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Samenvatting 
 

Onderzoek naar ict in de universitaire lerarenopleidingen laat zien dat in ieder geval de universitaire 

lerarenopleidingen nog weinig structureel doen aan de ontwikkeling van ict bekwaamheden van hun studenten 

(Admiraal, Lockhorst en Kieft, 2013). Een manier om hier aan te werken is onderwijsexperimenten met ict in de 

lerarenopleiding op te zetten. In de  universitaire opleidingen van Utrecht en Leiden is dit gedaan. Hieraan is 

onderzoek gekoppeld.  Het onderzoek had als doel na te gaan wat de uitwerking is van vier experimenten 

waarbij ict is ingezet in opleidingsonderdelen op het gebruik van ict door studenten van deze opleidingen in de 

klas.  

 

Opzet en uitvoer van het onderzoek 
 

Met het onderzoek is geprobeerd antwoorden te vinden op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke effecten heeft de betreffende ict-toepassing op de ict-bekwaamheid van de dio?  

2. Welke effecten heeft de betreffende ict-toepassing op de houding van de dio ten aanzien van ict-gebruik in 

het onderwijs? 

3. Welke effecten heeft de betreffende ict-toepassing op de ict-bekwaamheid van de opleider?  

4. Welke door de dio’s gepercipieerde effecten heeft de didactische toepassing van ict in de klas door de dio 

op de schoolomgeving? 

5. Welke door de opleider gepercipieerde effecten heeft de didactische toepassing van ict in de opleiding op 

de opleidingsomgeving?  

 

In nauw overleg met de opleidingen  zijn de experimenten ontwikkeld. De experimenten zijn allemaal zo 

opgezet dat ict onderdeel vormde van het opleidingsonderdeel en dat de studenten zelf ict moesten gebruiken 

in een of meer lessen.  

In experiment 1 ‘vakdidactiek Maatschappijleer’ stond het gebruik van ‘flipping the classroom’ centraal. Binnen 

dit experiment is op verschillende momenten ict toegepast en was ict doel van het onderwijs. Studenten 

maakten kennis met verschillende ict-toepassingen en moesten zelf ‘flipping the classroom’ toepassen in de 

klas. In experiment 2 zijn verschillende ict-toepassingen, met een nadruk op het gebruik van video-clips, ingezet 

in de algemene didaktiek. Opleiders pasten hier nadrukkelijk het ‘modelling’ principe toe: door zelf ict te 

gebruiken maakten studenten kennis met ict gebruik in het onderwijs. Studenten moesten ook hier tenminste 

één les met ict geven. 

Het derde experiment was een keuzemodule sociale media. Hierin was ict het doel van het onderwijs en 

maakten studenten kennis met verschillende vormen van sociale media en de wijze waarop deze in de klas 

kunnen worden ingezet ter ondersteuning van het leerproces van de leerlingen. Studenten moesten sociale 

media in de klas uitproberen, meestal gekoppeld aan een lessenserie. 

In het vierde experiment is door twee studenten vakdidactisch ontwerponderzoek uitgevoerd rond ‘flipping the 

classroom’. In dit onderdeel is geen sprake van geprogrammeerde contacttijd, anders dan individuele 

afspraken. Studenten maken een onderzoeksplan en een eindverslag. Gedurende langere tijd hebben 

studenten gewerkt met ‘flipping the classroom’ en instructiefilmpjes  in de lessen. 

 

In het onderzoek is aandacht besteed aan de relatie tussen de opzet en uitvoer van het onderwijs en de 

ontwikkeling van ict bekwaamheden van studenten. Daarbij is ook aandacht besteed aan de opvattingen en 

effectiviteitsverwachting van de studenten ten aanzien van ict gebruik in het onderwijs. De opbrengsten zijn 

voor het overgrote deel in kaart gebracht door het meten van percepties van opleiders, studenten en 

leerlingen. 
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De opzet en uitvoering van de vier experimenten en de rol die het onderzoek heeft gespeeld was zodanig 

verschillend dat is gekozen voor een case studie benadering. In totaal hebben 82 studenten en 6 opleiders 

deelgenomen aan de experimenten. Op verschillende manieren is data verzameld tijdens het onderzoek: een 

begin- en eindvragenlijst voor het meten van de ontwikkeling in ict-bekwaamheden van studenten en hun 

opvattingen ten aanzien van ict gebruik in het onderwijs, lesverslagen inclusief evaluaties onder leerlingen, 

procesverslagen van opleiders en interviews met opleiders. 

 

Ter afronding van het onderzoek is een veldconsultatie georganiseerd. Deze veldconsultatie was gericht op 

discussie over de geconstateerde effecten en het formuleren van mogelijke adviezen voor opleidingen met 

betrekking tot opschaling van het onderwijs met en over ict. Daarnaast vormde de consultatieronde een 

interactieve manier om de resultaten van het onderzoek terug te koppelen aan de betrokken opleidingen.  

 

Resultaten 
 

Ontwikkeling ict bekwaamheid (Onderzoeksvraag 1) 

Ondanks dat experimenten zich op bepaalde ict toepassingen hebben gericht, ervaren studenten dat zij zich 

breder hebben ontwikkeld. Dit wordt mede veroorzaakt omdat de opleiders in het onderwijs een breder pallet 

van ict toepassingen hebben gebruikt/laten zien. Zowel de opleiders als enkele studenten geven aan dat 

studenten door herhaaldelijk gebruik van ict de mogelijkheden van ict-toepassingen beter leerden kennen. 

De opleiders van experiment 2 spreken van een substantiële ontwikkeling van hun studenten op het gebied van 

ict ten opzichte van de studenten van vorig jaar.  

 

Ontwikkeling ict houding (onderzoeksvraag 2) 

In dit onderzoek vertonen de ervaringen met ict-toepassingen in algemene zin meer samenhang met de 

effectiviteitsverwachting (self efficacy) van studenten ten aanzien van ict en onderwijs dan met positieve 

opvattingen over ict in het onderwijs. De effectiviteitsverwachting van de studenten is in de experimentperiode 

toegenomen. Het sterkst zien we een toename in experiment 2. Wellicht dat de sterke inzet van de opleiders 

op het modelleren en het bewust ‘low profile’ (eenvoudig) houden van de gebruikte ict-toepassingen hierbij 

een rol heeft gespeeld. Ten aanzien van de positieve opvattingen is geen ontwikkeling te zien. 

Over het algemeen hadden de studenten bij aanvang al redelijk positieve opvattingen en 

effectiviteitsverwachting (beide 3.4, op vijfpunts Likertschaal). Het onderzoek laat zien dat de positieve 

opvattingen en effectiviteitsverwachting correleert met verwacht ict gebruik. Dit komt overeen met ander 

onderzoek dat laat zien dat  opvattingen en effectiviteitsverwachting van docenten mede bepalend is voor de 

bereidheid van docenten om ict in hun onderwijs in te zetten. Dit betekent dat het voor opleidingen 

functioneel is om ook aandacht te besteden aan ontwikkeling  en reflectie op opvattingen en 

effectiviteitsverwachting. 

 

Ontwikkeling ict bekwaamheid opleider (onderzoeksvraag 3) 

De opleiders geven aan dat zij zich door het gebruik van ict in het eigen onderwijs hebben ontwikkeld op het 

vlak van ict-bekwaamheid zowel op technisch als op didactisch vlak. Over het algemeen waren de opleiders bij 

aanvang van de experimenten al voldoende ict-bekwaam om ict te integreren in bestaande 

onderwijsonderdelen. De enige opleider waar dit minder het geval was (experiment 2) werkte in een duo. Door 

samen te werken met een collega met een intrinsiek positieve houding ten aanzien van ict en met technische 

kennis, was de opleider in staat zelf bekwaamheden op te doen en positieve opvattingen te ontwikkelen.   
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Effecten schoolomgeving (onderzoeksvraag 4) 

De effecten van het gebruik van ict in de klas op de schoolomgeving lijken minimaal. Studenten houden 

collega’s in school wel op de hoogte en collega’s tonen ook wel interesse, maar dit heeft (nog) niet tot transfer 

geleid van de kennis en ervaring naar alle collega’s . Het onderzoek is te beperkt geweest om concluderende 

uitspraken over effecten op de schoolomgeving te doen. De periode waarin studenten met ict in de lessen 

hebben gewerkt was kort, waarbij het in veel gevallen beperkt bleef tot een les.  

 

Effecten opleiding (onderzoeksvraag 5) 

Modelleren van het gebruik van ict-toepassingen in het onderwijs blijkt een effectieve manier om kennis, 

vaardigheden en houding van studenten ten aanzien van het gebruik van ict in onderwijs positief te 

beïnvloeden. Het betrof hier wel opleiders die als model optraden, die zelf positieve opvattingen en 

effectiviteitsverwachting hebben en bovendien technisch bekwaam waren. In drie experimenten (1, 2 en 4) is 

ict ingezet in het kader van een opleidingsonderdeel. Met de integratieve opzet van de experimenten 1, 2 en 4 

wordt aangesloten bij het concept TPACK (zie paragraaf 1.4 ): technologische , onderwijskundige en 

schoolvakinhoudelijke deskundigheid van docenten worden geïntegreerd. Studenten moeten zelf ook leren 

techniek en didactiek te koppelen. Met de integratieve werkwijze in de experimenten en de wijze van 

modelleren is hieraan tegemoet gekomen. Opleiders lieten zelf in hun onderwijs zien hoe ict didactisch is in te 

zetten. Door studenten in lesverslagen en portfolio te laten reflecteren op de  eigen inzet werd ook van 

studenten vereist aandacht te geven aan de relatie tussen technologie en didactiek. 

Ook de opzet waarin studenten zelf ict in hun klassen moet inzetten blijkt zinvol. Hoe structureler deze inzet 

(meerdere lessen over langere periode) hoe meer opbrengsten in termen van ontwikkeling van positieve 

opvattingen, effectiviteitsverwachting en ict-bekwaamheden, verwacht kunnen worden.  

 

In de experimenten is de theoretische kennis in de praktijk gebracht. Dit heeft aanwijzingen gegeven wat en 

wel niet werkt of nog niet werkt volgens opleiders en studenten. Maar op een beperkte schaal. De beide 

opleidingen staan nu voor de uitdaging de opbrengsten van de experimenten structureler in te bedden en te 

borgen in de opleiding. Dit lijkt nog een flinke uitdaging. Studenten worden binnen de huidige programma’s 

onvoldoende opgeleid om als ict-bekwame docenten te starten in het onderwijs. Factoren die hierin een rol 

spelen zijn de ten aanzien van ict ambivalente (negatieve?) houding, beperkte kennis en vaardigheden van 

opleiders, het gebrek aan het delen van kennis en ervaring over ict toepassingen in de opleiding en in mindere 

mate ook de randvoorwaarden binnen de opleiding.  
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1 Inleiding 
 

Integratie van ict in de lerarenopleiding verdient meer aandacht. De vraag is in hoeverre lerarenopleidingen 

docenten weten af te leveren die in staat zijn ict op een adequate wijze in hun onderwijs in te zetten. Eerder 

onderzoek naar ict in de universitaire lerarenopleidingen (Admiraal, Lockhorst en Kieft, 2013) laat zien dat in 

ieder geval de universitaire lerarenopleidingen nog weinig structureel doen aan de ontwikkeling van ict 

bekwaamheden van hun studenten. Een manier om hier aan te werken is onderwijsexperimenten met ict in de 

lerarenopleiding op te zetten. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de uitwerking is van 

experimenten met ict-toepassingen in de lerarenopleiding op het gebruik van ict door docenten-in-opleiding 

(dio’s) in de klas. In het onderzoek zijn vier experimenten uitgezet. Het onderzoek richtte zich op de evaluatie 

van het ict-gebruik door de dio, de opleider en de school waar de dio stage loopt. Het doel van het onderzoek is 

inzicht te geven in de werking van ict-toepassingen in de lerarenopleiding voor het handelen van de dio’s en 

opleiders, en de mogelijkheden voor gebruik in school en de opleiding.  

 

1.1 Aanleiding 
 

Zowel Europees onderzoek (Rizza, 2011) als Nederlands en Vlaams onderzoek naar informatie- en 

communicatietechnologie (ict) in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen (Drent 

& Meelissen, 2008; Hoogeveen & Scheeren, 2010; Tondeur, Van Braak, Sang, Voogt, Fisser, & Ottenbreit-

Leftwich, 2012) geeft aan dat er meer aandacht besteed zou moeten worden aan de integratie van ict in de 

opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding en in de vakdidactiek in het bijzonder. Juist in de bovenbouw van 

het voortgezet onderwijs verdient de integratie van ict in het schoolvak aandacht. Daarnaast verwachten 

scholen vanuit lerarenopleidingen gevoed te worden met kennis en inzichten, ook op het gebied van ict. 

Universitaire lerarenopleidingen verzorgen de opleiding tot een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Met 

name in deze eenjarige universitaire postmasterlerarenopleidingen (dit is een master na een vakmaster) is 

weinig tijd beschikbaar om studenten ook op dit vlak –naast alle andere benodigde academische 

docentcompetenties- gedegen voor te bereiden. 

 

1.2 Ict in de lerarenopleiding 
 

In nationaal en internationaal onderzoek concluderen auteurs dat ervaringen van studenten met het gebruik 

van ict in de lerarenopleiding bepalend zijn voor het gebruik van ict als beginnende docent (Argyei & Voogt, 

2011; Drent & Meelissen, 2008). Factoren die van invloed zijn op het gebruik van ict in de lerarenopleiding zijn 

onder meer de mate van ervaring met en kennis van ict van de opleiders, hun bereidheid om ict toe te passen 

in hun onderwijs, en een werkklimaat waarin positief wordt gedacht over het gebruik van ict in opleiding en 

onderwijs (vgl. Drent & Meelissen, 2008). Tondeur en collega’s analyseerden 19 tijdschriftartikelen op de wijze 

waarop lerarenopleidingen hun studenten voorbereiden om in hun lessen ict didactisch in te zetten (Tondeur 

et al., 2011). Hieruit bleek onder meer dat ict het best geïntegreerd in een inhoudelijk studieonderdeel kan 

worden gegeven, in plaats van als apart vaardigheidsonderdeel. Ook kwam naar voren dat docentopleiders als 

rolmodel fungeren: naarmate zij meer ict in hun onderwijs gebruikten, waren hun studenten ook meer 

gemotiveerd om ict in hun eigen onderwijs in te zetten. Recent onderzoek laat zien dat een gebrekkige ict-

infrastructuur, een beperkte inzet van ict in de opleiding en het ontbreken van positieve opvattingen van 

opleiders ten aanzien van ict en onderwijs de belangrijkste belemmeringen vormen voor het gebruik van ict in 

de lerarenopleiding (Omoogun, Ephraim, & Omoogun, 2013). 

Kennisnet (2007) heeft een model ontwikkeld waarmee een succesvolle integratie van ict in de 

lerarenopleiding kan worden beschreven. Het model maakt gebruik van vier basiscomponenten: visie, 
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deskundigheid, software/content en infrastructuur. Daarnaast worden twee overkoepelende invloedsfactoren 

onderscheiden: leiderschap en samenwerking en ondersteuning. Deze componenten oefenen niet alleen 

invloed uit op de mate van en de wijze waarop ict is geïntegreerd in de lerarenopleiding, zij beïnvloeden ook 

elkaar. Dat betekent dat deze componenten met elkaar in balans moeten zijn. Visie betekent dat in de 

lerarenopleiding gewerkt zou moeten worden aan alle aspecten rond adequate integratie van ict in onderwijs: 

technische, didactische en vakinhoudelijke. Tevens houdt deze component in dat de aan te leren ict-

competenties in lijn moeten zijn met de opvattingen over leren en instructie in de lerarenopleiding (vgl. Drent 

& Meelissen, 2008). De component deskundigheid betreft de kennis, vaardigheden en houding van docenten 

om ict adequaat in hun onderwijs te gebruiken. Hiervoor wordt dikwijls het TPCK of TPACK-kader gehanteerd 

waarbij wordt gesteld dat adequate integratie van ict in onderwijs vereist dat technische deskundigheid is 

geïntegreerd met didactische en schoolvakinhoudelijke deskundigheid (Technological, Pedagogical and Content 

Knowledge, Mishra & Koehler, 2006). Zoals hierboven al is aangegeven is de component infrastructuur volgens 

betrokkenen een belangrijke beïnvloedende factor op de integratie van ict in de lerarenopleiding. Overigens 

leidt een voldoende aanwezige infrastructuur niet vanzelfsprekend tot een adequate integratie van ict in het 

onderwijs en de opleiding, omdat veel ict voor administratieve doeleinden wordt gebruikt (Drent & Meelissen, 

2008). De component software/content heeft betrekking op digitale leermiddelen. De overkoepelende 

factoren, samenwerking en ondersteuning en leiderschap, zijn nodig om de voorgenoemde vier pijlers te 

faciliteren. 

 

1.3 Eerder onderzoek naar ict in de lerarenopleiding 
 

Het beschreven model van Kennisnet geeft aan wat belangrijke pijlers zijn waarop integratie van ict in de 

lerarenopleiding gebouwd zou kunnen worden. Kennisnet heeft in 2013 een onderzoek laten uitvoeren naar de 

inzet van ict in de universitaire lerarenopleidingen (Admiraal, Kieft, & Lockhorst, 2013).  In dit onderzoek is 

gekeken naar drie van de vier factoren uit het Kennisnet model: de visie, deskundigheid en infrastructuur. Uit 

dit onderzoek dat ICLON en Oberon hebben uitgevoerd kwam naar voren dat de manier waarop ict een rol 

speelt in de opleiding van dio’s en de inhoud van het onderwijs met en over ict afhangt van de opleider en de 

mogelijkheden die de dio heeft binnen de opleidingsschool. Het werken aan de ict-bekwaamheid van de 

studenten hangt af van de deskundigheid en houding van opleiders ten aanzien van ict en lijkt geen structurele 

plaats te hebben in de ulo’s. Het beeld uit het onderzoek is in ieder geval dat het werken aan de ict-

bekwaamheid van dio’s gefragmenteerd is. Bovendien wordt afstemming tussen de opleidingsschool en de 

opleiding over ict-gebruik en ict-bekwaamheid gemist. 

 

De situatie in de universitaire lerarenopleiding wat betreft ict-infrastructuur en ict-gebruik lijkt niet zo veel 

anders als in de scholen waar de studenten stage lopen. Dit is om twee redenen problematisch. Ten eerste 

vindt de helft van de opleiding plaats in de schoolpraktijk en de andere helft op het opleidingsinstituut. Dit 

betekent dat aanstaande docenten in hun opleiding over het algemeen geen leer- en werkomgeving treffen 

waarin structureel wordt gewerkt met innovatieve ict-toepassingen. Over het algemeen wordt geleerd en 

gewerkt met reeds langer bestaande technologie. Bovendien hangt de aard van de leer- en werkomgeving nu 

te zeer af van de opleider, de vakcoach of toevallige collega’s in school. Ten tweede zorgt de lerarenopleiding 

voor de instroom van nieuwe docenten in scholen. Wanneer aanstaande docenten tijdens hun opleiding meer 

leren werken met innovatieve toepassingen van ict en onderwijs, vormen zij ook een mogelijke bron voor 

verandering in de scholen waar zij werkzaam zijn na hun afstuderen. Scholen verwachten dit ook van docenten 

die van de ulo afkomen.  

Boven beschreven literatuur geeft weinig aanwijzingen hoe aanstaande docenten, ofwel studenten van een 

eenjarige universitaire lerarenopleiding, beter kunnen worden uitgerust met de kennis en vaardigheden op het 

gebied van ict en onderwijs. Daartoe is het huidige onderzoek waar hiervan verslag wordt gedaan opgestart. In 
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dit onderzoeksproject is door experimenten in de opleidingspraktijken gekeken naar de effecten daarvan op 

onder andere de houding en de ervaren bekwaamheid van de dio’s ten aanzien van ict in het onderwijs. 

 

1.4 TPACK en didactiek in de lerarenopleiding 
 

Er is veel kritiek op de wijze waarop in lerarenopleidingen studenten worden gevoed met de nodige ervaringen 

in het gebruik van ict in hun onderwijs (Chien, Chang, Yeh, & Chang, 2012). Bovendien hebben Martinovic en 

Zhang (2012) geconcludeerd dat ondanks een toename in ervaren vaardigheid in het gebruik van ict, studenten 

nog steeds moeilijkheden ondervinden om ict in hun onderwijs in te zetten. Anders gesteld, er is een verschil in 

ict-vaardigheid en de vaardigheid ict didactisch zinvol in onderwijs in te zetten. Onderzoekers suggereren dat 

dergelijk didactisch gebruik van ict in onderwijs vooral kan worden gestimuleerd door in de lerarenopleidingen 

ict geïntegreerd in het curriculum aan te bieden (Martinovic & Zhang, 2012): Studenten moeten niet alleen 

leren de technologie te gebruiken, maar ook en vooral hoe zij deze technologie zinvol onderdeel kunnen laten 

uitmaken van hun onderwijs. Het concept TPCK of TPACK (Technological, Pedagogical and Content Knowledge, 

Mishra & Koehler, 2006) biedt de mogelijkheid technologische, onderwijskundige en schoolvakinhoudelijke 

deskundigheid van docenten te integreren. Deze term is ontwikkeld in navolging van eerder werk van 

Schulman (1987) op het gebied van Pedagogical Content Knowledge, een inmiddels veel gebruikte term voor 

vakdidactiek in de lerarenopleiding. In een review van literatuur over TPACK uit de periode 2005-2011 geven 

Voogt, Fisser, Pareja Roblin, Tondeur en Van Braak (2013) een overzicht van opvattingen over en metingen van 

TPACK. Een van de opvallende bevindingen is dat TPACK dikwijls vakoverstijgend wordt aangeboden en 

gemeten. Ofwel, de technische- didactische toepassing van ict in onderwijs is nauwelijks onderzocht binnen 

een schoolvak en daarmee lijkt de “C” van TPACK niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Zij geven derhalve als 

aanbeveling dat onderzoek naar TPACK meer binnen een schoolvak moet worden gepositioneerd. 

 

Een ander opmerkelijk resultaat van de review is dat de meest gevonden manier om de ontwikkeling van 

TPACK van docenten en aanstaande docenten te ondersteunen inhoudt dat docenten zelf aan de slag gaan met 

hun lessen ontwerpen waarbij ict een integratief onderdeel vormt. Dit lijkt een effectieve werkwijze, niet alleen 

om (aanstaande) docenten actief bezig te laten zijn met integratie van ict in hun lessen en daarbij aan te sluiten 

bij hun werkpraktijk, maar ook om de integratie van ict en didactiek met het schoolvak te stimuleren. Latchem 

(2013) suggereert om aanstaande docenten niet alleen ict in hun lessen te laten ontwerpen, maar ook om hun 

lessen te evalueren waarbij zij aandacht hebben voor de wijze waarop ict, didactiek en schoolvak is 

geïntegreerd.  

 

1.5 Opvattingen en effectiviteitsverwachting van aanstaande docenten 
 

Eerder onderzoek toont aan dat de leraar een cruciale rol speelt in de integratie van ict in de klas. In een studie 

naar inzet van ict in opleiding en de klas dient daarom ook gekeken te worden naar opvattingen en 

effectiviteitsverwachting van (aanstaande) docenten ten aanzien van het gebruik van technology in onderwijs. 

Waren de modellen gericht op het verklaren voor het wel of niet gebruiken van technologie in het onderwijs 

door docenten in eerste instantie nog sterk technologisch gericht, een van de eerste modellen waarin naast 

technologische factoren ook psychologische factoren werden meegenomen is het Technology Acceptance 

Model (TAM; Davis, 1989), gebaseerd op de principes van de Theory of Reasoned Action (TRA; Fishbein & 

Azjen, 1975), Kreijns en collega’s (Kreijns, Vermeulen, Kirschner, Van Buuren, & Van Acker, 2013) stellen, na 

een reviewstudie van onderzoek naar het gebruik van technologie door docenten,  voor het Integrative Model 

of Behavior Prediction (IMBP; Fishbein & Azjen, 2010) toe te passen om de bereidheid van docenten om 

technologie in hun onderwijs te gebruiken te verklaren. Dit model is gebaseerd op de Theory of Reasoned 

Action (TRA; Fishbein & Ajzen, 1975) en Theory of Planned Behavior (TPB; Azjen, 1991), Het model beschrijft 



14 Oberon en ICLON 
 

 

drie kernfactoren: opvattingen, effectiviteitsverwachting en positieve werkomgeving. Bij opvattingen gaat het 

om de positieve opvatting van de docent ten aanzien van gebruik van ict en onderwijs. 

Effectiviteitsverwachting (self-efficacy) betreft de inschatting van de docent ten aanzien van de eigen capaciteit 

om technologie in onderwijs in te zetten. Met positieve werkomgeving wordt verwezen naar de positieve 

stimulans van de werkomgeving en de intentie van de docent om bij te dragen aan deze omgeving. 

 

1.6 Probleemstelling van dit onderzoek 
 

Het is nodig  op universitaire lerarenopleidingen de ict-bekwaamheid van studenten sterker te ontwikkelen. 

Hierbij moet de nadruk niet liggen op technologische impulsen, maar op  aandacht voor en gebruik van 

didactische ict-toepassingen. Een manier om ict-gebruik en onderwijs over ict als didactische toepassing te 

stimuleren, is het inzetten van experimenten met ict-toepassingen in de lerarenopleiding.   

In het vervolgonderzoek dat Oberon en ICLON in opdracht van Kennisnet uitvoeren zijn hiertoe een viertal 

experimenten uitgevoerd op de universitaire lerarenopleidingen van de universiteiten Leiden en Utrecht. In de 

experimenten stond het handelen van de opleider en de student centraal. Het onderzoek richtte zich op de 

evaluatie van het ict-gebruik door de student en de opleider en de uitwerkingen van het gebruik op de ict-

bekwaamheid van student, en opleider, en op de school- en opleidingsomgeving. Daarbij zijn ook de effecten in 

kaart gebracht op de mate waarin docenten breid zijn om technologie in hun onderwijs te gebruiken.  Doel van 

het onderzoek was te komen tot richtlijnen voor gebruik van ict in de lerarenopleidingen dat bijdraagt aan ict-

gebruik door studenten in de klas en hun ict-bekwaamheid. Het onderzoek levert daarmee kennis op ter 

inspiratie voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen rond ict-toepassingen binnen de lerarenopleiding.  

 

Het  onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke effecten heeft de betreffende ict-toepassing op de ict-bekwaamheid van de dio?  

2. Welke effecten heeft de betreffende ict-toepassing op de houding van de dio ten aanzien van ict-gebruik 

in het onderwijs? 

3. Welke effecten heeft de betreffende ict-toepassing op de ict-bekwaamheid van de opleider?  

4. Welke door de dio’s gepercipieerde effecten heeft de didactische toepassing van ict in de klas door de dio 

op de schoolomgeving? 

5. Welke door de opleider gepercipieerde effecten heeft de didactische toepassing van ict in de opleiding op 

de opleidingsomgeving?  

 

Leeswijzer 

Deze rapportage betreft een eindrapportage in concept van dit onderzoek. Hierin worden de resultaten van de 

beginmeting en eindmeting van de vragenlijst en de experimenten beschreven. In maart 2014 heeft een 

veldconsultatie plaatsgevonden waarin de uitkomsten uit het onderzoek besproken zijn. Rapportage hiervan is 

opgenomen in het laatste hoofdstuk (8). 

In hoofdstuk 3 beschrijven we de resultaten van de begin- en eindvragenlijst van alle studenten die beide 

vragenlijsten hebben ingevuld. In de hoofdstukken 4 t/m 7 worden de afzonderlijke experimenten beschreven 

en de resultaten worden per experiment weergegeven. Hoofdstuk 2 betreft de methodebeschrijving van het 

hele onderzoek. Conclusies over alle vier de experimenten zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 
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2 Methode 
 

Het onderzoek kende een sequentiële aanpak van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Na een 

voorbereidingsfase waarin met de opleidingen gesprekken zijn gevoerd over de ontwikkeling van de 

onderwijsonderdelen en de rol van het onderzoek, is op verschillende manieren data verzameld.  

Opgemerkt dient te worden dat door omstandigheden bij de experimenten van het ICLON is afgeweken van de 

voorgenomen methode van dataverzameling. Allereerst schetsen we hier beknopt de wijze waarop data is 

verzameld bij de experimenten van het COLUU. Vervolgens lichten we de afwijkingen van het ICLON toe. 

 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop ict-toepassingen zijn ingezet in de opleiding zijn  

opleidingsdocumenten opgevraagd bij de opleiders en hebben opleiders maandelijks een procesverslag 

geschreven. Om zicht te krijgen op het onderwijs van de studenten zijn de lesplannen, een lesverslag en een 

evaluatie door de studenten onder de leerlingen verzameld. Daarnaast zijn aan het begin van de experimenten 

verwachtingen gemeten die dio’s hadden over te bereiken doelstellingen met de ict-toepassing. Om effecten te 

kunnen vaststellen op de ict-bekwaamheid van de studenten is de ervaring met het gebruik van ict-

toepassingen en  attitudeverandering van dio’s ten aanzien van ict-gebruik in het onderwijs gemeten aan het 

begin en aan het einde van de onderzoeksperiode middels vragenlijsten. 

Voor inzicht in de effecten op de schoolomgeving  zijn dio’s bevraagd in dezelfde vragenlijsten op welke kennis 

zij meenemen naar de stageschool, op welke manier zij die kennis inzetten in de stageschool, hoe binnen de 

stageschool wordt gedacht over de ingebrachte kennis en welke effecten de kennis van de dio heeft op de 

collega’s in school, de schoolleiding en de ict-infrastructuur.  

Voor zicht op de effecten binnen de opleiding zijn opleiders bevraagd in interviews op de consequenties voor 

het opleidingsprogramma (plek in de opleiding, samenhang met andere onderdelen, infrastructurele 

randvoorwaarden), de consequenties voor de opleider (ontwikkeling deskundigheid op didactisch en technisch 

vlak, tijdinvestering, opvattingen) en voor de dio (ontwikkeling deskundigheid op didactisch en technisch vlak, 

opvattingen).  

In onderstaande tabel (tabel 1) wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop data 

verzameld is.  

 

Tabel 1. Overzicht dataverzameling 

 Studenten Opleiders Leerlingen 

Ict-gebruik dio’s Vragenlijst & 

Lesplannen en lesverslagen 

Interview & procesverslag Vragenlijst 

Houding dio’s t.a.v. ict-gebruik in onderwijs Vragenlijst   

Ict-gebruik opleiders  Interview & procesverslag  

Gepercipieerde effecten op de 

opleidingsomgeving 

 Interview  

Gepercipieerde effecten op de 

schoolomgeving 

Vragenlijst   

 

Op het COLUU is het onderzoek als onderdeel van het onderwijs gepresenteerd. Dat wil zeggen dat in principe 

alle studenten die de onderwijsonderdelen uit de experimenten volgden ook meededen aan het onderzoek. 

Op het ICLON was het onderzoek minder geïntegreerd in het onderwijs. Het onderzoek was meer iets wat er bij 

kwam voor de studenten. Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en er is bij aanvang van het onderzoek 

gevraagd welke studenten bereid waren mee te doen. Door de vrijblijvendheid van deelname aan het 

onderzoek zijn bij de experimenten van het ICLON niet alle vormen van dataverzameling zo uitgevoerd als 

hierboven beschreven is. 

Zo hebben de opleiders van het ICLON geen opleidingsdocumenten of procesverslagen aangeleverd. Alleen 

met de docent van de keuze module sociale media heeft een interview plaatsgevonden. Van deze keuzemodule 
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hebben enkele studenten deelgenomen aan de vragenlijst. In plaats van lesplannen en lesverslagen zijn 

presentaties die de studenten gegeven hebben over hun ict-les bestudeerd. In deze presentaties moesten de 

studenten aangeven hoe het onderwijs is verlopen en wat de reactie was van de leerlingen op de les(sen). Deze 

groep studenten heeft dus niet de vragenlijst voor leerlingen gebruikt om de ict-les te evalueren.  

Bij de studenten van het vakdidactisch ontwerponderzoek zijn de onderzoeksverslagen gebruikt in plaats van 

lesplannen, lesverslagen of evaluaties onder leerlingen. 

 

Het onderzoek vond plaats in de periode september 2013 – januari 2014, met een voorbereidende fase in de 

maanden mei-juni 2013. In maart 2014 zijn tijdens een veldconsultatie de uitkomsten van het onderzoek 

besproken met betrokkenen vanuit de opleidingen.. Tevens is gesproken over aanbevelingen voor gebruik van 

ict in de lerarenopleidingen. De uitkomsten van de veldconsultatie zijn opgenomen in deze  eindrapportage. 

