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1  Achtergrond, doelen en opzet 
 
 
 
 
1.1 Aanleiding en doelstellingen  
 
Aanleiding 
Welke rol speelt ict in het dagelijkse onderwijsleerproces in het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs?  
Uit de ICT-onderwijsmonitor (Van Gennip & Braam, 2005) blijkt dat in de loop der 
jaren aan een aantal primaire voorwaarden aandacht is besteed. Een basis aan infra-
structuur is aanwezig en scholen nemen ict serieus. Zowel leraren als leerlingen wor-
den steeds bekwamer in de omgang met de computer. De resultaten uit de ICT-
onderwijsmonitor wijzen verder uit dat leraren ict zowel inzetten voor kennisover-
dracht als voor actieve kennisverwerving door leerlingen. Maar wat betreft dit laatste 
is er méér mogelijk dan nu in de praktijk zichtbaar is. Meer leraren zijn competent 
geworden wat betreft de didactische inzet van ict, maar toch acht de meerderheid zich 
niet bedreven ict te integreren in het onderwijsleerproces (Vier in Balans Monitor, 
2006). Qua opvatting zitten veel leraren wel op de hiervoor vereiste golflengte. Ze 
vinden het waardevol dat leerlingen bij het ‘maken van kennis’ met elkaar samenwer-
ken en daarbij de communicatieve functies van ict kunnen gebruiken. Ze onderkennen 
ook de meerwaarde van ict voor onderwijs op maat (Van Gennip & Braam, 2005).  
 
De Stichting Ict op School ondersteunt scholen met webbased tools. Deze tools geven 
scholen inzicht in de eigen situatie en maken vergelijkingen mogelijk met de situatie 
van andere scholen: benchmark. Voorbeelden van deze tools zijn Vier in Balans, ICT-
boom en ICT-assessmenttool.  
De Stichting Ict op School heeft vanaf 2001 jaarlijks onderzoek laten verrichten van-
uit het perspectief van de schoolleiding en ict-coördinatie. Uit deze en andere bronnen 
zijn er aanwijzingen dat leraren een andere en gevarieerdere perceptie van de ict-
stand van zaken hebben dan leidinggevenden in de school. Ict op School wil daarom 
nader laten onderzoeken wat het feitelijke spectrum van ict-inzet in het didactisch 
handelen is vanuit het perspectief van leraren en welke diversiteit aan ondersteu-
ningsbehoeften en eventuele ambities ze daarbij aangeven.  
 
Ict op School verzamelt zelf webbased data met het Vier in Balans instrument dat 
schoolteams via de website kunnen gebruiken. ‘Vier in Balans’ verschaft scholen 
kennis over de mate van vervulling van vier randvoorwaarden (apparatuur, program-
matuur, deskundigheid en visie).  
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Ict op School wenst een nieuw instrument voor leraren waarmee het didactisch hande-
len nauwkeurig in kaart kan worden gebracht, evenals de mate waarin ict bij het on-
derwijs wordt benut. Dit instrument voor leraren moet aansluiten bij het bestaande 
instrument Vier in Balans waarmee de voorwaarden op schoolniveau kunnen worden 
bepaald. Het instrument voor leraren en het instrument op schoolniveau maken deel 
uit van de volgende editie van de Vier in Balans Monitor. 
 
Doelen  
Doel van deze studie is het maken en beproeven van een instrument voor het meten 
van het (vernieuwend) pedagogisch-didactisch handelen van leraren in relatie tot 
gebruik van ict. Verder is het de bedoeling inzicht te verkrijgen in de ondersteuning 
die leraren wensen bij het verwezenlijken van hun onderwijsambities met hulp van 
ict. Ict op School heeft met onderstaande vragen precies aangegeven waarop het te 
ontwikkelen instrument antwoord dient te geven. 
1. Wat is het feitelijk didactisch handelen van leraren in primair en voortgezet on-

derwijs en welke rol speelt ict daarbij? Zijn daarbinnen hoofdvormen te onder-
scheiden en zo ja, welke? Zijn er verschillen tussen soorten onderwijs en vakge-
bieden? 

2. Wat is de relatie van randvoorwaarden (ict-apparatuur, software, visie en experti-
se) met het didactisch (ict)handelen? Welke rol speelt de eigen onderwijsvisie van 
de leraar? 

3. Welke ondersteuningsbehoeften ervaren leraren in relatie tot hun (ict) didactisch 
handelen? Welke verschuivingen verwachten ze daarin voor de (nabije) toekomst? 

 
Het tweede hoofddoel van het project is ervaring op te doen met vormen om leraren 
te bereiken en tot medewerking te bewegen aan onderzoek naar hun ict-gebruik in de 
les. Uit eerdere onderzoekservaringen is bekend dat leraren niet alleen lastig –want 
indirect via de schoolleiding – te bereiken zijn, maar dat de bereidheid om mee te 
werken aan onderzoek steeds geringer wordt. Bovendien ligt zelfselectie voortdurend 
op de loer: leraren die weinig affiniteit hebben met ict, zouden wel eens af kunnen 
haken.  
 
 
1.2 Theoretische achtergronden 
 
Didactische modellen 
In beschrijvingen van de didactische aanpak in het onderwijs wordt vaak uitgegaan 
van een tweedeling, waarbij een leraargerichte en leerlinggerichte aanpak tegenover 
elkaar worden gesteld. In de leraargerichte aanpak staat de leraar centraal als degene 
die kennis overdraagt, terwijl leerlingen een ‘consumerende’ rol hebben. Aan de 
andere kant staat de aanpak waarin de leerling centraal staat en actief bezig is met het 
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eigen leren, terwijl de leraar meer als begeleider fungeert (zie o.a. Hannafin & Save-
nye, 1993; Smeets et al., 1999). In feite gaat het niet om een tweedeling, maar om een 
continuüm (zie figuur 1.1). 
 
 
Figuur 1.1 – Van leraargericht naar leerlinggericht onderwijzen en leren 

Objectivistische leertheorie...................................................Constructivistische leertheorie 
Leraar centraal ......................................................................Leerling centraal 
Leraar draagt kennis over......................................................Leerlingen construeren kennis 
Leraar is instructeur ..............................................................Leraar is begeleider  
Leraar stuurt het leren ...........................................................Leerlingen sturen het leren 
Nadruk op klassikaal leren....................................................Nadruk op samenwerkend leren 
Traditionele benadering ........................................................ Innovatieve benadering  

 
 
Welke aanpak een leraar kiest, hangt van tal van factoren af. Zo spelen opvattingen 
van de leraar over onderwijs een rol (Niederhauser & Stoddart, 2001), evenals opvat-
tingen over de vaardigheden van de leerlingen (Zohar, Degani, & Vaaknin, 2001). 
Daarnaast zijn ook de aard van de leerstof en de voorkennis van de leerlingen van 
belang. In bepaalde gevallen worden positieve resultaten bereikt met een meer leraar-
gerichte aanpak, via directe instructie (Rosenshine, 1986; Veenman, 1992). Ander 
onderzoek laat een positieve samenhang zien tussen een leerlinggerichte houding van 
leraren en de effectiviteit van het onderwijs (Opdenakker & Van Damme, 2006). Ons 
uitgangspunt is daarom dat de innovatieve leraar over een breed repertoire beschikt en 
afhankelijk van een aantal randvoorwaarden kiest voor een meer leraargerichte of een 
meer leerlinggerichte benadering. De traditionele leraar houdt daarentegen vast aan 
de leraargerichte aanpak. 
 
Merrill (2002) bestudeerde een aantal instructiemodellen en -theorieën en geeft op 
basis daarvan een overzicht van vijf basisprincipes die het leren stimuleren:  
• leerlingen werken aan het oplossen van authentieke problemen; 
• aanwezige voorkennis wordt geactiveerd als basis voor nieuwe kennis; 
• nieuwe kennis wordt aan de leerling gedemonstreerd; 
• nieuwe kennis wordt door de leerling toegepast; 
• nieuwe kennis wordt in de wereld van de leerling geïntegreerd. 
 
Ook in deze principes is een mix te zien van een meer leraargerichte (voorkennis 
activeren, kennis demonstreren) en een meer leerlinggerichte (kennis toepassen, ken-
nis integreren) aanpak. Werkomgevingen waarin recht wordt gedaan aan de genoem-
de uitgangspunten, kunnen worden beschouwd als krachtige leeromgevingen. Vol-
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gens Merrill richt de onderwijspraktijk zich echter vooral op het demonstreren van 
vaardigheden en krijgen de overige principes geen of onvoldoende aandacht.  
Om een volledig beeld te krijgen van de didactische aanpak en de manier waarop ict 
daarin wordt geïntegreerd, moet worden teruggegrepen op het didactisch model van 
Van Gelder (1973) of de variant daarop van De Corte et al. (1976). Laatstgenoemde 
variant sluit beter aan, omdat daarin de component ‘media’ is opgenomen (zie figuur 
1.2). Onderzoek dient dan zicht te bieden op de ‘mix’ van ict-inzet en leerinhouden, -
activiteiten, groeperingsvormen en didactische werkvormen. Daarbij is ook de inzet 
van ict bij toetsing (de evaluatie-component) van belang. 
 
 
Figuur 1.2 – Didactisch model van De Corte et al. (1976)  

doelstellingen

evaluatie

beginsituatie

organisatievorm

media
leer-

activiteiten

leerinhouden

didactische
werkvormen

groeperings-
vormen

pedagogisch-didactische situatie

 
 
De inzet van ict in de leeromgeving 
Ict past in een breed spectrum aan didactische benaderingen, variërend van traditio-
neel tot innovatief (Stoddart & Niederhauser, 1993). Ook wat de inzet van ict betreft, 
kan globaal een tweedeling worden gemaakt: toepassingen die zijn gericht op het 
aanleren van vaardigheden (‘skill-based software’) en meer open toepassingen 
(‘open-ended software’) (Niederhauser & Stoddart, 2001). Laatstgenoemde toepas-
singen kunnen leerlingen ondersteunen bij het actief construeren van kennis (Jonas-
sen, 1999; Squires, 1999).  



Didactisch handelen en ict 5

De pedagogische gezichtspunten van leraren en hun opvattingen over de mogelijke 
bijdrage van ict aan de leeromgeving kunnen een belangrijke rol spelen bij de inzet 
van ict in het onderwijs (Drenoyanni & Selwood, 1998; Higgins & Moseley, 2001; 
Hokanson & Hooper, 2001; Niederhauser & Stoddart, 2001). Uit onderzoek van 
Niederhauser en Stoddart (2001) blijkt dat leraren die een meer traditionele didacti-
sche onderwijsbenadering aanhangen, vooral ict-toepassingen gebruiken om vaardig-
heden aan te leren en te oefenen. Leraren die voorstander zijn van een constructivisti-
sche benadering, gebruiken dergelijke toepassingen ook, maar maken daarnaast 
tevens gebruik van open toepassingen. 
 
Talloze onderzoeken naar het gebruik van ict in het primair en voortgezet onderwijs 
laten zien dat de traditionele, op het aanleren en oefenen van vaardigheden gerichte, 
toepassingen de boventoon voeren (Hulsen et al., 2005; Smeets & Mooij, 2001; Wil-
liams, Coles, Wilson, Richardson, & Tuson, 2000). Smeets (2005) onderzocht de 
bijdrage van ict aan krachtige leeromgevingen in groep acht van het basisonderwijs. 
Uit het onderzoek blijkt dat naarmate de leeromgeving krachtiger is en leraren de 
beschikking hebben over meer computers, de kans groter is dat leraren gebruik maken 
van open ict-toepassingen waarbij leerlingen zelf kennis moeten construeren. Over 
het geheel genomen, levert het gebruik van ict echter slechts een zeer beperkte bijdra-
ge aan krachtige leeromgevingen. 
 
Randvoorwaarden: schoolfactoren en leraarfactoren 
Om leraren in staat te stellen ict in hun lessen in te zetten en om de inzet van ict te 
stimuleren, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. In het model ‘Vier 
in balans’ zijn vier groepen factoren opgenomen: apparatuur, programmatuur, des-
kundigheid en visie. Scrimshaw (2004) heeft op basis van literatuurstudie een aantal 
randvoorwaarden in kaart gebracht. Hij noemt de rol van de schoolleider, planning en 
visieontwikkeling, beschikbaarheid van apparatuur, deskundigheidsbevordering en 
ondersteuning. 
 
Leraarfactoren zijn echter van grotere invloed op de inzet van ict dan randvoorwaar-
den op schoolniveau, zo blijkt uit onderzoek (Ertmer, 1999; Smeets & Sontag, 2003; 
Smeets, Braam, & Van Gennip, 2004; Van Gennip, Braam, & Smeets, 2005). Het is 
dan ook van groot belang leraarfactoren op te nemen in het onderzoek. Relevante 
factoren zijn de attitudes, de vaardigheden en het zelfvertrouwen van leraren (Becta, 
2004; Scrimshaw, 2004; Veen, 1994; Ten Brummelhuis, 1995). Daarnaast zijn ook 
factoren van belang als technologische vernieuwingsgezindheid (Van Braak, 2001; 
Van Braak, Tondeur, & Valcke, 2004) en ‘persoonlijk ondernemerschap’ (Drent, 
2005), geoperationaliseerd door communicatie- en samenwerkingsvaardigheden. 
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1.3 Opzet van het ontwikkelproject 
 
Zoals al beschreven staan er twee hoofddoelen centraal: 1) het ontwikkelen van een 
instrument voor leraren en 2) ervaring opdoen met het afnemen van dit instrument bij 
groepen leraren. Dit betekent dat het project is opgebouwd uit de volgende onderde-
len. 
1. Het ontwikkeltraject: het komen tot een inhoudelijk kader en het operationaliseren 

daarvan tot een instrument in een aantal items. 
2. Uitproberen van het instrument: voorleggen van het instrument aan groepen lera-

ren, ervaring opdoen met manieren van dataverzameling.  
3. Analyse van resultaten. 
4. Suggesties voor optimalisering van instrument.  
 
 
1.4 Leeswijzer  
 
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het inhoudelijk kader is ontwikkeld en hoe dit 
heeft geresulteerd in een meetinstrument.  
In de hoofdstukken 3 tot en met 8 worden de resultaten van de pilot beschreven. In de 
hoofdstukken 3, 4 en 5 staan de achtergrondkenmerken, visie en randvoorwaarden en 
een schaal voor lesgeven in het algemeen. In hoofdstuk 6 worden de items van de 
diverse aspecten van het didactisch handelen beschreven. Hoofdstuk 7 handelt over 
de analyse van de schalen. De samenhang van deze schalen met de overige onder-
zochte variabelen is in hoofdstuk 8 weergegeven.  
Hoofdstuk 9 bevat een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de pilot en 
aanbevelingen hoe het meetinstrument verbeterd kan worden. 
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2  Ontwikkeltraject  
 
 
 
 
2.1 Werkwijze 
 
Bij de ontwikkeling van het inhoudelijk kader en het instrument is allereerst een 
vergelijking gemaakt van een reeks vragenlijsten die reeds beschikbaar zijn1. Zie 
bijlage 3 voor deze vergelijking. Deze vergelijking heeft een aantal aandachtpunten 
opgeleverd die bij het maken van het instrument een rol hebben gespeeld. 
 
Tijdens het ontwikkeltraject is diverse malen overlegd met de Klankbordgroep be-
staande uit Mirjam Brand (Pabo Domstad), Alfons ten Brummelhuis (Ict op School), 
Robert Jan Simons (IVLOS), M. Keulen (OCW) en Dirk van de Veen (Hogeschool 
van Utrecht).  
 
De onderzoekers hebben advies ingewonnen bij twee externe deskundigen.  
• dr. Marijke Kral, ‘Leren met ict – digitale didactiek’ bij de Faculteit Educatie van 

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; 
• prof. dr. Johan van Braak, docent aan Vakgroep Onderwijskunde van de Universi-

teit Gent en onderzoeker van ict-gebruik in het onderwijs. 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op: 
• Het inhoudelijk kader: didactisch handelen (2.1); 
• het instrument concreet (2.2); 
• wijzen van respondentbenadering (2.3). 
 
 
2.2 Inhoudelijk kader: didactisch handelen 
 
In deze paragraaf wordt het inhoudelijk kader beschreven zoals dat uiteindelijk uit de 
beraadslagingen naar voren is gekomen.  
In paragraaf 1.1 werden de vragen opgesomd waarop Ict op School antwoord wenst te 
krijgen via het te ontwikkelen instrument. Met het te ontwikkelen instrument moet 
daarom het volgende in kaart gebracht kunnen worden:  

                                                   
1  ICT-onderwijsmonitor; TNS Nipo; Gebruik digitale leerobjecten ILSVoortgezet onderwijs (Hogeschool 

Arnhem Nijmegen), Webenquête Samen deskundiger, Gentse vragenlijst Lager onderwijs; SITES 2006 
Second Information Technology In Education Study. 
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• de visie van leraren op hoe leerlingen leren en hoe de leeromgeving ingericht zou 
moeten worden; 

• hoe leraren NU didactisch handelen (ook met ict) en in welke mate leraren ver-
wachten dat hun (ict) didactisch handelen in de Toekomst verandert;  

• de perceptie van de randvoorwaarden in relatie tot didactisch handelen (met ict), 
wat betekent dit voor de ondersteuningsbehoeften van leraren en onder welke 
voorwaarden verandert het didactisch handelen (met ict)?  

 
Bovenstaande leidt tot de inhoudelijke opbouw van het instrument zoals weergegeven 
in figuur 2.1. 
 
 
Figuur 2.1 – De bouwstenen van het te ontwikkelen instrument voor leraren 

voorwaarden
a. apparatuur
b. programmatuur / content
c. deskundigheid leraar
d. visieontwikkeling
e. vaardigheden leerlingen
f. deskundigheid in school

a. kennisoverdracht |  
kennisconstructie

b. individueel | samenwerken
c. zonder ict | met ict

nu toekomst 

a. kennisoverdracht | 
kennisconstructie

b. individueel | samenwerken
c. zonder ict | met ict

Visie
hoe leerlingen leren
en inrichting leeromgeving

didactisch handelen
arrangeren condities voor leren

 
 
 
Het middendeel van bovenstaand figuur omvat het didactisch handelen. De essentie 
van het leraarschap is het arrangeren van leersituaties voor leerlingen. Bij het arran-
geren van leersituaties – didactisch handelen– spelen onder meer de volgende aspec-
ten een hoofdrol (vgl. ‘lerend veelvlak’): 
• de leerinhoud en leerdoelen; 
• de individuele leerling en zijn kenmerken; 
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• de leerlingen als groep; 
• de leerprocessen die beoogd worden (individueel of samenwerkend leren?; kennis-

opname of kennis- of betekenisconstructie?); 
• de leerbronnen: de te kiezen leermiddelen waaronder ict. 
Bij het inrichten van leersituaties voor leerlingen ‘jongleert’ de leraar met deze aspec-
ten. Didactisch handelen betekent (impliciete) keuzen maken. Daarbij spelen de ken-
merken van individuele leerlingen en de groep een rol. Verder staan de leerdoelen en 
leerinhoud centraal. Het didactisch handelen zal mede hierop afgestemd zijn.  
 
