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Probleemstelling 

 

Met de komst van het digitale schoolbord is er een nieuw belangrijk 

hulpmiddel beschikbaar voor het onderwijs. Vaak is er bij de introductie 

van het digitale schoolbord een informatiebijeenkomst voor de 

leerkrachten. De nadruk bij deze informatievoorziening ligt echter veel 

op het bord zelf. Het bord wordt aangeprezen, er wordt getoond wat het 

bord allemaal kan. Een gevolg hiervan is dat het gebruik van het digitale 

schoolbord vaak gestuurd wordt door de mogelijkheden van het bord 

zelf (instrumenteel gebruik) en niet door te bedenken wat een optimale 

manier is om de lesstof te behandelen (intentioneel gebruik).Hiermee lijkt 

het gebruik van het digitale schoolbord een doel op zich te zijn, terwijl 

het natuurlijk een middel moet zijn om het doel – goed onderwijs – te 

bereiken. 

 Dit rapport beantwoordt de vraag welke factoren tot een 

optimaal gebruik van digitale schoolborden leiden. Optimaal 

gebruik is hierbij geoperationaliseerd als intentioneel gebruik. Deze 

vraag zal beantwoord worden aan de hand van drie deelvragen. 

1) leidt intentionele informatie tot meer intentionele keuzes 

met betrekking tot het gebruik van digitale schoolborden? 

2) leiden commitment en zelfrelevantie tot een grotere 

bereidheid om tijd te besteden aan het digitale schoolbord, 

opdat men hier optimaal gebruik van kan maken?  

 3) wat zijn volgens de leerkrachten zelf de situationele 

belemmerende en faciliterende factoren om optimaal gebruik 

te kunnen maken van het digitale schoolbord?  

Deelvraag 1 en 2 zijn onderzocht aan de hand van een experiment 

dat is uitgevoerd bij eerstejaars studenten van de Pabo. Deelvraag 

3 is onderzocht aan de hand van een exploratief survey-onderzoek 

onder leerkrachten uit het basisonderwijs die lesgeven met een 

digitaal schoolbord.  

 

Experiment 

 

110 eerstejaars Pabo studenten werden over zes verschillende groepen 

verdeeld. De groepen verschillen van elkaar wat betreft de informatie die 

 
 
 

 

Samenvatting 
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ze kregen over het digitale schoolbord. De deelnemers uit de controle 

conditie kregen helemaal geen informatie en de deelnemers uit de 

instrumentele conditie kregen instrumentele informatie (in de vorm van 

een film waarop een leerkracht uitlegt wat de mogelijkheden van het 

digitale schoolbord zijn). De deelnemers uit de vier andere condities 

kregen allen intentionele informatie (in de vorm van een film waarop te 

zien was hoe een leerkracht het digitale schoolbord in vijf verschillende 

lessen gebruikte. Bij elke les werd uitgelegd waarom deze manier van 

lesgeven met het digitale schoolbord een goede manier was).  

Van de vier condities waarin intentionele informatie gegeven is, 

werd er bij één conditie eerst commitment gecreëerd bij de deelnemers 

(commitment conditie). In de zelfrelevantie conditie moesten de 

deelnemers de intentionele informatie zelfrelevant maken en in de alles 

conditie werd commitment gecreëerd en werd de informatie zelfrelevant 

gemaakt door de deelnemers.  

 

 Metingen 

Bij elke groep is aan de hand van een toets met meerkeuzevragen 

gemeten in welke mate zij intentionele keuzes maken met betrekking tot 

het digitale schoolbord. Daarnaast is bij elke groep gemeten hoe nuttig 

de deelnemers het digitale schoolbord vinden voor het onderwijs, of zij 

het bord zouden gebruiken als zij voor de klas stonden, of zij bereid zijn 

om vrije tijd te besteden aan het leren werken met het digitale 

schoolbord en of zij bereid zijn om per les een half uur extra aan de 

voorbereiding te besteden. 

 

Intentionele informatie leidt tot meer intentionele keuzes 

Uit de resultaten kwam naar voren dat alle deelnemers die intentionele 

informatie hadden ontvangen significant meer intentionele keuzes 

maakten met betrekking tot het gebruik van het digitale schoolbord dan 

de deelnemers die geen intentionele informatie hadden ontvangen. 

 
‘Ik wil het bord gebruiken, ik wil het alleen niet leren gebruiken’ 

Daarnaast bleek uit de resultaten dat alle deelnemers het digitale 
schoolbord een nuttig hulpmiddel voor het onderwijs vinden. Bovendien 
gaven de deelnemers aan het digitale schoolbord graag te willen gaan 
gebruiken tijdens het lesgeven. Echter, de deelnemers bleken niet bereid 
te zijn om hun vrije tijd op te geven om te leren werken met het digitale 
schoolbord of om er per les extra voorbereidingstijd aan te besteden. 
Deze resultaten verschilden niet tussen de verschillende groepen. 
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Survey-onderzoek 
 

Introductie 

Uit de resultaten van het survey-onderzoek (n=29) bleek dat lang niet alle 

leerkrachten een introductiebijeenkomst hebben gehad met informatie 

over de digitale schoolborden. Leerkrachten die wel een korte cursus 

kregen bij de introductie gaven aan dat hierbij vooral aandacht werd 

besteed aan de bediening van het bord. Het ging hier dus om 

instrumentele informatie. 