 

2.1 Deelnemers aan de experimenten 
 

Onderstaande tabel (tabel 2) geeft een indruk van het totaal aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de 

opleidingsonderdelen van de experimenten. In de volgende paragrafen is per methode van dataverzameling 

aangegeven hoeveel van deze studenten hebben deelgenomen aan het onderzoek.  

 

Tabel 2. Aantal deelnemende studenten per experiment 

Experiment Aantal deelnemende studenten 

 

 

COLUU: vakdidactiek maatschappijleer flipping the classroom 23 

COLUU: algemene didactiek verkorte master - werken met videoclips 29 

ICLON: social media keuze module 25 

ICLON: vakdidactisch ontwerponderzoek: ‘flipping the classroom’ 5 

Totaal  82 

 

2.1.1 Vragenlijst studenten 

Onder alle studenten van het COLUU en de studenten van ICLON die hadden aangegeven mee te willen doen 

aan het onderzoek is een vragenlijst aan het begin en aan het einde van het onderzoek afgenomen. In tabel 3 is 

het aantal studenten dat is benaderd en dat de vragenlijst heeft ingevuld, weergegeven, per experiment. 

 

Tabel 3. Respons vragenlijst 

Experiment Benaderd 

(aantal) 

Respons  

(aantal en %) 

COLUU: vakdidactiek maatschappijleer ‘flipping the classroom’ Begin: 21 

Eind: 21 

Begin: 19 (91%) 

Eind: 17 (81%) 

Beide: 14 (67%) 

COLUU: algemene didactiek verkorte master - werken met videoclips Begin: 29 

Eind: 29 

Begin: 26 (90%) 

Eind: 25 (86%) 

Beide: 23  (79%) 

ICLON: social media keuze module Begin: 25 

Eind: 25 

Begin: 3 (12%) 

Eind: 7 (28%) 

Beide: 1 (4%) 

ICLON: vakdidactisch ontwerponderzoek: ‘flipping the classroom’ - - 

 

In tabel 4 is informatie opgenomen over de leeftijd en sekse en over leservaring van de studenten die de 

beginvragenlijst hebben ingevuld.  
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Tabel 4. Achtergrondkenmerken respondenten 

Leeftijdscategorieën Aantal Percentage 

Jonger dan 25 jaar 24 49 

Tussen 25 en 30 jaar 22 45 

Tussen 31 en 35 jaar 1 2 

Tussen 41 en 45 jaar 1 2 

Ouder dan 45 jaar 1 2 

Totaal 49 100 

 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 14 29 

Vrouw 35 71 

Totaal 49 100 

 

Ervaring  Aantal Percentage 

Nee 12 25 

Ja, in het kader van een stage 12 25 

Ja, minder dan 2 jaar onderwijservaring op school 12 25 

Ja, tussen 2 en 5 jaar onderwijservaring op school 7 14 

 

2.1.2 Lesplan en lesverslagen studenten 

Alle studenten die meedoen aan het onderzoek is gevraagd een lesplan aan te leveren en een lesverslag te 

maken. Dit is alleen gebeurd in de experimenten op het COLUU. Op het ICLON is op een andere wijze 

informatie verkregen over de ict-lessen van de studenten. Bij de studenten van de keuze module social media 

zijn presentaties over het gebruik van social media in de klas gebruikt. In deze presentaties moeten de 

studenten aangeven hoe het onderwijs is verlopen en wat de reactie was van de leerlingen op de les(sen). Van 

de studenten van het vakdidactisch ontwerponderzoek is hun onderzoekverslag gebruikt. In tabel 5 is 

aangegeven hoeveel studenten dit hebben aangeleverd. 

 
Tabel 5. Respons lesplan en lesverslagen 

Experiment Benaderd  

(aantal) 

Respons  

(aantal en %) 

COLUU: vakdidactiek maatschappijleer ‘flipping the classroom’ 21 11 (52%) 

COLUU: algemene didactiek verkorte master - werken met videoclips 29 16 (55%) 

ICLON: social media keuze module 25 21 (84%) 

ICLON: vakdidactisch ontwerponderzoek: ‘flipping the classroom’ 5 2 (40%) 

 

2.1.3 Vragenlijst leerlingen 

De studenten is gevraagd om ook een vragenlijst af te nemen onder leerlingen waarin de leerlingen het 

onderwijs met ict van de student evalueren. Ook dit is alleen gebeurd in de experimenten op het COLUU.  

 

Tabel 6. Respons evaluatie leerlingen 

Experiment Benaderd  

(aantal) 

Respons 

 (aantal en %) 

COLUU: vakdidactiek maatschappijleer - ‘flipping the classroom’ 21 9 (43%) 

COLUU: algemene didactiek verkorte master - werken met videoclips 29 9 (31%) 

ICLON: social media keuze module - - 

ICLON: vakdidactisch ontwerponderzoek: ‘flipping the classroom’ - - 
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2.1.4 Interviews opleiders 

Met de opleiders van drie experimenten is een interview gehouden. In december is dit interview gehouden met 

een opleider van het COLUU. De andere opleiders zijn in januari geïnterviewd.  

 

2.1.5 Onderwijsmaterialen en procesverslagen opleiders 

Met de opleiders zijn vooraf afspraken gemaakt over het onderwijs en over de rol van het onderzoek. Op het 

COLUU heeft dit geleid tot een samenhang tussen onderwijs en onderzoek. Zo is het verzoek om lesplannen en 

lesverslagen van de studenten en de afname van evaluaties onder leerlingen onderdeel geworden van de 

portfolio-opdrachten van studenten. Hierdoor was het onderzoek niet additioneel, maar functioneel binnen de 

opleiding. 

De opleider van experiment 1 van het COLUU heeft twee keer een procesverslag ingeleverd en heeft 

opleidingsmateriaal aangeleverd. In bijlage 7 is dit materiaal opgenomen. De opleiders van experiment 2 van 

het COLUU hebben ook twee keer een procesverslag aangeleverd. Van de opleiders van de experimenten van 

het ICLON zijn geen procesverslagen of opleidingsmaterialen ontvangen. 

 

2.2 Instrumenten 
 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is beschreven zijn verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden 

ingezet tijdens dit onderzoek. In deze paragraaf beschrijven we de doelen en opzet van de verschillende 

methoden.   

 

2.2.1 Vragenlijst studenten 

De betrokken dio’s kregen twee keer een vragenlijst (begin- en eindmeting) voorgelegd. Met de vragenlijst is 

het volgende in beeld gebracht: 

 De ict-bekwaamheid van de studenten  

 De houding van de dio’s ten aanzien van ict-gebruik in het onderwijs  

 De mogelijke effecten van de ict-lessen in de school: Het gaat hier dan hoe binnen de stageschool wordt 

gedacht over de ingebrachte kennis en welke effecten de kennis van de dio heeft op de collega’s in school, 

de schoolleiding, en ict-infrastructuur. 

 

De vragen over het gebruik van ict in de opleiding (onderdeel 1 en 2) zijn gebaseerd op inventarisatiestudies 

van soft- en hardware in het voortgezet onderwijs en de lerarenopleiding (Kennisnet, 2011). Daarbij is 

uitgegaan van de drie door Kennisnet onderscheiden kerntaken voor leraren: pedagogisch-didactisch handelen, 

werken in de schoolcontext en professionele ontwikkeling. De opvattingen over ict en ict in onderwijs zijn 

gebaseerd op vragenlijsten van Alberini (2006), Hu et al. (2003), Niederhauser en Perkmen (2010) en Teo en 

Van Schaik (2012). In dit onderzoek zijn de opvattingen over ict in het onderwijs en het gebruik van ict 

gekoppeld.  

 

De meeste vragen hebben antwoordopties voorzien van een vier- of vijfpunts Likertschaal. Bij de items over ict-

gebruik wordt gevraagd naar de mate waarin het betreffende aanwezig is en wordt ingezet. Bij de opvattingen  

wordt gevraagd naar de mate waarin het betreffende van toepassing is. In de vragenlijst van de beginmeting is 

gevraagd naar verwachtingen en in de eindvragenlijst naar opbrengsten (meerkeuze vragen met meerdere 

antwoorden mogelijk). De vragenlijst van de beginmeting is opgenomen in bijlage  1. In bijlage 2 vindt u de 

vragenlijst van de eindmeting. 
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De dataverzameling vond plaats met behulp van een digitale vragenlijst. Bij het COLUU is zijn zowel de begin- 

als de eindvragenlijsten centraal afgenomen (tijdens een onderwijsonderdeel).  Met de vragenlijst is een 

begeleidende e-mail gestuurd waarin het onderzoek wordt toegelicht. De studenten van het ICLON hebben de 

vragenlijst per mail toegestuurd gekregen.  

 

2.2.2 Lesplannen, lesverslagen en presentaties studenten 

Oorspronkelijk was gepland behalve lesplannen op te vragen, ook observaties te doen in de klassen van de 

studenten om zo zicht te krijgen op het aangeboden onderwijs. Gepland stond om dit middels door studenten 

gemaakte video-opnames te doen. In de praktijk was dit niet haalbaar. Veel van de ict-lessen bestonden uit 

meerdere lessen waarvan een deel buiten het klaslokaal zou plaatsvinden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de 

‘flipping the classroom’ experimenten. Leerlingen bekeken de filmpjes thuis. Daarop is in overleg met de 

opleiders afgesproken dat het beter zou zijn de studenten te vragen een lesverslag te maken. Bij het COLUU 

past dit ook in de opleidingsdidactiek; studenten maken voor verschillende onderdelen portfolio-opdrachten, 

die vaak ook bestaan uit een lesverslag inclusief reflectie. Voor het lesverslag is een format gemaakt, dat is 

opgenomen in bijlage 3. 

Aan de ICLON studenten is niet gevraagd om een lesverslag te maken. De studenten van de keuze module 

social media hebben een presentatie gegeven, waarin ze aangaven hoe het onderwijs met ict is verlopen en 

wat de reactie was van de leerlingen op de les(sen). In bijlage 8 is een overzicht opgenomen van de 

presentaties. Bij de studenten van het vakdidactisch ontwerponderzoek is gebruik gemaakt van hun 

onderzoeksverslag waarin ze beschreven wat ze gedaan hadden in de lessen en hoe dit ervaren was door de 

leerlingen. 

 

2.2.3 Vragenlijst leerlingen 

Leerlingen zijn middels een korte vragenlijst bevraagd. Hiermee is informatie verkregen over: 

 de tevredenheid over het gegeven onderwijs; 

 hoe zinvol zij het vonden om met ict in de klas te werken; 

 de wijze waarop de studenten het onderwijs verzorgde; 

 de houding van de leerlingen ten aanzien van ict in de klas. 

 Met de vragenlijst is informatie verkregen die kan worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek en de 

evaluatie van het onderwijs van de dio. De vragenlijst is afgenomen door de studenten van het COLUU. Hiertoe 

is vanuit het onderzoek een vragenlijst aangeleverd waaraan de studenten eigen vragen konden toevoegen. 

Alle vragen zijn in termen van tevredenheid gemeten op een 4-puntsschaal. De vragenlijst werd op papier 

afgenomen. De studenten hadden vanuit de opleiding de opdracht gekregen de ingevulde vragenlijsten in te 

voeren in een excelformat. Ook dit format is door de onderzoekers aangeleverd. Hierin kon de data eenvoudig 

worden ingevoerd en werd meteen de gemiddelde tevredenheid van de leerlingen per vraag en over het 

geheel gegeven.  De studenten hadden op deze manier direct een evaluatie van het onderwijs. In bijlage 4  is 

de vragenlijst opgenomen. 

 

2.2.4 Interviews opleiders 

Met de opleiders is aan het einde van de onderwijsperiode een interview gehouden. Alleen voor het 

experiment Vakdidactische ontwerponderzoek is er geen interview gehouden met een opleider. In de 

interviews  is/wordt ingegaan op:  

 argumenten/perceptie op ontwikkeling ict bekwaamheid van dio en welke aspecten uit de experimenten 

daartoe hebben bijgedragen; 

 argumenten/perceptie op ict-bekwaamheid van de opleider en welke aspecten uit de experimenten 

daartoe hebben bijgedragen; 

 plek in de opleiding, samenhang met andere onderdelen, infrastructurele randvoorwaarden. 
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Ten behoeve van de gesprekken is een leidraad ontwikkeld. Deze is opgenomen in bijlage 5. De interviews 

duurden maximaal een uur en zijn uitgevoerd door twee onderzoekers. Van alle interviews is een verslag 

gemaakt.  

 

2.2.5 Onderwijsmaterialen en procesverslagen opleiders 

Om zicht te krijgen op het aangeboden onderwijs van de opleider aan de studenten is aan de opleiders van de 

experimenten gevraagd om documenten (onderwijsmateriaal) aan te leveren en een procesverslag bij te 

houden waarin ze binnen een aangeboden stramien aangaven welke onderwijsdoelen en activiteiten zij 

hadden gepland, uitgevoerd en behaald. De opleiders kregen het stramien voor het procesverslag digitaal 

aangeleverd (zie bijlage 6). Ze konden zelf bepalen wanneer en hoe vaak ze dit invulden. De opleider van het 

experiment 1 van het COLUU heeft een procesverslag over september  en de maanden oktober/november 

aangeleverd. De opleiders van experiment 2 van het COLUU hebben procesverslagen aangeleverd over de 

maanden september en oktober. Van de opleiders van de experimenten van het ICLON zijn geen verslagen of 

onderwijsmaterialen ontvangen. 

 

2.3 Analyse 
 

2.3.1 Vragenlijst studenten 

De data die is verkregen via de vragenlijsten over de ervaring van de studenten met ict-toepassingen is 

geanalyseerd middels beschrijvende statistiek (frequentieverdelingen, gemiddelden). Opvattingen van 

studenten over ict en het gebruik van ict in onderwijs zijn in de voor- en eindmeting bevraagd met behulp van 

23 items. De items zijn afkomstig uit de vragenlijst die is gebruikt in een eerder onderzoek (Admiraal, Lockhorst 

en Kieft, 2013). In dat onderzoek zijn, in navolging van andere onderzoek (zie paragraaf 1.5)  op basis van 

factoranalyses met varimax-rotatie en betrouwbaarheidsanalyses drie aspecten onderscheiden: (1) 

effectiviteitsverwachtingen (self-efficacy) ten aanzien van ict en onderwijs, (2) positieve opvattingen over ict en 

onderwijs en (3) positieve werkomgeving met betrekking tot ict en onderwijs. Dit bleken drie betrouwbare 

schalen te zijn om opvattingen over ict en onderwijs in kaart te brengen, die tevens aansluiten bij literatuur 

over ict en onderwijs. Aangezien de schaal over de positieve werkomstandigheden niet direct van toepassing is 

op de respondenten van dit onderzoek (dio’s), zijn de 3 items die daarop betrekking hebben, niet in de 

vragenlijst opgenomen en is de bijbehorende 3
e
 schaal niet in de analyse betrokken. De betrouwbaarheid van 

beide schalen is ook in dit onderzoek goed te noemen, met een Cronbach’s α voor beide van ruim 0,80 (zie 

Tabel 7). 

 

Tabel 7. Twee aspecten van opvattingen over ict en onderwijs en betrouwbaarheid van de schalen (voormeting) 

Aspecten (schalen)
1 

N
2
 Gem.

 
S.D. Cronbach’s α 

Effectiviteitsverwachting 1 

(1, 6, 11, 12, 18, 19, 24) 

48 3,43 0,71 0,87 

Positieve opvattingen 1 

(4, 8, 16, 22, 25, 26) 

48 3,42 0,67 0,85 

1 
tussen haakjes de betreffende items uit de vragenlijst; cursief: omgepoolde items 

2 
N= aantal geldige antwoorden; Gem= gemiddelde scores (range 1-5, hogere score is positiever); S.D.= 

standaarddeviatie. 
 

Met behulp van de schalen ‘Effectiviteitsverwachting’ en ‘Positieve opvattingen’ is de relatie onderzocht tussen 

enerzijds de opvattingen van studenten en anderzijds hun ervaring met ict-toepassingen, eerst in algemene zin 

(vragenlijst, vraag 11) en vervolgens in de onderwijscontext (vraag 12). 
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Bij een deel van de dio’s (n=38) zijn gegevens beschikbaar van een voormeting én een eindmeting . Van hen is 

nagegaan of er een verschil is ontstaan tussen hun opvattingen over ict in het onderwijs aan het begin en aan 

het eind van het traject, bij voorkeur natuurlijk in positieve zin. Met behulp van paarsgewijze t-toetsen is het 

verschil in gemiddelde schaalscores geanalyseerd (zie tabel 8 voor de betrouwbaarheid van de schalen).  

 

Tabel 8. Twee aspecten van opvattingen over ict en onderwijs en betrouwbaarheid van de schalen (eindmeting) 

Aspecten (schalen)
1 

N Gem. S.D. Cronbach’s α 

Effectiviteitsverwachting 2 

(1, 6, 11, 12, 18, 19, 24) 
47 3,72 ,74 0,90 

Positieve opvattingen 2 

(4, 8, 16, 22, 25, 26) 
47 3,48 ,72 0,85 

1 
tussen haakjes de betreffende items uit de vragenlijst; cursief: omgepoolde items 

2 N= aantal geldige antwoorden; Gem= gemiddelde scores (range 1-5, hogere score is positiever); S.D.= 
standaarddeviatie. 

 

2.3.2 Lesplannen, lesverslagen en presentaties studenten 

De ontvangen lesplannen, lesverslagen  en presentaties zijn op onderwerp samengevat in een matrix. Zo wordt 

het onderwerp, het doel en de inhoud van de ict-les beschreven, evenals de reflectie van de student op het 

verloop van de les, op de beleving van ict-gebruik door leerlingen en op de beleving van ict-gebruik door de 

student zelf. Binnen deze onderwerpen is de rode lijn bepaald, en worden opvallende verschillen aangegeven. 

 

2.3.3 Data opleider 

De onderwijsmaterialen en procesverslagen zijn gebruikt bij de beschrijving van de experimenten. Hierbij is 

gekeken naar de doelen en opzet van het onderwijs en de uiteindelijke uitvoer, en eventuele discrepanties. 

Van de interviews is een samenvattend verslag gemaakt. 

 



 



Experimenten met ict in de ulo – eindrapportage 23 

 

3 Ontwikkeling ict-bekwaamheden studenten: 
gebruik, opvattingen en verwachtingen 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de resultaten van de begin- en eindvragenlijst van alle studenten die beide 

vragenlijsten hebben ingevuld. In hoofdstukken vier en vijf beschrijven we voor experimenten 1 en 2 de 

verschillen tussen de begin- en de eindmeting. Van de andere experimenten zijn onvoldoende gegevens 

beschikbaar om zinvol verschillen te beschrijven. 

 

Ict-gebruik 

De studenten gaven bij aanvang  van het onderwijs aan zich behoorlijk vaardig te voelen (m=3,7; sd= 1,1; 

N=37). Tabellen 16, 17, 25 en 26 laten zien dat zij ervaring hebben met het gebruik van hardware, software en 

verschillende toepassingen (met wat lagere score voor games en tablets). In veel mindere mate hebben ze 

ervaring met het gebruik in de onderwijscontext. Dit geldt voor de inzet van elektronische toetsen, software 

voor onderwijsevaluaties, digitale video’s en het digitale schoolbord. Dit is  opvallend omdat 75% al ervaring in 

het onderwijs heeft (stage of als docent). Als we de data van de begin – en eindmeting vergelijken is te zien we 

minimale, positieve, verschillen in het gevoel van de studenten deskundig te zijn in het gebruik van ict. Dat 

geldt vooral voor hun ervaring in het algemeen. Grotere verschillen zijn zichtbaar in de ervaring van de 

studenten met het gebruik van apparaten, software en toepassingen in de onderwijscontext.  

Verschillen op experimentniveau worden beschreven in hoofdstukken 4 en 5. 

 
Opvattingen over ict en onderwijs 
De opvattingen van de studenten over ict en onderwijs zijn gemeten via een set van 23 items in de begin- en 

eindvragenlijst (zie bijlagen 1 en 2). Met behulp van de schalen ‘Effectiviteitsverwachting’ en ‘Positieve 

opvattingen’ is de relatie onderzocht tussen enerzijds de opvattingen van studenten en anderzijds hun ervaring 

met ict-toepassingen, eerst in algemene zin (vragenlijst, vraag 11) en vervolgens in de onderwijscontext (vraag 

12).  In tabellen 9 en 10  is deze samenhang samengevat. 

 
Tabel 9. Samenhang tussen opvattingen over ict en onderwijs en ervaring met ict-toepassingen (in algemene zin) 

Ervaring in algemene zin 
 
ict-toepassingen 

Effectiviteits-
verwachting 

Positieve 
opvattingen 

11a erv alg - het beheren van bestanden ,377** ,323* 
11b erv alg - het werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een 
tekstverwerker en presentatiesoftware 

,357* ,342* 

11c erv alg - het digitaliseren van foto's, video's en audio ,454**  
11d erv alg - mijn weg te vinden op internet: het gebruik maken van een 
internetbrowser en het gebruiken van een zoekmachine op internet 

,383**  

11e erv alg - games ,327*  
11f erv alg - communicatie- en samenwerkingsmiddelen (forum, chat, wiki) ,339*  
11g erv alg - sociale media (Facebook, Linkedin, social bookmarking, etc.) ,334*  
11h erv alg - tablets ,523**  
11i erv alg - smart phones ,400**  

* p<0.05; ** p<0.01 (tweezijdig getoetst) 
N.B.: alleen significante correlaties bij p≤0.05 of correlaties > 0,20 zijn opgenomen in de tabel.  
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Tabel 10. Samenhang tussen opvattingen over ict en onderwijs en ervaring met ict-toepassingen (in de 
onderwijscontext) 

Ervaring in de onderwijscontext 
 
ict-toepassingen 

Effectiviteits-
verwachting 

Positieve 
opvattingen 

12a erv onderwijscontext - een beamer, digitale video/audio apparatuur   
12b erv onderwijscontext - een digitaal schoolbord   
12c erv onderwijscontext - het werken met de onderwijsspecifieke 
toepassingen, die op een school van toepassing zijn 

 ,218 

12d erv onderwijscontext - digitale video's als lesmateriaal (zoals 
leraar24.nl) 

,271 ,371** 

12e erv onderwijscontext - vakgerelateerde software (zoals simulaties, 
oefenprogramma's, diagnostische programma's etc.) 

,267 ,226 

12f erv onderwijscontext - software voor onderwijsevaluaties  ,227 
12g erv onderwijscontext - elektronisch toetsen  ,332* 
* p<0.05; ** p<0.01 (tweezijdig getoetst) 
N.B.: alleen significante correlaties bij p≤0.05 of correlaties > 0,20 zijn opgenomen in de tabel.  

 
Over het algemeen zijn de correlaties tussen opvattingen over ict in het onderwijs en ervaring in het gebruik 

van ict-toepassingen zwak tot matig; echt sterke verbanden ontbreken. Opvallend is dat de ervaring met ict-

toepassingen in algemene zin vooral samenhang vertoont met de effectiviteitsverwachting en veel minder of 

niet met positieve opvattingen. Bij de effectiviteitsverwachting is de correlatie nog het sterkst met de ervaring 

van de dio’s met tablets en met het digitaliseren van foto’s, video en audio. 

Wellicht onverwacht is de ervaring met ict-toepassingen in de onderwijscontext nauwelijks gecorreleerd met 

opvattingen over ict en onderwijs; met als uitzondering het matig sterke verband tussen positieve opvattingen 

en ervaring met digitale video’s als lesmateriaal en met elektronisch toetsen. 

 

De correlaties tussen de opvattingen over ict en onderwijs en het gebruik dat studenten in de klas verwachten 

te gaan maken van ict-toepassingen, zijn in het algemeen zwak tot matig (Tabel 11). Toch is voor een aantal ict-

toepassingen te zien dat een hogere effectiviteitsverwachting bij de student en een sterkere positieve 

opvatting over ict in het onderwijs samenhangt met een hoger verwacht gebruik van ict-toepassingen. Dit geldt 

bij de effectiviteitsverwachting met name voor het verrijken van leerstof, de communicatie tussen of met 

leerlingen, het oefenen van leerstof en het leren leren van leerlingen. Positieve opvattingen over ict in het 

onderwijs vertoont vooral samenhang met een hoger verwacht gebruik van ict voor het oefenen van de 

leerstof, de communicatie tussen en met leerlingen, het verrijken van leerstof en het maken van websites door 

leerlingen. 
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Tabel 11. Samenhang tussen opvattingen over ict en onderwijs en verwacht gebruik van ict-toepassingen (in de 
onderwijscontext) 

Verwacht gebruik 
 
ict-toepassingen 

Effectiviteits-
verwachting 

Positieve 
opvattingen 

14a verwacht gebruik - het verrijken van leerstof met bijv. 
beeldmateriaal of multimedia (audio, video, graphics) 

,364* ,368* 

14b verwacht gebruik - het ondersteunen van mijn instructie met bijv. 
een digitaal schoolbord 

  

14c verwacht gebruik - het geven van mijn instructie met bijv. ‘flipping 
the classroom’ 

,252 ,272 

14d verwacht gebruik - het oefenen van lesstof d.m.v. bijv. digitale 
oefenprogramma's 

,315* ,508** 

14e verwacht gebruik - het zoeken van informatie op internet   
14f verwacht gebruik - simulaties en games in de klas   
14g verwacht gebruik - communicatie tussen leerlingen of met 
leerlingen, bijv. via chat, WhatsApp, smart phones, email, sociale media 

,354* ,396** 

14h verwacht gebruik - het samenwerking van leerlingen, zoals in Wiki's, 
blogs of een elektronische leeromgeving 

,264 ,304* 

14i verwacht gebruik - het leren leren van leerlingen met bijv. een 
digitaal portfolio 

,292* ,285* 

14j verwacht gebruik - digitaal toetsen  ,272 
14k verwacht gebruik - het maken van websites door leerlingen  ,333* 
14l verwacht gebruik - het maken van videoclips door leerlingen ,261 ,275 
14m verwacht gebruik – administratie en/of registratie van 
leerlinggegevens 

,224  

* p<0.05; ** p<0.01 (tweezijdig getoetst) 
N.B.: alleen significante correlaties bij p≤0.05 of correlaties > 0,20 zijn opgenomen in de tabel.  

 
Bij een deel van de dio’s (n=381) zijn gegevens beschikbaar van een voormeting én een eindmeting . Van hen is 

nagegaan of er een verschil is ontstaan tussen hun opvattingen over ict in het onderwijs aan het begin en aan 

het eind van het traject, bij voorkeur natuurlijk in positieve zin. Met behulp van paarsgewijze t-toetsen is het 

verschil in gemiddelde schaalscores geanalyseerd. Zie Tabel 12 voor de verschillen tussen de waarden op de 

voor- en eindmeting). Op grond van het betrekkelijk kleine aantal respondenten en de korte tijdspanne tussen 

voor- en eindmeting waren significante verschillen overigens niet verwacht. Desondanks is te zien dat de 

effectiviteitsverwachting van de dio’s in de projectperiode is toegenomen (van 3,43 naar 3,70 op een schaal 

van 1-5), hetgeen ruim voldoende is om boven toevalsniveau (statistische significantie 5%, tweezijdig) uit te 

komen. Op het aspect ‘positieve opvattingen’ is echter nauwelijks een verandering van de gemiddelde score te 

zien; de zeer geringe stijging is dan ook geheel niet statistisch significant. 

 

Tabel 12. Verschil tussen opvattingen over ict en onderwijs aan begin en einde van het traject (voor alle 
respondenten met geldige voor- en eindmeting) 

 N Gem. S.D. t df Sig. (2-
zijdig) 

Effectiviteitsverwachting 1 38 3,43 ,77 
-3,218 37 ,003 

Effectiviteitsverwachting 2 38 3,70 ,76 
       
Positieve opvattingen 1 38 3,40 ,72 

-0,140 37 ,889 
Positieve opvattingen 2 38 3,42 ,73 

 

                                                      
1
  In totaal hebben 38 studenten d voor- en eindmeting ingevuld. Dit zijn 14,studenten uit experiment 1,  23 uit 

experiment 2 en een student uit experiment 3. 
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Voorts is ook per pilot afzonderlijk nagegaan of er een verschil in deze beide schalen optreedt tussen voor- en 

eindmeting (zie Tabel 21 en Tabel 30). Alleen voor de pilots van de COLUU waren voldoende gegevens 

beschikbaar voor deze vergelijking. Voor 6 van de 7 dio’s van de ICLON-pilot ontbraken gegevens van ofwel de 

voor- ofwel de eindmeting, zodat voor hen geen vergelijkbare schalen konden worden berekend.  

De resultaten van de experimenten van het COLUU staan beschreven in hoofdstukken 4 en 5. 
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4 Experiment 1: vakdidactiek maatschappijleer  
 

4.1 Beschrijving van experiment 
 

Context 

De cursus vakdidactiek Maatschappijleer bestaat op het COLUU (universitaire lerarenopleiding van de 

Universiteit Utrecht) uit een reeks middagen tijdens welke de studenten bij elkaar komen. Voor de vakdidactiek 

maken de studenten een vakdidactisch portfolio. 

Binnen de periode van het onderzoek hebben 8 bijeenkomsten plaatsgevonden en moesten de studenten een 

aantal portfolio-opdrachten uitvoeren. Alle opdrachten zijn gekoppeld aan de stage of baan. 

 

ICT als onderdeel van de vakdidactiek Maatschappijleer 

Tijdens de vakdidactiek Maatschappijleer komt ict op verschillende momenten aan de orde als doel van het 

onderwijs, maar wordt ook op verschillende momenten en manieren ingezet als middel van onderwijs. 

Een van de onderdelen van de vakdidactiek is ‘flipping the classroom’. Studenten kregen hier een middag een 

workshop over en moesten hiermee een portfolio-opdracht uitvoeren. Dit is een verplicht onderdeel van de 

vakdidactiek. Daarnaast konden de studenten ook nog kiezen om een keuzeopdracht ‘gebruik van Socrative in 

de les’ te doen. Verder wordt een blackboardomgeving gebruikt als ondersteuning bij het onderwijs en namen 

de studenten deel aan een digitale didactiekdag van het COLUU. Ook wordt een toepassing als Socrative 

ingezet in de vakdidactiek.  

 

Het experiment 

Het onderzoek richtte zich op het onderdeel ‘flipping  the classroom’, maar kan niet los worden gezien van de 

andere onderdelen waarin ict een rol heeft gespeeld, zoals o.a. de bijeenkomst waarin ict en het vak 

maatschappijleer onderwerp was. Studenten maken in dit onderdeel kennis met de pijlers van digitale 

didactiek volgens Simons en Rubens, het TPACK-mode, het concept van een Personal Learning Network en het 

kader ICT-bekwaamheid van Kennisnet. Daarnaast bekijken studenten digitale tools en beoordelen wat de 

meerwaarde van de tool zou kunnen zijn voor de onderwijspraktijk. 

Doel van het onderdeel ‘flipping the classroom’ is de kennismaking met het principe. Naast een workshop met 

een theoretisch inleiding (zie bijlage 7)  en een praktische hands-on (zie bijlage 7) verzorgd door oud-

studenten, moeten de studenten zelf een filmpje maken en dit gebruiken in de stageschool. Doel daarbij was 

leerlingen aan de slag te laten gaan met de nieuw verworven kennis. Het gaat met andere woorden niet alleen 

om het maken van een filmpje, maar om het inzetten van het didactisch principe: instructie middels filmpje, 

verwerking van de nieuwe verworven kennis in de klas. De portfolio-opdracht is opgenomen in bijlage 7.  

Over de portfolio-opdracht moeten de studenten een verslag schrijven voor in het portfolio. Dit verslag moet 

het lesplan, een beschrijving van het proces en een samenvatting van de evaluatie/reflectie op de werkvorm en 

de uitvoer in de klas bevatten. Hiervoor konden de studenten gebruik maken van een evaluatieformulier dat is 

ontwikkeld in het kader van het onderzoek (zie 2.2.2). 

 

Verloop experiment 

De bijeenkomst over ict en het vak maatschappijleer is uitgevoerd zoals gepland. Volgens de opleider had de 

relatie tussen de theorie (o.a. Simons en Rubens) met het beoordelen van de tools sterker gekund. Daarnaast 

denkt de opleider dat het onderwijsonderdeel nog sterker in zou kunnen zetten op de koppeling aan het vak.  