Het te ontwikkelen instrument richt zich op het handelen van de leraar met betrekking 
tot de beoogde leerprocessen en de inzet van leerbronnen. Bij de beoogde leerproces-
sen gaat het om de vraag: staat de opname van kennis via overdracht door de leraar 
centraal of wordt de lerende de kans gegeven zelf kennis (betekenis) op te bouwen 
door een eigen actieve inbreng? Het gaat hier om de dimensie ‘kennisoverdracht 
versus betekenis- of kennisconstructie’.  
Een andere keuze is of de leraar stimuleert of de leerlingen voornamelijk individueel 
aan de slag gaan of dat er vooral wordt samengewerkt tussen lerenden. Om de dimen-
sie ‘individueel versus samenwerkend leren’ gaat het hier. Verder kiest de leraar voor 
het al dan niet laten gebruiken van ict door de leerlingen (‘leerbron’).  
De leraar moet dus bij het arrangeren van leersituaties op drie basisdimensies keuzen 
maken: ‘kennisoverdracht versus kennisconstructie’, ‘individueel versus samenwer-
ken (Roelofs e.a., 2000; Kirschner, 2006) en ‘zonder of met ict’. Schematisch kunnen 
deze posities worden weergeven in figuur 2.2. 
 
De combinatie van de twee basisdimensies (‘kennisoverdracht versus kennisconstruc-
tie’) en (‘individueel versus samenwerken’) levert vier kwadranten op:  
1. kennisoverdracht via individueel werken; 
2. kennisoverdracht via samenwerken; 
3. kennisconstructie via individueel werken; 
4. kennisconstructie via samenwerken. 
 
Deze voorstelling van zaken doet recht aan het gegeven dat de diverse wijzen van 
didactisch handelen complementair (kunnen) zijn en elkaar niet per definitie uitslui-
ten. Met het te ontwikkelen instrument kan het handelen van leraar op elk hoofdon-
derdeel in beeld worden gebracht. Een leraar wordt daarmee niet in één hokje gestopt. 
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Figuur 2.2 – Dimensies van didactisch handelen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ict? 
Het is niet ongebruikelijk om in vragenlijsten (bijvoorbeeld: Sites) items voor te 
leggen waarin eerst naar de frequentie van een didactisch handelwijze wordt gevraagd 
waarna de vraag volgt of men dit met of zonder ict doet. Besloten is in het instrument 
ook didactische handelwijzen als item op te nemen waarbij ict als element is opge-
nomen (bijvoorbeeld ‘bij het maken van een werkstuk laat ik leerlingen internet ge-
bruiken’). De Klankbordgroep heeft vastgesteld dat het instrument items over didac-
tisch handelen bevat zonder en met ict daarin geïntegreerd. Daarbij is de suggestie 
gedaan meer items zonder ict dan en met ict op te nemen. 
 
Toekomst 
Doel is naast het huidige didactisch handelen ook het didactisch handelen in de toe-
komst in kaart te brengen. Zo kunnen eventuele verschuivingen op het spoor worden 
gekomen. Dit wordt nagegaan voor elke combinatie van dimensies. Het didactisch 
handelen kan veranderen doordat omstandigheden wijzigen: leerlingen worden an-
ders, leermaterialen veranderen of de leerinhoud. In het conceptueel model staat 
daarom naast het blok didactisch handelen NU het blok didactisch handelen TOE-
KOMST. 
 

Kennis-
overdracht

Kennis-
constructie

individueel

samenwerken

Zonder ict

Met ict

Didactisch handelen

NU TOEKOMSTNU TOEKOMST

NU TOEKOMST
NU TOEKOMST
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Verschuivingen in didactisch handelen die worden geconstateerd, kunnen een aanwij-
zing vormen voor andere ondersteuningsbehoeften van leraren.  
 
Visie op hoe leerlingen leren en de inrichting van de leersituatie 
In de literatuur wordt de mogelijk opkomst van ‘de nieuwe leerling’ geschetst. Deze 
is grofweg te typeren als iemand die voorkeur heeft voor leren in levensechte situa-
ties, waarin simultaan allerlei dingen plaatsvinden (‘multitasking’), in een speelse 
sfeer, en waarbij zo veel mogelijk (digitaal) contact onderhouden worden met vrien-
den en vriendinnen. Het leren van ‘de óude leerling’ wordt meer gekenmerkt door het 
maken van schoolse vraagstukken, die sterk (voor)gestructureerd zijn en ook zo wor-
den aangeboden, waaraan grotendeels individueel wordt gewerkt, achter elkaar, stapje 
voor stapje. De nieuwe leerling zou met dit laatste onderwijsaanbod niet langer te 
motiveren zijn. In het instrument is daarom plaats ingeruimd voor de beeldvorming 
van leraren over hun (toekomstige) leerlingen.  
 
 
2.3 Het instrument concreet 
 
Bovenstaand kader vormde de leidraad voor het concretiseren van het instrument in 
een aantal items. Daarbij gaat het om de volgende itemblokken. 
1. Hoe leerlingen het beste leren (‘visie leraren’).  

In dit blok is een aantal items geformuleerd die aansluiten op:  
a. In mijn onderwijs vind ik het belangrijk dat leerlingen..  
b. Mijn leerlingen zijn in staat om .. (deel van de items ontleend aan Smeets, 

2000). 
2. Onderwijs geven.  

Hier komen de bovengenoemde vier vormen van didactisch handelen aan de orde. 
De items staan in random volgorde. Het gaat om items die betrekking hebben op: 
a. kennisoverdracht en individueel werken (6 items); 
b. kennisoverdracht en samenwerken (4 items);  
c. kennisconstructie en individueel werken (5 items); 
d. kennisconstructie en samenwerken (4 items). 
Gevraagd wordt hoe vaak leraren nu zo didactisch handelen, of ze dit willen veran-
dering en of ict hierbij hulp kan bieden. 
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3. Onderwijs geven met ict.  
In dit blok komen dezelfde vier vormen van didactisch handelen:weer aan de orde 
alleen gaat het dan om items met ict.  
a. kennisoverdracht en individueel werken met ict (6 items); 
b. kennisoverdracht en samenwerken met ict (4 items);  
c. kennisconstructie en individueel werken met ict (4 items); 
d. kennisconstructie en samenwerken met ict (4 items). 
Er wordt gevraagd in welke mate leraren nu zo handelen (frequentie) en of zij dit 
willen veranderen. 

4. Lesgeven algemeen  
De items die in dit blok staan, hebben betrekking op de organisatie en inrichting 
van het onderwijs door de leraar. Deze elf items komen uit een internationaal on-
derzoek (Sites), zodat er een internationale vergelijking kan plaatsvinden. 

5. Waarvoor is in de toekomst aandacht nodig.  
Aan de leraren is gevraagd op welk gebied er in de toekomst verandering nodig is. 
Welke randvoorwaarden zijn niet (voldoende) aanwezig. Zijn deze randvoorwaar-
den (6) in balans. Vier van deze items zijn afgeleid van ‘Vier in Balans’.  

 
Verder zijn er vragen naar achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht, welke groep 
de leraar les geeft en welk vak hij of zij geeft. Ook is er gevraagd hoeveel uur de 
leraar besteedt achter de computer voor het werk (binnen en buiten de les) en of hij of 
zij vakspecifieke software in de les gebruikt. 
 
Test 
Bij het maken van een compact instrument moesten keuzen worden gemaakt en zijn 
enkele versies de revue gepasseerd. Binnen bovengenoemde blokken is een aantal 
items bedacht. Soms zijn ook items uit bestaande schalen overgenomen of als ver-
trekpunt genomen. De items zijn voorgelegd aan de adviseurs en aan Ict op School. 
Een deel van de items is op inhoudelijke gronden verwijderd. Bovendien is strikt de 
hand gehouden aan de tijd die het beantwoorden mocht vergen, zodat het aantal tot 
een minimum is beperkt. Inhoudelijk gezien zijn de kleine aantallen jammer gezien 
het pilotkarakter van het instrument.  
Na selectie van de items is met de kernvragenlijst (schriftelijk) proefgedraaid op een 
zevental studenten lerarenopleiding (eerste graad). De gesignaleerde onduidelijkhe-
den werden daarna verholpen. De beoogde tijd voor het invullen van de vragenlijst 
bleek te kloppen (een kwartier). 
Hierna is een webenquête gemaakt van de vragenlijst onder de titel ‘Onderwijs geven, 
Nu en in de toekomst’ . De vragenlijst is als bijlage toegevoegd. 
 
 



Didactisch handelen en ict 13

2.4 Respondentbenadering 
 
Accentverschuiving 
Zoals aangegeven heeft het onderzoek het karakter van een pilot waarbij ook geëxpe-
rimenteerd zou worden met diverse wijzen van data verzamelen. Vanwege het tijdpad 
en de uitdrukkelijke wens om in september 2006 te beschikken over de resultaten, 
konden de voornemens op dit vlak maar ten dele worden uitgevoerd. Het vinden van 
een inhoudelijk kader dat de instemming van alle betrokkenen had, heeft meer denk- 
en overlegtijd gevraagd dan oorspronkelijk was voorzien. Enkele keren moesten 
daarom de plannen worden herzien. De grootsopgezette indirecte benadering van 
leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs (via schoolleiding of ict-coördinator), 
moest vervallen. Achteraf gezien is dit niet erg vanwege de ontwikkelstatus van de 
vragenlijst. Het is wijs om eerst op beperktere schaal ervaring op te doen met het 
instrument. Dit kan dan aanleiding geven tot bijstelling van items. Grootschalige 
dataverzameling veronderstelt een uitontwikkeld instrumentarium.  
 
In overleg met de opdrachtgever is besloten toch data te verzamelen in juli 2006, een 
periode waarin een deel van de scholen al vakantie heeft dan wel het schooljaar aan 
het afsluiten is. De nadruk kwam te liggen op het toetsen van de deugdelijkheid van 
het instrument en niet op de representativiteit van de uitkomsten.  
 
Wijze van dataverzameling 
In eerste instantie zijn ict-coördinatoren uit het ICT-onderwijspanel plus ict-
coördinatoren / directeuren / leraren bekend via Ict op School (samenwerkingsprojec-
ten) gevraagd medewerking te verlenen. Daarbij was het de bedoeling dat de coördi-
nator andere teamleden zou vragen mee te doen. Deze eerste ronde heeft plaatsge-
vonden kort voor de zomervakantie van 2006. Dit leverde erg weinig respons op.  
Vervolgens zijn, ook nog voor de zomervakantie, scholen uit het noorden van het 
land (laatste vakantiegangers) door het ITS gebeld met de vraag of leraren bereid 
waren mee te werken aan het onderzoek. Ook bij deze benadering bleek de animo niet 
groot. Uiteindelijk heeft dit voor de vakantie een respons opgeleverd van 131 leraren: 
66 leraren basisonderwijs en 65 leraren voortgezet onderwijs. 
Na de zomervakantie zijn nog eens circa 150 leraren per mail benaderd die deel uit 
maken van het ICT-onderwijspanel van het ITS. Dit leverde een respons op van 64 
respondenten. 
 
Gezien de lastige periode (zomervakantie) waarin de respondenten moesten worden 
benaderd, is in overleg met de opdrachtgever besloten dat elke respondent die de hele 
lijst invult, een cadeaubon van € 10 ontvangt.  
De vragenlijst is afgenomen via een webenquête. Iedere deelnemer heeft een link 
toegestuurd gekregen en een persoonlijk wachtwoord om in te loggen. 
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Feedback didactisch handelen 
Een andere stimulans om medewerking te verkrijgen, was dat respondenten een te-
rugkoppeling van hun didactisch profiel krijgen. In de bijlage staat hier een voorbeeld 
van2. 
 

                                                   
2  Het is de bedoeling de terugkoppelingsvorm in een volgende editie te verbeteren. Omdat het didactisch 

handelen is opgedeeld in kwadranten, kan dat handelen van leraren voorgesteld worden als positiebepa-
lingen in een assenstelstel. Binnen deze ruimte kan bovendien de positie van de leraar nu en de verwachte 
positie in de toekomst worden weergegeven. Daarmee wordt dan de discrepantie of afstand tussen nu en 
toekomst zichtbaar. 
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3  Achtergrondkenmerken 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
Uiteindelijk hebben 93 leraren uit het basisonderwijs en 102 leraren uit het voortgezet 
onderwijs de vragenlijst ingevuld. In dit hoofdstuk wordt in 3.1 de respondentgroep 
beschreven. In 3.2 komt het computergebruik en het gebruik van vakspecifieke soft-
ware door leraren aan de orde. 
 
 
3.2 Beschrijving respondentgroep 
 
Type onderwijs 
In tabel 3.1 staat een overzicht van de groepen waarin de leraren in het basisonderwijs 
lesgeven. Er zijn leraren die zowel in de onderbouw als in de bovenbouw lesgeven.  
 
 
Tabel 3.1 – Aantal leraren basisonderwijs onderbouw en bovenbouw, in procenten 
(meer antwoorden mogelijk) (n=93) 
 
 % 

basisonderwijs groep 1-4 42 
basisonderwijs groep 5-8 72 

 
 
Drie vijfde van de leraren in het voortgezet onderwijs geeft zijn of haar vak in de 
bovenbouw van de havo of het vwo. De andere leerjaren en niveaus zijn gelijk ver-
deeld met 36 procent en 37 procent (tabel 3.2). 
 
 
Tabel 3.2 – Aantal leraren in verschillende typen voortgezet onderwijs, in procenten 
(meer antwoorden mogelijk) (n=102) 
 
 % 

voortgezet onderwijs, vmbo, leerjaar 1 en 2 37 
voortgezet onderwijs, vmbo, leerjaar 3 en 4 36 
voortgezet onderwijs, havo/vwo, leerjaar 1 en 2 36 
voortgezet onderwijs, havo/vwo, leerjaar 3 en hoger 58 
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Type onderwijs waarvoor de vragenlijst is ingevuld 
Voor het basisonderwijs is de vragenlijst merendeels door leraren van groep 5 tot en 
met groep 8 ingevuld. In het voortgezet onderwijs is de groep leraren van havo/vwo 
leerjaar 3 en hoger oververtegenwoordigd, leerjaar 1 en 2 van ditzelfde havo/vwo is 
slechts door 16 procent van de leraren vertegenwoordigd (tabel 3.3). 
 
 
Tabel 3.3 – Type onderwijs waarvoor de vragenlijst is ingevuld, in procenten 
 
 % 

basisonderwijs groep 1-4 32 
basisonderwijs groep 5-8 68 

totaal n basisonderwijs (100%) 93 

voortgezet onderwijs, vmbo, leerjaar 1 en 2 21 
voortgezet onderwijs, vmbo, leerjaar 3 en 4 24 
voortgezet onderwijs, havo/vwo, leerjaar 1 en 2 16 
voortgezet onderwijs, havo/vwo, leerjaar 3 en hoger 40 

totaal n voortgezet onderwijs(100%) 102 

 
 
Vak  
Van de leraren in het voortgezet onderwijs die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 
bijna één vijfde wiskunde. Weinig biologieleraren hebben de vragenlijst ingevuld 
(tabel 3.4). De leerkrachten moderne vreemde talen en aardrijkskunde zijn met een 
tiende vertegenwoordigd (respectievelijk 11 procent en 12 procent). 
 
 
Tabel 3.4 – Aantal leraren per vak in het voortgezet onderwijs, in procenten (meer 
antwoorden mogelijk) 
 
 % 

Nederlands 9 
moderne vreemde talen 11  
Wiskunde 18  
Natuurkunde, scheikunde 9  
Biologie 4  
Aardrijkskunde 12  
Geschiedenis 6 
Economie 5  
een ander vakgebied 25  
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Leeftijd 
Leraren van verschillende leeftijdscategorieën hebben deelgenomen aan de weben-
quête. Leraren van 60 jaar of ouder zijn weinig vertegenwoordigd met slechts 6 pro-
cent in het voortgezet onderwijs en helemaal niet in het basisonderwijs. In het voort-
gezet onderwijs hebben meer ouderen dan jongere leraren meegedaan. 
 
 
Tabel 3.5 – Leeftijd van leraren in categorieën, naar onderwijstype, in procenten 
 
 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

tot 29 jaar 20 12 
30-39 jaar 32 15 
40-49 jaar 23 30 
50-59 jaar 25 37 
60 jaar en ouder  6 

totaal n (100%) 93 102 

 
 
Geslacht 
In het basisonderwijs is drie kwart van de ondervraagden vrouw (tabel 3.6). In het 
voortgezet onderwijs is het merendeel (66 procent) van de respondenten man. 
 
 
Tabel 3.6 – Geslacht van leraren, naar onderwijstype, in procenten 
 
 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

man 25 66 
vrouw 75 34 

totaal n (100% 93 102 

 
 
3.3 Omvang en aard van ICT-gebruik 
 
Omvang computergebruik (buiten de les)  
De meeste leraren in het basisonderwijs (66 procent) werken per week 1 tot 9 uur 
buiten de les achter de computer voor het werk. Meer dan de helft van de leraren in 
het voortgezet onderwijs besteedt per week meer dan 10 uur achter de computer voor 
schoolwerkzaamheden buiten de les (tabel 3.7). 
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Tabel 3.7 – Omvang computergebruik (buiten de les) van leraren, naar onderwijsty-
pe, in procenten 
 
 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

nooit 0 0 
1-4 uur 34 15 
5-9 uur 32 30 
10-19 uur 28 37 
20 of meer uur 5 18 

totaal n (100%) 93 102 

 
 
Omvang computergebruik (tijdens de les) 
Een kwart van de leraren in het voortgezet onderwijs gebruikt nooit de computer 
tijdens de les. In het basisonderwijs ligt dit percentage aanzienlijk lager (6 procent), 
zoals blijkt uit tabel 3.8. Bijna de helft werkt zowel in het basis- als in het voortgezet 
onderwijs 1 à 4 uur per week met een computer in de les. Een klein deel van de lera-
ren gebruikt meer dan 20 uur de computer tijdens de les. 
 
