psychologists, and prac-

titioners) are required. It is particularly important to describe 

how theories obtained from different disciplinary perspectives 

will inform, and explain the effects of, the attempt to scale-up 

evidence-based interventions. Perspectives that are likely to be 

important for IERI’s focus on scale-up include, but are not limited 

to 1) student and teacher cognition—including knowledge from 

cognitive science, 2) child development and teacher development, 

3) school reform processes, 4) economics of implementations, 5) 

policy development and implementation, and 6) community and 

sub-cultural factors that affect instructional outcomes.

It is important to point out that interdisciplinary collaboration is 

not simply the incorporation of multiple disciplines and methods 

to address the research questions that are been posed. Rather, 

interdisciplinary collaborations proposed within projects must 

demonstrate how such collaborations will achieve synergy among 

disciplines that reflects the whole being greater than the sum 

of its parts. IERI project research should therefore produce well-

integrated, discipline-based knowledge about successful interven-

tions and implementations. 
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tech nology transfer, commercialization, (2) workforce education 

and/or training, and (3) establish the infrastructure to accomplish 

or enable innovation. Proposals should show how all activities 

being proposed are related to innovation as the ultimate outcome.  

Proposals should also have a plan to ensure that the innovation 

can be sustained in the long term.  Innovation should be the 

proposed outcome.  Formation of partnerships should not be 

proposed as the outcome. Appropriate activities for projects 

in the program might also include the planning and/or imple-

mentation of new models for innovation that connect scientific 

and technological discovery to use through knowledge transfer; 

education and training activities that explicitly address the work-

force needs of the innovation enterprise; and the development 

and deployment of new tools or mechanisms that support the 

innovation infrastructure. They may focus on creating a critical 

level of innovation activity in a technology area, an industry 

sector, or a geographical region. Since many emerging and small 

businesses fail for lack of sufficient business or marketing 

expertise, partnerships could include participation of business or 

management schools where appropriate. 

Deelnemende partijen…

At a minimum, proposed Partnerships must include academic 

institutions as the lead and private sector organizations as part-

ners.  Partnerships that also include state/local government enti-

ties are strongly encouraged. The outcomes for proposed activi-

ties must foster economic and/or societal well-being that can be 

self-sustaining in the long term. In all Partnerships, NSF seeks 

to optimize the participation of the private sector to foster inno-

vation-driven growth per se, as well as to ensure appropriate work-

force development activities. Since innovation occurs first as a 

localized phenomenon, Partnerships involving regional, state or 

local governments are strongly encouraged. Since innovation is 

critically dependent upon a diverse workforce poised to innovate, 

Partnerships led by and involving academic institutions of all 

types are essential for the program's success. The participation 

of institutions that serve groups currently underrepresented in 

the science, engineering and technological workforce, as well as 

those institutions that serve regions and or sectors not yet fully 

participating in the innovation enterprise, is strongly encouraged. 

NSF seeks to enhance the roles such institutions play in contribu-

ting to and participating in innovation.  

Partnerships for Innovation may: Capitalize upon the shared inte-

rests of regional academic institutions, local and state govern-

ments and the private sector to contribute to the innovation 

enterprise; Enable small- and medium-sized businesses to utilize 

the resources and capabilities of academic institutions; Promote 

and enable innovation as a specific goal by increasing the scien-

tific and technological capabilities of the workforce; Strengthen 

the capabilities of all academic institutions to contribute to the 

innovation process; Enable technological innovation through the 

synergistic development, integration and transfer of new know-

ledge to partners that can create economic or societal well-being; 

and Create and validate new generalized models that integrate 

research and education capacity to create a critical level of tech-

nological innovation in a state or a region. 

         5 > CLT, Centre for Learning and Teaching

         http://www.nsf.gov/pubs/2003/nsf03522/nsf03522.htm#elig

1.  Focus. In order to meet the overarching purposes of this 

Specifieke criteria waaraan ROLE-voorstellen moeten voldoen:

Common Themes Across the ROLE Concentration Areas 

-        Balance: The Foundation expects to support a balance of 

proposals across the four concentration areas. It also expects to 

support a balance of innovation in methodology with the use of 

mature or maturing methodologies and a balance in the develop-

ment of new technology with mature or maturing technologies. 

-        Methodology: The development of appropriate research 

methodologies is, in itself, a significant product of EHR-funded 

research. Therefore, competitive proposals must take special care 

to keep abreast of relevant advances in research methodologies 

and theoretical models. Rapid transitions from hypothesis genera-

tion to hypothesis testing are appropriate. The ROLE Program 

seeks proposals that capitalize on the development of new instru-

mental, computational or statistical methods, models, and tools of 

observation and analysis. Such development enhances qualitative 

and quantitative methods available to build rigorous, cumulative, 

reproducible, and usable findings across ROLE's four areas of 

concentration. 