 

De workshop ‘flipping the classroom‘ is in grote lijnen verlopen zoals gepland. De onderwijsdoelen zijn behaald. 

Niet elke student had zijn lesmateriaal bij zich moesten hebben waardoor het lastig was aan de gang te gaan 

met het maken van het filmpje. De studenten waren overwegend positief over de bijeenkomst. 



28 Oberon en ICLON 
 

 

 

Het onderzoek is gepresenteerd aan de studenten als een manier om het onderwijs van de opleiding te 

evalueren. De evaluatie onder leerlingen en het maken van een lesverslag konden de studenten gebruiken in 

hun portfolio verslag. In principe was het onderzoek onderdeel van het onderwijs.  

De evaluatie onder leerlingen en de maken van een lesverslag leverde bij sommige studenten weerstand op. De 

opleider heeft aangedrongen op deelname, maar dit niet verplicht gesteld. 

 

4.2 Wat hebben de dio’s in de klas gedaan? 
 

In totaal hebben we van 11 studenten hun lesplan en/of lesverslag ontvangen. Deze elf studenten hebben 

allemaal minimaal één les volgens het ‘flipping the classroom’ principe uitgevoerd. In deze paragraaf 

beschrijven we beknopt de overeenkomsten en verschillen tussen de lessen die de studenten gegeven hebben. 

Daarnaast gaan we in op de reflecties van de studenten: op het verloop van de les, op het filmpje, op de 

beleving van het ict-gebruik in de les door de leerlingen en door de student zelf. 

 

Overeenkomsten en verschillen tussen lessen 

De meeste studenten hebben ervoor gekozen om de les volgens het ‘flipping the classroom’ principe te geven 

aan een vierde of vijfde klas havo of vwo. De onderwerpen van de lessen lopen uiteen. Enkele voorbeelden van 

onderwerpen zijn: de pluriforme samenleving, politieke stromingen, parlementaire democratie, rechtstaat, 

strafprocesrecht, media en politiek. Tien van de elf studenten hebben een filmpje gemaakt waarin ze uitleg 

geven over het onderwerp van de les aan de hand van een prezi/ppt. Eén student heeft alleen een prezi zonder 

uitleg gemaakt. Hij gebruikte de prezi in de les bij zijn uitleg. Enkele studenten hebben in de prezi een filmpje 

toegevoegd (bijvoorbeeld van een nieuwsitem). De duur van de filmpjes verschilde van bijna 4 minuten tot 

ruim 8 minuten. De leerlingen moesten het filmpje ter voorbereiding op de les bekijken.  

 

Bij de meeste studenten stond in de les het verwerken van de stof uit het filmpje centraal. Aan het begin van 

de les checkten de meeste studenten of de leerlingen het filmpje bekeken hadden. Bij vier studenten had 

minder dan de helft van de leerlingen het filmpje bekeken. Deze studenten vonden dit jammer en ook lastig. 

Doordat de leerlingen het filmpje niet hadden bekeken, waren ze niet op de hoogte van de theorie van de les. 

Een aantal studenten hebben hun les vervolgens wel zo uitgevoerd als gepland. De andere hebben de uitleg als 

nog in de les gegeven of het filmpje in de les getoond. Vier van de elf studenten begonnen de les met een quiz 

over de stof uit het filmpje. Twee studenten gebruikten daarbij Socrative, twee studenten deden de quiz met 

pen en papier. Een vijfde student deed een quiz met Socrative aan het einde van zijn les. Bij de meeste 

studenten konden de leerlingen in de les ook vragen stellen over de stof die behandeld werd in het filmpje. 

Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met één of meerdere opdrachten die aansloten bij de stof. Een 

aantal studenten had zelf een opdracht verzonnen. Andere studenten lieten de leerlingen opdrachten uit het 

werkboek maken. Eén van de studenten wijkt qua invulling van de les sterk af van de andere studenten. Zij 

heeft de leerlingen in de les een schoolexamen voor maatschappijleer laten maken. Het filmpje wat ze had 

gemaakt was bedoeld ter voorbereiding op de toets, het was bedoeld om leerlingen overzicht over de stof te 

geven en de belangrijkste begrippen nog een keer te herhalen. 

 

Reflectie van studenten 

We hebben de reflectie van de studenten gecodeerd aan de hand van het oordeel dat de student gaf over zijn 

les, over de beleving van ict-gebruik door de leerlingen en over de beleving van ict-gebruik door de student 

zelf. Op basis van de beschrijving van de student bij elk onderdeel hebben we een – toegekend wanneer een 

student zich enigszins negatief uitliet, een -/+ als een student eigenlijk niet liet blijken of hij positief of negatief 

terugkijkt, een + als de reflectie van de student hoofdzakelijk positief lijkt en een ++ als een student erg positief 

is. 
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In de onderstaande tabel is te zien dat in ieder geval de helft van de studenten overwegend positief terugkijkt 

op het verloop van de les en het ict-gebruik.  

 

Tabel 13.  Beleving studenten van ict gebruik in de les 

studentnummer Inhoud in les Reflectie op 
verloop les 

Reflectie op 
beleving ict-
gebruik door 
lln 

Reflectie op 
beleving ict-
gebruik door 
studenten  

Studentnr 1 Quiz, lesstof herhalen, opdr. wb, 
nabespreken, opdr. bij filmpje   

- + -/+ 

Studentnr 2 Intro filmpje, discussie, opdr. ontwikkeld door 
st., nabespreken 

+ -/+ + 

Studentnr 3 Quiz, opdracht ontwikkeld door st., 
nabespreken 

++  ++ 

Studentnr 4 Instructie, quiz, nabespreken, opdr. wb -/+ + - 
Studentnr 5 Presentatie lln, discussie, filmpje kijken, 

discussie, quiz 
++ + ++ 

Studentnr 6 Toets -/+  - 
Studentnr 7 2

de
 kamer debat, waarbij lln verschillende 

fracties vormden 
+  +/- 

Studentnr 8 Terugblik vorige les, uitleg, afsluiting (student 
heeft geen filmpje gemaakt, gebruikt alleen 
prezi) 

++   

Studentnr 9 Quiz op papier, klassengesprek over quiz, 
vragen stellen over filmpje, opdrachten 
maken en bespreken 

+ + + 

Studentnr 10 Filmpje kijken in klas, lln vragen 
beantwoorden, bespreken, uitleg, opdr. 
maken 

+/- +/- - 

Studentnr 11 Huiswerk nakijken, opdr. maken, lln stellen 
vragen,  

+/- + +/- 

 

In de volgende alinea’s beschrijven we de belangrijkste uitkomsten uit de reflecties van de studenten. 

 

Reflectie op het filmpje en het verloop van de les 

De drie studenten waarbij minder dan de helft van de leerlingen het filmpje had bekeken,  lijken minder 

positief over de uitvoering en verloop van de les dan de studenten waarbij de meerderheid van de leerlingen 

het filmpje had bekeken.  Ze benoemen in hun lesverslag concrete verbeterpunten voor een volgende les. Een 

van de studenten geeft bijvoorbeeld aan dat ze meer aandacht had moeten besteden aan de verspreiding van 

het filmpje (niet alleen via mail, maar ook via elo) en aan het benadrukken van het belang van het bekijken van 

het filmpje. “De volgende keer aangeven waar het filmpje te vinden is, wat de leerlingen kunnen verwachten 

en wat ik verwacht. Eventueel moet bekijken van het filmpje verplicht worden gesteld.” Een andere student 

merkt dat de activiteiten die ze voor haar les bedacht had te moeilijk zijn omdat de leerlingen het filmpje 

vooraf niet hadden bekeken en dus onvoldoende op de hoogte waren van de stof. Ze heeft dezelfde les in een 

andere klas ook uitgevoerd waarbij ze een aantal dingen aan de les had aangepast, waardoor de les al beter 

verliep dan de eerste keer. Het belangrijkste verbeterpunt dat ze naar voren brengt is ‘niet teveel willen 

doen/behandelen in een les.’ 

De studenten waarbij de meerderheid van de leerlingen het filmpje voorafgaand aan de les hadden bekeken, 

kijken over het algemeen tevreden terug op de les. Ze ervaren dat leerlingen betrokken zijn en goed meedoen 

met de les. Ook merkten ze dat ze in de les meer tijd hadden voor verdieping van de stof. Een aantal studenten 

had daarvoor zelf een opdracht bedacht. Eén van deze studenten geeft aan bij de voorbereiding van de les 

weerstand te hebben ervaren van haar begeleider. De student kon zich vinden in de kritiek van de begeleider 



30 Oberon en ICLON 
 

 

op het ‘flipping the classroom’ principe, maar heeft ervaren dat de leerlingen positief reageerden op de nieuwe 

lesvorm. Ook de studenten, die over het algemeen tevreden zijn over hun les, hebben in het lesverslag punten 

geformuleerd die minder goed zijn verlopen, zoals ‘de opdracht was iets te makkelijk’, ‘ik had geen tijd om de 

opdracht na te bespreken’, ‘de verdiepende opdracht sloot eigenlijk minimaal aan bij het filmpje, als ik dat 

beter had gedaan, had de leeropbrengst groter kunnen zijn’. De meeste verbeterpunten die de studenten 

noemen in hun lesverslagen hebben te maken met de organisatie van de les en het orde houden.  

 

Over het maken van het filmpje geven de studenten aan dat het maken ervan hen veel tijd heeft gekost. Eén 

student geeft aan dat hij hier drie uur mee bezig is geweest. Een andere student merkt op dat zij verwacht dat 

wanneer ze vaker een filmpje maakt het sneller zal gaan. 

 

Reflectie op beleving van ict-gebruik door leerlingen  

Alle studenten geven aan dat de leerlingen positief reageerden op het gebruik van ict in en rond de les. Ook de 

studenten waarbij maar weinig leerlingen het filmpje daadwerkelijk bekeken hadden, kregen positieve reacties 

van de leerlingen. Zo schrijven ze in hun lesverslag: ‘Ik heb klassikaal nog even gevraagd of ze liever een filmpje 

hadden dan een hoofdstuk uit het boek en hier werd positief op gereageerd. …. Ze vonden het leuk dat ik het 

filmpje zelf had gemaakt en ingesproken.’ ‘De leerlingen vonden het over het algemeen leuk dat er met ict 

geëxperimenteerd werd.’  Een aantal studenten heeft ook teruggehoord dat de leerlingen het idee hadden dat 

ze de stof beter begrepen en/of onthielden door het filmpje. 

 

Evaluatie van les onder leerlingen 
Uit het tevredenheidsvragenlijstje dat de studenten onder de leerlingen hebben afgenomen blijkt ook dat de 

leerlingen over het algemeen tevreden zijn over de les waarbij de student ict heeft gebruikt. De tevredenheid 

van leerlingen is gemeten op een 4-puntsschaal: 1 stond voor heel ontevreden, 2 voor beetje ontevreden, 3 

voor beetje tevreden, 4 voor heel tevreden.  In onderstaande tabel 14 wordt de gemiddelde tevredenheid van 

de leerlingen per student weergegeven met daarbij de standaarddeviatie van de tevredenheid en het aantal 

leerlingen dat de vragenlijst heeft ingevuld.  

 

Tabel 14. Tevredenheid leerlingen lessen studenten uit experiment 1 

Student Gemiddelde tevredenheid 
lln 

S.D. tevredenheid lln N (lln) 

Student 1 3,28 0,64 11 
Student 2 2,94 0,92 22 
Student 3 2,8 0,68 24 
Student 4 3,59 0,56 9 
Student 5 3,46 0,55 26 
Student 6 3,45 0,64 15 
Student 7 3,18 0,74 21 

Student 8 3,18 0,74 27 

Student 9 3,57 0,55 24 

Student 10 - - - 

Student 11 - - - 
Gemiddelde 3,27 - - 
 

De gemiddelde tevredenheid van de leerlingen varieert tussen de studenten van 2,8 tot 3,6. Over het algemeen 

kan dus gesteld worden dat de leerlingen tevreden zijn over de les. Op de afzonderlijke items zijn geen 

uitschieters naar boven of beneden. Leerlingen lijken het meest tevreden over de uitleg en informatie die ze 

kregen over wat ze moesten doen, de inhoud van de les(sen), het gebruik van ict in of bij de les en over goed 

de leraar kon omgaan met ict. Ze lijken over het algemeen het minst tevreden het werken met ict op school of 

voor school, de manier waarop ze werkten en hoe zelfstandig ze waren in het werken aan dit onderdeel. 
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Reflectie op beleving van ict-gebruik door studenten 

Acht van de elf studenten kijkt positief terug op de les. Ondanks dat het maken van het filmpje en de verdere 

voorbereiding van de les (waaronder de Socrative quiz) veel tijd hebben gekost, vonden de studenten het niet 

moeilijk om het filmpjes te maken. Een aantal studenten geeft duidelijk aan welke meerwaarde zij van ‘flipping 

the classroom’ hebben ervaren of zien. Ze vinden bijvoorbeeld dat het filmpje het mogelijk maakt om beter bij 

de belevingswereld van leerlingen aan te kunnen sluiten, ook vinden ze het een leuke afwisselende werkvorm. 

Eén student noemt zich fan van ‘flipping the classroom’. De belangrijkste meerwaarde vindt hij dat leerlingen in 

een prikkelarme omgeving alle informatie tot zich kunnen nemen. Uit de reflecties van de studenten blijkt dat 

de reacties van de leerlingen en/of begeleider invloed hebben op hoe zij het ict-gebruik beleefd hebben. Eén 

van de studenten vond het teleurstellend dat het merendeel van de leerlingen het filmpje niet bekeken 

hadden. Een andere student vraagt zich af of de investering van het maken van het filmpje wel in verhouding 

staat tot het aantal studenten dat het filmpje heeft bekeken.   

 

In de  volgende paragraaf worden de ontwikkeling van de studenten in ict-gebruik en opvattingen over het 

gebruik van ict in het onderwijs beschreven aan de hand van de resultaten van de vragenlijst.   

 

4.3 Resultaten ontwikkeling studenten 
 

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten gegeven van de beginvragenlijst. In deze paragraaf beschrijven de 

ontwikkeling van de studenten in ict-gebruik en opvattingen (verschillen begin- en eindmeting) van de groep 

studenten die deelnamen aan het onderwijsonderdeel vakdidactiek maatschappijleer. In de eindmeting is ook 

gevraagd naar de perceptie van de studenten op de effecten van hun ict-gebruik in de school. Ook dit wordt 

hier gepresenteerd. De data betreft 14 studenten. Dit is een kleinere groep dan het totaal aantal studenten dat 

de voormeting heeft ingevuld en een kleinere groep dan het totaal aantal studenten dat aan de eindmeting 

heeft deelgenomen omdat we hier alleen de studenten hebben meegenomen die zowel voor- als eindmeting 

hebben ingevuld.  Er zijn vanwege het kleine aantal respondenten geen analyses gedaan om significantie van 

verschillen te bepalen.  

 

Ict-gebruik  
Onderstaande tabel laat een minimale verschuiving zien in het gevoel vaardig of deskundig te zijn in het 

gebruik van ict-toepassingen. Ook de tabel over de ervaring met het gebruik van ict-toepassingen in algemene 

zin laat weinig verschillen zien. Wel zien we verschillen in de ervaring van studenten met het gebruik van ict in 

de onderwijscontext. Bij alle genoemde ict-toepassingen zien we een toename in ervaring tussen de voor en 

eindmeting. 

 
Tabel 15. Gevoel vaardigheid/deskundigheid in gebruik ict-toepassingen 

 N Gem. S.D. 
Voormeting 14 3,8 0,80 
Eindmeting 14 3,9 0,77 
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Tabel 16: Ervaring met (het gebruik van) apparaten, software en toepassingen in algemene zin  

 N Gem. 
voor 

S.D. 
voor 

Gem. 
eind 

S.D. eind 

het beheren van bestanden 14 4,21 0,70 4,29 0,91 

het werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een 
tekstverwerker en presentatiesoftware 

14 4,43 0,85 4,50 0,76 

het digitaliseren van foto’s, video’s en audio  14 3,86 0,86 4,14 0,95 

mijn weg te vinden op internet: gebruik te maken van een 
internetbrowser en toepassen van een zoekmachine op 
internet (vinden, beoordelen en verwerken van informatie) 

14 4,79 0,43 4,64 0,63 

Games 14 2,57 1,28 2,50 1,29 

Communicatie- en samenwerkingsmiddelen (forum, chat, wiki) 14 3,79 0,58 3,79 0,89 

Social media (Facebook, Linkedin, social bookmarking etc.) 14 3,93 0,92 4,00 0,96 

Tablets  14 2,79 1,25 2,64 1,34 

Smart phones 14 4,21 1,12 4,07 0,92 

 
Tabel 17: Ervaring met (het gebruik van) apparaten, software en toepassingen in onderwijscontext 

 N Gem. 
voor 

S.D. 
voor 

Gem. 
eind 

S.D. eind 

beamer, digitale video/audio apparatuur in een onderwijscontext 14 3,57 1,09 4,21 0,58 

een digitaal schoolbord 14 2,14 1,03 2,64 1,28 

werken met de onderwijs specifieke toepassingen, die op een 
school van toepassing zijn, zoals een digitale leeromgeving en 
een leerlingvolgsysteem 

14 
2,29 1,07 3,00 0,96 

Digitale video’s als lesmateriaal (zoals leraar24.nl) 14 2,00 1,24 3,36 1,08 

Vakgerelateerde software (zoals simulaties, oefenprogramma’s, 
diagnostische programma’s etc.) 

14 
1,71 0,91 2,36 1,15 

Software voor onderwijsevaluaties 14 1,36 0,63 2,29 1,07 

Elektronisch toetsen 14 1,50 0,65 2,57 1,22 

 

Verwachtingen en opbrengsten 
In de beginvragenlijst is studenten gevraagd aan te geven hoe ze in de toekomst ict willen inzetten in het 
onderwijs. In de eindvragenlijst is gevraagd naar hoe ze dat in het kader van het opleidingsdeel hebben gedaan. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten op beide vragen. Aangezien de opdracht was te 
experimenteren met ‘flipping the classroom’, is het heel logisch dat  studenten aangeven vooral ict te hebben 
ingezet voor instructiedoeleinden en veel minder voor de andere toepassingen. 
Wat opvalt is dat de studenten wel verwachten als docent veel te maken te krijgen met registratie van leerling 
gegevens, maar dit tijdens de stage (tot nu toe) niet of weinig hebben gedaan. 
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Tabel 18: verwacht en daadwerkelijke manier van de inzet van ict in onderwijs 

 N. voor % voor N. 
eind 

% eind 

14a (verwacht/daadwerkelijk) - het verrijken van leerstof met bijv. 
beeldmateriaal of multimedia (audio, video, graphics) 

14 (100%) 14 (100%) 

14b (verwacht/daadwerkelijk) - het ondersteunen van mijn instructie met 
bijv. een digitaal schoolbord 

12 (86%) 10 (71%) 

14c (verwacht/daadwerkelijk) - het geven van mijn instructie met bijv. 
flipping the classroom 

5 (36%) 14 (100%) 

14d (verwacht/daadwerkelijk) - het oefenen van lesstof d.m.v. bijv. digitale 
oefenprogramma's 

4 (29%) 5 (36%) 

14e (verwacht/daadwerkelijk) - het zoeken van informatie op internet 12 (86%) 9 (64%) 

14f (verwacht/daadwerkelijk) - simulaties en games in de klas 3 (21%) 4 (29%) 

14g (verwacht/daadwerkelijk) - communicatie tussen leerlingen of met 
leerlingen, bijv. via chat, WhatsApp, smart phones, email, social 

8 (57%) 6 (43%) 

14h (verwacht/daadwerkelijk) gebruik - het samenwerking van leerlingen, 
zoals in Wiki's, blogs of een elektronische leeromgeving 

5 (36%) 2 (14%) 

14i (verwacht/daadwerkelijk) - het leren leren van leerlingen met bijv. een 
digitaal portfolio 

3 (21%) 0 (0%) 

14j (verwacht/daadwerkelijk) - digitaal toetsen 5 (36%) 3 (21%) 

14k (verwacht/daadwerkelijk)  - het maken van websites door leerlingen 3 (21%) 2 (14%) 

14l (verwacht/daadwerkelijk)  - het maken van videoclips door leerlingen 4 (29%) 0 (0%) 

14m (verwacht/daadwerkelijk) – administratie en/of registratie van 
leerlinggegevens 

10 (71%) 7 (50%) 

 
De studenten is in de eindmeting in de vragenlijst gevraagd aan te geven met welke redenen zij ict in de school 
hebben ingezet (zie tabel 19). Ook hier is het voor de hand liggend dat een groot aantal aangeeft dat dit werd 
gevraagd vanuit de lerarenopleiding. Tien studenten willen hier ook graag ervaring mee opdoen en acht 
denken dat het leerlingen motiveert. 
 
Tabel 19: reden voor bepaalde manier van inzetten van ict in afgelopen periode 

 N. eind % eind 
 Ik hiermee ervaring op wilde doen 10 (71%) 

Dit werd gevraagd vanuit de lerarenopleiding 12 (86%) 

Dit werd gevraagd vanuit de school 5 (36%) 

Ik hier al veel over wist en ik de ict inzet dus relatief eenvoudig 
kon toepassen 

5 (36%) 

Ik denk dat dit een zinvolle ict toepassing is in de klas 7 (50%) 

Dit leerlinge motiveert 8 (57%) 

 
Tot slot is studenten gevraagd naar hun perceptie op de effecten van het eigen ict-gebruik binnen de school.  
De studenten lijken de collega’s binnen school over het algemeen op de hoogte te brengen. Hiermee blijft het 
geen geïsoleerde aangelegenheid. Collega’s tonen ook interesse. Dit heeft echter (nog) niet in elke school tot 
enige transfer geleid. Collega’s komen niet in de les kijken en op acht scholen zijn collega’s  ook niet van plan 
dit in de les in te zetten, ook de begeleidende vakdocent lijkt dit niet van plan. We moeten ons hierbij 
realiseren dat de periode in school kort is en dat de ict-toepassing beperkt was tot een of enkele lessen. Een 
breder effect kan/mag wellicht niet worden verwacht.  
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Tabel 20: effecten van jouw ict-gebruik breder in school (aantallen) 

 1  
helemaal  
niet van 

toepassing 

2 3 4 5  
helemaal 
wel van 

toepassing 
Ik heb collega’s in de school op de hoogte gebracht van 
dat ik ict heb ingezet in mijn klas. 

2 0 5 7 0 

Collega’s in de school toonden interesse in mijn ict-
gebruik in de lessen. 

3 1 5 4 1 

De schoolleiding toonde interesse in mijn ict-gebruik in 
de lessen. 

9 4 0 1 0 

Collega’s in de school kwamen kijken in de les waarin ik 
ict inzette. 

10 3 0 1 0 

Collega’s in de school wilden mijn lesplan 
inzien/ontvangen. 

8 3 1 2 0 

Collega’s zijn van plan de ict-toepassingen die ik heb 
gebruikt vaker te gebruiken in de lessen. 

5 4 3 2 0 

Collega’s in de school zijn meer gemotiveerd geraakt 
voor het gebruik van ict in het onderwijs. 

8 2 4 0 0 

Het werken met ICT in de klas heeft er toe bijgedragen 
dat de ICT-infrastructuur (computers, 
internetverbindingen, etc.) is aangepast. 

14 0 0 0 0 

 
Ict opvattingen 
De scores op de begin- en eindmeting op effectiviteitsverwachting en positieve opvattingen zijn voor de 

studenten uit dit experiment vergeleken. Voor het experiment van het COLUU Vakdidactiek Maatschappijleer is 

op beide aspecten geen statistisch significant verschil te zien. De effectiviteitsverwachting is in deze pilotgroep 

0,24 punt gestegen, maar met dit aantal is dat niet aantoonbaar boven toevalsniveau. De lichte daling op het 

aspect positieve opvattingen is geheel niet significant. 

 
Tabel 21. Verschil tussen opvattingen over ict en onderwijs aan begin en einde van het traject 

 N Gem. S.D. t df Sig. (2-
zijdig) 

Effectiviteitsverwachting 1 14 3,48 ,89 
-1,657 13 ,121 

Effectiviteitsverwachting 2 14 3,72 ,71 
       
Positieve opvattingen 1 14 3,43 ,74 

1,273 13 ,790 
Positieve opvattingen 2 14 3,36 ,78 

 
Reflectie op ontwikkeling ict bekwaamheid van studenten door opleider 

De opleider heeft de indruk dat de studenten zich ontwikkeld hebben op het vlak van ict-bekwaamheid. Dit is 

echter uitsluitend een indruk, want de opleider heeft op het moment van het interview de ‘flipping the 

classroom’ opdrachten nog niet nagekeken. De opleider vond dat de groep studenten aan het begin van het 

studiejaar gemiddeld ict bekwaam was. In de bijeenkomst over ict en vakdidactiek aan het begin van het 

studiejaar heeft de opleider het ict-bekwaamheidsprofiel van Kennisnet geïntroduceerd. Na deze introductie 

hield de opleider een beknopte peiling, via Socrative onder de studenten. Een meerderheid van de groep 

studenten vond dat ze als docent ict bekwaam moeten zijn. Ruim driekwart van de groep vond zichzelf 

helemaal of een beetje ict-bekwaam. De opleider verwacht dat de studenten redelijk tot goed met ict-

toepassingen in algemene zin kunnen omgaan. Hij vraagt zich echter af of de studenten hun ict bekwaamheid 

ook in het onderwijs kunnen toepassen, dus ict op een didactische wijze inzetten.  

 



Experimenten met ict in de ulo – eindrapportage  35 

 

 

De opleider heeft van twee studenten de opdracht bekeken.  Hij heeft gezien dat deze twee studenten de 

opdracht hebben uitgevoerd zoals bedoeld was. Op basis hiervan heeft hij de indruk dat de studenten de 

vaardigheden die ze moesten leren met de ‘flipping the classroom’ opdracht geleerd hebben. 

De opleider heeft het idee dat de groep studenten meer ict-minded is geworden dan groepen studenten in 

voorgaande jaren omdat hij positieve reacties krijgt over het gebruik van media in de opleiding. Daarnaast ziet 

hij bij lesbezoeken meer studenten experimenteren met ict dan voorgaande jaren.  

De ontwikkeling van de ict bekwaamheid van studenten wordt volgens de opleider voor een belangrijk deel 

gestimuleerd doordat de opleider in zijn onderwijs zelf veel experimenteert met ict (modeling). Daarnaast 

heeft de opleider aan het begin van het studiejaar een theoretische inleiding gegeven over ict-gebruik in het 

onderwijs. Hierin heeft hij ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het belang van ict-gebruik in het onderwijs. 

Tot slot doen de studenten door de verplichte ‘flipping the classroom’ opdracht in ieder geval één keer ervaring 

op met het gebruik van ict in een les. De opleider heeft de indruk dat de studenten hierdoor enerzijds ervaren 

dat sommige vormen van ict-gebruik vrij eenvoudig zijn toe te passen in lessen, zoals Socrative. Anderzijds 

ervaren de studenten wat het gebruik van ict kan doen met de leerlingen (in de meeste gevallen in positieve 

zin). De ‘flipping the classroom’ opdracht heeft volgens de opleider echter ook nadelige kanten. Enkele 

studenten hebben weerstand ervaren van hun begeleider op school bij de uitvoering van de opdracht. 

Daarnaast is het maken van een filmpje een tijdrovende klus, dat bij de studenten leidt tot extra werkdruk. 

Deze twee factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de houding van de studenten ten opzichte van ict 

gebruik. 

 

4.4 Reflectie op ontwikkeling van ict bekwaamheid van opleider 
 

De opleider geeft aan dat hij zich door het gebruik van ict in zijn eigen onderwijs sterk heeft ontwikkeld op het 

vlak van ict-bekwaamheid. Hij heeft een verscheidenheid aan toepassingen zowel technisch als didactisch leren 

gebruiken. Enkele voorbeelden van toepassingen die hij gebruikt heeft zijn: shakespeak, Socrative, Google apps 

en Facebook. Verder heeft de opleider meer handvatten opgedaan om de meerwaarde van ict-gebruik in het 

onderwijs te verduidelijken. Hij heeft dit geleerd door zich te verdiepen in theorie over ict-gebruik in het 

onderwijs en door zelf te experimenteren met het gebruik van ict. De opleider heeft gemerkt dat het gebruik 

van ict mogelijkheden biedt op het vlak van differentiatie. De vraag om differentiatie in de lerarenopleiding 

neemt steeds meer toe. Studenten geven steeds vaker aan dat ze over een onderwerp al veel gelezen hebben 

en dus minder behoefte hebben aan instructie. Door de ervaringen met het gebruik van ict in de afgelopen 

periode is de opleider van mening dat hij meer wil gaan werken volgens een blended model. Hij wil zich graag 

verder verdiepen in blended learning en hij wil graag verschillende vormen van ict-gebruiken uitproberen, zoals 

de ontwikkeling van een digitale community. Hij loopt er hierbij tegenaan dat hij weinig tijd heeft om zich te 

verdiepen in literatuur. Daarnaast merkt hij dat hij bepaalde vaardigheden (zoals het modereren van een 

Facebook-groep) nog onvoldoende beheerst, waardoor hij bepaalde vormen van ict-gebruik niet van de grond 

krijgt. 

Desondanks is hij tevreden over de manier waarop hij ict inzet in zijn onderwijs en over het feit dat hij veel 

studenten ziet experimenteren met ict. Hij heeft de indruk dat hij wat betreft ict-gebruik in onderwijs 

aanzienlijk voorloopt op zijn collega’s. 

 

4.5 Plek in de opleiding 
 

Incidenteel deelt de opleider ervaringen met ict met collega-opleiders. Op het vlak van ict wordt echter niet 

structureel aan kennisdeling gedaan onder collega’s. De opleider heeft wel de indruk dat het gebruik van ict in 

de lerarenopleiding meer gaat leven. Desondanks vindt hij ict-gebruik nog een grote lacune in de 

lerarenopleiding. Deze gedachte wordt volgens de opleider breed gedeeld.  
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De opleider heeft onlangs met twee collega’s een advies uitgebracht over ict-gebruik in de lerarenopleiding. Dit 

advies heet ‘de basis op orde’. Er staan verschillende aanbevelingen in om ict-gebruik in de lerarenopleiding 

verder te brengen. Het advies is positief ontvangen, maar de opleider vraagt zich af wat er mee zal gebeuren.  

In het advies wordt ook geschetst welke plek ict zou moeten krijgen in de opleiding. Pedagogisch-didactisch 

handelen met ict hoort bij vakdidactiek, omdat daar de meerwaarde van ict per vak goed uitgelegd kan 

worden. Daarnaast kan een opleider verschillende toepassingen die voor een bepaald vak beschikbaar zijn 

introduceren.  

Onderwerpen als digitaal burgerschap, media wijsheid en cyberpesten horen thuis bij algemene didactiek 

omdat het aspecten van ict betreffen die voor de hele school spelen. 

Werken met ict in de werkcontext, bijvoorbeeld het gebruik van een elo of een leerling-volgsysteem, kan aan 

de orde komen tijdens de digitale didactiek dag. Daarnaast zullen studenten hier ervaring mee opdoen in hun 

stage. Tot slot kan er een keuzemodule ict en didactiek worden opgezet om meer verdiepend aandacht te 

besteden aan de mogelijkheden van ict in het onderwijs. Hierbij wordt gedacht aan een minor zoals de minor 

‘e-minor van de NHL Leeuwarden. In deze minor gaan studenten aan de slag met de ontwikkeling van een 

educatieve toepassing.  

 

4.6 Conclusies experiment vakdidactiek maatschappijleer 
 

In deze paragraaf beantwoorden we de onderzoeksvragen voor het experiment vakdidactiek maatschappijleer.  

 

Effecten op de ict-bekwaamheid van de studenten 

Uit de vergelijking van de begin- en eindvragenlijst blijkt dat de studenten meer ervaring hebben opgedaan met 

het gebruik van ict-toepassingen in een onderwijscontext. De effectiviteitsverwachting van de studenten lijkt 

weliswaar toegenomen, maar deze groei is niet significant. Dit kan te maken hebben met het beperkt aantal 

studenten waarover deze analyse is uitgevoerd. De opleider heeft de indruk dat de studenten door het 

uitvoeren van de ‘flipping the classroom’ opdracht de vaardigheden hebben geleerd waarvan hij verwachtte 

dat ze deze zouden leren. Hoewel er geen hard bewijs is voor de toename van de ict-bekwaamheid van de 

studenten, lijkt het erop dat de studenten door de aandacht voor ict binnen dit onderwijsonderdeel zich 

ontwikkeld hebben op het vlak van gebruik van ict in het onderwijs. 