 
Tabel 3.8 – Omvang van het computergebruik voor werk per week (tijdens de les) in 
categorieën, naar onderwijstype, in procenten  
 
 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

nooit 8 26 
1-4 uur 45 45 
5-9 uur 23 13 
10-19 uur 20 13 
20 of meer uur 5 4 

totaal n (100%) 92 101 

 
 
Gebruik van vakspecifieke software  
Vakspecifieke software wordt redelijk veel door leraren ingezet. Slechts een klein 
deel gebruikt dit nooit. Het grootste deel van de ondervraagde leraren (36 procent) 
past enkele keren per jaar vakspecifieke software toe, zo blijkt uit tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 – Mate van gebruik van vakspecifieke software door leraren voorgezet 
onderwijs, in procenten* 
 
 % 

nooit 15 
enkele keren per jaar 36 
maandelijks 27 
wekelijks 16 
dagelijks 6 

totaal (100%) 98 
 
* De vraag is alleen gesteld aan leraren in het voortgezet onderwijs. 
 
 



 Didactisch handelen en ict  20 

 
 
 
 



Didactisch handelen en ict 21

4  Visie en randvoorwaarden 
 
 
 
 
In 4.1 worden de resultaten gepresenteerd van de opvattingen van leraren over de 
inrichting van de leersituatie. In de volgende paragraaf komen de opvattingen van 
leraren over de vaardigheden van leerlingen aan de orde. De randvoorden worden 
beschreven in 4.3.  
Waar in het vervolg gesproken wordt over ‘leraren’ bedoelen we steeds de leraren die 
deelnamen aan het onderzoek en waarvan de achtergrondkenmerken staan in hoofd-
stuk 3. 
 
 
4.1 Opvattingen over de inrichting van de leersituatie 
 
De factoranalyse onderscheidt twee factoren, een dynamische leeromgeving en een 
gestructureerde leeromgeving (zie bijlage 4, tabel 1). In de factoranalyse zijn alle 
items meegenomen.  
Leraren in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs hechten er veel belang 
aan dat leerlingen met elkaar samenwerken, kunnen experimenteren en veel informa-
tiebronnen kunnen gebruiken. In het basisonderwijs vinden leraren het belangrijk dat 
leerlingen leerstof krijgen met veel beeldmateriaal (tabel 4.1). De items behorend bij 
‘dynamische leeromgeving’ worden over het algemeen belangrijk gevonden door 
leraren in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Dit geldt in mindere 
mate voor spelend leren met games en adventures en in het basisonderwijs voor el-
kaar buiten school helpen via mobiel, MSN en e-mail. 
Uit tabel 4.1 blijkt dat bijna alle deelnemende leraren het belangrijk vinden dat leer-
lingen in een rustige leeromgeving kunnen werken, dat leerlingen gerichte opdrachten 
krijgen en dat er veel met de leerstof geoefend wordt. Bijna drie kwart van de leraren 
vindt dat een leerling stap voor stap instructie moet krijgen. Ook aan de schaal ‘ge-
structureerde leeromgeving’ wordt veel waarde gehecht door leraren in het basison-
derwijs en in het voortgezet onderwijs. 
Concluderend kan er, volgens de resultaten in tabel 4.1, gesteld worden, dat leraren 
bij voorkeur kiezen voor een combinatie van een dynamische en een gestructureerde 
leeromgeving. Wel zijn er bij de schaal ‘dynamische leeromgeving’ meer items waar 
leraren minder vaak mee instemmen. 
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Tabel 4.1 – Opvattingen van leraren over de inrichting van de leersituatie, naar 
onderwijstype, in procenten* 
 
 basisonderwijs (n=93) voortgezet onderwijs (n=102) 

Ik vind het belangrijk dat 
leerlingen: 

mee 
oneens 

niet mee 
oneens, niet 

mee eens 

mee 
eens 

mee 
oneens 

niet mee 
oneens, niet 

mee eens 

mee 
eens 

Dynamische leeromgeving       
Met elkaar samenwerken 3 3 94 4 4 92 
Kunnen experimenteren 4 4 91 3 5 92 
Veel informatiebronnen kun-
nen gebruiken 4 4 91 2 7 91 

Leerstof krijgen met veel 
beeldmateriaal 3 2 95 3 18 79 

Multimedia (audio, video, 
graphics) kunnen gebruiken 8 3 89 3 15 82 

Eigen onderwerpen kiezen om 
te leren 6 20 73 14 32 54 

Meer dingen tegelijkertijd 
kunnen doen 22 24 55 23 23 55 

Steeds internet bij de hand 
hebben 22 24 55 27 27 45 

Elkaar buiten school helpen, 
via mobiel, MSN, e-mail 43 37 20 10 28 62 

Spelend leren met games en 
adventures 34 33 32 29 45 25 

       
Gestructureerde leeromgeving       
In een rustige leeromgeving 
werken 4 1 95 3 4 93 

Veel met de leerstof oefenen 4 4 91 2 5 93 
Gerichte opdrachten krijgen 3 14 83 1 8 91 
Stap voor stap instructie krij-
gen 13 16 71 13 15 73 

 
*  De antwoordcategorieën zijn ingedikt: helemaal mee oneens en mee oneens = mee oneens en hele-

maal mee eens en mee eens = mee eens. 
 
 
Theoretisch kunnen er twee dimensies worden onderscheiden voor de opvattingen 
van leraren over de inrichting van de leersituatie, dynamische leeromgeving en ge-
structureerde leeromgeving. Voor beide dimensies is een betrouwbaarheidsanalyse 
uitgevoerd. De alfa’s zijn hoog genoeg om schalen te kunnen maken. De eerste schaal 
‘dynamische leeromgeving’ bevat voornamelijk items waarin leerlingen samen aan 
het leren zijn of gaan experimenteren. Bij de tweede schaal ‘gestructureerde leerom-
geving’ zijn de leerlingen individueel aan het werk met gerichte opdrachten. Uit de 
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gemiddelden van de twee schalen kan opgemaakt worden dat leraren positiever den-
ken over een gestructureerde leeromgeving dan over een dynamische leeromgeving, 
al is dit verschil niet significant. De gemiddelden voor basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs zijn nagenoeg gelijk. 
 
 
Tabel 4.2 – Betrouwbaarheidsanalyse voor opvattingen van leraren in het basison-
derwijs over de inrichting van de leersituatie, naar onderwijstype * 
 
 basisonderwijs (n=93) voortgezet onderwijs (n=102) 

 alfa gemid-
delde 

standaard-
deviatie 

alfa gemid-
delde 

standaard-
deviatie 

dynamische leeromgeving  .87 3.84 .63 .82 3.84 .58 
gestructureerde leeromgeving .84 4.28 .74 .65 4.20 .55 
 
* De schalen zijn geconstrueerd op basis van de originele vijf antwoordcategorieën.  
 
 
4.2 Opvattingen over de vaardigheden van leerlingen 
 
Leraren in het basis- en voortgezet onderwijs hebben hun mening gegeven over het 
beheersingsniveau van leerlingen op verschillende aspecten (tabel 4.3). De meeste 
bevraagde leraren in het basisonderwijs (80 procent) vinden dat de leerlingen goed in 
staat zijn om met elkaar samen te werken. In het voortgezet onderwijs is 59 procent 
hier tevreden over.  
In het basisonderwijs is 75 procent van de leraren positief over de vaardigheden van 
leerlingen in het zelfstandig uitvoeren van leertaken, in het voortgezet onderwijs is dit 
slechts 36 procent. 
Een klein percentage van de basisschoolleraren (15 procent) is tevreden over de capa-
citeit van leerlingen om complexe problemen op te lossen. Hetzelfde geldt voor het 
nadenken over hun eigen leerproces.  
De helft van de deelnemende leraren in het voortgezet onderwijs vindt dat de leerlin-
gen slecht of matig in staat zijn om zelf hun activiteiten in te plannen. Leraren in het 
basisonderwijs beoordelen dit aanzienlijk positiever. 
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Tabel 4.3 – Opvattingen van leraren in het basisonderwijs over de vaardigheden van 
leerlingen om  zelfgestuurd te leren,  naar onderwijstype, in procenten 
 
 basisonderwijs (n=93) voortgezet onderwijs (n=102) 

Mijn leerlingen zijn in staat om: 
slecht/ 
matig 

redelijk (heel) 
goed 

slecht/ 
matig 

redelijk (heel) 
goed 

Met elkaar samen te werken 5 15 80 5 36 59 
Zelfstandig leertaken uit te voeren 9 16 75 24 40 36 
Langere tijd gemotiveerd aan een 
taak te werken 11 29 60 26 46 27 

Hun eigen activiteiten te plannen 13 46 41 50 31 19 
Zelfontdekkend te leren 15 55 30 30 44 25 
Zelf verbanden te ontdekken 16 58 26 31 49 20 
Na te denken over hun eigen 
leerproces 31 53 16 47 39 14 

Complexe problemen op te lossen 18 67 15 41 40 19 
Zelf te bepalen hoe ze leren 37 53 11 40 32 27 
Zelf te bepalen wat ze leren 39 52 10 64 23 14 

 
 
Bij het uitvoeren van een factoranalyse komt er geen eenduidig beeld naar voren (zie 
bijlage 4, tabel 2). Op theoretische basis is er voor gekozen om de items over de vaar-
digheden van leerlingen samen te voegen tot één dimensie. 
 
Wanneer over alle items een betrouwbaarheidsanalyse wordt gedaan, blijkt de be-
trouwbaarheid van deze items ruim voldoende (tabel 4.4). Leraren in het basisonder-
wijs scoren gemiddeld iets hoger dan de bevraagde leraren in het voortgezet onder-
wijs (tabel 4.4) Dit betekent dat zij een positiever beeld hebben van de vaardigheden 
van leerlingen.  
 
Een aantal items komen uit een eerder gebruikte schaal van Smeets (2000) en daaraan 
zijn items toegevoegd. De items van Smeets (2000) vormden één schaal, het gaat om 
de volgende items: 
• Met elkaar samen te werken. 
• Zelfstandig leertaken uit te voeren. 
• Hun eigen activiteiten te plannen. 
• Zelfontdekkend te leren. 
• Zelf verbanden te ontdekken. 
• Complexe problemen op te lossen. 
De schaal met de zes items van Smeets is betrouwbaar voor het basisonderwijs (alfa 
.79) en voor het voortgezet onderwijs (.86). 
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Tabel 4.4 – Betrouwbaarheidsanalyse voor opvattingen van leraren over de vaardig-
heden van leerlingen, naar onderwijstype* 
 
 basisonderwijs (n=93) voortgezet onderwijs (n=102) 

 alfa gemiddelde standaard-
deviatie 

alfa gemiddelde standaard-
deviatie 

zelfgestuurd leren** .82 3.33 .52 .89 2.93 .65 

Smeets (2000) .79 3.37 .52 .86 2.99 .66 
 
*  De schalen zijn geconstrueerd op basis van de originele vijf antwoordcategorieën.  
**  Verschillen tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn significant bij .05. 
 
 
De correlatie tussen de schaal van Smeets (2000) en de overige items in de schaal 
zelfgestuurd leren is voor het basisonderwijs .66 en in het voortgezet onderwijs .79. 
Uit de hoge correlaties blijkt dat de nieuwe items toegevoegd aan de schaal van 
Smeets hetzelfde meten als de items in de schaal van Smeets. Met het oog op het 
beperken van de lengte van de vragenlijst is het statistisch en inhoudelijk verantwoord 
om de schaal van Smeets te gebruiken voor volgend onderzoek. 
 
 
4.3 Randvoorwaarden 
 
Verandering op school voor wensen met ict 
Het merendeel van de deelnemende leraren (68 procent basisonderwijs, 81 procent 
voortgezet onderwijs) geeft aan dat er op school verandering noodzakelijk is, om zijn 
of haar wensen te realiseren (tabel 4.5). 
 
 
Tabel 4.5 –:Verandering op school noodzakelijk om wensen met ict te realiseren, 
naar onderwijstype, in procenten  
 
 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

nee, dat hoeft niet 21 12 
ja, dat is nodig 68 81 
weet niet 11 7 

totaal (100%) 90 98 
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Veranderingen per gebied  
In veel basisscholen is te weinig apparatuur en programmatuur aanwezig om de wen-
sen van leraren te realiseren (tabel 4.6). Leraren zouden graag veranderingen op deze 
gebieden zien. Ook de deskundigheid in de school moet verbeteren om aan de ict-
wensen van leraren tegemoet te komen. Leerlingen beschikken volgens leraren over 
voldoende ict-vaardigheden. 
 
 
Tabel 4.6 – Gebieden waarop volgens leraren in het basisonderwijs verandering 
noodzakelijk is, in procenten (n=62) 
 
 geen niet zo veel tamelijk veel veel  heel veel 

apparatuur 3 33 30 21 13 
deskundigheid in de school 7 33 25 25 11 
visieontwikkeling 2 28 39 23 8 
eigen deskundigheid 2 44 33 16 5 
programmatuur/content 5 33 33 26 3 
ict-vaardigheden leerlingen 3 62 30 5 0 

 
 
Ook in het voortgezet onderwijs is er tekort aan apparatuur en programmatuur (tabel 
4.7). Leraren in het voortgezet onderwijs twijfelen ook meer aan hun eigen deskun-
digheid dan basisschoolleraren. In de vaardigheden van leerlingen hebben de leraren 
het meeste vertrouwen.  
 
 
Tabel 4.7 – Gebieden waarop volgens leraren in het voortgezet onderwijs verande-
ring noodzakelijk is, in procenten (n=79) 
 
 geen niet zo veel tamelijk veel veel  heel veel 

apparatuur 1 22 32 28 18 
deskundigheid in de school 3 29 28 27 14 
visieontwikkeling 1 29 32 25 13 
programmatuur/content 3 19 37 33 9 
eigen deskundigheid 5 35 30 24 5 
vaardigheden leerlingen 4 54 28 11 3 

 
 
Er is een factoranalyse uitgevoerd over alle randvoorwaarden. Voor het basisonder-
wijs kwamen er drie factoren naar voren en voor het voortgezet onderwijs één factor. 
Hierin kwam geen éénduidige lijn naar voren en om deze reden is besloten geen 
schaal te construeren. 
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5  Lesgeven algemeen 
 
 
 
 
De lesgevende activiteiten van de leraar worden beschreven in dit hoofdstuk. Het gaat 
om internationaal vergelijkbare items (SITES vragenlijst, vraag 14). In bijlage 2 zijn 
de frequenties van alle antwoordcategorieën in tabellen weergegeven. In de tabellen 
in de tekst staan alleen de percentages wekelijks en dagelijks vermeld. Ook is het 
gebruik van ict in de tabellen te zien als percentage van het totaal. 
 
Het geven van feedback en een goed ingericht klassenmanagement vindt een ruime 
meerderheid van de bevraagde leraren in het basisonderwijs van belang (tabel 5.1). 
Vier vijfde van de leraren organiseert en ondersteunt de samenwerking tussen leerlin-
gen wekelijks of dagelijks. Ook gebruikt een groot deel van de leraren (90 procent) 
wekelijks of dagelijks remediërende of verrijkende instructie voor een individuele 
leerling of een groepje leerlingen. Bij deze instructie speelt ict een belangrijke rol.  
 
 
Tabel 5.1 – Lesgeven algemeen door de leraar in het basisonderwijs, in procenten 
 
 huidige situatie  gebruik ict 

 wekelijks dagelijks nee ja 

Gebruik van klassenmanagement voor een 
ordentelijke en rustige omgeving 15 75 45 45 

Organiseren en ondersteunen van samenwer-
king tussen leerlingen 24 58 60 29 

Remediërende of verrijkende instructie aan 
individuele leerling of een groepje leerlingen 37 53 27 68 

Feedback geven aan individuele leerlingen of 
klein groepje leerlingen 35 52 72 15 

Presenteren van informatie of geven van een 
demonstratie aan de hele klas 25 24 49 41 

Gelegenheid geven tot samenwerking met 
andere leerlingen (binnen of buiten de school) 16 21 51 29 

Inrichten van zelfontdekkende- of onderzoeks-
activiteiten voor leerlingen 16 6 44 40 

Toetsen van leerresultaten 44 5 41 52 
Leerlingen gelegenheid geven voor communi-
catie met deskundigen / begeleiders van buiten 
de school 

2 2 42 19 

Begeleiden van presentaties. discussies of 
demonstraties die leerlingen voor hun mede-
leerlingen organiseren 

17 1 36 35 

Overleg met ouders over vorderingen en bege-
leiding van hun kind 12 0 61 31 
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Het presenteren van informatie of een demonstratie geven aan de hele klas gebeurt bij 
de helft van de basisschoolleraren regelmatig. Ook gebruikt twee vijfde van de lera-
ren hierbij ict. Ict wordt in het basisonderwijs het minst gebruikt bij het feedback 
geven aan leerlingen (15 procent). 
 
De helft van de respondenten in het voortgezet onderwijs stimuleert de samenwerking 
tussen leerlingen. Slechts een kwart gebruikt hierbij ict. In de tabel 5.2 is te zien dat 
slechts een klein deel van de leraren op wekelijkse basis presentaties en discussies 
begeleidt. Ook het inrichten van zelfontdekkende of onderzoeksactiviteiten voor 
leerlingen wordt niet op regelmatige basis gedaan. Wanneer één van deze activiteiten 
wel wordt georganiseerd, gebruikt de helft van de leraren ict. 
Ict wordt in het voortgezet onderwijs weinig gebruikt (12 procent) voor het klassen-
management. 
 
 
Tabel 5.2 – Lesgeven in het algemeen door de leraar in het voortgezet onderwijs, in 
procenten 
 
 huidige situatie  gebruik ict 

 wekelijks dagelijks nee ja 

Gebruik van klassenmanagement voor een 
ordentelijke en rustige omgeving 19 44 62 12 

Feedback geven aan individuele leerlingen of 
klein groepje leerlingen 33 34 67 20 

Organiseren en ondersteunen van samenwer-
king tussen leerlingen 26 26 62 25 

Presenteren van informatie of geven van een 
demonstratie aan de hele klas 29 16 46 47 

Gelegenheid geven tot samenwerking met 
andere leerlingen (binnen of buiten de school) 24 12 39 36 

Remediërende of verrijkende instructie aan 
individuele leerling of een groepje leerlingen 20 11 47 36 

Inrichten van zelfontdekkende- of onderzoeks-
activiteiten voor leerlingen 6 2 28 51 

Leerlingen gelegenheid geven voor communi-
catie met deskundigen / begeleiders van buiten 
de school 

3 2 30 28 

Begeleiden van presentaties. discussies of 
demonstraties die leerlingen voor hun mede-
leerlingen organiseren 

6 0 27 47 

Toetsen van leerresultaten 23 0 56 31 
Overleg met ouders over vorderingen en 
begeleiding van hun kind 3 0 59 29 
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Schaal items lesgeven algemeen 
Waneer er een betrouwbaarheidsanalyse wordt uitgevoerd voor alle items uit de SI-
TES vragenlijst, lijken deze schalen betrouwbaar. Voor het basisonderwijs is de alfa 
.75 en voor het voortgezet onderwijs .71. Er is tevens een factoranalyse uitgevoerd. 
Bij beide onderwijstypen komen er meer factoren uit (zie bijlage 4, tabel 3 en 4).  
De items zijn erg heterogeen. Er wordt gevraagd naar instructie, klassenmanagement, 
toetsen van resultaten, buitenschoolse activiteiten van leerlingen en overleg met ou-
ders.  
Er is toch gekozen om een schaal te construeren en deze staat dan voor ‘lesgeven 
algemeen’. De items tezamen vormen de cyclus van het lesgeven. Het gemiddelde 
van het basisonderwijs is hoger dan het gemiddelde in het voortgezet onderwijs. Dit 
betekent dat in het basisonderwijs de genoemde vormen van lesgeven vaker worden 
toegepast. 
Ook is er voor het basis- en voortgezet onderwijs een schaal geconstrueerd voor les-
geven in het algemeen mét ict. De alfa’s zijn voor het basisonderwijs .68 en voor het 
voortgezet onderwijs .75. Het gemiddelde kan liggen tussen 1 en 2. Bij een hoger 
gemiddelde wordt ict meer toegepast. 
 