-        Technology: ROLE seeks research proposals that advance 

our understanding of how a broad range of technology can 

enhance learning or help create more effective and efficient 

educational systems. ROLE recognizes that in order to study 

the effects of emerging and existing technology, developmental 

efforts are necessary. However the development activities must be 

part of a clear research proposal. 

Research Transfer:   ROLE seeks to accelerate the integration 

of high-quality research findings into STEM educational practice. 

Proposals that determine the character, limitations and potential 

of the use and adoption of research findings are eligible. As 

the body of well-grounded, reproducible, cumulative and usable 

findings emerges, proposers should consider what mechanisms 

efficiently bring those findings into productive public or scho-

larly debate and educational practice. 

-        Human Capacity Development: ROLE seeks proposals that 

help to stimulate the quality and preparation of the STEM educa-

tional research and practice communities. Such projects may help 

promote the efficacy of mechanisms for recruiting, training, and 

supporting beginning researchers (including graduate students, 

faculty in early career stages, and crossover researchers from the 

academic sciences to industry or from industry to education). 

Requests for travel awards, preparation of critical literature 

reviews, and workshops to develop collaborations and to commu-

nicate results among the appropriate constituencies that contri-

bute to the educational base should be discussed with a ROLE 

Program Officer prior to submission. 

Finally, the Foundation recognizes the need for ROLE to serve 

as an opportunity for exceptional or unanticipated approaches 

based upon specific EHR goals or needs. EHR welcomes high-risk 

proposals that demonstrate a compelling potential to advance the 

goals of the Directorate and the Foundation. 

         4 > PFI, Partnership For Innovation

         http://www.nsf.gov/pubs/2003/nsf03521/nsf03521.html

         

Activiteiten en inhoud van onderzoek…

In order to accomplish these goals, proposals may propose any 

one or combination of the following activities: (1) research,
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proposal must present a clear plan for recruiting highly qualified 

candidates into teacher education programs, in-service activities, 

and graduate and post-doctoral level programs.  Recruitment 

plans will include strategies for expanding the diversity of the 

STEM education workforce; these strategies should document 

and build upon existing effective efforts. 

3. Doctoral, Post-Doctoral, and Internship Component.   

Educational opportunities for the STEM instructional workforce 

are offered by a variety of professionals.  They include university 

teacher educators; scientists, mathematicians, and engineers; 

curriculum developers; district-level or state-level supervisors and 

coordinators; lead teachers; informal science educators; assess-

ment specialists; and school administrators (e.g., principals).  

Programs of study for these professionals will include clearly 

delineated graduate programs (Ph.D., or Ed.D.  Master's programs 

may be included).  Proposals will have clear statements of focus, 

indicating what backgrounds and experiences will be required 

for entrance and discuss how the program of study might be 

adapted for applicants with varying kinds of backgrounds.  New 

ways to involve each Center's collaborative partners, as well as 

collaborations across Centers as the CLT program evolves are 

encouraged. 

Innovation in graduate programs and post-doctoral education is 

encouraged as Centers seek to impact both the scope and quality 

of the STEM education infrastructure.  One or more of the follo-

wing activities are envisioned.  First, Centers will provide rich 

opportunities to conduct research and assessment studies in 

STEM learning and teaching.  Second, for doctoral students, post-

doctoral students, and interns coming from scientific, mathema-

tics, and engineering disciplines, there will be in-depth experien-

ces with K-12 STEM teaching, administration, assessment, and 

curricula.  Third, for doctoral students, post-doctoral students and 

interns with education backgrounds, Centers will provide content 

courses and other learning experiences related to the Center's 

particular focus.  Centers will provide professionals with opportu-

nities to apply their developing knowledge in realistic settings 

and provide extensive mentoring to help them develop a broad 

network of contacts that will provide support after the program 

of study is complete 

4. Teacher Education Component. Centers may address a 

wide range of issues in teacher education such as: teacher prepa-

ration, induction, and internships; teaching out-of-field; licensure 

programs; alternative certification, master's degree programs; 

distance education; or some combination of these topics. 

Proposals will describe ways that teachers will be assisted in lear-

ning content and pedagogy in cooperation with scientists, mathe-

maticians and engineers.  Innovative uses of information techno-

logy are encouraged.  

Activities will go beyond standard courses or generic in-service 

activities, be based on national standards, and include effective 

pedagogy for adult learning.  Innovative ways of providing 

ongoing support for participants are encouraged in the Centers 

and may involve collaborations with local or state educational 

agencies or electronic networks. 

5. Research Component. Centers will articulate an overarching 

research agenda that defines the Center focus and provides link-

ages to the doctoral education component and the K-12 teacher 

education component.  The research agenda should be grounded 

in the K-12 teacher education component and also contribute to 

Solicitation, Centers will address all or an appropriate part of the 

continuum of teacher education and will prepare STEM education 

professionals through doctoral programs or by providing post-

doctoral and internship opportunities for individuals drawn either 

from a STEM discipline or from education.  The teacher education 

and graduate/post doctoral components will be developed and 

carried out through appropriate collaborations between STEM 

disciplinary and STEM education faculty.  Teacher education is 

likely to be an ongoing activity of the collaborating institutions, 

and undergraduate and graduate students as well as interns 

should have opportunities to develop their expertise through 

interactions with the teachers participating in those activities.  