 

Effecten op houding van de studenten t.a.v. ict-gebruik in het onderwijs 

De resultaten van de vergelijking tussen de begin- en eindmeting laten een lichte daling zien van de 

gemiddelde score op het aspect positieve opvattingen. Deze daling is echter niet significant. Uit de reflectie van 

de studenten op de les en op het ict-gebruik blijkt ruim de helft van de studenten positief te staan tegenover 

ict-gebruik. Hoewel de voorbereiding van een les met ict, zoals ‘flipping the classroom’ veel tijd vraagt, vinden 

de studenten het makkelijk en leuk om te doen en zien ze de meerwaarde ervan voor het onderwijs. Enkele 

studenten staan minder positief tegenover het gebruik van ict in het onderwijs.  Dit kwam doordat ze de 

investering die het maken van het filmpje kostte niet in verhouding vonden staan tot het aantal leerlingen dat 

het filmpje had bekeken. De opleider heeft de indruk dat de groep studenten meer ict-minded is geworden. Hij 

ziet bij lesbezoeken meer studenten experimenteren met ict dan voorgaande jaren en hij krijgt ook veel 

positieve reacties op het gebruik van ict in de opleiding. 

 

Effecten op ict-bekwaamheid van opleider 

De opleider geeft aan dat hij zich door het gebruik van ict in zijn eigen onderwijs sterk heeft ontwikkeld op het 

vlak van ict-bekwaamheid. Hij heeft diverse toepassingen zowel technisch als didactisch leren gebruiken. Ook 

kan hij beter uitdragen wat de meerwaarde van ict-gebruik in het onderwijs kan zijn. Hij kijkt tevreden terug op 

de wijze waarop hij ict heeft ingezet in het onderwijsonderdeel. Ook is hij tevreden over het feit dat hij veel 

studenten heeft aangezet tot het experimenteren met ict. De opleider geeft aan dat hij echter ook nog veel te 
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leren heeft op het vlak van ict-bekwaamheid. Zo wil hij zich verder verdiepen in blended learning en 

vaardigheden opdoen om andere vormen van ict –gebruik te realiseren, zoals het modereren van een 

Facebook-groep of het opzetten van een digitale community. 

 

Gepercipieerde effecten op de schoolomgeving 

Studenten lijken de collega’s binnen de school op de hoogte te brengen van het gebruik van ict in de klas en 

collega’s tonen interesse. Verder lijkt het ict-gebruik van de studenten weinig effect te hebben gehad. Dit kan 

wellicht verklaard worden door het feit dat de studenten relatief kort in school zijn en dat het ict-gebruik zich 

beperkt tot enkele lessen. 

 

Gepercipieerde effecten op de opleidingsomgeving 

Het gebruik van ict was en is, volgens de opleider, nog steeds een lacune in het onderwijs van de 

lerarenopleiding. Hoewel deze gedachte gedeeld wordt door andere opleiders, lijkt er nog weinig gedaan te 

worden aan kennisdeling over het gebruik van ict in de opleiding. Er is wel een advies gepubliceerd over de plek 

die ict zou moeten hebben in de opleiding. Dit advies is in december gepresenteerd. Het is afwachten wat er 

met het advies gedaan wordt. 
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5 Experiment 2: Algemene didactiek verkorte master 
 

5.1 Beschrijving van experiment 
 

Context 

Het opleidingsonderdeel ‘Algemene didactiek verkorte master’ op het COLUU (universitaire lerarenopleiding 

van de Universiteit Utrecht) voor tweedegraads docenten bestaat uit een reeks  ochtenden tijdens welke de 

studenten bij elkaar komen. Studenten  dienen ook een aantal opdrachten uit te voeren waarover ze verslag 

doen in het portfolio. 

 

Ict als onderdeel van Algemene didactiek verkorte master 

Tijdens de eerste maand van de opleiding hebben de studenten binnen dit opleidingsonderdeel kennis kunnen 

maken met enkele voorbeelden van ict gebruik in het onderwijs. Dit betrof: 

 beeldfragmenten (clips) van powerpoints met voice-over in allerlei variaties en met verschillende inhoud,  

 interactieve programma’s als Socrative, 

 verschillende applicaties om samen te werken in de leeromgeving Blackboard,  

 en ook het doelbewust niet inzetten van powerpoint.  

Telkens is door de opleiders expliciete aandacht geschonken aan de inzet van ict en is daarover gediscussieerd. 

De opleiders hebben de studenten gevraagd stil te staan bij hoe deze ict middelen het eigen leren als student 

aan de lerarenopleiding kan beïnvloeden, en hoe de student deze ict middelen zou kunnen inzetten in of buiten 

de les.  

In de bijeenkomsten is gewerkt met het VELG model.  Dit model komt erop neer dat de opleiders door middel 

van de clip voordoen (V), maar ook expliciteren wat ze voordoen (E), legitimeren wat ze voordoen (L), 

onderbouwen waarom zij doen wat ze doen en studenten prikkelen om te bedenken wat ze zelf gaan 

gebruiken (G) van wat de opleiders voor hebben gedaan.  

Doel van het onderwijs was tweeledig: 

1. Vaardigheidsontwikkeling: studenten zijn in staat ict-toepassingen te gebruiken en daarvoor materialen 

(bijvoorbeeld een clip) te ontwikkelen 

2. Ontwikkeling van houding t.a.v. ict gebruik: studenten zien de meerwaarde van de gebruikte ict-

toepassingen en zien minder hobbels om ict-toepassingen te vinden, te maken en in te zetten.  

Daarnaast was een expliciet doel dat de opleiders ook ict-bekwamer werden.  

 

Het experiment 

Dit onderzoek richt zich zowel op de bijeenkomsten als de opdracht van de studenten. Zoals hierboven 

beschreven is wordt op verschillende manieren ict ingezet in de onderwijs. Kern van het experiment was het 

gebruik van  video clips. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kennisclips, vaardigheidsclips en 

instructieclips. Kennisclips bevatten hoofdzakelijk uitleg/theorie over een bepaald onderwerp. 

Vaardigheidsclips dragen bij aan de ontwikkeling van een bepaalde vaardigheid. Hierin wordt bijvoorbeeld het 

gebruik van een ict-toepassing uitgelegd. In instructieclips wordt uitleg gegeven over wat een student of 

leerling moet doen. Er zijn clips gemaakt door de opleiders, maar de opleiders hebben ook een aantal 

bestaande clips gebruikt. De clips zijn aangeboden via BlackBoard en in een youtube afspeellijst.  

Tijdens de eerste bijeenkomst van het studieonderdeel ‘Algemene didactiek verkorte master’ werd de eerste 

kennisclip aangekondigd.  Hierin werd uitleg gegeven over het belang, de invulling en de betekenis van het pgo. 

De tweede kennisclip die tijdens het studieonderdeel gepresenteerd werd, ging over de verschillende functies 

van onderzoek. De derde kennisclip ging over het formuleren van onderzoeksvragen, onder andere werd 
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uitgelegd wat de kenmerken zijn van een goede onderzoeksvraag. Alle kennisclips zijn hetzelfde opgezet: een 

paar powerpoint slides met gesproken toelichting. 

Naast de presentaties van clips is Socrative gebruikt  om een bijeenkomst te evalueren.  Er is een bestaande 

vaardigheidsclip over Socrative op Blackboard gezet (http://vimeo.com/27564554). Naast de vaardigheidsclip 

over Socrative zijn er andere bestaande vaardigheidsclips ten aanzien van ‘Quicktime for screencasts’, ‘flipping 

the classroom’, ‘Cursus informatie vinden op Osiris’ etc. op Blackboard geplaatst. 

Tot slot hebben de opleiders een instructie clip gemaakt met toelichtingen op de opdrachten. De studenten 

kregen onder andere de opdracht om tijdens de stage tenminste één ict-toepassing in te zetten in hun 

onderwijs. De opdracht  was als volgt geformuleerd: Ga aan de slag met de ideeën over het didactisch inzetten 

van ict die je inmiddels tijdens de opleiding en daarbuiten hebt opgedaan.  

 Bedenk een ict toepassing die jij zou willen inzetten in jouw onderwijs.  

 Werk dit concreet uit en bied dit aan je leerlingen aan als activiteit binnen de les of daarbuiten (‘flipping the 

classroom’). 

 Bedenk vooraf welke meerwaarde je verwacht en hoe je dat zichtbaar kan krijgen. 

 Evalueer na gebruik, op eenvoudige wijze, het leereffect. 

 Tenslotte: geef de kern aan van wat deze ict ervaring voor jouw onderwijs betekent (of zou kunnen gaan 

betekenen). 

 

De opleiders hebben dit onderzoek zoveel mogelijk onderdeel van het onderwijs laten zijn. De verschillende 

dataverzamelingsmethoden van het onderzoek zoals de lesverslagen en de evaluatie onder de leerlingen, zijn 

zo veel mogelijk gepresenteerd als onderdeel van het onderwijs. De opleiders hebben weliswaar kenbaar 

gemaakt dat het een onderzoek betrof, maar hebben het tegelijkertijd gepresenteerd als een gezamenlijk 

experiment. De opleiders wilden de studenten uitdagen dit te zien als het uitproberen van nieuwe dingen 

waarbij het belangrijk is te onderzoeken wat het effect daarvan is. 

De studenten moesten een verslag schrijven over de opdracht waarin ze de les, waarbij ze ict hebben gebruikt, 

beschreven en evalueerden.  Hiervoor konden de studenten gebruik maken van een evaluatieformulier dat is 

ontwikkeld in het kader van het onderzoek (zie 2.2.3). Het verslag moest opgenomen worden in het portfolio. 

 

Verloop experiment 

De clips zijn gemaakt, maar selectief bekeken. Zeker de eerste clip is maar door een paar studenten bekeken. 

De opleiders vragen zich af hoeveel de studenten met de inhoudelijke kennis hebben gedaan. Studenten 

bleken de clips verschillend te waarderen (sommigen vonden het commentaar veel te lang, anderen juist 

precies goed). Latere clips zijn beter bekeken. Die bleken beter aan te sluiten op wat er tijdens bijeenkomsten 

gebeurde. Ze bevatten ook minder tekst en betere uitleg volgens de studenten. Het feit dat de clips in eigen tijd 

en tempo beluisterd/bekijken konden worden, werd gewaardeerd. 

De opleiders geven in de procesverslagen aan tevreden te zijn over het onderwijs. De clips zijn een goede 

aanvulling op de bijeenkomsten. Ze vonden het interessant om met de studenten over de invulling van de clips 

en de bijeenkomsten van gedachte te wisselen. De opleiders hebben de indruk dat studenten hierdoor 

gestimuleerd worden om hun mening over ‘flipping the classroom’ en ict gebruik aan te scherpen. Daarnaast 

denken ze dat een aantal studenten geïnspireerd is om verdere stappen te maken met ict gebruik in hun eigen 

onderwijs. 

 

De evaluatie onder leerlingen en het maken van een lesverslag leverde ook in dit experiment bij sommige 

studenten weerstand op. De opleiders hebben aangedrongen op deelname, maar dit niet verplicht gesteld.  

 

  

http://vimeo.com/27564554
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5.2 Wat hebben de dio’s in de klas gedaan? 
 

Van 16 studenten hebben we hun lesplan en/of lesverslag ontvangen. Deze 16 studenten hebben allemaal 

minimaal één les met ict uitgevoerd. De ict-toepassingen die de studenten hebben ingezet en de intensiteit van 

het gebruik van ict in het onderwijs varieerden tussen de studenten. In deze paragraaf beschrijven we beknopt 

de overeenkomsten en verschillen tussen de lessen die de studenten gegeven hebben. Daarnaast gaan we in 

op de reflecties van de studenten: op het verloop van de les, op de ict-toepassing, op de beleving van het ict-

gebruik in de les door de leerlingen en door de student zelf. Opgemerkt moet worden dat de hoeveelheid 

informatie in de lesverslagen sterk varieerde. Daardoor hebben we van sommige studenten maar beperkt zicht 

gekregen op de wijze waarop zij ict hebben ingezet en op welke manier dit beleefd is door de student en de 

leerlingen.  

 

Overeenkomsten en verschillen tussen lessen 

De meeste studenten hebben een ict-toepassing ingezet in een bovenbouw klas havo of vwo. Twee studenten 

hebben een ict-toepassing in de brugklas ingezet. De helft van de studenten hebben als ict-toepassing een 

digitale quiz ingezet in de les. Hiervoor gebruikten de meesten Socrative. Andere programma’s die de 

studenten gebruikten waren Kahoot! en quizstar4teachers. Vijf studenten hebben een filmpje gemaakt waarin 

ze uitleg geven over een onderwerp aan de hand van een powerpoint-presentatie of een prezi. Twee studenten 

hebben een andere vorm van ict ingezet. Dit waren twee studenten die wiskunde gaven. De ene student heeft 

in een lessenserie gewerkt met een digitaal wiskunde oefenprogramma, genaamd DWO, waarin de student 

opdrachten en quizzen plaatste voor de leerlingen. De andere student gebruikte het programma Geogebra, een 

wiskundesoftware pakket waarmee allerlei wiskundige onderwerpen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

 

Bij de meeste studenten stond verwerking van stof tijdens de les centraal. Bij de studenten die gebruik 

maakten van een filmpje was het de bedoeling dat de leerlingen het filmpje ter voorbereiding op de les zouden 

kijken, zodat in de les meer tijd besteed kon worden aan opdrachten. Veel studenten hadden echter de 

ervaring dat onvoldoende leerlingen het filmpje bekeken hadden. Daarom hebben deze studenten de 

leerlingen tijdens de les de gelegenheid gegeven om als nog het filmpje te bekijken of ze herhaalden de uitleg 

in de les. De rest van de les stond vervolgens in het teken van het maken van opdrachten. Sommige studenten 

lieten de leerlingen opdrachten uit het boek maken, andere studenten hadden een creatieve opdracht 

bedacht. 

De studenten die een digitale quiz inzetten deden dat vooral om te achterhalen wat bij de leerlingen was 

blijven hangen van de stof van de vorige les of van het huiswerk. De meeste studenten lieten de leerlingen aan 

het begin van de les de quiz maken. Bij sommige studenten mochten de leerlingen de quiz ook thuis maken. Na 

afloop van de quiz bespraken de studenten de antwoorden. Sommige studenten hadden een competitie 

element ingebracht in de quiz. 

Opvallend was dat een aantal studenten aan de hand van de vragen over het filmpje of de antwoorden op de 

quiz probeerde te differentiëren in de uitleg en de opdrachten die ze vervolgens gaven aan de leerlingen. 

 

Het merendeel van de studenten van de verkorte master heeft slechts in of rond één les gebruik gemaakt van 

ict. Hun ervaringen met ict in de les zijn dus redelijk beperkt. Een viertal studenten heeft vaker dan één les ict 

ingezet. Een student had bijvoorbeeld voor elke les van een lessenserie van vier lessen een filmpje met uitleg 

gemaakt. Een andere student deed voorafgaand aan en na afloop van een paragraaf een quiz. De student die 

het digitale oefenprogramma voor wiskunde gebruikte had voor een lessenserie over het onderwerp getallen 

oefenopgaven en testopgave (in de vorm van een quiz) geprogrammeerd. De vierde student beschrijft in haar 

verslag niet één les of een lessenserie waarin zij ict heeft ingezet, maar gaat in op de verschillende vormen van 

ict die ze heeft gebruikt in verschillende klassen. Zij heeft ervaring opgedaan met verschillende programma’s 

waarmee een digitale quiz gemaakt kon worden. Verder heeft ze leerlingen gewezen op digitale 
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oefenprogramma’s en voor extra uitleg van de stof uit het boek verwijst ze naar bestaande filmpjes op 

youtube. Uit de verslagen van deze vier studenten blijkt dat zij een leerproces hebben doorgemaakt. Zij hebben 

tussentijds veranderingen kunnen aanbrengen in de wijze waarop ze ict inzetten op basis van de ervaring 

tijdens de les en de reacties van leerlingen. 

 

Reflectie van studenten 

We hebben de reflectie van de studenten gecodeerd aan de hand van het oordeel dat de student gaf over zijn 

les, over de beleving van ict-gebruik door de leerlingen en over de beleving van ict-gebruik door de student 

zelf. Op basis van de beschrijving van de student bij elk onderdeel hebben we een – toegekend wanneer een 

student zich enigszins negatief uitliet, een -/+ als een student eigenlijk niet liet blijken of hij positief of negatief 

terugkijkt, een + als de reflectie van de student hoofdzakelijk positief lijkt en een ++ als een student erg positief 

is. In de onderstaande tabel is te zien dat de studenten overwegend positief tot zeer positief terugkijken op de 

les en het gebruik van ict. 

 

Tabel 22.  Beleving studenten van ict gebruik in de les 

studentnummer Inhoud in les Reflectie op 
verloop les 

Reflectie op 
beleving ict-
gebruik door 
lln 

Reflectie op 
beleving ict-
gebruik door 
studenten  

Studentnr 1 Voor 4 lessen een filmpje met uitleg, in de les 
vragen van lln bespreken, opdrachten maken 

++ + ++ 

Studentnr 2 Digitale quiz, tussendoor vragen bespreken  ++ ++ 
Studentnr 3 Digitale quiz, filmpje over stof, vragen maken + + + 
Studentnr 4 Digitale quiz vooraf en achteraf elke paragraaf 

(thuis of in klas maken), uitleg stof, bespreken 
vragen van quiz 

 +/- +/- 

Studentnr 5 Digitale quiz + + ++ 
Studentnr 6 Digitale quiz, antwoorden bespreken + + + 
Studentnr 7 Uitleg met Geogebra, lln maken 

samenwerkingsopdracht 
+/-  + 

Studentnr 8 Huiswerk vooraf: filmpje kijken + opdr. 
maken, in les: lln stellen vragen + opdr. 
bespreken 

- - + 

Studentnr 9 Filmpje kijken als huiswerk, student vertelt 
niet wat in les gedaan 

 +/-  

Studentnr 10 Filmpje als huiswerk, quiz (hand opsteken), 
behandeling actualiteiten + lesstof, zelfstandig 
werken 

+/- + +/- 

Studentnr 11 Filmpje als huiswerk, creatieve opdracht + +  
Studentnr 12 Huiswerk vooraf: filmpje kijken + opdr. 

maken, in les: opdr. besproken, extra uitleg + 
extra opdr. 

+ +/-  

Studentnr 13 Student beschrijft niet 1 les, maar ervaring 
met verschillende vormen van ict 

  ++ 

Studentnr 14 Lessenserie waarbij les start met uitleg, 
daarna opdr. maken in digitaal 
oefenprogramma. Einde van week digitale 
quiz als test 

++ + ++ 

Studentnr 15 Digitale quiz  + ++ + 
Studentnr 16 Digitale quiz als wedstrijd, bespreken 

antwoorden 
 + ++ 

 

In de volgende alinea’s beschrijven we de belangrijkste uitkomsten uit de reflecties van de studenten. 
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Reflectie op het verloop van de les 

Over het algemeen zijn de studenten positief tot zeer positief over het verloop van de les. Ze kijken tevreden 

terug op hun les. De lessen zijn veelal zo verlopen zoals de studenten dat vooraf bedacht hadden. Een ander 

argument dat de studenten aandragen voor het slagen van de les is dat leerlingen enthousiast reageren op het 

gebruik van ict in de klas. De studenten hebben ervaren dat leerlingen meer betrokken waren en actiever 

deelnamen aan de les. Studenten die zich (deels) negatief uitlieten over het verloop van de les, geven hiervoor 

verschillende redenen. Eén student was teleurgesteld in het aantal leerlingen dat het filmpje bekeken hadden, 

waardoor hij in de les alsnog uitleg moest geven. Een andere student had moeite om orde te houden tijdens de 

samenwerkingsopdracht.  

Studenten die vaker dan één les ict hebben ingezet geven aan dat ze hun aanpak in de les en het gebruik van ict 

hebben kunnen verbeteren. Dat wil zeggen beter afstemmen op de beoogde opbrengst van de les en de 

behoefte van de leerlingen.  

 
Reflectie op beleving van ict-gebruik door leerlingen  

Bijna alle studenten geven aan dat de leerlingen positief reageerden op het gebruik van ict in en rond de les. 

Een enkele student geeft in zijn lesverslag niets tot weinig aan over wat de leerlingen ervan vonden. Alle 

studenten die een digitale quiz hebben gedaan geven aan dat hun leerlingen hier enthousiast op reageerden. 

Ze merkten dat leerlingen meer aandacht hebben bij de les. Het toevoegen van een competitief element in de 

quiz heeft een extra motiverend effect op de leerlingen. 

De studenten die een filmpje hebben gemaakt voor hun les, kregen ook overwegend positieve reacties. 

Leerlingen geven aan het fijn te vinden als in een filmpje veel voorbeelden zijn verwerkt. Daarnaast vinden 

leerlingen het prettig dat ze het filmpje later nog een keer kunnen bekijken. Bij één student reageerden de 

leerlingen niet positief op het gebruik van een filmpje. Ze vonden het een gedoe om het filmpje te bekijken en 

ze bleken minder handig met de elo (waar de student het filmpje geplaatst had) dan de student vooraf had 

verwacht. 

 

Evaluatie van les onder leerlingen 
Uit het tevredenheidsvragenlijstje dat de studenten onder de leerlingen hebben afgenomen blijkt ook dat de 

leerlingen over algemeen tevreden zijn over de les waarbij de student ict heeft gebruikt. De tevredenheid van 

leerlingen is gemeten op een 4-puntsschaal: 1 stond voor heel ontevreden, 2 voor beetje ontevreden, 3 voor 

beetje tevreden, 4 voor heel tevreden.  In onderstaande tabel 23  wordt de gemiddelde tevredenheid van de 

leerlingen per student weergegeven met daarbij de standaarddeviatie van de tevredenheid en het aantal 

leerlingen dat de vragenlijst heeft ingevuld.  Zoals is te zien, hebben niet alle studenten die een lesverslag 

hebben opgestuurd de vragenlijst onder leerlingen afgenomen. 
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Tabel 23. Tevredenheid leerlingen lessen studenten uit experiment 2 

Student Gemiddelde tevredenheid 
lln 

S.D. tevredenheid lln N (lln) 

Student 1 - - - 

Student 2 3,20 0,70 22 

Student 3 2,99 0,67 20 

Student 4 - - - 

Student 5 3,39 0,68 30 

Student 6 3,41 0,60 27 

Student 7 3,19 0,73 19 

Student 8 - - - 

Student 9 - - - 

Student 10 3,13 0,57 23 

Student 11 2,84 0,70 21 

Student 12 - - - 

Student 13 - - - 

Student 14 3,03 0,61 26 

Student 15 - - - 

Student 16 3,30 0,73 25 

Gemiddelde 3,16 - - 
 

De gemiddelde tevredenheid van de leerlingen varieert  van 2,84 tot 3,41 . Over het algemeen kan dus gesteld 

worden dat leerlingen tevreden zijn over de les. Op de afzonderlijke items zijn geen uitschieters naar boven of 

beneden. Leerlingen lijken het meest tevreden over de inhoud van de les(sen) en over hoe goed de leraar kon 

omgaan met ict. Ze lijken over het algemeen het minst tevreden over wat de leraar voordeed en over het 

werken met ict op school.  

 

Reflectie op beleving van ict-gebruik door studenten 

Tot slot gaan we in op de beleving van ict-gebruik door de studenten. Zoals blijkt uit tabel 22 hebben bijna alle 

studenten het gebruik van ict positief tot zeer positief ervaren. De studenten die een quiz hebben gemaakt 

vonden dat allemaal eenvoudig te maken en uit te voeren. Een aantal studenten merkt op dat de 

internetverbinding van de school wel invloed had op de uitvoering van de quiz. Doordat de internetverbinding 

langzaam was of niet goed werkte, verliep de quiz traag of konden er zelfs leerlingen niet deelnemen aan de 

quiz. Alle studenten die een digitale quiz in hun les hebben ingezet zien de meerwaarde van het inzetten van de 

quiz. Als meerwaarde geven zij bijvoorbeeld aan dat ze door de digitale quiz beter zicht hebben op wat de 

leerlingen van de stof onthouden hebben en hun voortgang. Verder zijn de studenten erg positief over de 

activerende werking die een quiz heeft op leerlingen. Alle studenten die een digitale quiz hebben ingezet in 

hun les zijn van plan om dit vaker te doen. 

De studenten die een filmpje hebben gemaakt geven aan dat dat veel tijd heeft gekost. Sommigen hadden 

moeite met het gebruik van het programma waarmee ze het filmpje hebben gemaakt. Uit enkele reflecties 

blijkt dat ervaring met het maken van een filmpje ertoe zal leiden dat het maken makkelijker en sneller gaat. 

Sommige studenten zouden daarom wel vaker een filmpje willen gebruiken voor hun uitleg. Eén student geeft 

aan dat hij vanwege de grote tijdsinvestering niet zo snel nog een keer een filmpje zal maken. 

De twee studenten die een digitaal wiskunde programma hebben gebruikt, geven aan dat ze het programma 

makkelijk in gebruik vonden. De voorbereiding kostte echter veel tijd maar beide studenten beschouwen het 

gebruik van het betreffende programma als zeer waardevol. Zij zijn daarom bereid om vaker het programma 

toe te passen. 
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In de  volgende paragraaf worden de ontwikkeling van de studenten in ict-gebruik en opvattingen over het 

gebruik van ict in het onderwijs beschreven aan de hand van de resultaten van de vragenlijst.   

 

5.3 Resultaten ontwikkeling studenten 
 

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten gegeven van de begin- en eindvragenlijst . In deze paragraaf beschrijven we de 

ontwikkeling van de studenten in ict-gebruik en opvattingen (verschillen begin- en eindmeting) van de groep 

studenten die deelnamen aan het onderwijsonderdeel algemene didactiek verkorte master. In de eindmeting is 

ook gevraagd naar de perceptie van de studenten op de effecten van hun ict-gebruik in de school. Ook dit 

wordt hier gepresenteerd. De data betreft 24 studenten.  

 

Ict-gebruik  
Onderstaande tabel 24 laat een hele lichte  verschuiving zien in het gevoel van de studenten vaardig of 

deskundig te zijn in het gebruik van ict-toepassingen. Tabel 25 laat eveneens kleine verschillen zien.  

Duidelijkere verschillen zien we in de ervaring van studenten met het gebruik van ict in de onderwijscontext 

(tabel 26). Opvallend is dat studenten op alle gevraagde ict-toepassingen aangeven meer ervaring te hebben, 

terwijl in het experiment slechts enkele toepassingen (clips en Socrative) zijn gebruikt. Mogelijk hebben de 

studenten op de digitale didactiekdag van de opleiding ervaring opgedaan en/of in de school of andere 

opleidingsonderdelen. 

 
Tabel 24  Gevoel vaardigheid/deskundigheid in gebruik ict-toepassingen 

 N Gem. S.D. 
Voormeting 23 3,61 1,2 
Eindmeting 23 3,78 1,1 

 

Tabel 25 Ervaring met (het gebruik van) apparaten, software en toepassingen in algemene zin op 5-puntsschaal 

(N=24) 

 Gem. 
voor 

S.D. 
voor 

Gem. 
eind 

S.D. eind 

het beheren van bestanden 4,0 1,2 4,1 1,2 
het werken met de standaard kantoortoepassingen, zoals een 
tekstverwerker en presentatiesoftware 

4,4 0,6 4,4 0,8 

het digitaliseren van foto’s, video’s en audio  3,5 1,1 4,0 1,0 
mijn weg te vinden op internet: gebruik te maken van een 
internetbrowser en toepassen van een zoekmachine op 
internet (vinden, beoordelen en verwerken van informatie) 

4,7 0,6 4,8 0,5 

Games 2,6 1,2 2,7 1,2 
Communicatie- en samenwerkingsmiddelen (forum, chat, wiki) 3,3 1,0 3,3 1,1 
Social media (Facebook, Linkedin, social bookmarking etc.) 3,7 0,9 3,6 1,0 
Tablets  2,6 1,2 2,9 1,3 
Smart phones 3,6 1,4 3,9 1,2 
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Tabel 26 Ervaring met (het gebruik van) apparaten, software en toepassingen in onderwijscontext op 

5=puntsschaal (N=24) 

 Gem. 
voor 

S.D. 
voor 

Gem. 
eind 

S.D. eind 

beamer, digitale video/audio apparatuur in een onderwijscontext 3,7 1,1 4,2 0,8 
een digitaal schoolbord 2,9 1,2 3,3 1,2 
werken met de onderwijs specifieke toepassingen, die op een 
school van toepassing zijn, zoals een digitale leeromgeving en een 
leerlingvolgsysteem 

3,5 0,9 3,7 1,0 

Digitale video’s als lesmateriaal (zoals leraar24.nl) 2,7 1,0 3,1 1,4 
Vakgerelateerde software (zoals simulaties, oefenprogramma’s, 
diagnostische programma’s etc.) 

2,1 0,9 2,7 0,8 

Software voor onderwijsevaluaties 2,0 0,9 2,3 1,0 
Elektronisch toetsen 1,8 1,0 2,1 1,3 
 

Verwachtingen en opbrengsten 
In de beginvragenlijst is studenten gevraagd aan te geven hoe ze in de toekomst ict willen inzetten in het 
onderwijs. In de eindvragenlijst is gevraagd naar hoe ze dat in het kader van het opleidingsdeel hebben gedaan. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten (het percentage studenten dat van plan is de 
genoemde toepassing in te gaan zetten) op beide vragen.  
Tabel 27 laat zien dat de voornemens van studenten om bepaalde toepassingen meer of minder in te zetten in 
de toekomst, maar deels al zijn uitgekomen. Studenten hebben in hun onderwijs meer dan verwacht leerstof 
verrijkt met behulp van beeldmateriaal, leerlingen laten oefenen van lesstof middels digitale 
oefenprogramma’s, leerlingen laten zoeken van informatie op het Internet, simulaties en games ingezet in de 
klas en  gecommuniceerd met leerlingen via bijvoorbeeld chat, Whatsapp, e-mail. Vooral dat laatste en het 
inzetten van games hebben de studenten veel meer gedaan dan ze tevoren hadden verwacht. Het verrijken van 
de leerstof met beeldmateriaal ligt voor de hand omdat zij in de opleiding veel hebben gewerkt met clips.  
 
Tabel 27 verwacht en daadwerkelijke manier van de inzet van ict in onderwijs 

 N. voor % voor N. 
eind 

% eind 

14a (verwacht/daadwerkelijk) - het verrijken van leerstof met bijv. 
beeldmateriaal of multimedia (audio, video, graphics) 

21 91,3 22 95,7 

14b (verwacht/daadwerkelijk) - het ondersteunen van mijn instructie met 
bijv. een digitaal schoolbord 

19 82,6 19 82,6 

14c (verwacht/daadwerkelijk) - het geven van mijn instructie met bijv. 
‘flipping the classroom’ 

8 34,8 7 30,4 

14d (verwacht/daadwerkelijk) - het oefenen van lesstof d.m.v. bijv. digitale 
oefenprogramma's 

12 52,2 15 65,2 

14e (verwacht/daadwerkelijk) - het zoeken van informatie op internet 17 73,9 19 82,6 
14f (verwacht/daadwerkelijk) - simulaties en games in de klas 4 17,4 8 34,8 
14g (verwacht/daadwerkelijk) - communicatie tussen leerlingen of met 
leerlingen, bijv. via chat, WhatsApp, smart phones, email, social media 

6 26,1 11 47,8 

14h (verwacht/daadwerkelijk) gebruik - het samenwerking van leerlingen, 
zoals in Wiki's, blogs of een elektronische leeromgeving 

11 47,8 6 26,1 

14i (verwacht/daadwerkelijk) - het leren leren van leerlingen met bijv. een 
digitaal portfolio 

6 26,1 3 
 

13,0 

14j (verwacht/daadwerkelijk) - digitaal toetsen 9 39,1 7 30,4 
14k (verwacht/daadwerkelijk)  - het maken van websites door leerlingen 2 8,7 2 8,7 
14l (verwacht/daadwerkelijk)  - het maken van videoclips door leerlingen 6 26,1 6 26,1 
14m (verwacht/daadwerkelijk) – administratie en/of registratie van 
leerlinggegevens 

13 56,5 14 60,9 
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De tabel laat ook zien dat studenten een aantal ict-toepassingen tot nu toe nog niet zo veel hebben gebruikt als 
ze verwachten in de toekomst wel te gaan doen. Dit is het laten samenwerken van leerlingen met behulp van 
een ELO of Wiki, het leren leren van leerlingen en digitale toetsing. 
 