 
Tabel 5.3 – Betrouwbaarheidsanalyse voor lesgeven algemeen zonder en met ict, 
naar onderwijstype* 
 

 basisonderwijs 
(n varieert tussen 88 en 89) 

voortgezet onderwijs (n=97) 

 alfa gemiddelde standaard-
deviatie 

alfa gemiddelde standaard-
deviatie 

lesgeven algemeen** .75 3.20 .61 .71 2.74 .58 
lesgeven algemeen, ict .68 1.37 .23 .75 1.33 .24 
 
*  Bij lesgeven algemeen met ict is de antwoordcategorie niet van toepassing als nee meegenomen. 
** Verschillen in gemiddelden tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn significant bij 

.05. 
 
 
De correlaties tussen beide schalen zijn berekend. In het basisonderwijs hangt lesge-
ven algemeen in heel geringe mate samen met lesgeven in het algemeen met ict (cor-
relatie .09), deze samenhang is niet te zien bij het voortgezet onderwijs (.02). 
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6  Didactisch handelen: beschrijvend 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk komen de items aan de orde die het didactisch handelen van de leraar 
beschrijven. Er wordt gekeken hoe leraren nu handelen, of ze dit in de toekomst wil-
len veranderen en of ict hierbij kan helpen. Ook zijn er items ingevuld waarin ict al is 
opgenomen. Er is gevraagd naar gebruik en gewenste verandering.  
 
Bij de vragenlijstconstructie is, wat het didactisch handelen betreft, uitgegaan van 
vier combinaties van activiteiten: kennisoverdracht en individueel werken, kennis-
overdracht en samenwerken, kennisconstructie en individueel werken en kenniscon-
structie en samenwerken. Deze wijzen van didactisch handelen sluiten elkaar niet per 
definitie uit en kunnen complementair zijn. Dit betekent dat een leraar niet in één 
hokje te plaatsen is. In de volgende paragrafen wordt gekeken hoe leraren omgaan 
met de verschillende vormen van didactisch handelen. 
De indeling is gemaakt op basis van theoretische dimensies (zie hoofdstuk 2). In 
bijlage 1 staan de tabellen met alle antwoordcategorieën.  
 
 
6.1 Kennisoverdracht en individueel werken 
 
Basisonderwijs zonder ict 
Het merendeel van de leraren in het basisonderwijs is dagelijks bezig met kennis-
overdracht en individueel werken (tabel 6.1).  
Twee vijfde van de leraren wil dat leerlingen minder vaak kennis uit leerboeken halen 
en een derde wil dat leerlingen minder vaak kennis uit leerboeken halen door ict als 
hulpmiddel te gebruiken. Ook volgen veel leraren de methode en laten zij leerlingen 
hun opdrachten vaak individueel maken. 
Uit tabel 6.1 blijkt dat bijna drie kwart van de leraren ict wil gebruiken bij het zelf-
standig werken van leerlingen aan hun taken en bij het gebruik van de methode.  
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Tabel 6.1 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisoverdracht 
en individueel werken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten (n vari-
eert van 84 tot 93) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst* 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

minder 
doen, hulp 
ict (% van 

totaal) 

meer doen, 
hulp ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

Ik laat leerlingen 
zelfstandig aan hun 
taken werken 

8 91 1 22 0 18 71 

In mijn onderwijs volg 
ik de methode 9 86 31 2 26 2 71 

In mijn onderwijs 
maken de leerlingen 
hun opdrachten indi-
vidueel 

13 84 16 2 5 2 54 

In mijn onderwijs 
halen leerlingen de 
kennis uit hun leer-
boeken 

13 79 41 6 34 6 67 

In mijn onderwijs 
wordt de leerstof door 
mij in kleine delen 
aangeboden en stap 
voor stap door de 
leerling verwerkt 

30 56 17 10 9 6 51 

In mijn onderwijs 
bepaal ik welke leer-
stof op welk tijdstip 
geleerd wordt 

38 55 29 4 14 3 31 

 
* De categorie minder doen met hulp ict zijn de respondenten die een ‘bepaald item’ minder willen gaan 

doen en daarbij ict willen gebruiken. Dit is gepercenteerd op het totaal. De categorie meer doen met hulp 
ict zijn de respondenten die een ‘bepaald item’ meer willen gaan doen en daarbij ict willen gebruiken. Dit 
is gepercenteerd op het totaal. De categorie totaal met hulp ict zijn de respondenten die ict willen gebruiken 
ongeacht of zij wel of niet willen veranderen. Deze toelichting geldt tevens voor de onderstaande tabellen 
met overeenkomstige categorieën.  

 
 
Voortgezet onderwijs zonder ict 
In het voortgezet onderwijs wordt er minder gewerkt met kennisoverdracht en indivi-
dueel werken dan in het basisonderwijs. Een derde van de leraren wil de methode 
minder gaan volgen in het onderwijs en 27 procent wil dit minder gaan doen en hier-
bij ict inschakelen (tabel 6.2).  
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Het zelfstandig aan taken werken van leerlingen wil 16 procent leraren meer doen en 
een tiende wil dit meer doen met behulp van ict. Meer dan de helft van de leraren zou 
bij de meeste vormen van kennisoverdracht en individueel werken ict als hulpmiddel 
in willen zetten. 
 
 
Tabel 6.2 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kennisover-
dracht en individueel werken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten (n 
varieert tussen 96 en 101) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

minder 
doen, hulp 
ict (% van 

totaal) 

meer doen, 
met ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

In mijn onderwijs 
halen leerlingen de 
kennis uit hun leer-
boeken 

24 57 30 3 24 3 61 

In mijn onderwijs volg 
ik de methode 30 55 34 3 27 3 65 

Ik laat leerlingen 
zelfstandig aan hun 
taken werken 

40 51 1 16 1 11 61 

In mijn onderwijs 
wordt de leerstof door 
mij in kleine delen 
aangeboden en stap 
voor stap door de 
leerling verwerkt 

35 47 9 9 7 5 54 

In mijn onderwijs 
bepaal ik welke leer-
stof op welk tijdstip 
geleerd wordt 

31 44 27 5 18 5 37 

In mijn onderwijs 
maken de leerlingen 
hun opdrachten indi-
vidueel 

52 28 20 1 11 1 51 

 
 
Basisonderwijs met ict 
Bijna alle leraren in het basisonderwijs laten leerlingen wekelijks of dagelijks op 
school oefenen met de computer en 89 procent gebruikt regelmatig vakspecifieke 
programma’s (tabel 6.3). Het gebruik van een presentatieprogramma of een digitaal 
schoolboord is vrijwel nihil, ongeveer de helft wil dit meer gaan doen. Ook laat 
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slechts 9 procent van de leraren de leerlingen wekelijks of dagelijks een instaptoets 
met de computer maken. Twee vijfde wil dit veranderen. 
 
 
Tabel 6.3 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisoverdracht 
en individueel werken met ict, in procenten (n=90) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks  ja, minder doen ja, meer doen 

Ik laat leerlingen op school/tijdens de 
les oefen en met de computer 32 64 1 37 

Ik laat leerlingen vakspecifieke 
programma’s gebruiken om leerin-
houden te oefenen 

40 49 2 30 

Ik gebruik een elektronische leerom-
geving om leerlingen aanvullende 
informatie te geven 

16 13 1 47 

Ik gebruik een digitaal schoolbord in 
de klas ter ondersteuning van mijn 
instructie 

0 4 1 56 

Ik gebruik een presentatieprogramma 
om mijn uitleg voor de groep te 
ondersteunen 

2 2 1 44 

Ik laat leerlingen een instaptoets 
maken met de computer 8 1 1 39 

 
 
Voortgezet onderwijs met ict 
In het voortgezet onderwijs maken leraren weinig wekelijks of dagelijks gebruik van 
kennisoverdracht en individueel werken met ict. De helft van de leraren zou dit meer 
willen gaan doen, zo blijkt uit tabel 6.4.  
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Tabel 6.4 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kennisover-
dracht en individueel werken met ict, in procenten (n varieert tussen 99 en 100) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks ja, minder doen ja, meer doen 

Ik laat leerlingen op school/tijdens de 
les oefenen met de computer 9 11 0 49 

Ik gebruik een elektronische leerom-
geving om leerlingen aanvullende 
informatie te geven 

11 9 0 55 

Ik laat leerlingen vakspecifieke 
programma’s gebruiken om leerin-
houden te oefenen 

15 7 0 48 

Ik gebruik een presentatieprogramma 
om mijn uitleg voor de groep te 
ondersteunen 

6 2 1 46 

Ik gebruik een digitaal schoolbord in 
de klas ter ondersteuning van mijn 
instructie 

2 1 1 51 

Ik laat leerlingen een instaptoets 
maken met de computer 1 1 0 47 

 
 
6.2 Kennisoverdracht en samenwerken 
 
Basisonderwijs zonder ict 
Bij de items geformuleerd voor kennisoverdracht en samenwerken staat de opname 
van kennis via overdracht van de leraar en het stimuleren van samenwerken centraal. 
Twee vijfde van de leraren in het basisonderwijs laat leerlingen wekelijks of dagelijks 
tijdens oefenmomenten samenwerken, de helft van de leraren wil dat leerlingen re-
gelmatig elkaars werk nakijken (tabel 6.2). De helft van de leraren wil leerlingen 
vaker in groepjes samen laten werken, zodat ze leeropdrachten uitvoeren, 29 procent 
wil dit meer doen met behulp van ict.  
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Tabel 6.5 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisoverdracht 
en samenwerken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten (n varieert 
van 84 tot 93) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

meer doen, 
hulp ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

Ik laat leerlingen in 
groepjes samen leerop-
drachten uitvoeren 

22 46 0 46 29 49 

Tijdens oefenmomenten 
laat ik de leerlingen 
samenwerken 

2 38 1 33 17 47 

Ik laat leerlingen van 
verschillend niveau 
elkaar helpen 

8 25 0 27 12 39 

Ik laat leerlingen elkaars 
werk nakijken 25 23 0 20 7 15 

 
 
Voortgezet onderwijs zonder ict 
In het voortgezet onderwijs laat 84 procent van de leraren leerlingen wekelijks of 
dagelijks samenwerken tijdens oefenmomenten (tabel 6.6). Weinig leraren laten leer-
lingen regelmatig elkaars werk nakijken. Bijna een derde laat leerlingen in groepjes 
leeropdrachten uitvoeren en leerlingen van verschillend niveau elkaar helpen. In het 
voortgezet onderwijs wil ongeveerde een derde van de leraren meer gaan werken met 
kennisoverdracht en samenwerken, een zevende wil meer op deze wijze gaan werken 
met behulp van ict. 
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Tabel 6.6 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kennisover-
dracht en samenwerken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten (n 
varieert tussen 96 en 101) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

meer doen, 
hulp ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

Tijdens oefenmomenten 
laat ik de leerlingen 
samenwerken 

37 47 0 29 16 42 

Ik laat leerlingen van 
verschillend niveau 
elkaar helpen 

19 12 1 33 12 28 

Ik laat leerlingen in 
groepjes samen leerop-
drachten uitvoeren 

21 10 0 38 21 56 

Ik laat leerlingen elkaars 
werk nakijken 11 6 1 30 14 24 

 
 
Basisonderwijs met ict 
Als het gaat om kennisoverdracht en samenwerken, werken leraren in het basison-
derwijs weinig met ict, met uitzondering van het oefenen van leerstof achter de com-
puter. Het stimuleren dat leerlingen elkaar helpen bij hun huiswerk via e-mail, MSN 
en SMS wordt niet wekelijks of dagelijks toegepast in het basisonderwijs, zo blijkt uit 
tabel 6.7. Een vijfde wil hier wel verandering in brengen. De helft van de basisschool-
leraren wil leerlingen vaker samen antwoorden laten zoeken via het internet. Ook wil 
42 procent leerlingen meer met de computer leerstof laten oefenen. 
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Tabel 6.7 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisoverdracht 
en samenwerken met ict, in procenten (n=90) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer doen

Kennisoverdracht samenwerken met ict     
Ik laat leerlingen samen achter de compu-
ter leerstof oefenen 47 14 1 42 

Ik stel vragen waarna leerlingen samen 
via internet het antwoord zoeken 4 2 1 59 

Ik stimuleer dat leerlingen elkaar helpen 
bij hun huiswerk via e-mail, MSN en 
SMS 

0 0 1 19 

Ik geef gerichte opdrachten waarna leer-
lingen samen via internet het antwoord 
zoeken 

18 0 2 53 

 
 
Voortgezet onderwijs met ict 
In het voortgezet onderwijs wordt nauwelijks op regelmatige basis gebruik gemaakt 
van ict als het gaat om kennisoverdracht en samenwerken. Gemiddeld wil twee vijfde 
wel meer gaan werken met ict voor kennisoverdracht en samenwerken, zo blijkt uit 
tabel 6.8. 
 
 
Tabel 6.8 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kennisover-
dracht en samenwerken met ict, in procenten (n varieert tussen 100 en 101) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer doen

Ik laat leerlingen samen achter de compu-
ter leerstof oefenen 6 4 0 44 

Ik stimuleer dat leerlingen elkaar helpen 
bij hun huiswerk via e-mail, MSN en 
SMS 

6 2 1 35 

Ik geef gerichte opdrachten waarna leer-
lingen samen via internet het antwoord 
zoeken 

5 1 0 47 

Ik stel vragen waarna leerlingen samen 
via internet het antwoord zoeken 7 0 0 42 
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6.3 Kennisconstructie en individueel werken 
 
Basisonderwijs zonder ict 
Bij kennisconstructie krijgt de leerling de kans zelf kennis (betekenis) op te bouwen 
door een eigen actieve inbreng. Uit tabel 6.9 blijkt dat bij de meeste leraren in het 
basisonderwijs de leerlingen wekelijks of dagelijks opdrachten uitvoeren die aanslui-
ten bij hun belevingswereld. Drie kwart van de basisschoolleraren wil dit met behulp 
van ict gaan doen. De helft van de leraren wil dit vaker doen en daarbij ict inzetten. 
Daarentegen bepalen leerlingen niet vaak de leerstof met hun eigen inbreng. Een 
vijfde van de leraren in het basisonderwijs wil dit in de toekomst meer gaan doen met 
behulp van ict. Vier vijfde van de leraren ziet ict als buikbaar hulpmiddel bij het 
zelfstandig informatie verzamelen van leerlingen. 
 
 
Tabel 6.9 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisconstructie 
en individueel werken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten (n vari-
eert van 84 tot 93) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

meer doen, 
hulp ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

Ik betrek leerlingen bij 
de evaluatie van eigen 
werk 

29 61 0 37 8 15 

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

46 34 0 69 55 78 

Ik stimuleer dat de 
leerling zichzelf doelen 
stelt 

26 15 0 67 27 33 

Ik laat leerlingen zelf-
standig informatie 
verzamelen 

57 8 0 66 61 82 

In mijn onderwijs bepa-
len leerlingen door hun 
inbreng zelf voor een 
groot gedeelte de leerstof 

7 3 1 44 21 38 
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Voortgezet onderwijs zonder ict 
Bij de helft van de leraren in het voortgezet onderwijs voeren leerlingen wekelijks of 
dagelijks opdrachten uit die volgens de leraar aansluiten bij hun belevingswereld 
(tabel 6.10), 44 procent van de leraren zou dit meer willen doen en ziet ict hierbij als 
hulpmiddel. Net als in het basisonderwijs, bepalen leerlingen in het voortgezet on-
derwijs weinig de leerstof. Een kwart van de leraren wil dit stimuleren. De helft van 
de leraren wil leerlingen vaker zelfstandig informatie laten verzamelen, 43 procent 
wil dit stimuleren met ict. Twee vijfde betrekt leerlingen regelmatig bij de evaluatie 
van hun eigen werk en eveneens rond de 40% laat leerlingen regelmatig zelfstandig 
informatie verzamelen. 
 
 
Tabel 6.10 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kenniscon-
structie en individueel werken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten 
(n varieert van 96 tot 101) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

meer doen, 
hulp ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

Ik betrek leerlingen bij 
de evaluatie van eigen 
werk 

16 24 1 40 16 29 

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

39 13 1 61 44 64 

Ik laat leerlingen zelf-
standig informatie 
verzamelen 

31 11 0 51 43 80 

Ik stimuleer dat de 
leerling zichzelf doelen 
stelt 

17 10 0 55 21 27 

In mijn onderwijs bepa-
len leerlingen door hun 
inbreng zelf voor een 
groot gedeelte de leerstof 

3 5 0 24 12 26 

 
 
Basisonderwijs met ict 
Een derde van de leraren in het basisonderwijs laat leerlingen regelmatig actuele 
bronnen zoeken op het internet, meer dan de helft wil dit meer gaan doen (tabel 6.11). 
Het aantal leraren dat wekelijks of dagelijks leerlingen laat werken aan hun portfolio 



Didactisch handelen en ict 41

is erg klein (4 procent), 44 procent van deze leraren wil dit wel meer gaan doen. Twee 
vijfde van de leraren wil leerlingen vaker selectief leren omgaan met internetbronnen. 
 