The goal of each Center will be on connecting teacher education 

with the education of those who will be prepared to assume natio-

nal roles in education.  It is anticipated that each Center's efforts 

will focus on a national need in STEM education and that evidence 

addressing the scope and urgency of that need will be included 

in the proposal.  Because the CLT program is addressing a broad 

range of national needs, proposals should include an explanation 

detailing the uniqueness of the proposed Center vis-a-vis existing 

Centers.  Descriptions of existing Centers can be viewed at http://

www.ehr.nsf.gov/ehr/esie  

The following focus areas are provided as examples only , and are 

not meant to limit the scope of potential proposals.  A Center that 

focuses on the implications of student and community culture for 

teaching and learning STEM subjects, where the unique attributes 

of school communities contribute to the design and delivery of 

education, would add new understandings.  A Center that could 

help research and build the national capacity for technology and 

engineering education, which being newer disciplines do not have 

the rich research, developed base, and tradition that mathematics 

and science education enjoy, would address a critical national 

issue.  A Center that looks critically at the adoption and imple-

mentation of instructional technologies (as a medium for lear-

ning and teaching) could provide a research foundation for strate-

gies that promote appropriate and best use.  A Center could focus 

on policy issues and new administrative and organizational para-

digms to change the structures that support STEM education, 

including an examination of specialists' roles, determining the 

balance of STEM expertise needed, and evaluating the methods 

and benefits of incorporating all appropriate resources.  Another 

Center might investigate research designs, instruments, and 

methodologies to assess the effectiveness of STEM instructional 

materials. 

2. Coverage. Centers may address mathematics, science, and/or 

technology education.  Each proposal must contain a rationale for 

the grade band (e.g., K-12, K-6, 7-12) chosen for emphasis.  Centers 

will include educational opportunities for substantial numbers 

of teachers, administrators, and/or informal science educators 

as well as programs of study for doctoral and/or post-doctoral 

students (including those with discipline-based degrees).  

Proposals should be developed cooperatively among several insti-

tutions of higher education and should include some combina-

tion of state or local education agencies, community colleges, 

museums, etc.  Such cooperation should leverage the expertise of 

different institutions.  Collaboration is encouraged also with busi-

ness and industry and with international institutions.  Doctoral 

students, post-doctoral students, and interns might complete 

different parts of their education at different institutions and/or 

Centers in order to develop special expertise.  Each Center 
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that work.  There are well-developed and well-understood means 

for communicating research results to others in the education 

research community and these should be used by researchers 

supported by Centers.  Additionally, Centers should devise ways 

to make the results of their research available to teachers, school 

administrators, supervisors, and professional societies in ways 

that can have an impact on practice. 

6. Institutionalization. Proposals will include plans for ensuring 

continuation of critical aspects of the Centers after the period 

of NSF support.  In particular, the support strategies for teacher 

education need to be institutionalized and critical aspects of 

graduate programs should be sustained by the collaborating 

institutions. 

7. Evaluation. Evaluation of both the teacher education and 

graduate, post-doctoral, and internship components that will 

provide formative and summative feedback to revise and refocus 

a Center is required.  The evaluation plan must describe evidence 

that will indicate that the Center's goal are met, the data that 

will be collected, benchmarks that will be measured, methods that 

will be used in evaluating the project, and the timeline for the 

evaluation process.  It is expected that data will be collected 

that are appropriate to the goals of the Center and of the CLT 

program.  The evaluation should document the Center's effect on 

students, teachers, graduate students, faculty, institutional envi-

ronment, etc.  Each proposed Center must commit to cooperating 

with an NSF third-party evaluation, including a longitudinal study 

of impact that will be funded independently by NSF.  As part 

of this evaluation, Centers will be responsible for providing 

requested data to multiple program evaluators. 

8. Dissemination. The proposal must include strategies and plans 

for communicating the activities and outcomes of the Center 

to other professionals in the STEM and education communities 

throughout and after the project. 

9. Relationship to other Projects supported by NSF. Centers that 

propose to include partners from an existing or proposed Math 

and Science Partnership (MSP) or other large-scale project should 

carefully delineate plans to avoid duplication of effort and should 

provide strategies for cooperation.  Details should be given for 

linking the research agenda of the Center to the work of the MSP 

or other project.  Of particular concern is the need for coherence 

in goals and effort of work in partner school districts.  Proposals 

for a Center that would include a partner that is also a partner 

in an existing or proposed MSP or other large-scale project must 

provide evidence that all partners have the necessary capacity to 

carry out the proposed work of both projects, that the goals and 

approaches of the two projects are aligned, and that management 

structures are put in place that will further the goals of both 

projects without inhibiting the attainment of the goals of either. 
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