De studenten is in de eindmeting in de vragenlijst gevraagd aan te geven met welke redenen zij ict in de school 
hebben ingezet (zie tabel 28). Driekwart geeft aan dat zij ervaring wilde opdoen met gebruik van ict in de klas. 
Bijna driekwart wilde een ict-toepassing inzetten omdat zij denken dat het een zinvolle toepassing is in de klas. 
Studenten lijken dus gemotiveerd om te experimenteren met ict, ondanks dat minder dan de helft nog weinig 
ervaring had met de inzet van ict. 
 
Tabel 28  reden voor bepaalde manier van inzetten van ict in afgelopen periode (aantal ja en % aantal ja t.o.v. 
totale groep) 

 N. eind % eind 
 Ik hiermee ervaring op wilde doen 17 (74%) 
Dit werd gevraagd vanuit de lerarenopleiding 12 (52%) 
Dit werd gevraagd vanuit de school 9 (39%) 
Ik hier al veel over wist en ik de ict inzet dus relatief eenvoudig 
kon toepassen 

9 (39%) 

Ik denk dat dit een zinvolle ict toepassing is in de klas 16 (70%) 
Dit leerlingen motiveert 13 (57%) 
 
Tot slot is studenten gevraagd naar hun perceptie op de effecten van het eigen ict-gebruik binnen de school 
(zie tabel 29). Een derde van de studenten heeft de collega’s op de hoogte gebracht van de inzet van ict in de 
klas. Een groot deel van deze collega’s tonen ook interesse. Net als bij de studenten van de vakdidactiek 
maatschappijleer (hoofdstuk 4) heeft dit (nog)  niet geleid tot een transfer van de kennis en ervaring naar alle 
collega’s. Iets meer dan de helft is wel van plan om de ict-toepassingen die de studenten hebben gebruikt in de 
eigen les te gaan gebruiken. Net als bij de andere groepen studenten toont de schoolleiding weinig interesse. 
De werkelijke interesse vanuit de schoolleiding is nog moeilijk vast te stellen omdat de inzet van ict door de 
studenten nog incidenteel is. 
 
Tabel 29  Effecten van jouw ict-gebruik breder in school (aantallen en onder percentages) 

 1  
helemaal  
niet van 

toepassing 

2 3 4 5  
helemaal 
wel van 

toepassing 
Ik heb collega’s in de school op de hoogte gebracht van 
dat ik ict heb ingezet in mijn klas. 

2 
9% 

4 
17% 

5 
22% 

6 
26% 

6 
26% 

Collega’s in de school toonden interesse in mijn ict-
gebruik in de lessen. 

4 
17% 

4 
17% 

4 
17% 

8 
35% 

3 
13% 

De schoolleiding toonde interesse in mijn ict-gebruik in 
de lessen. 

10 
44% 

7 
30% 

3 
13% 

1 
4% 

2 
9% 

Collega’s in de school kwamen kijken in de les waarin ik 
ict inzette. 

15 
65% 

2 
9% 

2 
9% 

4 
17% 

0 

Collega’s in de school wilden mijn lesplan 
inzien/ontvangen. 

12 
52% 

6 
26% 

3 
13% 

1 
4% 

1 
4% 

Collega’s zijn van plan de ict-toepassingen die ik heb 
gebruikt vaker te gebruiken in de lessen. 

6 
26% 

4 
17% 

7 
30% 

5 
22% 

1 
4% 

Collega’s in de school zijn meer gemotiveerd geraakt 
voor het gebruik van ict in het onderwijs. 

7 
30% 

8 
35% 

4 
17% 

2 
9% 

2 
9% 

Het werken met ICT in de klas heeft er toe bijgedragen 
dat de ICT-infrastructuur (computers, 
internetverbindingen, etc.) is aangepast. 

17 
74% 

3 
13% 

0 2 
9% 

1 
4% 
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Ict opvattingen 
In de experimentgroep de verkorte master van het COLUU is net als in het andere COLUU experiment een 

stijging opgetreden in het gemiddelde op het aspect effectiviteitsverwachting (0,28 punt). Die stijging is ook 

duidelijk statistisch significant. De lichte stijging in de positieve opvattingen in deze experimentgroep komt 

evenals bij de lichte daling op dit aspect bij de andere experimentgroep zeker niet boven toevalsniveau uit. 

 

Tabel 30  Verschil tussen opvattingen over ict en onderwijs aan begin en einde van het traject 

 N Gem. S.D. T df Sig. (2-
zijdig) 

Effectiviteitsverwachting 1 23 3,43 0,72 
-2,695 22 0,013 

Effectiviteitsverwachting 2 23 3,71 0,81 
       
Positieve opvattingen 1 23 3,38 0,74 

-0,707 22 0,487 
Positieve opvattingen 2 23 3,47 0,73 

 
 

Reflectie op ontwikkeling ict bekwaamheid van studenten door opleider 

De opleiders geven aan dat de studenten zich ontwikkeld hebben in hun ict-bekwaamheid. Met betrekking tot 

het houdingsaspect zijn de studenten nieuwsgierig geworden, studenten die aanvankelijk kritisch waren zijn 

vertrouwd geraakt met ict. Ten aanzien van de kennis en kunde hebben studenten technische vaardigheden 

ontwikkeld, zoals het ontwikkelen van clips. Op een digitale didactiekdag van de opleiding hebben studenten 

middels verschillende workshops eveneens technische vaardigheden opgedaan. Studenten hebben zich vooral 

ontwikkeld in de kennis over het didactisch gebruik van ict. Studenten hebben ervaring opgedaan met 

verschillende digitale middelen en daarmee is regelmatig een discussie op gang gekomen over de 

mogelijkheden en wenselijkheden van het gebruik van ict als onderwijsmiddel. 

De opleiders zijn van mening dat in vergelijking met de groep studenten die zij het vorige jaar hadden de 

huidige studenten een substantiële ontwikkeling op het gebied van ict hebben doorgemaakt. Alle studenten 

zijn op een of andere manier bezig geweest met ict op de school waar zij lesgaven2. Er waren geen duidelijke 

afhakende studenten. 

 

De manier waarop de opleiders ict hebben ingezet in het eigen onderwijs heeft ertoe bijgedragen dat 

studenten zich hebben ontwikkeld. Drie keuzes waarin hierin van belang. 

De opleiders hebben duidelijk de insteek genomen van het modelleren van gebruik: “we hebben voorgedaan en 

benoemd waarom en besproken wat studenten eraan hebben”. Het bespreken en discussiëren was onderdeel 

van het proces. De opleiders hebben daarbij gebruik gemaakt van het VELG model (voordoen (V), expliciteren 

wat we voordoen (E), legitimeren wat we voordoen (L) zelf (door studenten) gaan gebruiken (G)). 

De opleiders hebben daarbij bewust gekozen om eenvoudige toepassingen te gebruiken en die dus niet zoveel 

tijd hoeven te kosten. “We hebben het bewust knullig uitgevoerd, niet te gelikt gemaakt. Laten zien…kijk het 

lukt ons ook. Laten zien dat het niet per se mooi eruit hoeft te zien om toch zinvol te zijn. Dat maakt het ‘low 

profile’, toegankelijker voor de studenten. Dan denken studenten ook sneller dat ze het beter kunnen en raken 

ze gemotiveerd”. Tegelijkertijd hopen de opleiders dat studenten zich ook realiseren dat het gebruik van ICT in 

het onderwijs niet zo ingewikkeld en tijdrovend hoeft te zijn. 

De opleiders denken ook dat de keuze om een paar ict-toepassingen (clips en Socrative) herhaald in te zetten in 

het onderwijsonderdeel effect heeft gehad op de studenten. Na de eerste clip waren studenten kritisch, maar 

de opleiders zijn door blijven gaan waardoor gaandeweg de studenten de mogelijkheden leerden kennen en 

waarderen.  

                                                      
2
  De verkorte master is bedoeld voor 2e graads docenten die een 1e graads bevoegdheid willen halen. Deze 

studenten volgen een verkort traject van de lerarenopleiding omdat op basis van eerder verkregen competenties 
voor maximaal 30 ec vrijstelling kan worden verkregen. 
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5.4 Reflectie op ontwikkeling van ict bekwaamheid van opleiders 
 

Bij dit onderwijsonderdeel waren twee opleiders betrokken. Zij verschilden in startbekwaamheid in ict-gebruik: 

de ene opleider was wat betreft technische vaardigheden afhankelijk van de ander. Beide opleiders hebben 

meer zicht gekregen op de meerwaarde van ict, specifiek het gebruik van clips als didactisch middel. Ze geven  

aan dat de didactische mogelijkheden van het werken met videoclips nog niet is bereikt. Nu worden de clips 

nog erg ingezet als naslagwerk; in het vervolg zou bekeken kunnen worden hoe de clips als voorbereiding van 

het onderwijs dienst kunnen doen.  

De opleider die de technische kant voor zijn rekening heeft genomen, geeft aan zowel technisch als didactisch 

zich te hebben ontwikkeld in hoe te werken met screencasts.  

 

In dit onderwijsonderdeel vulden de opleiders elkaar aan. Samen hebben zij de didactische inzet van ict in het 

onderwijsonderdeel ontwikkeld. De technische kant is door een van de opleiders verzorgd die hier ook meer 

bekwaam in was bij aanvang van het onderwijs. De andere opleider heeft geen tijd geïnvesteerd om meer 

technisch bekwaam te worden. Hij geeft aan vast te lopen op de technische kant als hij het onderwijsonderdeel 

alleen zou moeten verzorgen. 

Beide opleiders geven aan meer inzicht te hebben gekregen in de didactische mogelijkheden van ict en zijn ook 

enthousiast geworden over de inzet van videoclips als didactisch middel. De eigen opvattingen over ict in de 

opleiding zijn veranderd. “Ik ben zekerder van mijn zaak dat het kan werken. Je doet voor en laat zien wat er 

mee kan, dat inspireert studenten”. Voor de opleiders was het extra interessant dat zij het ict-gebruik 

modelleerden middels het VELG model. Hierdoor kregen zij ook zicht op de inzet van dit model. De opleiders 

denken dat de inzet van ict het onderwijsonderdeel heeft verbeterd.  

 

5.5 Ict-gebruik in de opleiding 
 

Met de opleiders is gesproken over het gebruik van ict in de opleiding in relatie tot tijdsinvestering, de 

aspecten van ict die in de opleiding aan de orde zouden moeten komen, de plek in de opleiding en de 

randvoorwaarden. 

 

Tijdsinvestering van opleiders 

Gebrek aan tijd en een overvol programma is wat opleiders vaak aangeven als reden voor het niet gebruiken 

van ict in de opleiding (Admiraal, Kieft en Lockhorst, 2013). De beide opleiders van de algemene didactiek 

geven aan dat ze tevreden zijn over de manier waarop ze ict hebben ingezet in het onderwijs en dat hen dit 

relatief weinig tijd heeft gekost. Door de filmpjes eenvoudig te houden is de tijdsinvestering beperkt gebleven. 

De inhoud werd samen voorbereid, evenals het opnemen en inspreken. Een van de opleiders heeft wel 

geïnvesteerd in het uiteindelijk online zetten van de filmpjes. De opleiders bouwen een bibliotheek van clips 

op, die in de toekomst weer ingezet kunnen worden. 

 

Clips worden door de opleiders gezien als een manier om de uiteindelijke lestijd te vergroten. Het is een manier 

om stof aan te bieden waar studenten, naar behoefte, gebruik van kunnen maken. Zo creëer je lestijd voor 

andere onderwerpen in het opleidingsprogramma. 

 

Het heeft de opleiders geholpen mee te doen aan het onderzoek. Hierdoor waren zij gedwongen voorafgaand 

aan het onderwijs de didactische lijnen uit te zetten. De inzet van ict werd gaandeweg onderdeel van het eigen 

onderwijssysteem.  
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Welke ict-toepassingen? 

Binnen het opleidingsonderdeel is vooral gewerkt met clips en Socrative. Blackboard wordt standaard in de 

opleiding gebruikt. Met de opleiders is gesproken over welke ict-toepassingen aan de orde moeten komen in 

de lerarenopleiding. Binnen de algemene didactiek zou meer variatie van ict-toepassingen mogelijk zijn. Een 

van de opleiders noemt het werken met games en ‘gamification’; wat dit betekent voor de manier waarop 

leerlingen feedback krijgen.  

Daarnaast vinden de opleiders dat  een lerarenopleiding aandacht zou moeten besteden aan social media, 

mediawijsheid, met andere woorden de pedagogische kant van het gebruik. Dit zou een plek kunnen krijgen in 

de mentorgroepen zoals algemene didactiek.  

 

Plek in de opleiding 

Ict heeft volgens de opleiders nog onvoldoende een plek in de opleiding. Nu hangt het voor de student af van 

de mentorgroep of vakdidactiekgroep waarin hij/zij zit. Ict-gebruik is afhankelijk van de opleider; heeft geen 

structurele plaats in het opleidingsprogramma. “Net als internationalisering en burgerschap hoort het 

onderdeel te zijn van het onderwijs’. Ook op ict gebied dienen we basiscompetente leraren af te leveren 

Basiscompetent is dan dat de leraar de kennis en kunde heeft  en daaraan gepaard een professionele houding 

tegenover ict. Zij zijn bekwaam als zij kennis  hebben van digitale leermaterialen en –middelen en als zij de 

pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan kennen. Zij kunnen digitale leermaterialen en- 

middelen doelmatig inzetten” . De opleiders stellen voor dat in vakdidactiek de didactisch aspecten van het 

inzetten van ICT bij het aanbieden van vakinhouden/vaardigheden standaard wordt verwerkt.  Daarnaast 

vinden zij dat bij alle vakken het gebruik van ict onderdeel van het programma moeten zijn. Bij algemene 

didactiek (de mentorgroep) kan door de opleiders het gebruik van ICT in hun onderwijs gemodelleerd worden 

met een VELG aanpak. Ook zou een specialisatiemodule kunnen worden aangeboden voor studenten die meer 

willen dan basiscompetentie.  

 

Randvoorwaarden 

De opleiders geven aan dat zij gebruik hebben gemaakt van eigen technische middelen (Apple laptop). Idealiter 

zou de opleiding zorg moeten dragen voor de technische mogelijkheden. De opleiders vinden dat de opleiding 

zorg moet dragen dat succesbelevingen worden gedeeld en dat wordt gezorgd voor toegankelijkheid en gemak 

bij de inzet van ict. Prikkels  kunnen opleiders stimuleren aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het onder de 

aandacht brengen van nieuwe toepassingen als Class Dojo. 

 

Succesbelevingen, kennis en kunde  moeten meer gedeeld worden volgens beide opleiders. Onderling wordt 

weinig over ict-gebruik in de opleiding gecommuniceerd. Het delen gebeurt nu incidenteel en informeel. Dat is 

jammer volgens de opleiders om dat ook leuk is om het eigen enthousiasme te delen. “De deelname aan het 

project heeft ons een boost gegeven, het is nu zaak dit vast te houden en te verbreden”. 

 

5.6 Conclusies experiment algemene didactiek verkorte master 
 

In deze paragraaf beantwoorden we de onderzoeksvragen voor het experiment algemene didactiek verkorte 

master.  

 

Effecten op de ict-bekwaamheid van de studenten 

Uit de vergelijking van de begin- en de eindvragenlijst blijkt dat de studenten meer ervaring hebben opgedaan 

met het gebruik van ict-toepassingen in een onderwijscontext. De opleiders van dit onderwijsonderdeel 

bevestigen dat de studenten meer vertrouwd zijn geraakt met ict en dat de studenten zich ontwikkeld hebben 

in zowel het didactisch gebruik van ict als in de technische vaardigheden. De extra aandacht voor het gebruik 
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van ict in onderwijs heeft binnen dit experiment dus duidelijk effect gehad op de ict-bekwaamheid van de 

studenten. Zowel de opleiders als enkele studenten geven aan dat studenten door herhaaldelijk gebruik van ict 

de mogelijkheden van ict-toepassingen beter leerden kennen. 

 

Effecten op houding van de studenten t.a.v. ict-gebruik in het onderwijs 

De resultaten van de vergelijking tussen de begin- en eindvragenlijst laten zien dat de effectiviteitsverwachting 

van de studenten significant is toegenomen. Dat betekent dat de self-efficacy van de studenten ten aanzien 

van ict-gebruik in het onderwijs groter is geworden gedurende het onderwijs onderdeel.  Er is ook een lichte 

stijging te zien in de gemiddelde score op het aspect positieve verwachtingen. Deze stijging is echter niet 

significant. Uit de reflectie van de studenten blijkt dat een meerderheid van de studenten die een lesverslag 

hebben opgestuurd positief staat tegenover het gebruik van ict. De meesten vonden de ict-toepassingen 

makkelijk te gebruiken. Hoewel de voorbereiding van het gebruik van sommige toepassingen veel tijd kostte, 

zagen de meeste studenten de meerwaarde van de toepassing die ze hebben ingezet. Vermoedelijk heeft niet 

alleen de ervaring van het zelf gebruiken van ict in het onderwijs aan de positieve houding van de studenten 

bijgedragen. Ook het voordoen door de opleiders en de gesprekken en discussies tijdens de bijeenkomsten van 

het opleidingsonderdeel lijkt invloed te hebben gehad op de houding van de studenten. 

 

Effecten op ict-bekwaamheid van opleider 

Bij dit onderwijsonderdeel waren twee opleiders betrokken. Beide opleiders hebben meer zicht gekregen op de 

didactische mogelijkheden van ict en zijn enthousiast geworden over de inzet van videoclips als didactisch 

middel. De technische kant is door één van de opleiders verzorgd. Hij heeft zich op dit vlak wel ontwikkeld in 

tegenstelling tot de andere opleider.  De opleiders zien beiden nog vele mogelijkheden om de didactische 

mogelijkheden van de ict-toepassingen die ze hebben ingezet nog uit te breiden. Ook zijn ze van plan om in de 

toekomst meer verschillende ict-toepassingen uit te proberen. 

 

Gepercipieerde effecten op de schoolomgeving 

Studenten lijken de collega’s binnen de school op de hoogte te brengen van het gebruik van ict in de klas en 

collega’s tonen interesse. Net als bij de studenten van de vakdidactiek maatschappijleer (hoofdstuk 4) heeft dit 

(nog) niet tot transfer geleid van de kennis en ervaring naar alle collega’s. Dit kan wellicht verklaard worden 

door het feit dat het ict-gebruik zich beperkt tot enkele lessen. 

 

Gepercipieerde effecten op de opleidingsomgeving 

Ook de twee opleiders van dit onderwijsonderdeel bevestigen dat ict in het opleidingsprogramma van het 

Coluu nog onvoldoende plek heeft. Voor een student hangt het van de opleider af of hij/zij ervaring opdoet 

met ict. Volgens de opleiders is het de verantwoordelijkheid van de opleiding om studenten ook op ict gebied 

basiscompetent af te leveren. De opleiding zou volgens hen zowel aandacht moeten besteden aan de 

ontwikkeling van technische vaardigheden, de didactische mogelijkheden van toepassingen en aan de 

pedagogische kant van ict-gebruik. Zowel binnen de algemene didactiek als binnen de vakdidactiek zou 

hiervoor ruimte moeten zijn. 

Een eerste stap in het vergroten van de aandacht voor ict binnen de opleiding zou volgens de opleiders het 

delen van succesbeleving, kennis en kunde moeten zijn. 
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6 Experiment 3: Keuzemodule Social media in de 
klas 

 

Binnen dit experiment zijn de resultaten van de begin- en eindvragenlijsten niet meegenomen. De respons was 

hiervoor te laag om uitspraken te kunnen doen. Het onderzoek was in dit experiment minder geïntegreerd in 

het opleidingsonderdeel dan bij de voorgaande experimenten. De studenten was gevraagd vrijwillig mee te 

doen aan het onderzoek. In verband met de lage respons op begin- en eindvragenlijst zijn de resultaten 

daarvan niet opgenomen in dit hoofdstuk. 

 

6.1 Beschrijving van experiment  
 

Ict als onderdeel van de keuzemodule Social media in de klas 

Er is een keuzemodule: ‘Leren met social media in de klas’ opgezet. Social media, zoals Blogging, Facebook, 

Flickr, Twitter en Podcasting zijn onderdeel van de belevingswereld van zowel leerlingen als studenten, maar 

vinden nog nauwelijks hun weg naar school en de klas, als ondersteuning van het leerproces van leerlingen. Het 

doel van de keuzemodule was om studenten kennis te laten nemen met verschillende social media en de wijze 

waarop deze kunnen worden ingezet in de klas als ondersteuning van het leerproces van leerlingen. De 

studenten maakten kennis met het TPACK model (Tondeur, van Braak, Voogt en Fisser, 2011) en de Digitale 

Taxonomie van Bloom. (Churches, 2008). Tevens was de module erop gericht om studenten een of een 

combinatie van tools uit te laten proberen in de klas. De keuzemodule bestond uit drie bijeenkomsten van 

twee uur: twee in november en een in januari. De module werd gevolgd door 25 studenten van verschillende 

schoolvakken. Er zijn geen ingangseisen gesteld aan de deelnemende studenten. 

 

Het experiment 

Vooraf aan de eerste bijeenkomst is een vragenlijst uitgezet bij de studenten via Survey Monkey om te 

inventariseren wat hun ervaringen met social media (hierna genoemd: web 2.0 tools) in hun onderwijs zijn en 

welke verwachtingen zij hadden van de keuzemodule. 

 

In de eerste bijeenkomst zijn deze ervaringen en verwachtingen besproken en heeft de docent het TPACK 

model en de Taxonomie van Bloom behandeld. De studenten kregen ook voorbeelden te zien van hoe web 2.0 

tools in de klas gebruikt kunnen worden.  

 

In de tweede bijeenkomst probeerden de studenten in groepen verschillende web 2.0 tools uit en kwamen zij 

tot een keuze voor een tool die zij in hun les- of lessenserie zouden integreren aan de hand van het TPACK 

model. In de meeste gevallen was de keuze van de tool  gekoppeld aan de lessenserie die ze in het kader van 

Vakdidactiek 2 moesten ontwerpen en uitproberen of als onderdeel van hun Vakdidactisch Ontwerponderzoek 

waarin zij hun lessenserie evalueren. In een enkel geval werd de keuze voor de tool gekoppeld aan een 

afzonderlijke activiteit. 

 

In de periode tussen de tweede en derde bijeenkomst gaven de studenten een les waarbij een web 2.0 tool de 

inhoud en werkvorm van de les versterkte. De studenten maakten een presentatie, tevens met een web 2.0 

tool, en verwerkten daarin: 

 Naam van de tool + korte beschrijving 
 Inhoud van de les (Wat) 
 Gebruikte didactiek (Hoe) 
 Tips en Tops 
Hieraan mochten zij in duo’s of trio’s werken. De presentatie postten zij vóór de derde bijeenkomst op een wall 
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van een Padlet die door de docent was aangemaakt en waarvan zij een hidden link ontvingen.   

 

In de derde bijeenkomst (na 2 maanden) werd de module afgesloten met presentaties door (groepjes) 

studenten van de wijze waarop zij een web 2.0 tool hadden geïntegreerd in hun les(sen).  

 

6.2 Wat hebben dio’s in de klas gedaan en hun reflectie 
 

De eindpresentaties 

De eindpresentaties van studenten vonden plaats in de derde bijeenkomst. Hiermee rondden de studenten de 

keuzemodule af. Zij plaatsen hun presentatie op Padlet, een platform dat ook wordt gebruikt voor de 

presentaties van de opleider zelf. Dit geeft ook de mogelijkheid dat studenten na afloop van de module hun 

presentaties er nog eens op na kunnen slaan. In hun presentaties zijn ook links opgenomen naar het 

onderwijsmateriaal. 

 

Tabel 31  Overzicht presentatie keuzemodule 

Individueel / 

groep 

Vak Tools Klaspraktijk 

Trio Duits Glogster / Prezi Leerlingen werken in groepjes van 4/5 aan een 

collage van foto’s, video’s en kernwoorden over 5 

thema’s die te maken hebben met Kerst 

(Weihnachten, Christstollen, Heilgenabend, Nicolaus 

en Adventskalender). Deze collage wordt in 5 

minuten gepresenteerd en voorzien van 3 vragen aan 

medeleerlingen. 

Duo n.v.t. Screenr, 

Powerpoint 

‘flipping the classroom’ met een lessenserie. 

Ervaringen van leerlingen waren positief, vooral 

vanwege de mogelijkheid stukjes clip te herhalen. 

Individueel Engels Edmodo Gebruik van quizzes met medestudenten over 

uitspraak Engels. 

Duo Engels Prezi Gebruik van quizzes voor het leren schrijven van een 

formele en informele brief in het Engels 

Trio verschillende Socrative Korte quizzes en games in de klas 

Trio verschillende Edmodo Gebruik van quizzes in de klas 

Duo nvt Kahoot! Gebruik van quizzes in de klas 

Trio nvt Padlet Presentaties van kleine groepen leerlingen in de klas 

in Padlet 

Individueel geschiedenis Instagram Gebruik van instagrammuseum door leerlingen in de 

klas 

Individueel Frans Instagram Gebruik van instagrampresentaties door leerlingen in 

de klas 

 
 

Reflectie van studenten op de lessen en ervaringen leerlingen 

De ervaringen met het gebruik van web 2.0 tools in de klas zijn wisselend, maar vertonen ook behoorlijk wat 

overlap. Leerlingen zijn erg gemotiveerd om presentaties, clips, foto’s en andere informatie met elkaar te delen 

en van elkaar te gebruiken. Een eindpresentatie door groepjes leerlingen van de opdracht die zij hebben 

gemaakt, verhoogt dit plezier: leerlingen hebben het idee “ergens” voor gewerkt te hebben. Deze motivatie 

van leerlingen is breed gedeeld in de pilots die de studenten hebben uitgevoerd, ondanks veel technische 



Experimenten met ict in de ulo – eindrapportage  55 

 

 

problemen die zij ook tegen kwamen (slecht Internet, soft- en hardwareproblemen in de klas, logins die niet of 

moeizaam werkten en leerlingen die hun eigen smart phones niet konden of wilden gebruiken). Studenten zijn 

over het algemeen positief over het gebruik van web 2.0 tools in hun les, vooral omdat zij de positieve werking 

op hun leerlingen zien.  

Wat betreft de doelstellingen van de inzet van web 2.0 tools valt op dat in een aantal pilots van studenten de 

tools werden ingezet om kennis te toetsen, soms tussendoor middels quizzes of andersoortige games, soms 

aan het eind van een les of een lessenserie.  

 

6.3 Reflectie van de opleider 
 

Het studieonderdeel Keuzemodule was aan het eind van het tweede semester geprogrammeerd, met de 

laatste 

bijeenkomst op 13 januari 2014. Na deze laatste bijeenkomst heeft een interview plaatsgevonden met de 

opleider die de keuzemodule: ‘Leren met social media in de klas’ heeft verzorgd. Haar samengevatte evaluatie 

is als volgt: 

“Ik krijg enthousiaste reacties van studenten. Leuk want het is toch spannend om hen zo 'los' te laten. 

Volgende keer wil ik zelf meer gebruik maken van web 2.0 tools. Ook wil ik tijdens de bijeenkomsten minder 

theorie behandelen en meer tijd besteden aan modelleren van hoe je web 2.0 tools in je lessen kunt inzetten 

ter verrijking van de didactiek. Ik zie dat de behoefte bij dio’s vooral ligt bij hoe je met ICT je lessen kunt 

verrijken. Hun vraag ligt minder in hoe je ‘social media’ inzet in de klas om te kunnen communiceren met 

elkaar of hoe je de muren van de klas met social media kunt doorbreken. Mijn volgende keuzemodule zal dan 

ook heten: ‘Digitale Activerende Didactiek’. Omdat de dio’s aangaven dat ze de module te kort vonden en 

zeiden dat ze tijdens de bijeenkomsten graag meer zouden ervaren hoe ICT geïntegreerd kan worden in de les, 

zal ik het principe van ‘flipping the classroom’ toepassen. Ik zal een ingesproken presentatie maken waarin de 

theorie behandeld wordt. Deze moeten de studenten voor de eerste bijeenkomst doornemen zodat we dan 

meteen over kunnen stappen naar ‘ervaren’  en ‘toepassen’. Ik verheug me er op de module weer een stapje 

‘verder’  te brengen.” 

De opleider geeft aan dat de keuzemodule is uitgepakt zoals zij dat vooraf had uitgedacht. Er zijn eigenlijk geen 

afwijkingen van het plan geweest. Zij heeft de drie bijeenkomsten gebruikt om studenten te informeren en te 

inspireren om social media te gebruiken in de klas. Ook werd de tijd gebruikt om met elkaar ervaringen uit te 

wisselen. De studenten waren naar de mening van de opleider vooraf niet erg op de hoogte van de 

mogelijkheden van social media in hun onderwijs. Zij geeft aan zelf ook geleerd te hebben van de presentaties 

van de dio’s. Het heeft haar nog meer enthousiast gemaakt om zelf ook meer ICT te gebruiken in haar 

onderwijs, onder andere bij de vakken ‘pedagogiek’ en ‘leren en instructie’ die zij geeft. Net zoals de studenten 

in hun presentaties aangaven, benoemt ook de opleider dat het belangrijk is bij de inzet van online tools om 

vooraf 

de technische randvoorwaarden (draadloos internet, soft- en hardware) te controleren.  

 

6.4 Ict gebruik in de opleiding 
 

Alles overziend geeft de opleider aan dat deze keuzemodule eigenlijk geïntegreerd zou moeten zijn in de 

reguliere onderdelen van de opleiding, zoals vakdidactiek, leren en instructie en pedagogiek. Daarmee zou niet 

alleen een grotere groep studenten bekend raken met de inzet van web 2.0 tools in het onderwijs, maar zou 

ICT meer dan nu in de keuzemodule het geval was, onderdeel zijn van onderwijsactiviteiten die de studenten 

moeten ondernemen. Opleiders zouden naar haar mening kunnen nadenken over een manier om reguliere 

opdrachten meer te koppelen aan het gebruik van ICT. Zo zou bijvoorbeeld het maken van een goede 

instructiefilm een opdracht kunnen zijn.  
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Uiteraard heeft zo’n model tot gevolg dat ook opleiders van die reguliere studieonderdelen meer bekend 

zouden moeten worden met het gebruik van ICT in de onderwijspraktijk. Op dit moment heeft 

technologie niet een structurele plek in de opleiding. De ict-coördinator duwt en trekt veel, maar heeft weinig 

invloed op het curriculum en de opleiders. Opleiders die ICT in hun colleges gebruiken, lopen hier niet mee te 

koop. Misschien is het creëren van een mogelijkheid  om ‘good practices’  op dit gebied met elkaar te delen 

een eerste stap. 

 

6.5  Conclusies experiment Keuzemodule Leren met sociale media in de klas 
 

Effecten op houding van de studenten t.a.v. ict-gebruik in het onderwijs 

Studenten zijn over het algemeen positief over het gebruik van web 2.0 tools  inde klas, vooral omdat zij een 

positieve uitwerking op de leerlingen ervaren.  

 

Effecten op ict-bekwaamheid van opleider 

De opleider heeft veel kennis opgedaan over verschillende web 2.0 tools en heeft zelf tijdens de keuzemodule 

ook enkele tools gebruikt (Padlet, Answergarden, Mentimeter). Het geven van de keuzemodule heeft ook 

invloed gehad op de andere colleges die zij geeft. Zo past zij nu de tools ook stap voor stap toe in haar 

onderwijs.  

Daarbij heeft de opleider zich gerealiseerd dat het (ook) bij gebruik van online tools belangrijk is dat de 

technische randvoorwaarden in orde zijn. 

 

Gepercipieerde effecten 

Al met al wordt zowel door de opleider als door de studenten deze keuzemodule als een goede gelegenheid 

gezien om in de klas web 2.0 tools op beperkte schaal toe te passen. Hoewel zowel opleider als studenten 

aangeven dat dit een integraal onderdeel van de opleiding zou moeten zijn, geeft juist het compacte karakter 

van de keuzemodule de studenten de gelegenheid te experimenteren en stap voor stap meer vertrouwd te 

raken met het gebruik van technologie in de les.  