 
Tabel 6.11 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisconstructie 
en individueel werken met ict, in procenten (n=90) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer doen

Ik laat de leerling zelf actuele bronnen 
zoeken via het internet 31 3 1 54 

Als een leerling een werkstuk maakt, 
stimuleer ik dat hij/zij internet raadpleegt 
en een lijstje met geraadpleegde bronnen 
opneemt 

10 3 1 28 

Ik leer leerlingen selectief omgaan met 
internetbronnen 22 2 1 40 

Ik laat elke leerling een eigen elektronisch 
portfolio bijhouden waarin hij/zij eigen 
werkstukken kan zetten 

3 1 2 44 

 
 
Voortgezet onderwijs met ict 
Er wordt weinig met ict gewerkt gericht op kennisconstructie en individueel werken, 
in het voortgezet onderwijs (tabel 6.12). De helft van de leraren wil wel meer gaan 
doen met internetbronnen; het zoeken ernaar door leerlingen en er selectief mee om 
leren gaan.  
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Tabel 6.12 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kenniscon-
structie en individueel werken met ict, in procenten (n varieert tussen 100 en 101) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer doen

Als een leerling een werkstuk maakt, 
stimuleer ik dat hij/zij internet raadpleegt 
en een lijstje met geraadpleegde bronnen 
opneemt 

4 8 0 39 

Ik laat de leerling zelf actuele bronnen 
zoeken via het internet 11 6 0 53 

Ik leer leerlingen selectief omgaan met 
internetbronnen 8 6 0 51 

Ik laat elke leerling een eigen elektronisch 
portfolio bijhouden waarin hij/zij eigen 
werkstukken kan zetten 

2 3 0 33 

 
 
6.4 Kennisconstructie en samenwerken: samenwerkend leren 
 
Basisonderwijs zonder ict 
Bij kennisconstructie en samenwerken krijgen leerlingen de kans om kennis op te 
bouwen door een actieve inbreng in combinatie met samenwerken. In de dagelijkse 
praktijk zijn basisschoolleraren hier nog weinig mee bezig, zoals blijkt uit tabel 6.13. 
Met uitzondering van de vrijheid die leerlingen krijgen om hun leerweg in te vullen 
als zij samenwerken. Met name het contact zoeken met leerlingen buiten de school 
wordt weinig toegepast door leraren. Een groot deel wil dit meer gaan doen en ict kan 
volgens deze leraren een goed hulpmiddel zijn (45 procent). Tevens wordt ict door 
veel basisschoolleraren (69 procent) gezien als hulpmiddel voor het samen voorberei-
den en maken van werkstukken. 
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Tabel 6.13 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisconstructie 
en samenwerken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten (n varieert 
van 84 tot 93) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

meer doen, 
hulp ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

Als leerlingen samen-
werken krijgen zij veel 
vrijheid om zelf hun 
leerweg in te vullen 

34 26 1 52 40 64 

Ik laat leerlingen in 
groepjes experimenteren, 
onderzoekjes of proefjes 
doen 

12 3 0 71 35 47 

Ik laat leerlingen projec-
ten doen waarbij contact 
gezocht moet worden 
met leerlingen (en 
anderen) buiten de 
school 

2 0 0 57 45 66 

Ik laat leerlingen samen 
een werkstuk voorberei-
den en maken 

7 0 0 40 36 69 

 
 
Voortgezet onderwijs zonder ict 
Een zevende van de leraren in het voortgezet onderwijs laat leerlingen wekelijks of 
dagelijks in groepjes experimenteren, onderzoekjes of proefjes doen, 28 procent zou 
dit meer willen doen met de hulp van ict. Ook blijkt uit tabel 6.14 dat leraren leerlin-
gen nauwelijks wekelijks of dagelijks samen een werkstuk laten voorbereiden, 46% 
van de leraren doet dit enkele keren per jaar (zie bijlage 1). Drie kwart van de leraren 
in het voortgezet onderwijs wil hier wel ict bij inzetten. De helft van de leraren laat 
leerlingen nooit projecten doen waarbij contact moet worden gezocht met leerlingen 
(en anderen) buiten de school (zie bijlage 1). Het merendeel van de leraren ziet ict als 
een toegevoegde waarde voor kennisconstructie en samenwerken in het voortgezet 
onderwijs. 
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Tabel 6.14 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kenniscon-
structie en samenwerken, huidige situatie, veranderen en hulp ict, in procenten (n 
varieert van 96 tot 101) 
 
 huidige situatie veranderen hulp ict in toekomst 

 wekelijks dagelijks ja, minder 
doen 

ja, meer 
doen 

meer doen, 
hulp ict (% 
van totaal) 

totaal, 
hulp ict 

Als leerlingen samen-
werken krijgen zij veel 
vrijheid om zelf hun 
leerweg in te vullen 

23 19 1 34 21 49 

Ik laat leerlingen in 
groepjes experimenteren, 
onderzoekjes of proefjes 
doen 

11 4 1 45 28 53 

Ik laat leerlingen samen 
een werkstuk voorberei-
den en maken 

2 2 0 24 21 72 

Ik laat leerlingen projec-
ten doen waarbij contact 
gezocht moet worden 
met leerlingen (en 
anderen) buiten de 
school 

4 0 0 44 33 53 

 
 
Basisonderwijs met ict 
De computer wordt in het basisonderwijs regelmatig ingeschakeld bij het samenwer-
ken en samen leren. De helft van de leraren wil dit bovendien meer gaan doen, zo 
blijkt uit tabel 6.15. Minder populair zijn: leerlingen laten werken aan webdocumen-
ten en het aan de slag laten gaan met games en simulaties. Het aantal leraren dat dit 
wil veranderen, ligt ook lager dan bij de andere items voor kennisconstructie en sa-
menwerken, respectievelijk 27 procent en 17 procent. 
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Tabel 6.15 – Didactisch handelen leraren in het basisonderwijs bij kennisconstructie 
en samenwerken met ict, in procenten (n=90) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks ja, minder doen ja, meer doen 

Ik laat leerlingen de computer gebrui-
ken om samen te werken en te leren 42 13 1 49 

In mijn onderwijs maken leerlingen 
opdrachten met hulp van medeleerlin-
gen, internet, e-mail 

12 10 1 39 

Ik laat leerlingen samen webdocumen-
ten maken, bewerken en voor elkaar 
toegankelijk maken ( ‘Wiki’) 

1 0 1 27 

Ik laat leerlingen samen games en 
simulaties doen gerelateerd aan leer-
doelen (bijv. Simcity) 

2 0 1 17 

 
 
Voortgezet onderwijs met ict 
Bij kennisconstructie en samenwerken met ict zijn er geen grote verschillen tussen het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De computer wordt in het voortgezet 
onderwijs aanzienlijk minder gebruikt voor samenwerken en samen leren als op de 
basisschool (tabel 6.16). Ook de veranderingsbereidheid toont weinig verschillen met 
het basisonderwijs. Enig verschil is dat bijna een derde van de leraren in het voortge-
zet onderwijs meer wil gaan werken met games en simulaties gerelateerd aan leerdoe-
len. 
 
 
Tabel 6.16 – Didactisch handelen leraren in het voortgezet onderwijs bij kenniscon-
structie en samenwerken met ict, in procenten (n varieert tussen 100 en 101) 
 
 huidige situatie veranderen 

 wekelijks dagelijks ja, minder doen ja, meer doen 

In mijn onderwijs maken leerlingen 
opdrachten met hulp van medeleerlin-
gen, internet, e-mail 

9 8 0 43 

Ik laat leerlingen de computer gebrui-
ken om samen te werken en te leren 16 7 0 51 

Ik laat leerlingen samen webdocumen-
ten maken, bewerken en voor elkaar 
toegankelijk maken ( ‘Wiki’) 

1 0 0 29 

Ik laat leerlingen samen games en 
simulaties doen gerelateerd aan leer-
doelen (bijv. Simcity) 

1 0 1 30 
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7  Ontwikkeling instrument  
 
 
 
 
7.1 Schaalontwikkeling 
 
In tabel 7.1 is een overzicht weergegeven van alle schalen die zijn berekend om tot 
een bruikbaar instrument te komen. De betrouwbaarheid van een schaal wordt uitge-
drukt in Cronbach’s alfa. Deze alfa moet voor betrouwbaarheid rond de 0.7 of hoger 
zijn. Om tot een bruikbaar instrument te komen, zijn er verschillende fasen doorlo-
pen. 
 
Fase 1 
In eerste instantie zijn alle items van didactisch handelen samengenomen en is er een 
factoranalyse uitgevoerd. De schalen die vanuit theorie zijn ontwikkeld, kwamen in 
de factoranalyse niet eenduidig naar voren. Ook was er géén andere lijn te ontdekken 
in deze resultaten. 
 
Fase 2 
Er is na de onduidelijke resultaten van de factoranalyse gekozen voor de schalen die 
theoretisch zijn onderscheiden, zoals deze ook beschreven zijn in 3.4. Het gaat om:  
• kennisoverdracht en individueel werken zonder en met ict; 
• kennisoverdracht en samenwerken zonder en met ict; 
• kennisconstructie en individueel werken zonder en met ict; 
• kennisconstructie en samenwerken zonder en met ict. 
Met name voor het basisonderwijs blijken deze schalen onvoldoende betrouwbaar. 
Wanneer in de schaal voor kennisoverdracht en individueel werken de items met 
weinig spreiding (wanneer 85 procent van de antwoorden zich in één categorie be-
vindt) verwijderd zijn, bleek dit de betrouwbaarheid van de schaal voor het basison-
derwijs niet te verbeteren. De betrouwbaarheid van de oorspronkelijke schalen met ict 
blijkt ook erg laag te zijn.  
 
Fase 3 
Om inhoudelijke redenen en gezien de uitkomsten van fase 2 is er in een volgend 
stadium voor gekozen de schalen van ‘kennisoverdracht individueel werken’ en ‘ken-
nisoverdracht en samenwerken’ samen te voegen. Ditzelfde is gedaan voor de schalen 
van kennisconstructie. Het onderscheid tussen kennisoverdracht en kennisconstructie 
blijft gehandhaafd (voor de factoranalyse: zie bijlage 4, tabel 5 tot met 8). Na deze 
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samenvoeging blijken de meeste schalen voldoende betrouwbaar, met uitzondering 
van de schaal voor kennisoverdracht zonder ict in het basisonderwijs.  
Drie schalen voor het basisonderwijs zijn adequaat: 
• kennisconstructie; 
• kennisoverdracht met ict; 
• kennisconstructie met ict. 
Vier schalen voor het voortgezet onderwijs zijn bruikbaar: 
• kennisoverdracht; 
• kennisconstructie; 
• kennisoverdracht met ict; 
• kennisconstructie met ict. 
Er is factoranalyse gedaan voor de betreffende schalen. Daaruit blijkt dat het onder-
scheid in het individueel werken en samenwerken niet duidelijk zichtbaar in de ge-
vonden factoren.  
 
 
Tabel 7.1 – Betrouwbaarheidsanalyse didactisch handelen leraren in het basisonder-
wijs en voortgezet onderwijs * 
 
schaal basisonderwijs voortgezet onderwijs 

Fase 2: zonder ict   
kennisoverdracht en individueel werken (n=6) .57  .78 
kennisoverdracht en samenwerken (n=4) .44 .60 
kennisconstructie en individueel werken (n=5) .52 .71 
kennisconstructie en samenwerken (n=4) .59 .69 
   
Fase 2: met ict   
kennisoverdracht en individueel werken met ict (n=6) .53 .73 
kennisoverdracht en samenwerken met ict (n=4) .63  .61  
kennisconstructie en individueel werken met ict (n=4) .77 .77 
kennisconstructie en samenwerken met ict (n=4) .38 .59 
   
Fase 3: zonder ict   
kennisoverdracht (n=10) .54 .66 
kennisconstructie (n=9) .71 .82 
   
Fase 3: met ict   
kennisoverdracht met ict (gesloten ict) (n=10) .64 .79 
kennisconstructie met ict (open ict) (n=8) .73 .81 
 
* De schalen zijn geconstrueerd op basis van de originele vijf antwoordcategorieën. De categorie niet 

van toepassing is ingedeeld bij nooit.  
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7.2 Overzicht nieuwe schalen: kennisoverdracht en kennisconstructie 
 
De gemiddelde veranderscores in de tabel zijn berekend op basis van de antwoorden 
op de items over veranderen. Er is per item gevraagd of leraren het didactisch hande-
len willen veranderen. Bij het antwoord ja, minder doen is de score -1 toegekend, bij 
het antwoord nee, zo laten de score 0 en bij het antwoord ja, meer doen de score +1. 
Op deze manier is er voor elke schaal een gemiddelde veranderscore berekend. 
 
Voor het basisonderwijs zijn geen scores ingevuld voor kennisoverdracht, vanwege 
de onbetrouwbaarheid van de schaal. Uit tabel 7.2 blijkt dat leraren in het voortgezet 
onderwijs het hoogste gemiddelde scoren op kennisoverdracht. Kennisconstructie 
wordt in het basisonderwijs meer toegepast dan in het voortgezet onderwijs, ook is de 
veranderingsbereidheid op dit gebied hoger in de basisschool.  
 
 
Tabel 7.2 – Overzicht van gemiddelde, standaarddeviatie en gemiddelde verander-
score van de schalen kennisoverdracht en kennisconstructie met en zonder ict, naar 
onderwijstype 
 

 basisonderwijs (n varieert tussen  
60 en 92) 

voortgezet onderwijs (n varieert tussen 
71 en 100) 

 

gemid-
delde 

stan-
daardde-

viatie 

gemid-
delde 
veran-

derscore

standaard-
deviatie 

verander-
score 

gemid-
delde 

stan-
daardde-

viatie 

gemiddel-
de veran-
derscore 

standaard-
deviatie 

verander-
score 

kennisoverdracht - - - - 3.69  .55 .05  .17 
kennisconstructie** 2.99 .58  .61  .31 2.57  .69  .46  .29 
         
kennisoverdracht met 
ict* 2.34  .55  .52  .33 1.84 .60  .57  .32 

kennisconstructie met 
ict 2.19 .73  .47 .40 2.10  .73  .51  .35 

 
* Verschillen in gemiddelden tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn significant bij 

.05. 
** Verschillen in gemiddelden en gemiddelde veranderscores tussen het basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs zijn significant bij .05. 
 
 
De figuren 7.2 en 7.2 illustreren de gegevens in tabel 7.2. Uit figuur 1.2 wordt duide-
lijk dat de verschillen in gemiddelden tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
aanzienlijk zijn bij kennisconstructie en kennisoverdracht met ict. In figuur 7.2 is te 
zien dat de gemiddelde veranderscore van het basisonderwijs en het voortgezet on-
derwijs verschilt bij kennisconstructie. 
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Figuur 7.1 – Kennisoverdracht en kennisconstructie zonder en met ict, gemiddelden 
en spreiding, naar onderwijstype 
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Figuur 7.2 – Veranderscores kennisoverdracht en kennisconstructie zonder en met 
ict, gemiddelden en spreiding, naar onderwijstype 
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7.3 Correlaties tussen de vier schalen didactisch handelen 
 
De drie didactische schalen voor het basisonderwijs hangen enigermate met elkaar 
samen (tabel 7.3). De hoogste correlatie (.55) treffen we aan tussen kennisoverdracht 
met ict en kennisconstructie met ict. Deze samenhang is hoger dan de correlatie tus-
sen kennisconstructie (zonder ict) en kennisconstructie met ict (.41). Factoranalyse op 
deze drie schalen levert één schaal op, waarop kennisconstructie zonder ict de laagste 
lading heeft. 
Ook bij de didactische schalen voor het voortgezet onderwijs blijkt de correlatie tus-
sen kennisoverdracht met ict en kennisconstructie met ict (.76) het hoogst. Kennis-
overdracht hangt alleen samen met kennisconstructie (beide zonde ict). Uit een fac-
toranalyse op deze vier schalen komen twee factoren: de factor kennisconstructie en 
kennisoverdracht met ict versus de factor kennisconstructie en kennisoverdracht 
zonder ict. De schaal kennisconstructie zonder ict laadt ook op de eerste factor.  
 
 
Tabel 7.3 – Intercorrelaties tussen de vier schalen didactisch handelen, naar onder-
wijstype  
 

  basisonderwijs 
(n varieert tussen 89 en 92) 

voortgezet onderwijs 
(n varieert tussen 99 en 100) 

  
kennis-

construc-
tie 

kennis-
overdracht 

met ict 

kennis-
construc-
tie met ict

kennis-
overdracht

kennis-
construc-

tie 

kennis-
overdracht 

met ict 

kennis-
construc-
tie met ict

 kennisoverdracht nvt nvt nvt - - - - 
 kennisconstructie - - - .35** - - - 
 kennisoverdracht met ict .39** - - .06 .47** - - 
 kennisconstructie met ict .41** .55** - .08 .52** .76** - 

 
 
Uit het bovenstaande valt te concluderen dat de schaal kennisoverdracht (zonder ict) 
weinig raakvlakken toont met de overige schalen. De overige drie schalen hangen 
enigermate samen, waarbij de samenhang tussen beide ict schalen verhoudingsgewijs 
het hoogst. De relatie tussen kennisconstructie zonder ict en kennisconstructie met ict, 
blijft hier wat bij achter. Inhoudelijk gezien is het vreemd dat kennisoverdracht en 
kennisconstructie (beide met ict) samenhangen omdat het theoretisch als verschillen-
de processen worden opgevat. De inzet van ict legt hier kennelijk meer gewicht in de 
schaal. 
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8  Samenhang didactisch handelen  
 
 
 
 
8.1 Relatie met achtergrondkenmerken 
 
Alleen in het voortgezet onderwijs is er enige samenhang tussen leeftijd en de mate 
van kennisoverdracht: oudere leraren zijn wat minder geneigd tot kennisoverdracht. 
Dit is in strijd met de clichématige verwachting dat ouderen hiervoor juist wèl een 
voorkeur zouden hebben. Zie tabel 8.1. 
 
 
Tabel 8.1 – Correlaties tussen achtergrondkenmerken en de schalen didactisch han-
delen, naar onderwijstype 

  basisonderwijs 
(n varieert tussen 88 en 93) 

voortgezet onderwijs 
(n varieert tussen 97 en 100) 

  
kennis-

constructie 
kennis-

overdracht 
met ict 

kennis-
constructie 

met ict 

kennis-
over-
dracht 

kennis-
constructie

kennis-
overdracht 

met ict 

kennis-
constructie 

met ict 

 leeftijd -.08 -.02 .06 -.24** .03 .10 .03 
 geslacht -.03 -.14 -.08 .13 -.08 -.06 .02 
         
 uren computer buiten les .05 -.02 .00 -.08 .02 .22* .13 
 uren computer tijdens les .05 .01 -.08 .40** -.04 .31** .22* 

 
 
Bij leraren basisonderwijs is er geen verband tussen het aantal uren achter de compu-
ter en de didactische schalen. Leraren voortgezet onderwijs die tijdens de les meer 
uren achter de computer doorbrengen, neigen naar meer kennisoverdracht, zowel 
zonder als met ict. 
 
 
8.2 Relatie met visie, lesgeven algemeen en randvoorwaarden  
 
De visie van leraren op het leren van leerlingen en de gewenste inrichting van de 
leeromgeving hangt soms wel en soms niet samen met de mate van didactisch hande-
len. De opvatting dat de leeromgeving vooral gestructureerd zou moeten zijn, blijkt 
niet van invloed te zijn voor de diverse aspecten van het didactisch handelen. Zie 
tabel 8.2. 
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Tabel 8.2 – Correlaties tussen visie op leren van leerlingen en de schalen didactisch 
handelen, naar onderwijstype 

 basisonderwijs 
(n varieert tussen 88 en 93) 

voortgezet onderwijs 
(n varieert tussen 97 en 100) 

 
kennis-

constructie 
kennis-

overdracht 
met ict 

kenniscon-
structie met 

ict 

kennis-
over- 
dracht 

kennis-
constructie

kennis-
overdracht 

met ict 

kenniscon-
structie met 

ict 

 visie op leren        

 dynamische 
leeromgeving .29** .36** .34** -.15 -.33** .39** .39** 

 gestructureerde 
leeromgeving -.03 .08 .02 .04 .11 .05 .03 

 zelfgestuurd leren  .29** .26* .21 -.04 .21* .13 .12 

 
 
De opvatting over de wenselijkheid de leeromgeving dynamisch in te richten hangt 
zowel in basis- als voortgezet onderwijs samen met enerzijds kennisconstructie zon-
der èn met ict en anderzijds met kennisoverdracht met ict. Dat zijn alle drie vormen 
waarbij de leerling in meer of in minder mate eigen initiatief moet vertonen. 
De opvatting over ‘zelfgestuurd leren’ speelt in het basisonderwijs enigszins een rol, 
maar niet – zoals men zou verwachten – bij kennisconstructie. Dat laatste is in gerin-
ge mate wel het geval in het voortgezet onderwijs. 
 
 
Tabel 8.3 – Correlaties tussen lesgeven algemeen en de schalen didactisch handelen, 
naar onderwijstype  

 basisonderwijs  
(n varieert tussen 88 en 93) 

voortgezet onderwijs  
(n varieert tussen 97 en 100) 

 
kennis-

constructie 
kennis-

over-dracht 
met ict 

kennis-
constructie 

met ict 

kennis-
over- 
dracht 

kennis-
constructie

kennis-
overdracht 

met ict 

kenniscon-
structie met 

ict 

 lesgeven algemeen 
(zonder ict) .27** .31** .27** .17 .18 .06 .11 

 lesgeven algemeen 
(met ict)* .33** .56** .40** -.30** .27** .63** .55** 

 
* antwoordcategorieën zijn respectievelijk nee / ja 
 
 
 



Didactisch handelen en ict 55

In de pilot is gebruikt gemaakt van een aantal items rond lesgeven algemeen afkom-
stig van SITES 2006, Second Information Technology in Education Study.  
Uit tabel 8.3 blijkt dat in het basisonderwijs wel enige samenhang is tussen de schaal 
lesgeven algemeen (SITES) en de drie didactische schalen. In het voortgezet onder-
wijs is dat niet het geval.  
In beide onderwijstypen zijn er wel samenhangen tussen lesgeven algemeen met ict 
en de didactische schalen. De correlaties tussen lesgeven algemeen met ict en beide 
didactische schalen met ict zijn het hoogst, en ze zijn rond de .50. De gemeenschap-
pelijke kern ('met ict') speelt hierbij vermoedelijk een rol.  
 
Randvoorwaarden 
Uit tabel 8.4 komt naar voren dat er geen enkele significante samenhang is tussen de 
gepercipieerde randvoorwaarden en het eigen didactisch handelen van de leraar. Dat 
geldt zowel voor basis- als voor voortgezet onderwijs. 
 
 
Tabel 8.4 – Correlaties tussen randvoorwaarden en de schalen didactisch, naar on-
derwijstype  

  basisonderwijs (n=61) voortgezet onderwijs (n=79) 

  
kennis-

constructie 
kennis-

overdracht 
met ict 

kenniscon-
structie met 

ict 

kennis-
overdracht

kennis-
constructie

kennis-
overdracht 

met ict 

kenniscon-
structie met 

ict 

 apparatuur .10 -.06 -.13 .08 -.06 -.13 -.04 

 programma-
tuur/content .17 -.05 -.02 .06 .00 -.04 -.06 

 eigen deskundig-
heid .01 -.14 .15 -.08 .00 -.18 -.01 

 visieontwikkeling .07 -.02 .19 -.08 .08 .13 .17 

 vaardigheden 
leerlingen .16 -.06 .25 .04 -.01 .18 .03 

 deskundigheid in 
de school .06 .05 .20 -.12 .02 .19 .08 
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9  Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 
In dit afsluitende hoofdstuk vatten we de belangrijkste resultaten van de pilot samen 
(9.1) en schetsen we hoe een eventueel vervolg mogelijk is (9.2). 
 
 
9.1 Belangrijke uitkomsten 
 
Schalen didactisch handelen 
Er zijn voor het basisonderwijs drie in principe bruikbare schalen geconstrueerd, voor 
het voortgezet onderwijs zijn er vier. Niet alle aspecten van het inhoudelijk kader en 
de daarop gebaseerde items bleken door de data te worden bevestigd. Bij de statisti-
sche analyses kwam naar voren dat het onderscheid in 'individueel werken en sa-
menwerken' dat mede de grondslag vormde voor het formuleren van de items, niet 
traceerbaar is.  
Wel blijft het zinvol onderscheid te maken tussen de dimensie ‘kennisoverdracht en 
kennisconstructie’ en de dimensie ‘met en zonder ict’. Beide dimensies zijn volledig 
van toepassing voor het voortgezet onderwijs, maar voor het basisonderwijs blijkt de 
schaal kennisoverdracht (zonder ict) niet voldoende betrouwbaar. 
 
 
Figuur 9.1 – Gemiddelden op de schalen didactisch handelen, naar onderwijstype. 
Schalen met significante verschillen tussen onderwijstypen zijn voorzien van * 
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De intercorrelatie tussen de schalen ‘kennisoverdracht met ict’ en ‘kennisconstructie 
met ict’ blijken het hoogst te zijn. Dit wijst er op dat het theoretische onderscheid 
tussen kennisoverdracht en kennisconstructie door leraren kennelijk niet zo duidelijk 
wordt gemaakt.  
 
Veranderingsbehoefte 
De deelnemende leraren basisonderwijs willen op alle drie de onderscheiden didacti-
sche gebieden het eigen handelen veranderen. Het sterkst leeft die wens op het vlak 
van kennisconstructie zonder ict. Deze gegevens zeggen iets over de ondersteunings-
behoeften die er leven.  
In het voortgezet onderwijs ontlopen de veranderingsbehoeften op de drie domeinen 
elkaar niet veel. Wel is het zo dat er nauwelijks behoefte is om op het vlak van ken-
nisoverdracht het eigen handelen te veranderen.  
 
Relatie met andere variabelen 
Slechts een deel van de onderzochte verbanden is significant. Persoonskenmerken 
van de leraar en de tijd achter de computer hebben in deze pilot nauwelijks voorspel-
lende waarde voor het didactisch handelen. Van de visie op leren door leerlingen is 
vooral de mate waarin de leraar het belangrijk vindt een dynamische leeromgeving in 
te richten, positief van invloed op de frequentie van kennisconstructie (met en zonder 
ict) en kennisoverdracht met ict.  
De schaal lesgeven algemeen (SITES) correleert soms met didactisch handelen. Er 
zijn vooral samenhangen als ict een rol speelt bij het didactisch handelen. Ondanks de 
eerder gemaakte inhoudelijke kanttekeningen bij deze SITES-schaal, bieden de ge-
vonden correlaties enige evidentie van zogenaamde soortgenootvaliditeit. Dit betreft 
de mate waarin de scores op het ene instrument overeenkomen met de scores op een 
instrument dat dezelfde onderliggende eigenschap beoogt te meten. 
  
Randvoorwaarden 
Er bleek géén significante relatie tussen de knelpunten die men ervaart bij een aantal 
randvoorwaarden op schoolniveau en het eigen didactisch handelen. Dit lijkt erop te 
wijzen dat de omstandigheden in de school niet van invloed zijn op het didactisch 
handelen van de leraar.  
 
 
9.2 Aanbevelingen voor vervolg 
 
We constateerden dat de schalen didactisch handelen redelijk tot voldoende betrouw-
baar zijn. Maar verbeteringen zijn nog gewenst. Vanwege de gewenste afnameduur is 
bij deze pilot heel strikt gelet op het aantal items per schaal. Deze aantallen waren aan 
de lage, minimale kant. Voordat het instrument een definitiever karakter krijgt, is het 
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echter gewenst gegevens te verzamelen over het didactisch handelen met een ruimer 
aantal items. Het inhoudelijk stramien kan ongewijzigd blijven, met dien verstande 
dat het onderscheid tussen 'individueel versus samenwerken' kan vervallen. 
Ondanks diverse, intensieve pogingen data te verzamelen, is de respons aan de lage 
kant gebleven. De belangrijkste reden is dat we in de pilot pas heel kort voor de zo-
mervakantie de respondenten hebben kunnen benaderen.  
Om vergelijking met een landelijk gemiddelde te kunnen maken, moet het aantal 
waarnemingen nog wel worden uitgebreid, bij voorkeur met een representatieve 
steekproef. Als dat niet haalbaar is, is het wel mogelijk om bij herhaalde uitvoering 
van het onderzoek het gemiddelde steeds opnieuw te bepalen naarmate het aantal 
waarnemingen toeneemt.  
 
Voorgesteld wordt een vervolg te doen. Met méér items uitgaande van het bestaande 
inhoudelijke stramien en een aanzienlijk grotere groep respondenten. Bij aanvullende 
dataverzameling zou gedacht kunnen worden aan een opzet, waarbij schoolteams / 
secties worden benaderd. Via de ict-coördinator zou ingang in de school gezocht 
moeten worden. De vragenlijsten kunnen dan weer webbased afgenomen worden. 
 
Om een groot aantal items voor te kunnen leggen, zouden we gebruik kunnen maken 
van twee 'spilt half' itembatterijen. De helft van de respondenten krijgt dan set A, de 
andere helft krijgt set B. Uit de pilot blijken sommige variabelen niet veel bij te dra-
gen aan het verklaren van didactisch handelen. Door deze items geheel of gedeeltelijk 
te laten vervallen, ontstaat ook ruimte om meer items van de bedoelde soort op te 
nemen.  
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Bijlage 1: Tabellen didactisch handelen 
 
Tabel 1 – Didactisch handelen leraren, huidige situatie, naar onderwijstype, in procenten 
 
 basisonderwijs ( n varieert tussen 89 en 93) voortgezet onderwijs (n varieert tussen 100 en 101) 

  

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dagelijks niet van 
toepas-

sing 

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dagelijks niet van 
toepas-

sing 

In mijn onderwijs wordt de leerstof door mij in 
kleine delen aangeboden en stap voor stap door 
de leerling verwerkt 

2 6 5 30 56   1 8 5 35 47 4 

In mijn onderwijs volg ik de methode   3 1 9 86 1 1 3 6 30 55 5 
In mijn onderwijs maken de leerlingen hun 
opdrachten individueel     2 13 84 1 2 7 10 52 28 1 

Ik laat leerlingen zelfstandig aan hun taken 
werken     1 8 91   1 3 4 40 51 1 

In mijn onderwijs bepaal ik welke leerstof op 
welk tijdstip geleerd wordt 1 1 3 38 55 1 1 5 13 31 44 6 

In mijn onderwijs halen leerlingen de kennis uit 
hun leerboeken 2   2 13 79 3   3 12 24 57 4 

Tijdens oefenmomenten laat ik de leerlingen 
samenwerken 1 1 2 38 57 1   6 9 37 47 2 

Ik laat leerlingen elkaars werk nakijken 17 20 25 23 7 9 29 33 16 11 6 5 
Ik laat leerlingen in groepjes samen leeropdrach-
ten uitvoeren 1 13 22 46 16 1 5 33 30 21 10 1 

Ik laat leerlingen van verschillend niveau elkaar 
helpen   3 8 25 63 1 25 20 15 19 12 9 

In mijn onderwijs voeren de leerlingen opdrach-
ten uit die aansluiten bij hun belevingswereld   5 15 46 34   1 13 32 39 13 3 

Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt 13 13 22 26 15 11 22 25 21 17 10 5 
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Vervolg Tabel 1 – Didactisch handelen leraren, huidige situatie, naar onderwijstype, in procenten 
 
 basisonderwijs ( n varieert tussen 89 en 93) voortgezet onderwijs (n varieert tussen 100 en 101) 

  

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dagelijks niet van 
toepas-

sing 

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dagelijks niet van 
toepas-

sing 

Ik betrek leerlingen bij de evaluatie van eigen 
werk 1 2 7 29 61   1 31 25 16 24 2 

In mijn onderwijs bepalen leerlingen door hun 
inbreng zelf voor een groot gedeelte de leerstof 20 39 18 7 3 12 46 29 9 3 5 8 

Ik laat leerlingen zelfstandig informatie verzame-
len   13 18 57 8 4 2 25 27 31 11 4 

Ik laat leerlingen in groepjes experimenteren, 
onderzoekjes of proefjes doen 3 34 45 12 3 3 17 39 19 11 4 10 

Ik laat leerlingen projecten doen waarbij contact 
gezocht moet worden met leerlingen (en ande-
ren) buiten de school 

51 30 7 2   10 53 36 2 4   5 

Ik laat leerlingen samen een werkstuk voorberei-
den en maken 22 46 12 7   12 8 72 14 2 2 2 

Als leerlingen samenwerken krijgen zij veel 
vrijheid om zelf hun leerweg in te vullen 2 12 17 34 26 9 9 20 21 23 19 9 
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Tabel 2 – Didactisch handelen leraren, veranderen, naar onderwijstype, in procenten  
 

basisonderwijs  
(n varieert tussen 86 en 91) 

voortgezet onderwijs 
(n varieert tussen 96 en 100) 

  
  

ja, minder 
doen 

nee, zo 
laten 

ja, meer 
doen 

weet niet ja, minder 
doen 

nee, zo 
laten 

ja, meer 
doen 

weet niet

In mijn onderwijs wordt de leerstof door mij in kleine delen aange-
boden en stap voor stap door de leerling verwerkt 17 67 10 7 9 79 9 3 

In mijn onderwijs volg ik de methode 31 63 2 3 34 59 3 4 
In mijn onderwijs maken de leerlingen hun opdrachten individueel 16 74 2 8 20 77 1 2 
Ik laat leerlingen zelfstandig aan hun taken werken 1 76 22 1 1 81 16 2 
In mijn onderwijs bepaal ik welke leerstof op welk tijdstip geleerd 
wordt 29 58 4 9 27 61 5 7 

In mijn onderwijs halen leerlingen de kennis uit hun leerboeken 41 45 6 8 30 58 3 9 
Tijdens oefenmomenten laat ik de leerlingen samenwerken 1 64 33 1   70 29 1 
Ik laat leerlingen elkaars werk nakijken   66 20 14 1 60 30 9 
Ik laat leerlingen in groepjes samen leeropdrachten uitvoeren   47 46 7   60 38 2 
Ik laat leerlingen van verschillend niveau elkaar helpen   73 27   1 54 33 11 
In mijn onderwijs voeren de leerlingen opdrachten uit die aansluiten 
bij hun belevingswereld   28 69 2 1 33 61 5 

Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt   26 67 7   40 55 5 
Ik betrek leerlingen bij de evaluatie van eigen werk   62 37 1 1 56 40 3 
In mijn onderwijs bepalen leerlingen door hun inbreng zelf voor een 
groot gedeelte de leerstof 1 38 44 16   62 24 14 

Ik laat leerlingen zelfstandig informatie verzamelen   32 66 2   45 51 4 
Ik laat leerlingen in groepjes experimenteren, onderzoekjes of proef-
jes doen   22 71 7 1 48 45 6 

Ik laat leerlingen projecten doen waarbij contact gezocht moet 
worden met leerlingen (en anderen) buiten de school   23 57 20   40 44 16 

Ik laat leerlingen samen een werkstuk voorbereiden en maken   51 40 9   72 24 4 
Als leerlingen samenwerken krijgen zij veel vrijheid om zelf hun 
leerweg in te vullen 1 38 52 9 1 57 34 8 
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Tabel 3 – Didactisch handelen leraren, hulp ict, naar onderwijstype, in procenten  
 

  
basisonderwijs  

(n varieert tussen 84 en 90) 
voortgezet onderwijs  

(n varieert tussen 96 en 100) 

  

nee mis-
schien 

ja weet niet niet van 
toepas-

sing 

nee mis-
schien 

ja weet niet niet van 
toepas-

sing 

In mijn onderwijs wordt de leerstof door mij in kleine delen aange-
boden en stap voor stap door de leerling verwerkt 8 32 51 4 6 9 23 54 5 8 

In mijn onderwijs volg ik de methode 4 20 71 4 2 5 20 65   9 
In mijn onderwijs maken de leerlingen hun opdrachten individueel 2 33 54 5 6 11 22 51 4 12 
Ik laat leerlingen zelfstandig aan hun taken werken 3 16 71 3 6 7 24 61 2 6 
In mijn onderwijs bepaal ik welke leerstof op welk tijdstip geleerd 
wordt 15 33 31 10 10 18 27 37 2 15 

In mijn onderwijs halen leerlingen de kennis uit hun leerboeken 8 15 67 4 6 3 29 61 1 6 
Tijdens oefenmomenten laat ik de leerlingen samenwerken 3 36 47 8 6 15 33 42 6 4 
Ik laat leerlingen elkaars werk nakijken 34 16 15 13 21 26 29 24 7 14 
Ik laat leerlingen in groepjes samen leeropdrachten uitvoeren 5 35 49 7 5 9 29 56 1 5 
Ik laat leerlingen van verschillend niveau elkaar helpen 13 32 39 12 5 19 26 28 8 20 
In mijn onderwijs voeren de leerlingen opdrachten uit die aansluiten 
bij hun belevingswereld   15 78 6 1 4 26 64 2 4 

Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt 8 27 33 19 13 18 38 27 9 8 
Ik betrek leerlingen bij de evaluatie van eigen werk 22 28 15 22 14 22 29 29 7 13 
In mijn onderwijs bepalen leerlingen door hun inbreng zelf voor 
een groot gedeelte de leerstof 8 35 38 12 7 20 25 26 7 23 

Ik laat leerlingen zelfstandig informatie verzamelen 1 8 82 1 8   15 80   5 
Ik laat leerlingen in groepjes experimenteren, onderzoekjes of 
proefjes doen 8 27 47 10 9 6 26 53 1 14 

Ik laat leerlingen projecten doen waarbij contact gezocht moet 
worden met leerlingen (en anderen) buiten de school 5 13 66 6 11 5 26 53 3 13 

Ik laat leerlingen samen een werkstuk voorbereiden en maken 4 12 69   15 3 17 72 2 6 
Als leerlingen samenwerken krijgen zij veel vrijheid om zelf hun 
leerweg in te vullen 1 26 64 2 7 7 29 49 6 9 
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Tabel 4 – Didactisch handelen met ict leraren, huidige situatie, naar onderwijstype, in procenten  
 
  basisonderwijs (n=90) voortgezet onderwijs (n varieert tussen de 99 en 100)