 

Binnen dit experiment zijn de resultaten van de begin- en eindvragenlijsten niet meegenomen. De respons was 

hiervoor te laag om uitspraken te kunnen doen. Het onderzoek was in dit experiment minder geïntegreerd in 

het opleidingsonderdeel dan bij de voorgaande experimenten. De studenten was gevraagd vrijwillig mee te 

doen aan het onderzoek. In verband met de lage respons op begin- en eindvragenlijst zijn de resultaten 

daarvan niet opgenomen in dit hoofdstuk. 
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7 Experiment 4: Vakdidactisch ontwerponderzoek 
‘flipping the classroom’  

 
Omdat binnen het opleidingsonderdeel vakdidaktisch ontwerponderzoek een aantal dio’s ook ict als 

onderwerp hadden, heeft het onderzoek zich ook op deze studenten gericht. Echter het betreft hier een veel 

beperktere uitvoer en dataverzameling. 

 

7.1 Beschrijving van experiment 

 

Ict als onderdeel van de vakdidactisch ontwerponderzoek 

Het studieonderdeel Vakdidactisch ontwerponderzoek is parallel geprogrammeerd aan Vakdidactiek 2, in het 

tweede semester. De opzet is dat studenten in het kader van Vakdidactiek 2 een lessenserie ontwerpen en 

uitvoeren die vervolgens geëvalueerd en in theorie ingebed wordt in het studieonderdeel Vakdidactisch 

ontwerponderzoek. Voor dit studieonderdeel is geen contacttijd geprogrammeerd, anders dan de 

bijeenkomsten voor Vakdidactiek 2 en individuele begeleiding op afspraak. De keuze van het onderwerp van de 

lessenserie en het onderzoek is vrij: de studenten bepalen zelf waarnaar zij onderzoek doen in het 

Vakdidactisch ontwerponderzoek. 

 

Het experiment 

Op basis van een inventarisatie onder docenten van de studieonderdelen Vakdidactiek 2 en Vakdidactisch 

ontwerponderzoek is een onderwerp geselecteerd dat zich leent voor dit project en door minimaal twee 

studenten is gekozen: ‘flipping the classroom’. In totaal hebben vijf studenten (1 student natuurkunde, 1 

student wiskunde, 1 student scheikunde en 2 studenten modern-vreemde talen (mvt)) besloten onderzoek te 

doen naar of in een context van ‘flipping the classroom’. Deze vijf studenten werden begeleid door in totaal 

vier vakdidactici en twee docent-onderzoekers. 

 

Verloop 

Het studieonderdeel Vakdidactisch ontwerponderzoek kent twee producten: een plan en een eindverslag. 

Alleen het eindverslag telt mee voor het behalen van het studieonderdeel. De oplevering van het eindverslag 

was geprogrammeerd eind januari 2014. Dit heeft ertoe geleid dat slechts twee eindverslagen beschikbaar 

waren voor dit rapport (de student natuurkunde en student scheikunde). De andere drie studenten hadden 

hun onderzoeksverslag nog niet ingeleverd ten tijden van het schrijven van dit rapport (en studeerden dus ook 

niet op tijd af). Hieronder wordt kort samengevat wat in het experiment is gebeurd, apart voor Natuurkunde en 

Scheikunde. 

 

Natuurkunde 

In twee klassen Havo 3 heeft een student gedurende 10 weken gebruik gemaakt van ‘flipping the classroom’. 

Het onderzoek heeft zich gericht op een beschrijving van de aanpak (hoe richt je je lessen in als de instructie 

geheel of grotendeels wordt aangeboden via video clips) en een evaluatie van de betrokkenheid van leerlingen 

en hun cijfers voor natuurkunde. Wat betreft de aanpak bleek dat de student na enkele lessen de aanpak 

enigszins heeft aangepast. Aanvankelijk had hij alle instructie in videoclips opgenomen en werd de instructie in 

de klas niet of nauwelijks herhaald. Om drie redenen heeft hij dit aangepast. Ten eerste waren er veel 

leerlingen die de instructieclips niet hadden bekeken en vervolgens in de les niet uit de voeten konden met de 

opdrachten. Daarom was de student genoodzaakt om een deel van de instructie te herhalen, wat weer leidde 

tot lage kijkcijfers voor de volgende les. Ten tweede gaven zijn tussentijdse observatie aan dat zelfs als 

leerlingen de instructievideo wel hadden bekeken, zij nog steeds weinig activiteiten ontplooiden in de les. Ten 
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derde was de student veel tijd kwijt aan het zoeken en het maken van de video clips die geschikt waren voor de 

lessen die hij in havo 3 wilde geven. De aanpassing bestond uit een samenvatting van de instructievideo aan 

het begin van de les en huiswerk voor leerlingen die de opdrachten tijdens de les niet hadden gemaakt. Uit 

observaties, vragenlijsten, toetscijfers en leerverslagen bleek dat de betrokkenheid van leerlingen die voorheen 

al actief waren, toenam, maar dat over het algemeen passieve leerlingen nog steeds weinig actief waren in de 

klas. De gemiddelde prestatie op de toets van de beide klassen waarin ‘flipping the classroom’ was toegepast 

was significant hoger dan die van twee vergelijkingsklassen. 

 

Scheikunde 

In een klas 5 vwo van een school in Den Haag heeft de student instructieclips aangeboden via Edmodo, een 

online community die in school wordt gebruikt. Deze instructieclips waren drie dagen voorafgaand aan de 

lessen beschikbaar en in de lessen heeft de student vooral geoefend met opdrachten uit het werkboek. Het 

onderzoek van de student is gericht op de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen in de vorm van 

tijdbesteding en de aard en mate van vragen, opmerkingen en discussie van leerlingen.  

Leerlingen geven aan dat zij het vervelend vonden dat zij bij het bekijken van de instructievideo’s geen vragen 

konden stellen aan de docent. Hiervoor was geen online-omgeving ingericht. Tijdens de les bleek dat de vragen 

die leerlingen stelden niet van een hogere-orde waren dan in lessen waarin de instructie door docent werd 

gegeven, maar dat leerlingen wel meer gericht waren op de instructie en op de opdrachten. ‘flipping the 

classroom’ hielp dus niet zozeer om leerlingen cognitief complexere leeractiviteiten te laten ondernemen, 

maar wel om ze meer bij de les te houden. Overigens deelden de leerlingen deze conclusie van de student niet: 

zij hadden een voorkeur voor instructie in de les en ervoeren dat ook als effectieve en efficiënter voor hun 

leerproces.  
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8 Conclusies en aanbevelingen 
 

In universitaire opleidingen van Utrecht en Leiden is geëxperimenteerd met ict-toepassingen in de 

lerarenopleiding. Dit onderzoek had als doel na te gaan wat de uitwerking is van vier experimenten waarin ict is 

ingezet in opleidingsonderdelen op het gebruik van ict door studenten van deze opleidingen in de klas.  

Doel van het onderzoek was te komen tot richtlijnen voor gebruik van ict in de lerarenopleidingen dat bijdraagt 

aan ict-gebruik door studenten in de klas en hun ict-bekwaamheid.  

 

De opzet en uitvoering van de vier experimenten en de rol die het onderzoek heeft gespeeld was zodanig 

verschillend dat is gekozen voor een case studie benadering. In nauw overleg met de opleidingen  zijn de 

experimenten ontwikkeld. Opleiders organiseerden en ontwikkelden de opleidingsonderdelen inhoudelijk; de 

rol van het onderzoek is in overleg bepaald. Aansluitend bij de literatuur zijn de experimenten  allemaal zo 

opgezet dat ict onderdeel vormde van het opleidingsonderdeel en dat de studenten zelf ict moesten gebruiken 

in een of meer lessen.  

In experiment 1 ‘vakdidactiek Maatschappijleer’ stond het gebruik van ‘flipping the classroom’ centraal. Binnen 

dit experiment is op verschillende momenten ict toegepast en was ict doel van het onderwijs. Studenten 

maakten kennis met verschillende ict-toepassingen en moesten zelf ‘flipping the classroom’ toepassen in de 

klas.  

In experiment 2 zijn verschillende ict-toepassingen, met een nadruk op het gebruik van video-clips, ingezet in 

de algemene didaktiek. Opleiders pasten hier nadrukkelijk het ‘modelling’ principe toe: door zelf ict te 

gebruiken maakten studenten kennis met ict gebruik in het onderwijs. Studenten moesten ook hier tenminste 

één les met ict geven. 

Het derde experiment was een keuzemodule sociale media. Hierin was ict het doel van het onderwijs en 

maakten studenten kennis met verschillende vormen van sociale media en de wijze waarop deze in de klas 

kunnen worden ingezet ter ondersteuning van het leerproces van de leerlingen. Studenten moesten sociale 

media in de klas uitproberen, meestal gekoppeld aan een lessenserie. 

In het vierde experiment is door twee studenten vakdidactisch ontwerponderzoek uitgevoerd rond ‘flipping the 

classroom’. In dit onderdeel is geen sprake van geprogrammeerde contacttijd, anders dan individuele 

afspraken. Studenten maken een onderzoeksplan en een eindverslag. Gedurende langere tijd hebben 

studenten gewerkt met ‘flipping the classroom’ en instructiefilmpjes  in de lessen. 

 

In hun doelstelling en uitvoer sluiten de experimenten aan bij de literatuur: het aanbieden van ict gebeurt 

geïntegreerd in een inhoudelijke studieonderdeel in plaats van in een apart vaardigheidsonderdeel, de opleider 

fungeert als rolmodel en studenten gaan zelf aan de slag met ict in het onderwijs. In het onderzoek is aandacht 

besteed aan de relatie tussen de opzet en uitvoer van het onderwijs en de ontwikkeling van ict bekwaamheden 

van studenten. Daarbij is ook aandacht besteed aan de opvattingen en effectiviteisverwachting van de 

studenten ten aanzien van ict gebruik in het onderwijs. De opbrengsten zijn voor het overgrote deel in kaart 

gebracht door het meten van percepties van opleiders, studenten en leerlingen. 

 

De experimenten zijn te plaatsen binnen kerntaak A: pedagogisch-didactisch handelen van het door Kennisnet 

ontwikkelde ICT bekwaamheidsprofiel voor leraren (Kennisnet 2012). Binnen deze kerntaak gaat het om ‘het 

door leraren ondersteunen van hun onderwijs met ict- hulp middelen. Zij zijn in staat te beoordelen  wanneer ict 

een meerwaarde heeft en passen hun kennis en vaardigheden op het gebied van leerinhoud, pedagogiek, 

didactiek én technologie in samenhang toe’ (pag. 6). De experimenten waren vooral gericht  op de verbinding 

leggen tussen leerdoel, werkvorm en de inzet van ict-hulpmiddelen (TPACK model). Ict als middel stond zowel 

binnen het onderwijs van de opleiders als het onderwijs van de studenten centraal. Echter in de  experimenten 

1, 2 en 3 was binnen de opleidingsonderdelen ook aandacht voor ict als doel: studenten leerden technische 

vaardigheden ten aanzien van enkele technologische toepassingen als ‘flipping the classroom’, het maken van 
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clips. In alle vier de experimenten lag de nadruk op de inzet van ict voor instructie, en dan vooral om digitale 

instructie lessen met behulp van video. Daarnaast is ook aandacht besteed aan ict toepassingen waarmee 

standpunten en meningen worden getoetst en aan het gebruik van webquets. 

 

In totaal hebben 82 studenten en 6 opleiders deelgenomen aan de experimenten. Deelname aan 

onderzoeksactiviteiten varieerde (zie hoofdstuk 2).  Op verschillende manieren is data verzameld tijdens het 

onderzoek: een begin- en eindvragenlijst voor het meten van de ontwikkeling in ict-bekwaamheden van 

studenten en hun opvattingen ten aanzien van ict gebruik in het onderwijs, lesverslagen inclusief evaluaties 

onder leerlingen, procesverslagen van opleiders en interviews met opleiders. 

Hier beschrijven we het onderzoek met een korte samenvatting van het verloop van de lessen van de 

studenten en trekken we conclusies aan de hand van de onderzoeksvragen. Vervolgens bespreken we de opzet 

en de uitkomsten van de veldconsultatie, waarin gediscussieerd werd over de geconstateerde effecten. We 

sluiten het hoofdstuk af met enkele aanbevelingen voor de inzet van ict in de opleiding en voor 

vervolgonderzoek. 

 

8.1 Conclusies 
 
De meeste studenten hebben ict ingezet in lessen in de bovenbouw. In twee experimenten hebben studenten 

vooral met ‘flipping the classroom’ gewerkt, in de andere experimenten vooral met video clips voor 

kennisoverdracht en/of quizzes.  

Opvallend is dat in alle experimenten de studenten de ict-toepassingen vooral hebben ingezet om kennis over 

te dragen of kennis te toetsen. De meeste studenten hebben slechts een les gegeven. Over het algemeen zijn 

de studenten tevreden over het verloop van de lessen. De mate waarin de leerlingen ‘meewerkten’ heeft hier 

wel invloed op. Zo zijn de studenten waarbij de leerlingen het filmpje (in kader van ‘flipping the classroom’) 

voorafgaand aan de les hebben bekeken positiever dan studenten waarbij leerlingen dat niet hadden gedaan.  

Leerlingen reageerden over het algemeen positief op de lessen. Studenten ervoeren dat leerlingen enthousiast 

reageerden op het gebruik van ict in de les en dat zij meer betrokken waren en actief meededen aan de les. In 

de lessen met sociale media bleken de leerlingen erg gemotiveerd om presentaties, clips, foto’s en dergelijk 

met elkaar te delen en van elkaar te gebruiken. Het toewerken naar een eindpresentatie in groepjes 

motiveerden de leerlingen: ‘ergens naar toe werken’.  

 

Studenten hebben ervaren dat de ene ict-toepassing meer investering vraagt dan de andere. Over het 

algemeen vonden de studenten die een quiz hebben gemaakt dit vrij eenvoudig te maken en uit te voeren. 

Soms viel de snelheid van de internetverbinding in school tegen. Studenten die filmpjes hebben gemaakt geven 

aan dat dit veel tijd heeft gekost en soms lastig was om te maken. Wel verwachten deze studenten dat het 

maken van een filmpje steeds sneller en gemakkelijker zal gaan wanneer de eigen kennis en ervaring 

toeneemt. 

 

Ontwikkeling ict bekwaamheid (Onderzoeksvraag 1) 

Er is een ontwikkeling in ervaring van studenten in het gebruik van ict toepassingen in de onderwijscontext op 

alle bevraagde toepassingen.  Ondanks dat experimenten zich op bepaalde ict toepassingen hebben gericht, 

ervaren studenten dat zij zich breder hebben ontwikkeld. Dit wordt mede veroorzaakt omdat de opleiders in 

het onderwijs een breder pallet van ict toepassingen hebben gebruikt/laten zien. 

De opleiders bevestigen dat de studenten meer vertrouwd zijn geraakt met ict en dat de studenten zich 

ontwikkeld hebben in zowel het didactisch gebruik van ict als in de technische vaardigheden. Zowel de 

opleiders als enkele studenten geven aan dat studenten door herhaaldelijk gebruik van ict de mogelijkheden 

van ict-toepassingen beter leerden kennen. 
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Opleiders hebben de indruk dat de ict-bekwaamheid van studenten is toegenomen, zowel op het vlak van 

vaardigheden als de kennis en ervaring van de didactische inzet van ict in onderwijs. Ook de houding van de 

studenten ten aanzien van ict-gebruik in het onderwijs is volgens de opleiders positief veranderd. Studenten 

van het COLUU hebben meer geëxperimenteerd in de lessen met ict en de opleiders ontvangen positieve 

reacties op het gebruik van ict in de opleiding. De opleiders van experiment 2 spreken van een substantiële 

ontwikkeling van hun studenten op het gebied van ict ten opzichte van de studenten van vorig jaar.  

 

Studenten die meerdere ict-lessen hebben gegeven hebben vaker in hun verslag aangegeven dat ze het gebruik 

en de didactische toepassing hebben gewijzigd tijdens de lessenserie. Zo heeft een student die 10 weken 

gebruik heeft gemaakt van ‘flipping the classroom’ de wijze waarop hij de filmpjes heeft ingezet aangepast 

omdat leerlingen de instructiefilmpjes niet bekeken en dus in de les niet aan de slag konden met opdrachten. 

De student is overgegaan tot het geven van samenvattingen bij de instructiefilmpjes. Dit leidde ertoe dat de 

betrokkenheid van leerlingen die al actief waren niet erg veranderde, en dat passieve leerlingen passief bleven. 

 

Ontwikkeling ict houding (onderzoeksvraag 2) 

In dit onderzoek vertonen de ervaringen met ict-toepassingen in algemene zin meer samenhang met de 

effectiviteitsverwachting (self efficacy) van studenten ten aanzien van ict en onderwijs dan met positieve 

opvattingen over ict in het onderwijs. De effectiviteitsverwachting van de studenten is in de experimentperiode 

toegenomen. Ten aanzien van de positieve opvattingen is geen ontwikkeling te zien. Het sterkst zien we een 

toename in experiment 2. Wellicht dat de sterke inzet van de opleiders op het modelleren en het bewust ‘low 

profile’ (eenvoudig) houden van de gebruikte ict-toepassingen hierbij een rol heeft gespeeld. 

Over het algemeen hadden de studenten bij aanvang al redelijk positieve opvattingen en 

effectiviteitsverwachting (beide 3.4, op vijfpunts Likertschaal). Het onderzoek laat zien dat de positieve 

opvattingen en effectiviteitsverwachting correleert met verwacht ict gebruik. Dit komt overeen met ander 

onderzoek dat laat zien dat  opvattingen en effectiviteitsverwachting van docenten mede bepalend is voor de 

bereidheid van docenten om ict in hun onderwijs in te zetten. Dit betekent dat het voor opleidingen 

functioneel is om ook aandacht te besteden aan ontwikkeling  en reflectie op opvattingen en 

effectiviteitsverwachting. 

 

Uit de reflectie van de studenten blijkt dat een meerderheid van de studenten die een lesverslag hebben 

opgestuurd positief staat tegenover het gebruik van ict. De meesten vonden de ict-toepassingen makkelijk te 

gebruiken. Hoewel de voorbereiding van het gebruik van sommige toepassingen veel tijd kostte (bijvoorbeeld 

het maken van filmpjes voor ‘flipping the classroom’), zagen de meeste studenten de meerwaarde van de 

toepassing die ze hebben ingezet.  

 

Ontwikkeling ict bekwaamheid opleider (onderzoeksvraag 3) 

De opleiders geven aan dat zij zich door het gebruik van ict in het eigen onderwijs hebben ontwikkeld op het 

vlak van ict-bekwaamheid. Zij hebben zich zowel op technisch als op didactisch vlak ontwikkeld. De opleiders 

hebben meer zicht gekregen op de didactische mogelijkheden van ict en zijn enthousiast geworden over de 

inzet van videoclips als didactisch middel. Een andere opleider geeft aan veel geleerd te hebben over Padlet als 

tool om het onderwijs te ondersteunen. De opleiders zien beiden nog vele mogelijkheden om de didactische 

mogelijkheden van de ict-toepassingen die ze hebben ingezet nog uit te breiden. Ook zijn ze van plan om in de 

toekomst meer verschillende ict-toepassingen uit te proberen. 

 

In experiment 2 hebben twee opleiders samengewerkt. Samen hebben de opleiders de ict-toepassingen 

didactisch in het onderwijs verweven, maar de technische kant is door een van de opleiders verzorgd. De 
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andere opleider bezit de technische kennis onvoldoende. Op deze manier is efficiënt gebruik gemaakt van de 

technische kennis die bij een deel van de opleiders aanwezig is. Nadeel kan zijn dat de minder technische 

opleider op deze manier zelf geen of weinig technische kennis en vaardigheden ontwikkelt.  

 

Effecten schoolomgeving (onderzoeksvraag 4) 

De effecten van het gebruik van ict in de klas op de schoolomgeving lijken minimaal. Studenten houden 

collega’s in school wel op de hoogte en collega’s tonen ook wel interesse, maar dit heeft (nog) niet tot transfer 

geleid van de kennis en ervaring naar alle collega’s . Het onderzoek is te beperkt geweest om concluderende 

uitspraken over effecten te doen. De periode waarin studenten met ict in de lessen hebben gewerkt was kort, 

waarbij het in veel gevallen ook beperkt bleef tot een les. Effecten op de schoolomgeving kunnen pas worden 

verwacht na een intensiever gebruik van ict in de klas. Bovendien is de dataverzameling in dit onderzoek te 

beperkt geweest; zo zijn collega’s zelf niet bevraagd. 

 

Effecten opleiding (onderzoeksvraag 5) 

Modelleren van het gebruik van ict-toepassingen in het onderwijs blijkt een effectieve manier om kennis, 

vaardigheden en houding van studenten ten aanzien van het gebruik van ict in onderwijs positief te 

beïnvloeden. Bij de experimenten waren opleiders betrokken die als model optraden, die zelf positieve 

opvattingen en effectiviteitsverwachting hebben en bovendien technisch bekwaam zijn. De enige opleider waar 

dit minder het geval was (experiment 2), werkte in een duo. Door samen te werken met een collega met een 

intrinsiek positieve houding ten aanzien van ict en met technische kennis, was de opleider in staat zelf 

bekwaamheden op te doen en positieve opvattingen te ontwikkelen.  Hoewel de opleider zelf twijfelt of hij 

hetzelfde kan bereiken zonder ervaren collega, lijkt het werken in duo’s een goede manier om opleiders  die 

minder ervaren  zijn met ict te bekwamen. In drie experimenten (1, 2 en 4) is ict ingezet in het kader van een 

opleidingsonderdeel. Alleen in experiment 3 betrof het een specifieke onderwijsmodule gericht op ict. Met de 

integratieve opzet van de experimenten 1, 2 en 4 wordt aangesloten bij het concept TPACK (zie paragraaf 1.4 ): 

technologische , onderwijskundige en schoolvakinhoudelijke deskundigheid wordt geïntegreerd. Dit komt 

tegemoet aan het feit dat ondanks een toename in ict  vaardigheid van studenten, zij nog steeds moeilijkheden 

ondervinden om ict in hun onderwijs in te zetten (Zhang, 2012). Technische vaardigheid is dus niet genoeg. 

Studenten moeten leren techniek en didactiek te koppelen. Met de integratieve werkwijze in de experimenten 

en de wijze van modelleren is hieraan tegemoet gekomen. Opleiders lieten zelf in hun onderwijs zien hoe ict 

didactisch is in te zetten en in experiment 2 hebben de opleiders dit ook expliciet genoemd. Doel-middel relatie 

werd expliciet besproken door gebruik te maken van een algemeen didactisch model (VELG) van: voordoen, 

expliciteren, legitimeren en gebruiken. Door studenten in lesverslagen en portfolio te laten reflecteren op de 

eigen inzet werd ook van studenten vereist aandacht te geven aan de relatie tussen technologie en didactiek. 

Ook de opzet waarin studenten zelf ict in hun klassen moet inzetten blijkt zinvol. Hoe structureler deze inzet 

(meerdere lessen over langere periode) hoe meer opbrengsten in termen van ontwikkeling van positieve 

opvattingen, effectiviteitsverwachting en ict-bekwaamheden, verwacht kunnen worden.  

 

In de experimenten is de theoretische kennis in de praktijk gebracht. Dit heeft aanwijzingen gegeven voor wat 

wel en niet werkt of nog niet werkt volgens opleiders en studenten. Maar op een beperkte schaal. De beide 

opleidingen staan nu voor de uitdaging de opbrengsten van de experimenten structureler in te bedden en te 

borgen in de opleiding. Dit lijkt nog een flinke uitdaging.  

De opleiders vinden dat er binnen de opleidingen onvoldoende aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling 

van ict-bekwaamheden van studenten. Het gebruik van ict in het eigen onderwijs is bovendien incidenteel en 

hangt af van de opleider waardoor studenten niet structureel en in gelijke mate onderwijs krijgen over en met 

ict. De opleider van de keuzemodule geeft aan dat de keuzemodule eigenlijk geïntegreerd zou moeten zijn in 

de reguliere onderdelen van de opleiding, zoals vakdidactiek, leren en instructie en pedagogiek. Daarmee 
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wordt niet alleen een grotere groep studenten bereikt, ook zou sociale media meer onderdeel zijn van 

onderwijsactiviteiten die de studenten moeten ondernemen. Studenten worden binnen de huidige 

programma’s onvoldoende opgeleid om als ict-bekwame docenten te starten in het onderwijs. Factoren die 

hierin een rol spelen zijn de ten aanzien van ict ambivalente (negatieve?) houding, beperkte kennis en 

vaardigheden van opleiders, het gebrek aan delen van kennis en ervaring over ict toepassingen in de opleiding 

en in mindere mate ook de randvoorwaarden binnen de opleiding. Aanwezigheid van bepaalde technologie en 

applicaties kan opleiders ondersteunen bij gebruik van ict in de opleiding. Volgens de opleiders is het de 

verantwoordelijkheid van de opleiding om studenten ook op ict gebied basiscompetent af te leveren. De 

opleiding zou volgens hen zowel aandacht moeten besteden aan de ontwikkeling van technische vaardigheden 

en de didactische mogelijkheden van toepassingen als aan de pedagogische kant van ict-gebruik. Zowel binnen 

de algemene didactiek als binnen de vakdidactiek zou hiervoor ruimte moeten zijn. 

 

8.2 Veldconsultatie 
 

Ter afronding van het onderzoek is een veldconsultatie georganiseerd. Deze veldconsultatie was gericht op 

discussie over de geconstateerde effecten en het formuleren van mogelijke adviezen voor opleidingen met 

betrekking tot opschaling van het onderwijs met en over ict. Daarnaast vormde de consultatieronde een 

interactieve manier om de resultaten van het onderzoek terug te koppelen aan de betrokken opleidingen.  

 

8.2.1 Opzet van de veldconsultatie 

Programma 

De veldconsultatie vond plaats op 14 maart en duurde twee uur. Het programma van de bijeenkomst zag er als 

volgt uit: 

1. Welkom en voorstelrondje 

2. Korte presentatie van het onderzoek 

3. Ruimte voor opmerkingen op het onderzoek 

4. Discussie met als doel te komen tot richtlijnen voor: 

a. Opzetten/uitvoeren van onderwijsonderdelen met ict 

b. Opschaling in de lerarenopleidingen van ict gebruik 

c. Mogelijkheden voor vervolgonderzoek/vervolginitiatieven. 

 

Deelnemers  

Voor de bijeenkomst waren betrokkenen vanuit de opleidingen (opleidingscoördinatoren en ict-coördinatoren), 

de dio’s, de opleiders en de opdrachtgever per mail uitgenodigd. Het bleek lastig om een datum te vinden 

waarop van alle genoemde geledingen iemand aanwezig kon zijn. We hebben daarom besloten de bijeenkomst 

plaats te laten vinden op de dag waarop de meeste opleiders van de experimenten konden. Tijdens de 

bijeenkomst waren de opleiders van de experimenten 1, 2 en 3 aanwezig. Eén van de onderzoekers van het 

ICLON was op afstand betrokken bij experiment 4. Deze hoogleraar en lid van het managementteam heeft 

vanuit deze rol deelgenomen aan de veldraadpleging.  

 

8.2.2 Resultaten van veldconsultatie 

Opmerkingen op het onderzoek 

De opleiders kunnen zich over het algemeen vinden in de uitkomsten van het onderzoek. Ze vinden dat het 

onderzoek een aantal interessante inzichten heeft opgeleverd. De uitkomst dat de leerlingen over het 
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algemeen tevreden zijn over de lessen met ict vinden de opleiders bijvoorbeeld verrassend. Ook vinden ze het 

leuk om terug te lezen dat veel dio’s positief zijn over het gebruik van ict.  

Op een aantal aspecten hadden de opleiders meer effect verwacht. Eén van de opleiders had bijvoorbeeld de 

verwachting dat de experimenten meer effect zouden hebben op het zelfvertrouwen van studenten. Een 

andere opleider verwachtte meer effect op de schoolomgeving. Hij had van zijn studenten veel positieve 

geluiden gehoord over de wijze waarop ze hun ervaringen deelden op school. Hij had de indruk dat op veel 

scholen belangstelling was voor de ervaringen met ict van de dio. 

De uitkomsten van het onderzoek hebben de opleiders meer inzicht en ideeën gegeven over het gebruik van ict 

binnen de opleiding. 

 

Opzetten/uitvoeren van onderwijsonderdelen met ict 

Iedere opleider heeft door de uitvoering van het experiment en door het onderzoek ideeën opgedaan over hoe 

een volgende keer een opleidingsonderdeel waarin studenten ict moeten gebruiken anders in te richten. Eén 

van de opleiders merkte dat de verplichting om een les volgens het ‘flipping the classroom’ principe te geven 

een struikelblok vormde voor een aantal van zijn studenten. Hij is van plan om een volgende keer de studenten 

meer vrijheid te bieden in de keuze van het type ict-toepassing. Hij hoopt dat studenten hierdoor meer 

autonomie en eigenaarschap ervaren over het gebruik van ict in hun klas. Hierdoor zullen de studenten nog 

beter in staat zijn de ict-toepassingen die zij inzetten aan te laten sluiten bij de gekozen didactiek. 

Een andere opleider merkt dat studenten een zekere angst hadden voor het gebruik van ict in de klas. Ze stelt 

daarom voor om eerder in de opleiding studenten de opdracht te geven om een presentatie in de werkgroep te 

laten geven waarbij ze ict moeten gebruiken. Op deze manier kunnen ze binnen de vertrouwde omgeving van 

de werkgroep al enige ervaringen met het gebruik van ict voor een groep opdoen. 

 

Opschaling in de lerarenopleidingen van ict gebruik 

De opleiders zijn allemaal van mening dat ict binnen de opleiding meer aandacht zou moeten krijgen en dat het 

gebruik van ict binnen de opleiding nu nog te veel persoonsafhankelijk is. Ze vinden dat eigenlijk elk 

onderwijsonderdeel een ict-component zou moeten hebben.  

De opleiders van het Coluu hebben beiden gewerkt aan het ict-beleidsplan. Ze zijn met de onderwijsdirecteur 

in gesprek over de uitvoering van dit beleidsplan. Onder andere wordt gesproken over het opnemen van ict-

competenties in de uitstroomprofielen en over de organisatie van ondersteuning van opleiders bij het gebruik 

van ict binnen de opleiding. 

Bij het Iclon spelen er volgens de opleiders op dit moment te veel andere ontwikkelingen. Daardoor is er op dit 

moment geen ruimte om het gebruik van ict binnen de opleiding structureel in te bedden.  

Kort wordt er nog gebrainstormd over de mogelijkheden van ict binnen de opleiding. Eén van de opleiders 

denkt over het inrichten van digitale community voor studenten. Een ander idee is om het onderwijs en de 

begeleiding rondom het PGO of het vakdidactisch ontwikkelonderzoek meer blended of zelfs voor 

afstandsleren in te richten. Blended learning en afstandsleren hebben als voordeel voor studenten dat ze in 

hun eigen tempo aan het PGO kunnen werken. Een andere ict-toepassing die ingezet kan worden bij 

opleidingsonderdelen die onderzoek betreffen is een virtual research environment. 

 

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek/vervolginitiatieven. 

Het onderzoek heeft interessante inzichten opgeleverd. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op langer 

lopende experimenten en langer lopend onderzoek. Het onderzoek geeft aanwijzingen dat herhaling en een 

langere inzet van ict toepassingen door studenten in de klas mogelijk meer resultaten opleveren.  Met langer 

lopende experimenten en onderzoek denken we ook dat er meer effecten op de schoolomgeving te vinden 

zullen zijn. Bovendien biedt langer lopend onderzoek de mogelijkheid ook op andere manieren effecten te 

meten dan via percepties.  
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Tot slot kan vervolgonderzoek zich ook kunnen richten op de bestendigheid van de ict-bekwaamheid van de 

studenten en de inzet van ict-toepassingen in de klas. Het is interessant te kijken of het werken aan de 

ontwikkeling van ict-bekwaamheden leidt tot een toename in het gebruik van ict in de klas door de studenten 

wanneer zij als startende leraar de markt op komen. Ook is het interessant of de ict-bekwaamheid en het ict-

gebruik na een aantal jaren nog ontwikkeld of dat er mogelijk zelfs sprake is van een terugval. 

 

8.3 Aanbevelingen voor vervolg 
 

 De experimenten laten zien dat de 2-traps benadering, de opleider past ict-toepassingen toe in het eigen 

onderwijs; de studenten moeten vervolgens zelf ict toepassen in de klas, een goede manier is om de ict-

bekwaamheid van studenten te ontwikkelen. Experiment 2 laat zien dat het daarbij belangrijk is dat de 

opleider modelleert, en dit modelleren ook bewust bespreekt met de studenten. 

Bij dit modelleren hoort dan ook het bewust bespreken van het modelleren en bediscussiëren van 

techniek en didactiek van de ict-toepassing. Een model als VELG, toegepast door de opleiders in 

experiment 2, kan daarbij helpen.  

 

 Modelleren alleen lijkt niet voldoende. Door het verplicht maken van het experimenteren met ict-

toepassingen in de les worden studenten gestimuleerd zelf ict-toepassingen te ontwikkelen, toe te passen 

en op het gebruik te reflecteren. Door dit binnen de opleidingscontext te doen, met lesverslagen, leerling 

evaluatie en reflecties in een portfolio krijgt de leerervaring extra betekenis. 

 

 Biedt de studenten meer vrijheid in de keuze van het type ict-toepassing dat zij in de klas kunnen 

gebruiken. Studenten zullen dan mogelijk meer autonomie en eigenaarschap over het gebruik van ict in 

hun klas ervaren. Hierdoor zullen de studenten nog beter in staat zijn de ict-toepassingen die zij inzetten 

aan te laten sluiten bij de gewenste didactiek. (veldconsultatie) 

 

 Uit experiment 3 bleek dat  studenten een zekere angst hadden voor het gebruik van ict in de klas. Door 

studenten eerst een presentatie te laten geven waarbij ze ict moeten gebruiken tijden een 

opleidingsmodule, kan dit helpen deze angst te overwinnen. Op deze manier kunnen ze binnen de 

vertrouwde omgeving van een opleidingsonderdeel enige ervaringen met het gebruik van ict voor een 

groep opdoen. (veldconsultatie) 

 

 Uit experiment 2 kan ook worden afgeleid dat herhaald inzetten van ict door zowel opleiders als 

studenten bijdraagt aan bekwaamheid en positieve opvattingen t.a.v. ict-gebruik. Wanneer een student 

slechts in één enkele les een ict-toepassing inzet vraagt de voorbereiding daarvan veelal veel tijd en 

wegen negatieve ervaring relatief zwaar mee. Studenten die ict vaker inzetten ontwikkelen technische 

vaardigheden waardoor de voorbereiding minder tijd kost en leren van hun fouten, waardoor het 

toepassen van ict beter verloopt. Het is dus zinvol studenten niet een eenmalige opdracht te geven om 

iets met ict te laten doen, maar vaker, bijvoorbeeld door een les met ict in verschillende klassen te laten 

herhalen of een lessenserie te ontwikkelen waarbij ze één of meerdere vormen van ict inzetten. 

 

 Door studenten langduriger en intensiever ict-toepassingen te laten gebruiken in de klas wordt het ook 

mogelijk de eventuele effecten op de schoolomgeving beter in beeld te brengen. 

 

 Het inzetten van ict in opleidingsonderdelen heeft eerder een incidenteel dan een structureel karakter 

binnen de opleiding. Alle gesproken opleiders geven aan dat ict een meer structurele plek in de opleiding 
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verdient en dat ict breed in de opleiding een rol zou moeten spelen. Wanneer opleidingen ict-bekwame 

studenten willen afleveren, moet ict niet beperkt blijven tot keuze modules of tot enkele opleiders. 

Intensivering van ict gebruik in de opleiding vraagt om het volgende: 

o Veranderende houding van opleiders en opleidingsmanagement ten aanzien van de rol van ict in de 

opleiding. Op een van de opleidingen wordt door nu vanuit een werkgroep aan gewerkt middels een 

ict-beleidsplan. 

o Dat opleiders ict gaan inzetten: doen. De experimenten laten zien dat het helpt de ict-bekwaamheid 

van studenten (in meer of minder mate) te ontwikkelen en dat opleiders de inzet van ict in het eigen 

onderwijs zinvol vinden vanwege de ontwikkeling van studenten, de eigen ontwikkeling, een 

tijdwinst ervaren in de zin dat ict kan helpen meer tijd vrij te maken voor bepaalde 

onderwijsactiviteiten en de inhoud van het onderwijs verbeterd.  

o Verbeterde randvoorwaarden zoals beschikbaarheid van apparatuur en applicaties. 

o Meer aandacht voor blended learnng en afstandsleren (veldconsultatie). 

o Ontwikkeling van digitale communities van studenten rond opleidingsonderdelen (veldconsultatie). 

Een manier om te werken aan de eerste punten is het werken in tweetallen en het uitwisselen van 

succesbelevingen, ervaringen, vaardigheden en kennis tussen opleiders onderling. 

 

 Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op langer lopende experimenten en langer lopend onderzoek: 

o Biedt zicht op de effecten van herhaling en een langere inzet van ict toepassingen door studenten in 

de klas. 

o Biedt een manier om mogelijk meer effecten op de schoolomgeving te vinden. 

o Biedt mogelijkheid ook op andere manieren effecten te meten dan via percepties.  

o Kan zicht geven op de ontwikkeling van de ict-bekwaamheid van de studenten en de inzet van ict-

toepassingen in de klas over een langere periode, ook wanneer zij als startende docent het beroep in 

zijn gegaan.  
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Bijlage 1. Vragenlijst dio’s beginmeting 

             

 

Introductietekst vragenlijst 

 

Welkom bij de vragenlijst voor docenten-in-opleiding over ict-gebruik in het onderwijs 

 

In opdracht van Kennisnet, voeren onderzoeksbureau Oberon en het ICLON, Universiteit Leiden, een onderzoek 

uit naar het gebruik van ict in universitaire lerarenopleiding. Het betreft het gebruik van ict door opleiders en 

door docenten-in-opleiding (dio’s).  

 

Deze vragenlijst is onderdeel van dit onderzoek.  De vragenlijst gaat over ervaringen die je hebt met het 

gebruik van ict en je verwachtingen ten aanzien van ict-gebruik in de klas in de toekomst. De vragenlijst bestaat 

uit 14 vragen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen. 

 

Daarna volgt een aantal vragen over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) in het 

onderwijs. Met ict wordt soft- en hardware in de brede zin bedoeld, zoals computers, digitale schoolborden, 

smart phones, educatieve software (waaronder instructie-, oefen- en simulatieprogramma’s), kantoor- en 

presentatiesoftware, websites en webomgevingen, sociale software, en games.  

 
Enkele gegevens die van belang zijn bij het beantwoorden van de vragen: 

 Het is niet mogelijk om tussentijds te stoppen met het invullen van de vragenlijst. Je antwoorden 

worden dan niet opgeslagen. Vul de vragenlijst daarom in één keer in. 

 Als je terug wilt bladeren of verder wilt gaan naar de volgende pagina, gebruik daarvoor dan de 

knoppen “terug” en “verder” in de vragenlijst, en niet je standaard browserknoppen. 

 Bij de gesloten vragen klikt je met de muis in het rondje of vierkantje voor het antwoord van je keuze. 

Als je meerdere antwoorden aan kunt klikken, staat dat altijd duidelijk aangegeven.  

 Als er naar aantallen of jaartallen wordt gevraagd kun je alleen een getal in vullen. 

 Bij open vragen heb je ruimte voor een kernachtig geformuleerd antwoord (max. 250 tekens). Je klikt 

daarvoor met de muis in het antwoordvak, daarna kunt je je antwoord intypen. 

 

Voor vragen over het onderzoek of de vragenlijst kun je terecht bij Sanne Weijers (sweijers@oberon.eu of 030-

2324231). 

 

Klik op ‘verder’ om door te gaan naar de vragen. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen! 
 

 

 

 
 
  

mailto:sweijers@oberon.eu
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Algemene vragen 

 

We zullen je in december nogmaals vragen om (een aangepaste versie van) deze vragenlijst nogmaals in te 

vullen. Om de gegevens van de twee metingen aan elkaar te kunnen koppelen, vragen we om je 

studentnummer. Na koppeling van de gegevens, wordt je studentnummer weggehaald en in rapportages zijn 

gegevens niet herleidbaar tot personen. 

 

1. Studentnummer: ----------- 

 

 

2. Ik heb deze vragenlijst al eerder ingevuld voor een ander onderdeel van de lerarenopleiding: 

o Ja (einde de vragenlijst) 

o Nee 

 

3. Aan welke universiteit volg je de lerarenopleiding?  

o Universiteit Leiden (ICLON) 

o Universiteit Utrecht (COLUU) 

 

4. Aan welk van onderstaande onderwijsonderdelen neem je deel?  

o ICLON: Keuzemodule: Social media in de klas 

o ICLON: Vakdidactiek Frans  

o COLUU: Vakdidactiek maatschappijleer  

o COLUU: Algemene didactiek van verkorte master  

 

5. Voor welk schoolvak volg je de lerarenopleiding? ----------- 

 

6. Wat is jouw leeftijd?  

○ jonger dan 25 jaar 

○ tussen 25 en 30 jaar 

○ tussen 31 en 35 jaar 

○ tussen 36 en 40 jaar 

○ tussen 41 en 45 jaar 

○ ouder dan 45 jaar 

 

7. Ik ben een (kruis aan wat van toepassing is): 

o man 

o vrouw 

 
8. Heb je ervaring met lesgeven op school? 
○ nee 
○ ja, in het kader van een stage 
○ ja, minder dan2 jaar onderwijservaring op school 
○ ja, tussen 2-5 jaar onderwijservaring op school 
○ ja, meer dan 5jaar onderwijservaring op school 
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Ict-bekwaamheid in het algemeen 

 

9. In welke mate voel je je vaardig/deskundig in het gebruik van ict-toepassingen zoals tablets, smart phones, 

games, digitale video , WhatsApp?  Je kunt dit aangeven op een 5-puntsschaal die loopt van niet 

vaardig/deskundig (1) tot heel erg vaardig/deskundig (5). De betekenis van de andere cijfers ligt hier tussen 

in.   

 

niet vaardig/deskundig 1  2 3 4 5 heel erg vaardig/deskundig 

 

 

Ervaring met ict-toepassingen 

 

10. Geef hieronder op een 5-puntsschaal aan in hoeverre je ervaring hebt met het gebruik van apparaten, 
software en toepassingen in algemene zin. Hierbij geldt dat 1 = geen ervaring en 5 = heel veel ervaring. De 
betekenis van de andere cijfers zit hier tussen in. 
 
Ik heb ervaring met (het gebruik van): 

 1 geen 

ervaring 

2 3 4 5 heel veel 

ervaring 

o het beheren van bestanden      

o het werken met de standaard 

kantoortoepassingen, zoals een 

tekstverwerker en 

presentatiesoftware 

     

o het digitaliseren van foto’s, 

video’s en audio  

     

o mijn weg te vinden op internet: 

gebruik te maken van een 

internetbrowser en toepassen van 

een zoekmachine op internet 

(vinden, beoordelen en 

verwerken van informatie) 

     

o Games      

o Communicatie- en 

samenwerkingsmiddelen (forum, 

chat, wiki) 

     

o Social media (Facebook, Linkedin, 

social bookmarking etc.) 

     

o Tablets       

o Smart phones      

 

11. Geef hieronder op een 5-puntsschaal aan in hoeverre je ervaring hebt met het gebruik van apparaten, 
software en toepassingen in de onderwijscontext. Hierbij geldt dat 1 = geen ervaring en 5 = heel veel 
ervaring. De betekenis van de andere cijfers zit hier tussen in. 
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Ik heb ervaring met het gebruik van: 

 1 geen 

ervaring 

2 3 4 5 heel veel 

ervaring 

o beamer, digitale video/audio 

apparatuur in een 

onderwijscontext 

     

o een digitaal schoolbord      

o werken met de onderwijs 

specifieke toepassingen, die op 

een school van toepassing zijn, 

zoals een digitale leeromgeving en 

een leerlingvolgsysteem 

     

o Digitale video’s als lesmateriaal 

(zoals leraar24.nl) 

     

o Vakgerelateerde software (zoals 

simulaties, oefenprogramma’s, 

diagnostische programma’s etc.) 

     

o Software voor 

onderwijsevaluaties 

     

o Elektronisch toetsen      

 
 
Opvattingen over ict 

 

12. Hieronder staat een aantal uitspraken over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) 
in jouw onderwijs. Dit kan uiteraard ook onderwijservaring zijn die je voorafgaand aan je lerarenopleiding 
hebt opgedaan, bijvoorbeeld tijdens een educatieve minor of tijdens je baan op school. Wil je van elke 
uitspraak aangeven in hoeverre deze op jou van toepassing is door een van de vijf antwoordalternatieven 
achter de uitspraak aan te klikken. Hierbij geldt dat A= helemaal niet van toepassing en E= helemaal wel 
van toepassing. De betekenis van de andere letters zit hier tussen in. 

 

  A B C D E 

1 Ik heb voldoende kennis om ict in mijn onderwijs te gebruiken.      

2 Ict ondersteunt het leerproces van mijn leerlingen.      

3 Door het gebruik van ict in mijn onderwijs worden leerlingen meer 

gemotiveerd voor het onderwijs dat ik geef. 

     

4 Als ik in mijn onderwijs problemen heb met ict, krijg ik op tijd 

ondersteuning. 

     

5 Wanneer mijn leerlingen vragen hebben over ict, vind ik het lastig 

hen te helpen. 

     

6 Mijn onderwijs met ict wordt gewaardeerd door mijn collega-

docenten 

     

7 Ik vind het een uitdaging om ict op een goede manier  in mijn 

onderwijs te gebruiken. 

     

8 Als ik op problemen stuit met ict in mijn onderwijs, is er niemand 

die mij kan helpen. 

     

9 Het gebruik van ict maakt mijn onderwijstaken ingewikkeld.      

10 Ik kan in mijn onderwijs ict gebruiken zonder hulp van anderen.      

11 Ik krijg ict snel onder de knie.      
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12 Ik ben in staat om telkens betere manieren te verzinnen om ict in 

mijn onderwijs te gebruiken. 

     

13 Ik heb positieve ervaringen met ict in mijn onderwijs.      

14 Het gebruik van ict in onderwijs maakt mijn werk meer 

bevredigend. 

     

15 Er is voldoende ondersteuning in onze school aanwezig om de ict-

toepassingen te kiezen die ik in mijn onderwijs wil gebruiken. 

     

16 Ik vraag me af of ik voldoende vaardig ben om ict goed in te zetten 

in mijn onderwijs. 

     

17 Ik kan in mijn onderwijs goed overweg met ict.      

18 Ik weet hoe ik ict effectief kan inzetten in mijn onderwijs.      

19 Ik ben veel tijd kwijt aan mijn onderwijsvoorbereiding als ik ict 

goed wil gebruiken in mijn onderwijs. 

     

20 Ik vind het prettig om in mijn onderwijs met ict te werken.      

21 Het gebruik van ict gaat me gemakkelijk af.      

22 Door het gebruik van ict kan ik efficiënter werken aan mijn 

onderwijs. 

     

23 Het gebruik van ict maakt mijn onderwijs beter.      

 
 
 

Verwachtingen tav ict-gebruik in de klas 

 

13. Geef hieronder aan op welke manier je in de toekomst ict wil gaan inzetten in je onderwijs (meerdere 
antwoorden mogelijk).  
In de toekomst wil ict in te zetten bij/voor: 
□ het verrijken van leerstof met bijv. beeldmateriaal of multimedia (audio, video, graphics) 
□ het ondersteunen van mijn instructie, met bijv. een digitaal schoolbord 
□ het geven van mijn instructie, met bijv. ‘flipping the classroom’ 
□ oefenen van lesstof d.m.v. bijv. digitale oefenprogramma’s 
□ het zoeken van informatie op Internet 
□ simulaties en games in de klas 
□ communicatie tussen leerlingen of met leerlingen, bijvoorbeeld via chat, WhatsApp, smart phones, 

email, sociale media 
□ het samenwerken van leerlingen, zoals in Wiki’s, blogs of een elektronische leeromgeving 
□ het  leren leren van leerlingen met bijv. een digitaal portfolio 
□ digitaal toetsen 
□ het maken van websites door leerlingen 
□ het maken van video clips door leerlingen 
□ administratie en/of registratie van leerlinggegevens 
□ anders, namelijk 
□ ik ben niet van plan om ict in de toekomst in te zetten in mijn onderwijs.  

 

14. Heb je verder nog opmerkingen of aanvullingen? 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor je medewerking!  
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Bijlage 2. Vragenlijst dio’s eindmeting 
 

             

 

Introductietekst vragenlijst 

 

Welkom bij de vragenlijst voor docenten-in-opleiding over ict-gebruik in het onderwijs 

 

In opdracht van Kennisnet, voeren onderzoeksbureau Oberon en het ICLON, Universiteit Leiden, een onderzoek 

uit naar het gebruik van ict in universitaire lerarenopleiding. Het betreft het gebruik van ict door opleiders en 

door docenten-in-opleiding (dio’s). In het kader van dit onderzoek heb je bij de start van het onderwijs al een 

vergelijkbare vragenlijst ingevuld. Dit was de voormeting.  

 

Deze vragenlijst betreft de eindmeting.  De vragenlijst gaat over ervaringen die je hebt met het gebruik van ict, 

je opvattingen ten aanzien van ict-gebruik en je ervaringen met ict-gebruik in de klas in de afgelopen periode. 

De vragenlijst bestaat uit 9 vragen. Het invullen kost ongeveer 10 minuten.  

 

Daarna volgt een aantal vragen over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) in het 

onderwijs. Met ict wordt soft- en hardware in de brede zin bedoeld, zoals computers, digitale schoolborden, 

smart phones, educatieve software (waaronder instructie-, oefen- en simulatieprogramma’s), kantoor- en 

presentatiesoftware, websites en webomgevingen, sociale software, en games.  

 
Enkele gegevens die van belang zijn bij het beantwoorden van de vragen: 

 Het is niet mogelijk om tussentijds te stoppen met het invullen van de vragenlijst. Je antwoorden 

worden dan niet opgeslagen. Vul de vragenlijst daarom in één keer in. 

 Als je terug wilt bladeren of verder wilt gaan naar de volgende pagina, gebruik daarvoor dan de 

knoppen “terug” en “verder” in de vragenlijst, en niet je standaard browserknoppen. 

 Bij de gesloten vragen klikt je met de muis in het rondje of vierkantje voor het antwoord van je keuze. 

Als je meerdere antwoorden aan kunt klikken, staat dat altijd duidelijk aangegeven.  

 Als er naar aantallen of jaartallen wordt gevraagd kun je alleen een getal in vullen. 

 Bij open vragen heb je ruimte voor een kernachtig geformuleerd antwoord (max. 250 tekens). Je klikt 

daarvoor met de muis in het antwoordvak, daarna kunt je je antwoord intypen. 

 

Voor vragen over het onderzoek of de vragenlijst kun je terecht bij Sanne Weijers (sweijers@oberon.eu of 030-

2324231). 

 

Klik op ‘verder’ om door te gaan naar de vragen. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen! 
 

 

 

 
 
  

mailto:sweijers@oberon.eu
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Algemene vragen 

 

Bij de start van het onderwijs is je gevraagd een vragenlijst in te vullen (voormeting). Deze vragenlijst betreft de 

eindmeting. Om de gegevens van de twee metingen aan elkaar te kunnen koppelen, vragen we om je 

studentnummer. Na koppeling van de gegevens, wordt je studentnummer weggehaald en in rapportages zijn 

gegevens niet herleidbaar tot personen. 

 

1. Studentnummer: ----------- 

 

2. Ik heb deze vragenlijst in het kader van de eindmeting al eerder ingevuld voor een ander onderdeel van de 

lerarenopleiding: 

o Ja (einde de vragenlijst) 

o Nee 

 

3. Ik heb de vragenlijst voor de voormeting ingevuld: 

ja (naar vraag 9) 

nee (nee naar vraag 4) 

 

4. Aan welke universiteit volg je de lerarenopleiding?  

o Universiteit Leiden (ICLON) 

o Universiteit Utrecht (COLUU) 

 

5. Aan welk van onderstaande onderwijsonderdelen neem je deel?  

o ICLON: Keuzemodule: Social media in de klas 

o ICLON: Vakdidactiek Frans  

o COLUU: Vakdidactiek maatschappijleer  

o COLUU: Algemene didactiek van verkorte master  

 

6. Voor welk schoolvak volg je de lerarenopleiding? ----------- 

 

7. Wat is jouw leeftijd?  

○ jonger dan 25 jaar 

○ tussen 25 en 30 jaar 

○ tussen 31 en 35 jaar 

○ tussen 36 en 40 jaar 

○ tussen 41 en 45 jaar 

○ ouder dan 45 jaar 

 

8. Ik ben een (kruis aan wat van toepassing is): 

o man 

o vrouw 

 
9. Heb je ervaring met lesgeven op school? 
○ nee 
○ ja, in het kader van een stage 
○ ja, minder dan2 jaar onderwijservaring op school 
○ ja, tussen 2-5 jaar onderwijservaring op school 
○ ja, meer dan 5jaar onderwijservaring op school 
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Ict-bekwaamheid in het algemeen 

 

10. In welke mate voel je je op dit moment vaardig/deskundig in het gebruik van ict-toepassingen zoals tablets, 

smart phones, games, digitale video , WhatsApp?  Je kunt dit aangeven op een 5-puntsschaal die loopt van 

niet vaardig/deskundig (1) tot heel erg vaardig/deskundig (5). De betekenis van de andere cijfers ligt hier 

tussen in.   

 

niet vaardig/deskundig 1  2 3 4 5 heel erg vaardig/deskundig 

 

 

Ervaring met ict-toepassingen 

 

11. Geef hieronder op een 5-puntsschaal aan in hoeverre je ervaring hebt met het gebruik van apparaten, 
software en toepassingen in algemene zin. Hierbij geldt dat 1 = geen ervaring en 5 = heel veel ervaring. De 
betekenis van de andere cijfers zit hier tussen in. 
 
Ik heb ervaring met (het gebruik van): 

 1 geen 

ervaring 

2 3 4 5 heel veel 

ervaring 

o het beheren van bestanden      

o het werken met de standaard 

kantoortoepassingen, zoals een 

tekstverwerker en 

presentatiesoftware 

     

o het digitaliseren van foto’s, 

video’s en audio  

     

o mijn weg te vinden op internet: 

gebruik te maken van een 

internetbrowser en toepassen van 

een zoekmachine op internet 

(vinden, beoordelen en 

verwerken van informatie) 

     

o Games      

o Communicatie- en 

samenwerkingsmiddelen (forum, 

chat, wiki) 

     

o Social media (Facebook, Linkedin, 

social bookmarking etc.) 

     

o Tablets       

o Smart phones      

 

12. Geef hieronder op een 5-puntsschaal aan in hoeverre je ervaring hebt met het gebruik van apparaten, 
software en toepassingen in de onderwijscontext. Hierbij geldt dat 1 = geen ervaring en 5 = heel veel 
ervaring. De betekenis van de andere cijfers zit hier tussen in. 
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Ik heb ervaring met het gebruik van: 

 1 geen 

ervaring 

2 3 4 5 heel veel 

ervaring 

o beamer, digitale video/audio 

apparatuur in een 

onderwijscontext 

     

o een digitaal schoolbord      

o werken met de onderwijs 

specifieke toepassingen, die op 

een school van toepassing zijn, 

zoals een digitale leeromgeving en 

een leerlingvolgsysteem 

     

o Digitale video’s als lesmateriaal 

(zoals leraar24.nl) 

     

o Vakgerelateerde software (zoals 

simulaties, oefenprogramma’s, 

diagnostische programma’s etc.) 

     

o Software voor 

onderwijsevaluaties 

     

o Elektronisch toetsen      

 
 
Opvattingen over ict 

 

13. Hieronder staat een aantal uitspraken over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) 
in jouw onderwijs. Dit kan uiteraard ook onderwijservaring zijn die je voorafgaand aan je lerarenopleiding 
hebt opgedaan, bijvoorbeeld tijdens een educatieve minor of tijdens je baan op school. Wil je van elke 
uitspraak aangeven in hoeverre deze op jou van toepassing is door een van de vijf antwoordalternatieven 
achter de uitspraak aan te klikken. Hierbij geldt dat A= helemaal niet van toepassing en E= helemaal wel 
van toepassing. De betekenis van de andere letters zit hier tussen in. 

 

  A B C D E 

1 Ik heb voldoende kennis om ict in mijn onderwijs te gebruiken.      

2 Ict ondersteunt het leerproces van mijn leerlingen.      

3 Door het gebruik van ict in mijn onderwijs worden leerlingen meer 

gemotiveerd voor het onderwijs dat ik geef. 

     

4 Als ik in mijn onderwijs problemen heb met ict, krijg ik op tijd 

ondersteuning. 

     

5 Wanneer mijn leerlingen vragen hebben over ict, vind ik het lastig 

hen te helpen. 

     

6 Mijn onderwijs met ict wordt gewaardeerd door mijn collega-

docenten 

     

7 Ik vind het een uitdaging om ict op een goede manier  in mijn 

onderwijs te gebruiken. 

     

8 Als ik op problemen stuit met ict in mijn onderwijs, is er niemand 

die mij kan helpen. 

     

9 Het gebruik van ict maakt mijn onderwijstaken ingewikkeld.      

10 Ik kan in mijn onderwijs ict gebruiken zonder hulp van anderen.      

11 Ik krijg ict snel onder de knie.      



Experimenten met ict in de ulo – eindrapportage  79 

 

12 Ik ben in staat om telkens betere manieren te verzinnen om ict in 

mijn onderwijs te gebruiken. 

     

13 Ik heb positieve ervaringen met ict in mijn onderwijs.      

14 Het gebruik van ict in onderwijs maakt mijn werk meer 

bevredigend. 

     

15 Er is voldoende ondersteuning in onze school aanwezig om de ict-

toepassingen te kiezen die ik in mijn onderwijs wil gebruiken. 

     

16 Ik vraag me af of ik voldoende vaardig ben om ict goed in te zetten 

in mijn onderwijs. 

     

17 Ik kan in mijn onderwijs goed overweg met ict.      

18 Ik weet hoe ik ict effectief kan inzetten in mijn onderwijs.      

19 Ik ben veel tijd kwijt aan mijn onderwijsvoorbereiding als ik ict 

goed wil gebruiken in mijn onderwijs. 

     

20 Ik vind het prettig om in mijn onderwijs met ict te werken.      

21 Het gebruik van ict gaat me gemakkelijk af.      

22 Door het gebruik van ict kan ik efficiënter werken aan mijn 

onderwijs. 

     

23 Het gebruik van ict maakt mijn onderwijs beter.      

 

ICT-gebruik in onderwijs 

 

14. Geef hieronder aan op welke manier je ict hebt ingezet in je onderwijs (meerdere antwoorden mogelijk).  
In de afgelopen periode heb ik ict ingezet bij/voor: 
□ het verrijken van leerstof met bijv. beeldmateriaal of multimedia (audio, video, graphics) 
□ het ondersteunen van mijn instructie, met bijv. een digitaal schoolbord 
□ het geven van mijn instructie, met bijv. ‘flipping the classroom’ 
□ oefenen van lesstof d.m.v. bijv. digitale oefenprogramma’s 
□ het zoeken van informatie op Internet 
□ simulaties en games in de klas 
□ communicatie tussen leerlingen of met leerlingen, bijvoorbeeld via chat, WhatsApp, smart phones, 

email, sociale media 
□ het samenwerken van leerlingen, zoals in Wiki’s, blogs of een elektronische leeromgeving 
□ het  leren leren van leerlingen met bijv. een digitaal portfolio 
□ digitaal toetsen 
□ het maken van websites door leerlingen 
□ het maken van video clips door leerlingen 
□ administratie en/of registratie van leerlinggegevens 
□ anders, namelijk 

 

15. Ik heb hiervoor gekozen omdat …. 

□ Ik hiermee ervaring op wilde doen 

□ Dit werd gevraagd vanuit de lerarenopleiding 

□ Dit werd gevraagd vanuit de school 

□ Ik hier al veel over wist en ik de ict inzet dus relatief eenvoudig kon toepassen 

□ Ik denk dat dit een zinvolle ict toepassing is in de klas 

□ Dit leerlinge motiveert 

□ Anders, nl.__________________ 
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Effecten van ict-gebruik in de school 

 

16.  Je hebt in het kader van jouw opleiding, een of meerdere keren gewerkt met ict in of rond je lessen. We 

willen nagaan of dit behalve op jouw lessen ook effecten heeft gehad breder in de school. Wil je van de 

volgende uitspraken aangeven in hoeverre deze van toepassing zijn? A=  betekent helemaal niet van 

toepassing en E= helemaal wel van toepassing. De betekenis van de andere cijfers ligt hier tussen in. 

 

  A B C D E 

1  Ik heb collega’s in de school op de hoogte gebracht van dat ik ict heb 

ingezet in mijn klas. 
     

2 Collega’s in de school toonden interesse in mijn ict-gebruik in de lessen.      

3 De schoolleiding toonde interesse in mijn ict-gebruik in de lessen.      

4 Collega’s in de school kwamen kijken in de les waarin ik ict inzette.      

5 Collega’s in de school wilden mijn lesplan inzien/ontvangen.      

6 Collega’s zijn van plan de ict-toepassingen die ik heb gebruikt vaker te 

gebruiken in de lessen. 

     

7 Collega’s in de school zijn meer gemotiveerd geraakt voor het gebruik van 

ict in het onderwijs. 

     

8 Het werken met ICT in de klas heeft er toe bijgedragen dat de ICT-

infrastructuur (computers, internetverbindingen, etc.) is aangepast. 

     

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor je medewerking!  
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Bijlage 3. Format lesverslag 

             

 

Let op: Sla dit format lesverslag als volgt op: [je naam]_[je opleidingsnaam (COLUU of 

ICLON)]_[naam school] 

 

Format lesverslag  
 

Om zicht te krijgen op het onderwijs waarin je ict hebt ingezet, vragen we je om documenten (zoals 

lesplan) aan te leveren en een lesverslag te maken. Dit is het format voor het lesverslag. Je mag zelf 

bepalen hoe vaak je het format invult, maar we ontvangen graag tenminste één keer een lesverslag 

van je. Geef je los een les of meerdere lessen waarbij je ict gebruikt, dan vragen we je om in ieder 

geval van de les waarover de leerlingen de vragenlijst invullen een lesverslag te maken. Geef je een 

lessenserie dan ontvangen we graag aan het einde van de lessenserie een lesverslag. 

 

Omschrijving lesplan (of voeg lesplan en lesmaterialen toe) 

Met daarin: 

 Doelen 

 Geplande activiteiten 

 Eigen rol 

 Rol leerlingen (wat moeten leerlingen doen) 

 Ict instrumenten die je gaat gebruiken (als docent of door de leerlingen) 

 opdrachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving verloop van les 

Denk aan: inhoud van les, werkvormen, je eigen gedrag/activiteiten, gedrag/activiteiten van leerlingen, 

interactie met leerlingen, gebruik ict/media/leermiddelen. 

 

 

 

 

 

 

Datum van les: 

Studentnummer: 
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Eigen reflectie op les 

Denk aan: reflectie op werkvorm: hoe heeft het gewerkt?, waardoor werkte het wel/niet goed?;  

reflectie op beleving van les door leerlingen: wat vonden de leerlingen van het werken?; reflectie op 

eigen beleving: vond je het leuk te werken met ict? Ging het zoals verwacht? Vond je het 

moeilijk/makkelijk, waarom? Ben je tevreden over je eigen ict bekwaamheden? En die van de 

leerlingen? Wat zou jijzelf en wat zouden de leerlingen anders of beter moeten kunnen om deze vorm 

van ict-gebruik in het onderwijs toe te passen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur dit formulier op aan sweijers@oberon.eu . Stuur lesplannen en onderwijsmaterialen mee, indien 

van toepassing. 

 

mailto:sweijers@oberon.eu
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Bijlage 4. Vragenlijst voor leerlingen 
 

             

ICT in de ULO’s 
Om te kijken of de lerarenopleiding nieuwe docenten goed opleidt, wordt er een onderzoek gedaan.  

Deze vragenlijst is onderdeel van dit onderzoek.  We willen graag jouw mening weten om te bekijken hoe goed 

het onderwijs op de lerarenopleidingen is. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Oberon en 

het ICLON. De vragenlijst is anoniem (je naam hoef je niet op te geven), maar we vragen je wel om serieus 

antwoord te geven. 

 

De vragenlijst gaat over de lessen waarin/waarvoor de computer, het digibord of een andere ict-toepassing 

wordt gebruikt in de klas, thuis, in de mediatheek of elders.   

Met ‘ict’  bedoelen we computers, digitale schoolborden, smartphones, educatieve software (waaronder 

instructie-, oefen- en simulatieprogramma’s), kantoor- en presentatiesoftware, websites en webomgevingen, 

sociale software, en games etc..  