  

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dage-
lijks 

niet van 
toepas-

sing 

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dage-
lijks 

niet van 
toepas-

sing 

Ik gebruik een presentatieprogramma om mijn uitleg 
voor de groep te ondersteunen 64 16 6 2 2 10 58 17 13 6 2 4 

Ik gebruik een digitaal schoolbord in de klas ter 
ondersteuning van mijn instructie 73 2 1   4 19 82 4 1 2 1 10 

Ik gebruik een elektronische leeromgeving om leer-
lingen aanvullende informatie te geven 30 26 8 16 13 8 40 28 8 11 9 4 

Ik laat leerlingen een instaptoets maken met de 
computer 53 21 9 8 1 8 69 18 4 1 1 7 

Ik laat leerlingen op school/tijdens de les oefenen met 
de computer 1 1 1 32 64   19 34 23 9 11 4 

Ik laat leerlingen vakspecifieke programma’s gebrui-
ken om leerinhouden te oefenen 3 2 3 40 49 2 19 39 17 15 7 3 

Ik laat leerlingen samen achter de computer leerstof 
oefenen 18 8 13 47 14   35 36 16 6 4 3 

Ik stel vragen waarna leerlingen samen via internet 
het antwoord zoeken 24 31 27 4 2 11 43 39 9 7   2 

Ik stimuleer dat leerlingen elkaar helpen bij hun 
huiswerk via e-mail, MSN en SMS 69 7 6     19 59 17 10 6 2 6 

Ik geef gerichte opdrachten waarna leerlingen samen 
via internet het antwoord zoeken 23 27 20 18   12 25 39 26 5 1 4 

Ik laat de leerling zelf actuele bronnen zoeken via het 
internet 12 18 27 31 3 9 11 45 25 11 6 2 

Als een leerling een werkstuk maakt, stimuleer ik dat 
hij/zij internet raadpleegt en een lijstje met geraad-
pleegde bronnen opneemt 

21 36 13 10 3 17 7 57 18 4 8 6 
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Vervolg Tabel 4 – Didactisch handelen met ict leraren, huidige situatie, naar onderwijstype, in procenten  
 
  basisonderwijs (n=90) voortgezet onderwijs (n varieert tussen de 99 en 100)

  

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dage-
lijks 

niet van 
toepas-

sing 

nooit enkele 
keren 

per jaar

maande-
lijks 

weke-
lijks 

dage-
lijks 

niet van 
toepas-

sing 

Ik laat elke leerling een eigen elektronisch portfolio 
bijhouden waarin hij/zij eigen werkstukken kan zetten 67 8 6 3 1 16 76 8 4 2 3 7 

Ik leer leerlingen selectief omgaan met internetbron-
nen 18 20 21 22 2 17 17 38 26 8 6 4 

Ik laat leerlingen de computer gebruiken om samen te 
werken en te leren 10 14 17 42 13 3 15 45 15 16 7 2 

Ik laat leerlingen samen webdocumenten maken, 
bewerken en voor elkaar toegankelijk maken ( ‘Wiki’) 77 7   1   16 86 5   1   8 

In mijn onderwijs maken leerlingen opdrachten met 
hulp van medeleerlingen, internet, e-mail 34 18 14 12 10 11 25 40 14 9 8 3 

Ik laat leerlingen samen games en simulaties doen 
gerelateerd aan leerdoelen (bijv. Simcity) 73 3 6 2   16 84 8   1   7 
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Tabel 5 – Didactisch handelen met ict leraren, veranderen , naar onderwijstype, in procenten  
 

  
basisonderwijs  

(n=90) 
voortgezet onderwijs  

(n varieert tussen de 99 en 100) 

  
ja, minder 

doen 
nee, zo 
laten 

ja, meer 
doen 

weet niet ja, minder 
doen 

nee, zo 
laten 

ja, meer 
doen 

weet niet

Ik gebruik een presentatieprogramma om mijn uitleg voor de groep te 
ondersteunen 1 18 44 37 1 28 46 25 

Ik gebruik een digitaal schoolbord in de klas ter ondersteuning van mijn 
instructie 1 10 56 33 1 19 51 29 

Ik gebruik een elektronische leeromgeving om leerlingen aanvullende 
informatie te geven 1 22 47 30   31 55 14 

Ik laat leerlingen een instaptoets maken met de computer 1 36 39 24   31 47 22 
Ik laat leerlingen op school/tijdens de les oefenen met de computer 1 61 37 1   40 49 11 
Ik laat leerlingen vakspecifieke programma’s gebruiken om leerinhouden 
te oefenen 2 66 30 2   42 48 10 

Ik laat leerlingen samen achter de computer leerstof oefenen 1 47 42 10   40 44 16 
Ik stel vragen waarna leerlingen samen via internet het antwoord zoeken 1 22 59 18   39 42 19 
Ik stimuleer dat leerlingen elkaar helpen bij hun huiswerk via e-mail, 
MSN en SMS 1 47 19 33 1 35 35 28 

Ik geef gerichte opdrachten waarna leerlingen samen via internet het 
antwoord zoeken 2 33 53 11   45 47 8 

Ik laat de leerling zelf actuele bronnen zoeken via het internet 1 37 54 8   45 53 2 
Als een leerling een werkstuk maakt, stimuleer ik dat hij/zij internet 
raadpleegt en een lijstje met geraadpleegde bronnen opneemt 1 53 28 18   54 39 7 

Ik laat elke leerling een eigen elektronisch portfolio bijhouden waarin 
hij/zij eigen werkstukken kan zetten 2 18 44 36   32 33 35 

Ik leer leerlingen selectief omgaan met internetbronnen 1 40 40 19   35 51 14 
Ik laat leerlingen de computer gebruiken om samen te werken en te leren 1 42 49 8   42 51 7 
Ik laat leerlingen samen webdocumenten maken, bewerken en voor elkaar 
toegankelijk maken (‘Wiki’) 1 24 27 48   30 29 40 

In mijn onderwijs maken leerlingen opdrachten met hulp van medeleer-
lingen, internet, e-mail 1 38 39 22   42 43 14 

Ik laat leerlingen samen games en simulaties doen gerelateerd aan leer-
doelen (bijv. Simcity) 1 43 17 39 1 33 30 35 73 



Bijlage 2: Tabellen lesgeven algemeen 
 
Tabel 1 – Lesgeven algemeen door de leraar naar onderwijstype, in procenten 
 
 basisonderwijs (n varieert tussen 87 en 89) voortgezet onderwijs (n varieert tussen 95 en 98) 

  
nooit enkele 

keren 
maande-

lijks 
wekelijks dagelijks nooit enkele 

keren 
maande-

lijks 
wekelijks dagelijks

Presenteren van informatie of geven van een 
demonstratie aan de hele klas 10 28 13 25 24 8 30 17 29 16 

Remediërende of verrijkende instructie aan 
individuele leerling of een groepje leerlingen 1 3 6 37 53 16 29 23 20 11 

Inrichten van zelfontdekkende- of onderzoeksac-
tiviteiten voor leerlingen 17 39 22 16 6 26 48 18 6 2 

Begeleiden van presentaties, discussies of 
demonstraties die leerlingen voor hun medeleer-
lingen organiseren 

34 35 13 17 1 35 41 18 6   

Toetsen van leerresultaten 8 13 31 44 5 16 9 51 23   
Feedback geven aan individuele leerlingen of 
klein groepje leerlingen 8 2 3 35 52 5 10 18 33 34 

Gebruik van klassenmanagement voor een 
ordentelijke en rustige omgeving 6 2 2 15 75 24 7 5 19 44 

Organiseren en ondersteunen van samenwerking 
tussen leerlingen 6 9 3 24 58 7 19 22 26 26 

Leerlingen gelegenheid geven voor communica-
tie met deskundigen / begeleiders van buiten de 
school 

61 31 3 2 2 56 33 6 3 2 

Gelegenheid geven tot samenwerking met andere 
leerlingen (binnen of buiten de school) 28 23 13 16 21 25 28 11 24 12 

Overleg met ouders over vorderingen en bege-
leiding van hun kind 7 57 24 12   6 64 26 3   
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Tabel 2 – Lesgeven algemeen met ict naar onderwijstype. in procenten 
 

 basisonderwijs  
(n varieert tussen 85 en 88) 

voortgezet onderwijs  
(n varieert tussen 93 en 98) 

  nee ja n.v.t. nee ja n.v.t. 

Presenteren van informatie of geven van een demonstratie aan de 
hele klas 49 41 9 46 47 7 

Remediërende of verrijkende instructie aan individuele leerling of 
een groepje leerlingen 27 68 5 47 36 17 

Inrichten van zelfontdekkende- of onderzoeksactiviteiten voor 
leerlingen 44 40 16 28 51 21 

Begeleiden van presentaties, discussies of demonstraties die 
leerlingen voor hun medeleerlingen organiseren 36 35 28 27 47 27 

Toetsen van leerresultaten 41 52 7 56 31 13 
Feedback geven aan individuele leerlingen of klein groepje 
leerlingen 

72 15 14 67 20 12 

Gebruik van klassenmanagement voor een ordentelijke en rustige 
omgeving 

45 45 10 62 12 26 

Organiseren en ondersteunen van samenwerking tussen leerlingen 60 29 11 62 25 14 
Leerlingen gelegenheid geven voor communicatie met deskundi-
gen / begeleiders van buiten de school 42 19 39 30 28 42 

Gelegenheid geven tot samenwerking met andere leerlingen 
(binnen of buiten de school) 51 29 20 39 36 25 

Overleg met ouders over vorderingen en begeleiding van hun 
kind 61 31 8 59 29 12 
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Bijlage 3: Vergelijken van instrumenten 
 
In de volgende twee overzichten wordt een aantal recente meetinstrumenten met 
elkaar vergeleken.  
 
De volgende lijsten zijn geanalyseerd. 
• Gebruik digitale leerobjecten in het voortgezet onderwijs. ILS Nijmegen . Harry 

van de Berg, z.j. 
• Webenquête Samen deskundiger (2005). M.Kral, M. Volman, H. Sligte e.a. (De 

bijna definitieve versie was beschikbaar). 
• Gentse vragenlijst (Johan van Braak e.a.). Wat is “goed” onderwijs?Een vragen-

lijst over onderwijsopvattingen en computergebruik bij leraren in het lager onder-
wijs. Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent; Vragenlijst februari 
20053.  

• SITES 2006. Second Information Technologiy In Education Study. Draft 31 decem-
ber 2005. Teacher Questionnaire. IEA, International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement & CITE, Centre for Information Technology in Edu-
cation, The University of Hong Kong. 

 

                                                   
3 Zie ook Johan van Braak, Jo Tondeur en Martin Valcke (2004): Toetsing van modellen voor supportive 

computer use en class use of computers. Voor een deel dezelfde items die hierboven staan. 



Tabel 1 – Hoe didactisch handelen wordt gemeten in diverse onderzoeksinstrumenten  

 
Didactisch handelen en ict 

Aandacht voor 
nieuw leren 

Leerinhoud Onderwijsleersituatie 
centraal of afzonderlij-

ke activiteiten 

Tijd: specifiek of 
algemeen 

ICT-onderwijsmonitor  • Gebruik ict-toepassingen bij instructie 3x  
• Laten uitvoeren ict-activiteiten leerlingen 10x (info 

zoeken, opdrachten, presenteren, communiceren enz) 
• Volgen voortgang lln met ict 5x 
• Gebruik mail, internet, ELO communicatie en begelei-

ding lln 5x 
• Gebruik functionaliteiten ELO 8x 

nee Geen relatie  Activiteitenniveau Algemene frequentie: 
dagelijks enz 

TNS Nipo • 5 items: 
(tekstverwerking; oefenprogramma's; Internet opzoeken 
informatie; Internet communicatie / samenwerking; pro-
gramma’s voor planning / zelfstandig uitvoeren opdrachten 
(ELO) 

nee Geen relatie Activiteitenniveau Algemene frequentie: 
dagelijks enz 

Gebruik digitale leerob-
jecten  
Voortgezet onderwijs 
ILS (HvdBerg) 

• Handelen in relatie tot ict 11x  
• Anders handelen zònder ict 4x 
• Apart itemblok gebruik functionaliteiten ELO 9x 

Niet expliciet 
(wel in blok opvat-
tingen) 

Geen relatie Activiteitenniveau  Algemene frequentie: 
dagelijks enz 

Webenquête Samen 
deskundiger  

• Nvt: alleen als competentie gevraagd  Niet expliciet 
(wel in blok opvat-
tingen) 

Nvt. geen relatie Nvt nvt 

Gentse vragenlijst  
Lager onderwijs 

• 7 items aanleren lln technisch-instrumentele vaardighe-
den 

• 12 items ict in leerproces gebruik lln 
• 11 items ict voor attitudevorming lln rond ict-gebruik 
• 8x freq. gebruik ict voor organisatie- en didactische 

werkvorm (hoeken, project, groep enz) 

Niet expliciet Geen relatie Activiteitenniveau Algemene frequentie 
dagelijks enz 

SITES 2006 
Second Information 
Technology In Education 
Study4 
 

• 13 leeractiviteiten lln (lecture, project, practice enz);  
Freq + ict gebruik (y/n) 

• 12 leraaractiviteiten: Freq + ict gebruik (y/n) 
• 8 assessmentmethoden (test, task, portfolio enz: ict-

gebruik (y/n) 

Niet expliciet  Subject / domain 
aangegeven?  

Target class 
 
Activiteitenniveau  

Algemeen frequentie: 
(never, occasionally, 
often, nearly always) 

                                                   
4 Zie ook International Option: vragen pedagogical practice intensief ict-gebruik wiskunde / science. Ook voor andere vakken? 
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Tabel 2 – Vergelijking van lijsten op andere onderdelen 
 
 Les / onderwijs 

voorbereiding 
Competenties leraar 
(leerling) 

Attitude ict Onderwijsvisie / 
opvattingen 

School-/ klas- 
Kenmerken 

Leraar- 
kenmerken 

Gebruik ict 
toepassingen 

Impact / effect 

ICT-
onderwijsmonitor 

Ja, 4x gebruik ict 
toepassingen 

• Vaardigheid leraar 
ict technisch 9x 

• Vaardigheid leraar 
ict didactisch 5x 

Ja, 8x nee Beleid school, 
interne ondersteu-
ning 
Knelpunten ict op 
school 

Achtergrondvar. (zie lesvoorberei-
ding en instructie)

Bijdrage ict aan 
doelen onder-
wijs 

Gebruik digitale 
leerobjecten ILS 
Voortgezet 
onderwijs 

Ja, met ict • Ict-toepassingen 9 
• Didactisch gebruik 

ict 5 
• Aanpassen onder-

wijs algemeen 
• Vinden en uitwis-

selen ict voor on-
derwijs 4 

• Raadplegen online 
bronnen 7 

nee 11 items los van 
ict  
+ 4 items vakge-
bied 
 
refereert aan 
dimensies oude 
en nieuwe leren 

nee Leerstijl 1 
Veranderstijl 3 
Onderwijsstijl 10

Ja 10 
Door leraar 

nvt 

Webenquête 
Samen deskundi-
ger 

Is onderdeel van 
competentieblok 
(zie hiernaast) 

32 items: ‘beschik-
ken’ resp. ‘nodig 
hebben’ 
bijna allemaal ict 
items rond: 
• Handelen klas 
• lesvoorbereiding 
• Met collega’s delen
• Schoolniveau  
• Eigen scholing  

Enkele items 
onderdeel van 
competentie-
blok (zie 
hiernaast) 
 

Enkele items 
onderdeel van 
competentieblok 
(zie hiernaast) 
 
11 items los van 
ict (idem ILS): nu 
èn in toekomst 
 

veranderstijl 
school 2x 

achtergrondvar.  
 
Manieren des-
kundigheid te 
bevorderen, 
voorkeur 14x 
 
Veranderstijl 2x 

Ja, door leraar, 
20x 
Digitale camera; 
chat; communi-
ties; tool ict op 
school; ELO, dig 
schoolbord 
Freq.+ willen 
gebruiken 

nvt 
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Vervolg Tabel 2 – Vergelijking van lijsten op andere onderdelen 
 
 Les / onderwijs 

voorbereiding 
Competenties leraar 
(leerling) 

Attitude ict Onderwijsvisie / 
opvattingen 

School-/ klas- 
Kenmerken 

Leraar- 
kenmerken 

Gebruik ict 
toepassingen 

Impact / effect 

Gentse 
vragenlijst lager 
onderwijs 

12x voorbereiden 
+ organiseren 
lessen met ict 

Inschatting eigen 
competentieniveau 

Houding 
computers 7x
 
12 Motieven 
ict gebruik 
voor lln + les

Diverse blokken 
(9x, 9x, 8x, 8x, 
9x) 

nee Houding ver-
nieuwingen 5x 
Eigen gebruik pc

Ict-gebruik 
logistieke taken 
leraar en lln 10x 

nvt 

SITES 2006 
Second Informa-
tion Technology 
In Education 
Study 

nvt Competenties leer-
lingen! 9 
 
8 items ‘I can’ 
general us of ict 
 
8 items ‘I can’ 
pedagogical us of ict 

nee Curriculum goals 
target class 13x, 
meestal zonder 
ict 
(‘belangrijkheid’) 

• klaskenmerken 
• compenties klas 

in ict toepassin-
gen 

• 12 belemme-
rende factoren 
ict op school 

• 12 kenmerken 
team (visie, be-
sluitvorming, 
samenwerking, 
ondersteuning) 

achtergrondvar. 
 
12 Prioriteiten ict 
gebruik komende 
2 jaar 
 
7 Participatie 
professionele 
ontwikkeling ict 
divers 

11 ict tools / 
resources in 
teaching: freq 
(hands on, exer-
cise software, 
office, simulation, 
communication 
software, portal, 
mobile devices, 
smart board, 
learning manage-
ment system 

12 impacts ict 
op leraar 
+ 
16 impacts 
leerlingen 

 
 
Didactisch handelen en ict 
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We trekken de volgende conclusies over het meten van de didactische inzet van ict na 
inspectie van tabellen 1 en 2. 
• Voor het meten van didactisch handelen zijn de Gentse lijst en de SITES 2006 het 

meest uitvoerig. De ICT-onderwijsmonitor overlapt beide lijsten wel, maar is min-
der uitgebreid. 

• Alle lijsten richten zich op frequentie van het didactisch handelen uiteengelegd in 
afzonderlijke activiteiten. Dat doen ze door hele reeksen afzonderlijke activiteiten 
voor te leggen die niet met elkaar in samenhang worden gepresenteerd. 

• Geen enkele lijst legt expliciet een koppeling met een bepaald vakgebied of onder-
deel zoals leren rekenen.  