 

Invullen vragenlijst 

Het eerste deel van de vragenlijst is al ingevuld door jouw docent. Jij kunt beginnen met antwoorden op pagina 

2, bij Deel B: vragen voor de leerlingen. Dat deel begint met een paar korte vragen over jezelf, daarna een serie 

vragen over de les of de lessenserie.  Waarschijnlijk heb je in totaal niet meer dan 10 minuten nodig. 

 

Deel A: de docent vult dit in 

A1. Naam van de school  

 

A2. Naam docent (lio)  

 

A3. Studentnummer docent 

(lio) 

 

 

A4. Datum les(sen)  

 

A5. Leerjaar  

 

A6. Niveau  

 

Korte beschrijving van les 

(bijv. geschiedenis: simulatie Romeinen of biologie: ‘flipping the classroom’ les 3 over evolutie) 
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Deel B: Vragen voor de leerlingen 
 

a. Wat is jouw leeftijd (kruis het juiste antwoord aan)?  

o jonger dan 12 jaar 

o 12-14 jaar 

o 15-17 jaar 

o ouder dan 17 jaar 

 

b. Ik ben een (kruis het juiste antwoord aan): 

o jongen 

o meisje 

 
Je hebt meegedaan aan de les of de lessenserie die bij deel A genoemd staat. Lees deze tekst eerst even door. 

Hieronder staat een lijst van zaken die daarmee te maken hebben. Geef steeds met een cijfer aan hoe tevreden 

of ontevreden je bent. Je kunt dit aangeven met een cijfer van 1 tot en met 4. Ze betekenen dit: (1) heel 

ontevreden,  (2) beetje ontevreden, (3) beetje tevreden, (4) heel tevreden. Kruis steeds het vakje aan dat het 

beste past bij hoe jij denkt over deze les(sen). 

 

 

 

Over….. 

1 heel 

ontevreden 

2 beetje 

ontevreden 

3 beetje 

tevreden 

4 heel 

tevreden 

B1. de uitleg en informatie over wat we gingen 

doen, ben ik ….  

    

B2. de inhoud van de les(sen), ben ik ….     

B3. het gebruik van ict in of bij de les(sen), ben ik ….     

B4. wat de leraar voordeed, ben ik ….     

B5. hoe goed de leraar kon omgaan met [ict-

toepassing], ben ik …. 

    

B6. de manier waarop we werkten, ben ik ….     

B7. hoe zelfstandig ik was in het werken aan dit 

onderdeel, ben ik …. 

    

B8. de hulp en ondersteuning die ik kreeg van de 

leraar, ben ik …. 

    

B9. wat ik heb geleerd van deze les(sen), ben ik ….    

 

 

 

 

 

 

 

 

B10. het werken met ict op school of voor school 

ben ik meestal …. 

    

B11. Bijvoorbeeld:  Hoe de leerstof in het filmpje 

werd uitgelegd, ben ik …. 

    

B12.      

B13.      

B14.      
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Over….. 

1 heel 

ontevreden 

2 beetje 

ontevreden 

3 beetje 

tevreden 

4 heel 

tevreden 

B15.      

B16.      

B17.      

B18.      

B19.      

B20.      

B21.      

B22.      

B23.      

B24.      

B25.      

B26.      

 

 Wil je nog iets zeggen over deze les(sen) of over deze vragenlijst? Schrijf dat in het vak hieronder. 

 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst. Lever deze in bij je docent. 

Hartelijk dank voor je medewerking!  
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Bijlage 5. Interviewleidraad opleiders 
 

ICT Experimenten in de ulo 

Interviewleidraad Opleiders 
Allereerst dank voor het opsturen van de procesverslagen en de documenten behorende bij je onderwijs. 

Je hebt tijdens vakdidactiek verschillende keren aandacht aan ICT besteed en/of er mee gewerkt. Belangrijk 

voor dit onderzoek was te bijeenkomst over ‘flipping the classroom’, waarbij de studenten ook een portfolio 

opdracht moesten maken. 

 

Dit interview gaat over de mate waarin volgens jou, de studenten, maar ook jijzelf, de ict bekwaamheid hebben 

ontwikkeld en in welke mate het onderwijs daarbij heeft bijgedragen. Verder willen we graag jouw mening 

horen de plek van ict in de opleiding, de relatie met andere onderdelen en infrastructurele randvoorwaarden. 

 

Definitie: 

Een ict-bekwame leraar heeft kennis en kunde en, daaraan gepaard, een professionele houding tegenover ict. 

Leraren worden ict-bekwaam geacht als zij kennis hebben van digitale leermaterialen en -middelen en als zij de 

pedagogisch-didactische mogelijkheden en beperkingen daarvan kennen. Daarnaast kunnen zij doelmatig 

gebruikmaken van beschikbare digitale leermaterialen en -middelen. 

 

1. Denk je dat de onderwijsonderdelen binnen vakdidactiek hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van 

de ict-bekwaamheid van de studenten? 

a. Op welk vlak? (bewustwording versus vaardigheden; techniek versus didactisch gebruiK) 

b. Geldt dit voor alle studenten? 

c. Voldoen de studenten aan het ict bekwaamheidsprofiel dat Kennisnet heeft opgesteld? 

 

2. Welke aspecten uit het onderwijs hebben daar toe bijgedragen? 

 

3. Heeft het werken met ICT in je eigen onderwijs en/of het geven van onderwijs over ICT bijgedragen 

aan jouw eigen ict-bekwaamheid?  

a. Op welk vlak? (bewustwording versus vaardigheden; techniek versus didactisch gebruik) 

b. Op welke manier? 

c. Zijn je opvattingen ten aanzien van ICT in de opleiding veranderd? 

 

4. Ben je tevreden over de wijze waarop je ICT een plek hebt gegeven in je onderwijs? 

a. Hebben de ICT onderdelen samenhang met andere onderdelen van de vakdidactiek? 

b. Ben je tevreden over de samenhang met andere onderdelen in de vakdidactiek 

c. Speelt het ict-bekwaamheidsprofiel van Kennisnet een rol? 

d. Ben je tevreden over de tijdsinvestering van jezelf? 

 

5. Is vakdidactiek voor jou de meest aangewezen plek voor onderwijs met en over ICT?  

 

6. Vind je dat ICT voldoende een plek heeft in de opleiding? 

 

7. Ben je tevreden over de ict-infrastructuur  op de opleiding? 

a. Voor wat jij wilt met ict in jouw onderwijs 

b. In algemene zin 

 

8. Heb je nog aanvullingen op de inhoud van dit gesprek die van belang zijn voor het onderzoek? 
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Bijlage 6. Format procesverslag opleiders 

             

 

Let op: sla dit verslag als volgt op: je eigen naam en datum  

Procesverslag voor lerarenopleiders 
 

Om zicht te krijgen op het onderwijs dat je in het kader van het experiment ict in de ulo’s aan de lio’s aanbiedt, 

vragen we je om documenten (zoals onderwijsmateriaal) aan te leveren en een procesverslag bij te houden. Dit 

is het format voor het procesverslag. Je mag zelf bepalen hoe vaak je het format invult, maar we ontvangen 

graag tenminste één keer per maand (september, oktober en november) een procesverslag. In december volgt 

een interview.  

 

Naam:  

 

Datum:  

 

Periode waarover je verslag doet:  

 

Onderwijsactiviteiten 

Beschrijf zowel de vorm (college, werkgroep, individuele gesprekken, digitaal, ….) als de frequentie en duur. 

 

Onderwijsdoelen 

Graag per onderwijsactiviteit beschrijven.  

 

 

           z.o.z. 
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Verloop uitvoering 

Beschrijf in hoeverre de doelstellingen zijn behaald (wat ging er goed, wat ging er minder goed). 

 

Reactie van de studenten 

 

 

 

Reflectie op behalen onderwijsdoelen 

 tevredenheid; 

 wat je hebt geleerd; 

 consequenties voor vervolg; voorgenomen stappen. 

 

 

Stuur dit procesverslag op naar sweijers@oberon.eu. Stuur, indien van toepassing, ook onderwijsmaterialen 

mee. 
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Bijlage 7. Onderwijsmateriaal Experiment 1 

 

Flipping the classroom - basics 

Rianne Salden, maart 2013 

 

Als je van plan bent om je lessen te flippen moet je van te voren nadenken over 2 dingen: hoe ga je de 

informatie aanbieden en wat doe je vervolgens tijdens de les? ‘Flipping the classroom’ lijkt in eerste instantie te 

draaien om de video’s, maar het verplaatsen van de instructie naar een moment buiten de les is slechts het 

begin. Je moet goed nadenken over de vernieuwde opzet van je lessen en hoe je het leerproces vorm wilt 

geven. Kennisnet maakte een filmpje over de theorie achter ‘flipping the classroom’ waarin hier verder op in 

gegaan wordt. 

 

Dit document gaat over het maken en aanbieden van de video’s: welke hardware heb je nodig en welke 

software is er beschikbaar? 

 

De volgende vragen zullen beantwoord worden: 

1 Wat ga je allemaal zelf doen? 

2 Welke hardware heb je nodig? 

3 Hoe komen je video’s eruit te zien? 

4 Welke software is er beschikbaar? 

5 Hoe bied je de video’s aan? 

6 Hoe evalueer je de leeropbrengst? 

 

1. Wat ga je allemaal zelf doen? 

Het maken van deze video’s is een hele klus. Idealiter wil je natuurlijk alle video’s helemaal zelf maken (Katie 

Gimbar legt uit waarom), maar je moet ook realistisch blijven. Steeds meer docenten plaatsen hun uitleg online 

en daar kan je gebruik van maken. Zoek daarom eerst naar bestaand materiaal, voordat je alles helemaal zelf 

gaat doen. 

 

2. Welke hardware heb je nodig? 

Er zijn verschillende manieren om je video’s vorm te geven. Je kan jezelf filmen terwijl je de uitleg geeft voor 

een whiteboard/ digibord of je maakt een screencast (opname van je beeldscherm). 

 

Benodigde hardware: 

 pc, laptop of tablet 

 camera of webcam 

 microfoon 

 eventueel tekentablet 

 

3. Hoe komen je video’s eruit te zien? 

Er zijn verschillende manieren waarop je je video’s kan vormgeven. 

 je kan jezelf filmen voor een whiteboard (bijv: Katie Gimbar en Christine Munafo) 

 je kan jezelf filmen voor een digibord 

 je kan jezelf filmen voor een greenscreen (bijv: wiskundeacademie.nl) 

 je kan het tekentablet gebruiken (bijv: Aaron Sams en Jon Bergmann of Salman Kahn) 

 je kan aantekeningen maken op papier en dat filmen 

http://youtu.be/w1if6uxEPbs
http://youtu.be/jMfSLXluiSE
http://youtu.be/jMfSLXluiSE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafisch_tableau
http://youtu.be/9aGuLuipTwg
http://youtu.be/dJe3564yY-g
http://youtu.be/28G7zsTnCis
http://youtu.be/f9UmTW27v6c?t=3m46s
http://youtu.be/naRUWPvsQbQ
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 je kan een Powerpoint/Keynote/Prezi opnemen 

 en waarschijnlijk nog heel veel andere manieren... 

 

Als je de bovenstaande video’s bekijkt zie je dat sommige docenten ervoor kiezen om zichzelf in beeld te 

brengen en andere niet. Dit is een persoonlijke afweging, die je voor jezelf moet maken. Er zijn zowel voor- als 

nadelen aan jezelf in beeld brengen. Een voordeel is dat de leerling de video meer ervaart als een echte les, 

omdat hij jou kan aankijken. Maar het kan ook afleiden van de inhoud. 

 

4. Welke software is er beschikbaar? 

Als je weet hoe je je video’s ongeveer uit wil laten zien kan je gaan nadenken over de software. Wanneer je 

jezelf opneemt met een camera, kan je deze opname vervolgens eenvoudig bewerken in Windows 

MovieMaker of iMovie. Ik zal hier verder niet op ingaan en een overzicht geven van screencasting software 

voor zowel Windows, Mac als de iPad. 

Klik hier voor een spreadsheet met meer details (prijs/functies/systeemvereisten). 

 

Gratis online tools 

Bij de onderstaande online tools heb je geen account nodig en kan je direct beginnen met opnemen. De 

opname wordt gepubliceert op de betreffende website. Ze hebben alle 3 ook een betaalde versie, die beperkte 

extra’s biedt. 

 Screenr - maximaal 5 minuten per opname 

 Screencast-O-Matic - maximaal 15 minuten per opname 

 Screenbird - maximaal 30 minuten per opname 

 

Gratis software 

 Jing (Mac/Windows) 

○ maximaal 5 minuten 

○ automatische upload naar screencast.com (account verplicht) 

○ geen bewerkingsmogelijkheden 

○ niet offline te gebruiken 

 Quicktime (Mac, standaard geïnstalleerd) 

○ eenvoudige interface 

○ weinig bewerkingsopties 

 Camstudio (Windows) 

○ eenvoudige interface 

○ geen bewerkingsopties 

 Debut Video Capture Software (Mac/Windows) 

○ gratis voor thuisgebruik - anders €46,15 

○ weinig bewerkingsopties 

 

Betaalde software 

 Camtasia for Mac (Mac €89,99) / Camtasia Studio (Windows €282,00) 

○ onbeperkte opnames 

○ veel bewerkingsopties 

○ volledige controle over het eindresultaat 

○ exporteren naar verschillende bestandsformaten 

 Screenflow (Mac €89,99) 

○ vergelijkbaar met Camtasia 

 My Screen Recorder Pro (Windows €81,51) 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApW54Txfx6SHdFBlY1hvY0hYLVJkdTVvVF8zRUV2UFE&usp=sharing
http://www.screenr.com/
http://www.screencast-o-matic.com/
http://screenbird.com/
http://www.techsmith.com/jing.html
http://camstudio.org/
http://www.nchsoftware.com/capture/index.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.techsmith.com%2Fcamtasia.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKcu6KrlO4yjOOrVwspJUFBeRsaQ
http://www.techsmith.com/camtasia.html
http://www.telestream.net/screenflow/
http://www.deskshare.com/video-screen-capture.aspx
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○ vergelijkbaar met Camtasia 

 Snagit (Mac/Windows €44,99/€47,95) 

○ het kleine broertje van Camtasia 

○ minder bewerkingsopties 

 Screenium (Mac €35,99) 

○ minder uitgebreid dan Camtasia en Screenflow, maar wel veel functies 

 Screeny (Mac €13,99) 

○ weinig mogelijkheden, maar prima voor beginners 

 

iPad 

Deze apps veranderen je iPad in een whiteboard en nemen op wat je schrijft/tekent. Ze staan hier gesorteerd 

van eenvoudig naar uitgebreid. 

 ScreenChomp (gratis) 

○ zeer laagdrempelige app met 1 slide 

○ opties: eigen achtergrond, pen in 3 kleuren 

○ geen bewerkingsopties 

○ publiceert altijd naar screenchomp.com (geen account nodig) 

○ de url is privé, deze deel je vanuit de app (bijv. via mail) 

○ embedding niet mogelijk, .mp4 download wel 

 ShowMe Interactive Whiteboard (gratis) 

○ eenvoudige app met 1 slide 

○ opties: eigen achtergrond, pen in 7 kleuren 

○ na afronding van de opname kan je het geluidsvolume aanpassen, verder geen 

bewerkingsopties 

○ automatisch openbare publicatie op showme.com (account verplicht) 

○ je kan de video’s ook privé maken en zelf de url delen 

○ embedding is mogelijk (ook van privé video’s), download niet 

 Explain Everything (€2,69) 

○ uniek: laserpointer 

○ meerdere slides 

○ keuze uit 4 3-kleurenschema’s 

○ pijlen, afbeeldingen, getypte tekst en video invoegen 

○ van alle apps de meeste vrijheid wat betreft publicatie van de opnames: exporteren naar 

.mp4 of direct naar YouTube 

○ minpunt: tijdens het verwerken van de opname kan je de iPad niet gebruiken 

 Educreations Interactive Whiteboard (gratis) 

○ lijkt heel erg op ShowMe Interactive Whiteboard, maar met meer opties 

○ meerdere slides 

○ pen in 10 kleuren 

○ eigen tekst invoegen 

○ automatische publicatie naar educreations.com (account verplicht), keuze uit openbaar of 

privé delen 

○ geen download, embedding alleen voor openbare video’s 

 Teach (gratis) 

○ volwaardige screencasting app 

○ meerdere slides, 1 ‘take’ per slide 

http://www.techsmith.com/snagit.html
http://www.syniumsoftware.com/screenium/
http://www.screenyapp.com/
http://www.techsmith.com/screenchomp.html
http://www.showme.com/
http://www.explaineverything.com/
http://www.educreations.com/
http://www.knowmia.com/
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○ je kan jezelf filmen, afbeeldingen en video’s importeren, vormen tekenen, tekst typen of 

schrijven, animeren en veel meer! 

○ automatische upload naar knowmia.com (account verplicht) 

○ openbare publicatie is een vereiste, privé gepubliceerde video’s kan je niet delen 

○ embedding is mogelijk, maar alleen van openbare video’s 

 

5. Hoe bied je de video’s aan? 

Het aanbieden van de video’s omvat eigenlijk 3 dingen: waar zet je ze online, hoe houd je het overzichtelijk 

(ook voor jezelf) en hoe bied je het uiteindelijk aan aan de leerlingen. 

 

Waar zet je de video’s online? 

Screenr, Screencast-O-Matic, Screenbird, Jing, ScreenChomp, ShowMe Interactive Whiteboard, Educreations 

Interactive Whiteboard en Teach publiceren je opname automatisch op hun eigen website. Hier kan je gewoon 

gebruik van maken.  

 

Bij alle andere genoemde software bepaal jij zelf waar je de video’s publiceert: YouTube, Vimeo, 

screencast.com, TeacherTube of SchoolTube. Voordeel van de laatstgenoemde twee is dat ze qua interface 

sterk lijken op YouTube, maar dan zonder alle afleidingen (reclame, ongepaste video’s). 

 

Hoe houd je het overzichtelijk? 

Je kan je eigen video’s natuurlijk in een playlist plaatsen, maar als je ook video’s van anderen of bijvoorbeeld 

websites of afbeeldingen wil aanbieden heb je iets anders nodig. Er bestaan een paar websites die je het 

mogelijk maken om ‘playlists’ te maken van gemengde media: 

 Pinterest 

 MentorMob 

 Learnist / eduClipper (lijken op Pinterest, gericht op onderwijs) 

 Edcanvas 

 Symbaloo 

 LiveBinders 

 

Een eervolle vermelding gaat naar TED-Ed. Dit platform kan je gebruiken om elke video van TED-Ed of YouTube 

te transformeren naar een geflipte les. Per video kan je een quiz en aanvullende informatie/links aanbieden. Je 

krijgt inzicht in de vorderingen van individuele leerlingen. Hoe het werkt wordt uitgelegd in deze video. 

 

Hoe bied je het aan? 

Je hebt een mooie collectie opgebouwd, maar hoe zorg je ervoor dat het bij de leerlingen komt? Je kan gewoon 

de ELO van school gebruiken, maar er zijn ook alternatieven: 

 een Facebook pagina 

○ om een pagina op te zetten heb je een Facebook profiel nodig 

○ leerlingen ‘liken’ jouw pagina en krijgen alle updates automatisch in hun tijdslijn 

○ leerlingen krijgen geen toegang tot jouw persoonlijke profiel 

 Edmodo 

○ je kan verschillende ‘klassen’ instellen en nodigt zelf de leerlingen uit 

○ alleen mensen die ‘lid’ zijn van een klas kunnen de inhoud zien 

 Schoology 

○ deze ken ik zelf niet heel goed, maar schijnt iets uitgebreider te zijn dan Edmodo 

 

  

http://youtube.com/
http://vimeo.com/
http://screencast.com/
http://teachertube.com/
http://www.schooltube.com/
http://pinterest.com/
http://www.mentormob.com/
http://learni.st/
http://educlipper.net/
http://www.edcanvas.com/
http://www.symbalooedu.com/
http://www.livebinders.com/
http://ed.ted.com/
http://youtu.be/JQDgE_eJGTM
https://www.facebook.com/help/174987089221178/
http://www.edmodo.com/
https://www.schoology.com/
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6. Hoe evalueer je de leeropbrengst? 

Om te controleren of ze jouw video echt bekeken en ook begrepen hebben kan je per video een kleine quiz 

afnemen. Op TED-Ed is dit dus aan ingebouwde functie, maar je kan het ook via andere kanalen doen. Vaak is 

het mogelijk om via de ELO een toets af te nemen en ook GoogleDrive is geschikt voor het afnemen van 

toetsen. Het beste zijn toetsen met directe feedback, zodat de leerlingen zelf ook direct zien wat ze al goed 

beheersen en waar ze nog een keer naar moeten kijken. 

 

Meer lezen? 

Nederlandse bloggers: 

 Jelmer Evers (docent geschiedenis) 

 Stefan van der Weide (docent maatschappijleer) 

 

Meer over ‘flipping the classroom’: 

 Daniel Spencer’s Flipped Learning Recources 

 

Ik heb dit document geschreven naar aanleiding van het onderzoek dat ik deed samen met studiegenoten 

Christien Beuving en Roel van Geijn. Ons artikel staat online (Geijn, Salden en Beuving (2013). Waarom zou ik 

(niet) flippen?). Christien flipte een aantal lessen over politiek in VMBO-TL, haar filmpjes staan op Youtube. 

Rianne flipte lessen over politiek in een VWO-klas, ook haar filmpjes staan op Youtube. De video’s van Roel zijn 

niet openbaar toegankelijk. 

 

Ik ben bereikbaar via Twitter: @Salden_ml 

 

De opdracht 

‘Flipping the classroom’, of het omgekeerde klaslokaal, is een ontwikkeling die flink terrein aan het winnen is in 

Nederland. In essentie komt het erop neer dat je het traditionele klas- en huiswerk omdraait. Je zorgt dan dat 

de leerlingen het instructiegedeelte, dat normaal gesproken in de les gedaan wordt, door de leerlingen thuis 

wordt ‘bestudeerd’. De leerlingen kijken dan een instructievideo die door de docent is gemaakt en komen dus 

voorbereid naar de les. In de les kun je dan de nieuw verworven kennis verdiepen, integreren, toepassen met 

behulp van andere werkvormen. Het idee is dat de leerlingen weinig begeleiding nodig hebben bij het 

verwerven van de kennis, maar des te meer bij het verwerken van de kennis. Voor die begeleiding heb je als 

docent dan meer tijd in de les. Steeds meer docenten passen het principe toe in hun onderwijs. 
  
Deze opdracht heeft als doel je kennis te laten maken met dit principe. Je gaat zelf een filmpje maken en die je 

op je stageschool gaat gebruiken. Je gaat echter niet alleen een filmpje maken, maar je gaat ook zorgen dat de 

leerlingen in de les aan de slag gaan met de nieuw verworven kennis. 
  
Je maakt deze opdracht na de workshop ‘flipping the classroom’ (bijeenkomst 14-10). In die bijeenkomst leer je 

hoe je een filmpje kan maken. 
  
Doorloop de volgende stappen en maak hiervan een verslag: 
  

1. Kies een lesstofonderdeel waarover je een filmpje gaat maken. Leg uit waarom je juist deze stof kiest. Leent 

deze stof zich daar extra goed voor? Schrijf een script voor het filmpje. Schrijf uit wat je wil gaan vertellen in 

het filmpje. 

2. Maak een filmpje met behulp van een van de tools die beschreven staan in het document dat je in de 

bijeenkomst op 14-10 krijgt. 

http://www.jelmerevers.nl/
http://www.stefanvanderweide.nl/
https://docs.google.com/document/d/1IOI5-tXZvOEVCFhoN5hlsccnRa-8_77nx3GDdB6C-tE/edit
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0205-200505/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0205-200505/UUindex.html
http://www.youtube.com/user/CBeuving
http://www.youtube.com/user/saldenml
http://twitter.com/Salden_ml
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3. Deel het filmpje via YouTube. Om een filmpje op YouTube te kunnen plaatsen moet je een account aanmaken. 

Het is van belang dat jullie je goed realiseren dat deze manier van werken, afhankelijk van wat de leerlingen op 

school gewend zijn, een hele omslag is. Het is om die reden verstandig voorafgaand aan de les goed na te 

denken over hoe je het filmpje gaat verspreiden. E-mail is natuurlijk handig, maar het is goed om meerdere 

kanalen te benutten (de ELO van de school, sociale media, et cetera). Kijk wat past bij jouw leerlingpopulatie.   

4. Zorg dat je leerlingen het filmpje voor de les bekijken. Je kan ze bijvoorbeeld een extra reminder sturen via de 

mail of social media. Je kan de leerlingen ook een quiz laten maken voor of aan het begin van de les via Google 

Forms of Socrative. Met behulp van Camtasia (betaald) kun je zelfs quizvragen in het fillmpje zelf stoppen. Het 

voordeel van een quiz is dat je zicht hebt op het leerproces van je leerlingen (en je weet/kan inschatten wie het 

filmpje wel en wie het niet hebben gekeken). 

5. Bedenk ook wat je in de les gaat doen om de kennis uit het filmpje te verwerken. Schrijf het lesplan uit met 

daarin aandacht voor beginsituatie, lesdoelen, docent- en leerlingactiviteiten (model didactische analyse – zie 

ook de handout die je hebt gekregen in de vakdidactiek bijeenkomst over lesplanning en hoofdstuk 8 van het 

handboek). 
6. Maak van deze les een video-opname en neem onder je leerlingen een vragenlijst af (deze krijg je van de 

vakdidacticus). Analyseer je video-opname en selecteer een moment waar je trots op bent, en een moment 
waar je minder trots op bent/ een vraag bij hebt.  

7. Reflecteer op de toepassing van de werkvorm: 
 Hoe heeft het gewerkt? En hoe vonden leerlingen het werken? 
 Waardoor werkte het wel/niet goed? 
 Als het niet werkte, hoe zou het wel kunnen werken? 
 Is dit een werkvorm die je vaker zou willen toepassen? Waarom wel/niet?  

8. Maak over de opdracht een verslag met daarin je lesplan, een beschrijving van hoe het proces verliep en 
samenvatting van de evaluatie/reflectie. Lever dit in via BB en plaats het in je portfolio.  



Experimenten met ict in de ulo – eindrapportage  97 
 

Workshop ‘flipping the classroom’ 
 

Maandag 14 oktober 2013, 13.30 – 16.30 uur.  

 

link naar prezi:  

http://prezi.com/z44xp5ceua_i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

Beginsituatie Eindsituatie 

LIO’s maatschappijleer zijn op de 

hoogte van het feit dat ze op hun 

baan/stage een les gaan verzorgen 

volgens het ‘flip the classroom’ –model. 

Ze hebben nagedacht over een 

onderwerp en werkvormen en materiaal 

meegenomen naar de bijeenkomst. Wat 

‘flipping the classroom’ is, weten ze. 

Maar ze hebben nog weinig kennis van 

de (theoretische) achtergrond van het 

concept en de herkomst ervan.  

Doelen van de workshop:  

- Deelnemers weten wat ‘flipping the classroom’ is 

- Deelnemers kennen de herkomst en theoretische grondbeginselen rondom het concept.  

- Deelnemers  hebben stof tot nadenken over voors- en tegens van deze manier van werken 

- Deelnemers weten hoe een filmpje op te nemen en weten waar ze op moeten letten bij het opnemen van een 

filmpje.  

- Deelnemers kunnen ook zonder de hulp van de workshopleiders aan de slag met ‘flipping the classroom’.  

- Deelnemers verlaten workshop met een duidelijk lesplan en een (concept) filmpje.   

Onderdeel 

Achtergrond: theoretische 

verdieping  

 

 

Tijd Wat Wie Activiteit wij Activiteit zij Hulpmiddelen 

5 min Introductie  Christien - Voorstellen (+ achtergrond pgo) 

- Doelen van de workshop 

- Opbouw workshop 

Mogelijkheid tot vragen 

stellen 

Prezi o.i.d. 

15 min Flip de klas (fdk) Christien - Inventariseren/kort uitleggen: wat is fdk 

- Theoretische grondbeginselen 

- Fdk en didactiek (waarom kies je er 

wel/niet voor?) 

Mogelijkheid tot vragen 

stellen  

Prezi o.i.d.  

Uitwisseling 

https://solismail.uu.nl/owa/redir.aspx?C=gE4MNsxAYEKSbzeuRX9wbjTUcxdnnNAIVl13dIJ-JKcEPk-QeAJB3ysoCYbgEU-L3eJfut3eNNQ.&URL=http%3a%2f%2fprezi.com%2fz44xp5ceua_i%2f%3futm_campaign%3dshare%26utm_medium%3dcopy%26rc%3dex0share
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40 min Uitwisselen van 

lesplannen 

Groep Begeleidend Uitwisselen van 

lesplannen in groepjes 

van 4 (?).  

Lesplannen (zelf 

meegebracht) 

Praktisch 

10 min Handvatten Rianne - Welke software is er (+ computer, tablet 

etc.) 

- Waar moet je op letten (o.a.script 

schrijven, duur van het filmpje) 

Mogelijkheid tot vragen 

stellen 

Document (Google 

drive) 

100 min Zelf aan de slag met 

opnemen van een filmpje  

Groep LIO’s gaan aan de slag met hun lesplan 

en filmpje. Streven is om aan het einde 

van de bijeenkomst in elk geval een 

definitief lesplan te hebben en een script 

voor een filmpje. Wel LIO’s aanmoedigen 

om ook een paar toepassingen te 

proberen (om drempelvrees weg te 

nemen).  

Lesplan eventueel 

bijschaven, script 

schrijven en filmpje 

opnemen. 

 

 

 

NB: LIO’s nemen even 

pauze op zelfgekozen 

moment 

Computer, tablet, 

lesplan  

Afsluiting 

10 min Ervaringen uitwisselen  Rondvragen: wat is de indruk van de 

LIO’s? Kunnen ze aan de slag (doelen 

workshop behaald)? Hopelijk ook één of 

twee filmpjes laten zien 

Vragen stellen, 

deelnemen aan 

‘discussie’ 

Prezi o.i.d. 
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Bijlage 8. Overzicht presentaties keuzemodule sociale 
media 

 



BRIGITTE 

JANUARY 28, 

2014 

Manuela Knötig

Prezi - Glogster (Duits)

LAURA 

JANUARY 12, 

2014 

Laura Borger - Instagram

Keuzemodule: 'Leren in de 

klas met sociale media'

Iclon November 2013 - januari 2014 - 

Brigitte Theeuwes

BRIGITTE • NOVEMBER 09, 2013 

30-1-2014http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas.pfml



ANONIEM 

JANUARY 12, 

2014 

Instagram in de les

Robbert van Empel

KIRSTIN 

JANUARY 12, 

2014 

The Padlet Experiment

Kirstin Striker, Rowan Baars (& 

Jeroen Morsink?)

30-1-2014http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas.pfml



ANONIEM 

JANUARY 11, 

2014 

Werken met Kahoot!  in de 

klas 

Martina & Daniëlle

ANONIEM 

JANUARY 11, 

2014 

Marijke Dewaerheijt / Loes 

Vermeij / Jasper Monster

30-1-2014http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas.pfml



ANONIEM 

JANUARY 11, 

2014 

Prezi Presentation of 

Socrative in Class

Annemiek van Kes, Renee 

Wetzels, Maridine Witkam-

Stam

ANONIEM 

JANUARY 10, 

2014 

Presentatie Landeskunde 

Prezi/Glogster

Petra Strelow/ Manuela 

Knötig/ Irina Wehmeier

7

30-1-2014http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas.pfml



ANONIEM 

JANUARY 08, 

2014 

Formal and Informal 

Writing Quiz

Raul Sanchez Schel / Rian 

Scheurwater

ANONIEM 

JANUARY 06, 

2014 

Using Edmodo for 1st year 

Phonetics

Mara van Schaik

30-1-2014http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas.pfml



D 

DECEMBER 29, 

2013 

Presentatie Flipping the 

classroom

Daisy Tjin A Lien & Esther 

Holstege

BRIGITTE 

NOVEMBER 26, 

2013 

Brigitte Theeuwes

Educanon: Met deze gratis tool 

kun je Youtube filmpjes voorzien van 

meerkeuzevragen. Goed bruikbaar bij Flipping the 

classroom bijvoorbeeld. 

30-1-2014http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas.pfml



BRIGITTE 

NOVEMBER 25, 

2013 

Presentatie bijeenkomst 1

Brigitte Theeuwes

BRIGITTE 

NOVEMBER 25, 

2013 

Presentatie bijeenkomst 2

Brigitte Theeuwes

http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas

30-1-2014http://nl.padlet.com/wall/socialemediaindeklas.pfml