• Het nieuwe leren wordt niet expliciet ter sprake gebracht. De lijsten zijn wat dat 
betreft neutraal, ongeacht de aanpak van de leraar kan men de vragen rond ict-
gebruik beantwoorden. 

• Op één uitzondering na vragen alle lijsten uitsluitend en direct naar ict-gebruik bij 
didactisch handelen. Alleen de SITES 2006 vraagt eerst naar de frequentie van di-
dactisch handelen en vervolgens of daar al dan niet ict bij wordt gebruikt. Deze nu-
ance suggereert veel minder dan bij de andere lijsten de norm dat ict toch eigenlijk 
wel ingezet moet worden. Een nadeel is echter weer dat de frequentie van gebruik 
van ict beperkt blijft tot nee / ja (maar dit is aanpasbaar, bijvoorbeeld weinig / soms 
/ vaak). 

 
Wat betreft de overige aspecten van ict (tabel 2) kunnen we het volgende vaststellen. 
• Drie lijsten gaan expliciet in op lesvoorbereiding en het organiseren daarvan met 

ict (ICT-onderwijsmonitor, de ILS-lijst en de Gentse lijst). 
• Eén lijst peilt ook de competenties van leerlingen met ict (SITES 2006). 
• Bijna alle lijsten bevatten een reeks items om de competenties van leraren rond ict-

gebruik te meten, daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de technische en di-
dactische aspecten van ict. De webenquête Samen deskundiger is het meest uitvoe-
rig en breed hierover. 

• De ICT-onderwijsmonitor en de Gentse lijst meten de attitude van de leraar ten 
opzichte van ict. 

• De meeste lijsten meten de onderwijsopvattingen van de leraar, doorgaans los van 
ict-inzet. Hierin zitten elementen van het nieuwe leren ‘verstopt’ 

• De SITES 2006 bevat de meeste onderdelen over schoolkenmerken.  
• Over de wijze van veranderingen in het onderwijs hebben de ILS-lijst en de Samen 

deskundigerlijst relevante items. Ook de Gentse lijst gaat hier op in. 
• Alleen de ICT-onderwijsmonitor en vooral SITES 2006 gaan in op de gepercipi-

eerde effecten van ict-gebruik op het leren en presteren van leerlingen. 
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Aandacht voor factoren die het didactisch handelen beïnvloeden 
In tabel 3 staan de vijf vragenlijsten vergeleken. Geen enkele bevat alle onderdelen. 
Het meest compleet wat betreft beïnvloedende factoren zijn de ICT-onderwijs-
monitor, de Gentse lijst en de SITES 2006. 
Welke cruciale factoren ontbreken nog? Het is waarschijnlijk onvermijdelijk de geijk-
te zaken op te nemen (infrastructuur, ondersteuning, attitudes e.d.) in een meetinstru-
ment, de verklaringskracht van bijvoorbeeld de ICT-onderwijsmonitor blijkt echter 
nog lang niet optimaal te zijn (Van Gennip, Smeets, Braam, 2005). Kennelijk zijn er 
nog variantiebronnen die ontbreken om het didactisch (ict) handelen te verklaren. Hoe 
kunnen we de verklaringskracht opvoeren? 
 
 
Tabel 3 – Vergelijking vragenlijsten naar factoren die het didactisch handelen beïn-
vloeden 
 

 
achtergrond-
variabelen 

school / leraren 

attitude onderwijs- 
opvattingen

competenties didactisch 
handelen 

impact 
perceptie 

effect 

ICT-onderwijsmonitor ja 
(beleid, knelpun-

ten, interne onder-
steuning) 

ja nee ja ja ja 

Gebruik digitale  
leerobjecten  ja nee ja ja ja nee 

Samen deskundiger ja ja ja ja - nee 
Gentse vragenlijst ja ja ja? ja ja nee 
SITES 2006 ja nee ja ja ja ja 

 
 
Conclusie  
De lijst van de meest recente datum, de SITES 2006, lijkt de meest complete5. Een 
mogelijkheid is deze lijst tot uitgangspunt te nemen en deze waar nodig aan te vullen 
met nog ontbrekende onderdelen respectievelijk onderdelen uit de andere lijsten. Het 
is natuurlijk wel een aardig facet dat de SITES 2006 in zo’n twintig landen afgeno-
men gaat worden (vergelijk TIMMS). Dan zou toestemming gevraagd moeten wor-
den via Ict op School. Een andere praktische vraag is hoeveel tijd het invullen vergt 
en mag kosten. 
 

                                                   
5 The Becta Review 2005 bevat geen expliciete verwijzingen naar items gebruikt om didactisch gebruik 

van ict te meten.  
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Bijlage 4: Factoranalyses 
 
Tabel 1 – Factorladingen en verklaarde variantie, items voor dynamische leeromge-
ving (factor 1) en gestructureerde leeromgeving (factor 2)* 

 Basisonderwijs  Voortgezet onderwijs 

Ik vind het belangrijk dat leerlingen: factor 1 factor 2 factor 1 factor 2 

Steeds internet bij de hand hebben .75 .05 .53 .07 
Veel informatiebronnen kunnen gebruiken .73 .43 .60 .44 
Kunnen experimenteren .67 .44 .68 .15 
Multimedia (audio. video. graphics) kunnen 
gebruiken .66 .38 .67 .41 

Elkaar buiten school helpen via mobiel. MSN.
e-mail .63 .01 .50 -.03 

Eigen onderwerpen kiezen om te leren .55 .29 .51 .08 
Met elkaar samenwerken .53 .52 .60 .42 
Leerstof krijgen met veel beeldmateriaal .51 .48 .42 .28 
Spelend leren met games en adventures .44 .16 .54 .02 
Meer dingen tegelijkertijd kunnen doen .35 .04 .37 .23 
Veel met de leerstof oefenen .20 .76 .11 .50 
Gerichte opdrachten krijgen .27 .74 .23 .60 
In een rustige leeromgeving werken .23 .74 .11 .62 
Stap voor stap instructie krijgen -.09 .68 -.02 .54 
     
Verklaarde variantie 26% 23% 22% 14% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd (de factoranalyse is geforceerd tot 2 

factoren). 
 
 
Tabel 2 – Factorladingen en verklaarde variantie, items voor zelfgestuurd leren* 

 Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

Mijn leerlingen zijn in staat om: factor 1 factor 2 factor 3 factor 1 factor 2 

Zelf verbanden te ontdekken .75 .17 .11 .67 .39 
Complexe problemen op te lossen .63 .38 .12 .65 .40 
Zelfontdekkend te leren .60 .01 .27 .78 .11 
Met elkaar samen te werken  .59 .46 .29 .41 .48 
Na te denken over hun eigen leerpro-
ces .43 .28 .10 .62 .42 

Zelfstandig leertaken uit te voeren .30 .75 .07 .31 .81 
Hun eigen leeractiviteiten te plannen .03 .74 .03 .32 .75 
Langere tijd gemotiveerd aan een 
taak te werken .35 .61 .04 .25 .72 

Zelf te bepalen wat ze willen leren  .15 -.04 .75 .57  .32 
Zelf te bepalen hoe ze willen leren  .17 .14 .58 .48  .28 
      
Verklaarde variantie 21% 19% 11% 28% 26% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd. 
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Tabel 3 – Factorladingen en verklaarde variantie items voor lesgeven algemeen 
(basisonderwijs)* 

 Basisonderwijs 

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 

Gebruik van klassenmanagement voor een 
ordentelijke en rustige omgeving .84 .29 .02 -.04 

Organiseren en ondersteunen van samen-
werking tussen leerlingen .79 .22 .13 .14 

Gelegenheid geven tot samenwerking met 
andere leerlingen (binnen of buiten de 
school) 

.43 -.05 -.05 .19 

Toetsen van leerresultaten .01 .61 -.06 .26 
Feedback geven aan individuele leerlingen 
of klein groepje leerlingen  .53 .56 -.03 .08 

Remediërende of verrijkende instructie aan 
individuele leerling of een groepje leerlin-
gen 

.09 .53 .20 .06 

Presenteren van informatie of geven van 
een demonstratie aan de hele klas .22 .44 .25 .11 

Overleg met ouders over vorderingen en 
begeleiding van hun kind  .23 .36 -.03 .25 

Inrichten van zelfontdekkende- of onder-
zoeksactiviteiten voor leerlingen -.03 .10 .85 .18 

Leerlingen gelegenheid geven voor com-
municatie met deskundigen / begeleiders 
van buiten de school 

.09 .16 .14 .69 

Begeleiden van presentaties. discussies of 
demonstraties die leerlingen voor hun 
medeleerlingen organiseren  

.12 .20 .11 .29 

     
Verklaarde variantie 18% 14% 8% 7% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd. 
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Tabel 4 – Factorladingen en verklaarde variantie, items voor lesgeven algemeen 
(voortgezet onderwijs)* 

 Voortgezet onderwijs 

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 

Organiseren en ondersteunen van 
samenwerking tussen leerlingen .77 .09 .29 -.12 .16 

Gebruik van klassenmanagement 
voor een ordentelijke en rustige 
omgeving 

.55 .05 -.14 -.04 -.01 

Feedback geven aan individuele 
leerlingen of klein groepje leerlingen  .55 .23 .03 .35 -.04 

Gelegenheid geven tot samenwerking 
met andere leerlingen (binnen of 
buiten de school) 

.43 .26 .33 .24 .40 

Presenteren van informatie of geven 
van een demonstratie aan de hele klas -.06 .69 .09 .18 -.12 

Remediërende of verrijkende instruc-
tie aan individuele leerling of een 
groepje leerlingen 

.30 .59 .10 -.09 .29 

Toetsen van leerresultaten .29 .51 .06 .11 .19 
Inrichten van zelfontdekkende- of 
onderzoeksactiviteiten voor leerlin-
gen 

.13 .09 .74 .13 .02 

Begeleiden van presentaties. discus-
sies of demonstraties die leerlingen 
voor hun medeleerlingen organiseren 

-.05 .05 .51 -.05 .04 

Overleg met ouders over vorderingen 
en begeleiding van hun kind -.02 .11 .04 .75 .14 

Leerlingen gelegenheid geven voor 
communicatie met deskundigen / 
begeleiders van buiten de school 

.01 .04 .02 .08 .55 

      
Verklaarde variantie 14% 11% 9% 8% 6% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd. 
 
 
 



Didactisch handelen en ict 85

Tabel 5 – Factorladingen en verklaarde variantie, items voor kennisoverdracht* 

 Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 1 factor 2 

In mijn onderwijs halen leerlingen 
de kennis uit hun leerboeken .73 ,15 -,10 .74 .12 

In mijn onderwijs volg ik de me-
thode .68 ,06 -,07 .84 .07 

In mijn onderwijs bepaal ik welke 
leerstof op welk tijdstip geleerd 
wordt 

.61 -,14 -,00 .63 -.12 

In mijn onderwijs maken de leerlin-
gen hun opdrachten individueel .49 -,24 ,21 .55 -.15 

Ik laat leerlingen elkaars werk 
nakijken  .43 ,13 ,11 .03 .41 

Ik laat leerlingen in groepjes samen 
leeropdrachten uitvoeren ,10 .69 ,13 -.13 .53 

Tijdens oefenmomenten laat ik de 
leerlingen samenwerken -,04 .66 ,04 .13 .63 

Ik laat leerlingen zelfstandig aan 
hun taken werken ,00 .28 -,07 .28 .47 

In mijn onderwijs wordt de leerstof 
door mij in kleine delen aangebo-
den en stap voor stap door de 
leerling verwerkt  

-,18 ,19 .76 .59 .15 

Ik laat leerlingen van verschillend 
niveau elkaar helpen  ,15 -,11 .26 -.17 .61 

      
Verklaarde variantie 19% 12% 7% 24% 15% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd. 
 



 Didactisch handelen en ict  86 

Tabel 6 – Factorladingen en verklaarde variantie, items voor kennisconstructie* 

 Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

 factor 1 factor 2 factor 1 factor 2 

Ik laat leerlingen zelfstandig informatie 
verzamelen .83 -.11 .51 ,30 

Ik laat leerlingen in groepjes experimente-
ren. onderzoekjes of proefjes doen .59 .20 .71 ,18 

Ik laat leerlingen samen een werkstuk 
voorbereiden en maken .55 -.06 .70 ,17 

Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen 
stelt  .48 .19 ,43 .46 

Ik laat leerlingen projecten doen waarbij 
contact gezocht moet worden met leerlin-
gen (en anderen) buiten de school  

.44 .12 .37 ,33 

In mijn onderwijs bepalen leerlingen door 
hun inbreng zelf voor een groot gedeelte de 
leerstof 

.05 .70 .61 ,25 

In mijn onderwijs voeren de leerlingen 
opdrachten uit die aansluiten bij hun bele-
vingswereld 

-.01 .64 ,26 .54 

Als leerlingen samenwerken krijgen zij 
veel vrijheid om zelf hun leerweg in te 
vullen 

.39 .62 .53 ,38 

Ik betrek leerlingen bij de evaluatie van 
eigen werk .04 .39 ,11 .63 

     
Verklaarde variantie 21% 17% 25% 15% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd. 
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Tabel 7 – Factorladingen en verklaarde variantie, items voor kennisoverdracht met 
ict* 

 Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 1 factor 2 factor 3 

Ik stel vragen waarna leerlin-
gen samen via internet het 
antwoord zoeken 

.87 .11 .04 .21 .13 .84 

Ik geef gerichte opdrachten 
waarna leerlingen samen via 
internet het antwoord zoeken 

.83 .05 .13 .37 -.10 .61 

Ik stimuleer dat leerlingen 
elkaar helpen bij hun huis-
werk via e-mail. MSN en 
SMS  

.37 .20 -.04 .04 .26 .24 

Ik gebruik een presentatiepro-
gramma om mijn uitleg voor 
de groep te ondersteunen 

.31 .87 .05 .24 .82 .11 

Ik gebruik een digitaal 
schoolbord in de klas ter 
ondersteuning van mijn 
instructie 

.08 .75 -.07 .18 .48 -.08 

Ik gebruik een elektronische 
leeromgeving om leerlingen 
aanvullende informatie te 
geven 

.04 .41 .14 .15 .65 .11 

Ik laat leerlingen op 
school/tijdens de les oefenen 
met de computer 

-.00 -.03 .66 .74 .19 .22 

Ik laat leerlingen vakspecifie-
ke programma’s gebruiken 
om leerinhouden te oefenen 

.04 -.01 .52 .67 .22 .10 

Ik laat leerlingen samen 
achter de computer leerstof 
oefenen 

.23 .05 .47 .72 .18 .18 

Ik laat leerlingen een instap-
toets maken met de computer -.12 .18 .40 .35 .159 .18 

       
Verklaarde variantie 18% 16% 11% 19% 16% 13% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd. 
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Tabel 8 – Factorladingen en verklaarde variantie, items voor kennisconstructie met 
ict* 

 Basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

 factor 1 factor 2 factor 3 factor 1 factor 2 

Ik laat de leerling zelf actue-
le bronnen zoeken via het 
internet 

.80 .17 .21 .92 .04 

Als een leerling een werk-
stuk maakt. stimuleer ik dat 
hij/zij internet raadpleegt en 
een lijstje met geraadpleegde 
bronnen opneemt 

.74 .14 .04 .52 .21 

Ik leer leerlingen selectief 
omgaan met internetbronnen .72 .21 .20 .70 .15 

Ik laat elke leerling een 
eigen elektronisch portfolio 
bijhouden waarin hij/zij 
eigen werkstukken kan 
zetten  

.25 .25 .15 .44 .45 

Ik laat leerlingen de compu-
ter gebruiken om samen te 
werken en te leren  

.10 .71 .24 .69 .28 

In mijn onderwijs maken 
leerlingen opdrachten met 
hulp van medeleerlingen. 
internet. e-mail  

.38 .50 -.18 .50 .29 

Ik laat leerlingen samen 
webdocumenten maken. 
bewerken en voor elkaar 
toegankelijk maken ( ‘Wiki’) 

.18 .10 .49 .12 .45 

Ik laat leerlingen samen 
games en simulaties doen 
gerelateerd aan leerdoelen 
(bijv. Simcity) 

.02 .02 .36 .14 .85 

      
Verklaarde variantie 24% 12% 7% 32% 17% 
 
* Varimax geroteerde factoranalyse. de missings zijn listwise verwijderd. 
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Bijlage 5: Voorbeeld terugkoppeling 
 
Gegevens: 
 
 individuele 

score 
gemiddelde totale 

groep 
standaard- 

deviatie 
verschil 

significant? 

dynamische leeromgeving 4,60 3,84 0,63 ja 
gestructureerde leeromgeving 5,00 4,28 0,74 nee 
zelfgestuurd leren 2,88 3,33 0,52 nee 
kennisoverdracht 4,60 4,30 0,38 nee 
kennisconstructie 3,33 2,99 0,58 nee 
kennisoverdracht met ict 2,40 2,34 0,55 nee 
kennisconstructie met ict 2,75 2,19 0,73 nee 

 
 
Toelichting schalen: 
 
U heeft een score (tussen de 1 en 5) op zeven schalen: 
• Dynamische leeromgeving: een leeromgeving waar leerlingen samenwerken, experi-

menteren, multimedia en informatiebronnen gebruiken. 
• Gestructureerde leeromgeving: een rustige leeromgeving waar leerlingen gerichte 

opdrachten krijgen en veel met de leerstof oefenen. 
• Zelfgestuurd leren: uw mening over het beheersingsniveau van leerlingen op verschil-

lende aspecten. Zoals samenwerken, zelfstandig uitvoeren van taken, plannen van acti-
viteiten, oplossen van complexe problemen en het nadenken over het eigen leerproces. 

• Kennisoverdracht: opname van kennis via overdracht door de leraar. Het gaat hier 
onder andere om het halen van kennis uit leerboeken, het volgen van de methode, de 
leraar bepaalt welke stof er wanneer wordt behandeld en het samenwerken van leerlin-
gen tijdens oefenmomenten. 

• Kennisconstructie: de leerling krijgt de kans zelf kennis op te bouwen door een eigen 
actieve inbreng. U heeft hier items beoordeeld als het zelf doelen stellen van leerlin-
gen, de inbreng van leerlingen in de lesstof, zelfstandig informatie verzamelen, samen 
een werkstuk maken en het geven van vrijheid aan leerlingen om zelf hun leerweg in te 
vullen. 

• Kennisoverdracht met ict: uw gebruik van bijvoorbeeld presentatieprogramma, instap-
toets, computer voor samenwerken leerlingen en het internet om leerlingen antwoorden 
te laten zoeken. 

• Kennisconstructie met ict: laar u uw leerlingen gebruik maken van bijvoorbeeld inter-
net om actuele bronnen te zoeken, een elektronisch portfolio, internet en e-mail om op-
drachten te maken en games en simulaties gerelateerd aan leerdoelen. 
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