 

 Faciliterende en belemmerende factoren 

De respondenten gaven aan dat zelf initiatief nemen de belangrijkste 

bevorderende factor is wat betreft het optimaal gebruik maken van het 

digitale schoolbord. De vaakst genoemde belemmerende factor is het 

gebrek aan tijd dat ervaren wordt om dit ook daadwerkelijk te doen. 

Daarnaast werden vooral technische stoornissen als belemmerend 

genoemd. 

 

 Eigen vaardigheid 

De respondenten hebben ook hun eigen vaardigheid met betrekking tot 

het gebruiken van het digitale schoolbord beoordeeld op een schaal van 

één (helemaal niet vaardig) tot zeven (heel erg vaardig). De gemiddelde 

score hierop was 4,7. Gemiddeld achten de respondenten zichzelf dus 

een beetje vaardig in het omgaan met het digitale schoolbord. 

Leerkrachten die het bord pas enkele maanden gebruiken scoorden hier 

lager op dan leerkrachten die het bord al jaren gebruiken. 

 

Conclusies en discussie 

 

Met behulp van de resultaten kunnen de drie deelvragen beantwoord 

worden: 

1) intentionele informatie leidt daadwerkelijk tot meer intentionele 

keuzes dan geen en instrumentele informatie;  

2) ondanks het feit dat men het digitale schoolbord als een nuttig 

hulpmiddel ervaart hebben commitment en zelfrelevantie niet geleid tot 

een grotere bereidheid om tijd te besteden aan het digitale schoolbord, 

opdat men hier optimaal gebruik van kan maken. Mogelijke oorzaken 

hiervoor zijn inertia, sociaal wenselijke antwoorden en het feit dat 

studenten als deelnemers zijn gebruikt; 

3) leerkrachten geven eigen initiatief aan als belangrijkste bevorderende 

factor en gebrek aan tijd als belangrijkste belemmerende factor bij het 
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optimaal gebruik maken van het digitale schoolbord. Daarnaast werden 

vooral technische stoornissen als belemmerend genoemd. 

 

Aanbevelingen 

 

Geef leerkrachten de mogelijkheid om professioneel op te treden door ze 

intentioneel te informeren. Geef ze informatie over de manier waarop ze 

het digitale schoolbord in de klas kunnen inzetten met behulp van 

concrete voorbeelden en leg uit waarom dit in de ene situatie goed tot 

zijn recht komt en in de andere situatie juist niet. Dit advies blijft 

natuurlijk niet beperkt tot het gebruik van het digitale schoolbord, maar 

is toe te passen bij elke vernieuwing in het onderwijs.  

 Leerkrachten moeten zichzelf naast hun hoofdtaak (lesgeven) 

ook continu bijscholen met betrekking tot de nieuwste 

ontwikkelingen. Dit is lastig te combineren en in de praktijk is 

gebleken dat dit er vaak bij inschiet. Commitment en zelfrelevantie 

zouden hierbij kunnen helpen wanneer dit het waargenomen nut 

blijkt te vergroten en implementatie intenties kunnen een 

hulpmiddel zijn als er sprake is van inertia. Het is hierbij van belang 

dat er eerst geïnventariseerd wordt waarom het gewenste gedrag 

niet uitgevoerd wordt. Als deze middelen leerkrachten 

daadwerkelijk blijken te helpen hun taken te combineren zou dit 

professionalisering van leerkrachten – en daarmee het onderwijs- 

sterk kunnen verbeteren. Met die reden wordt dergelijk 

vervolgonderzoek sterk aanbevolen. 
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Aanleiding 

 

KPC Groep is een landelijk opererende dienstverlener en werkt voor 

uiteenlopende opdrachtgevers zoals schoolbesturen, instellingen 

voor kinderopvang, basisonderwijs, (voortgezet) speciaal 

onderwijs, praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs en 

beroepsonderwijs. Verbeteren van leren en opleiden is daarbij hun 

missie. KPC Groep treedt op als adviseur voor hun opdrachtgevers 

maar houdt zich ook bezig met onderzoek en ontwikkeling. Hierbij 

richt men zich onder andere op het professionaliseren van 

personeel. 

 Een professionele leerkracht dient de middelen die hij of zij 

heeft op een zodanige manier in te kunnen zetten dat er een 

optimale leersituatie ontstaat. Met dit in gedachten is onderzocht 

welke factoren er tot een optimaal gebruik van digitale 

schoolborden leiden. 

 

Digitaal schoolbord massaal aangeschaft 

 

Een digitaal schoolbord in de klas blijkt geen uitzondering. Al in 

2006 heeft 11% van de basisscholen minstens één digitaal 

schoolbord aangeschaft. Dit aantal groeide snel, want in 2007 was 

dit percentage opgelopen tot 48% en was ruim driekwart van de 

basisscholen van plan om de komende twee jaar nog meer digitale 

schoolborden aan te schaffen (factsheet Kennisnet onderzoek, 

2007). Het zal dan ook niet lang meer duren voordat het een 

uitzondering wordt om geen digitaal schoolbord te hebben.  

 Het feit het digitale schoolbord blijkbaar een grote rol speelt of 

gaat spelen in het onderwijs, leidt tot veel onderzoek. Want wat 

leveren die digitale schoolborden eigenlijk op? 

  

Effecten van het digitale schoolbord 

 

In Engeland lopen ze een paar jaar voor wat betreft de invoering 

van het digitale schoolbord op basisscholen. Veel onderzoek over 

 
 
 

 

Inleiding 
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de effecten van de digitale schoolborden op de motivatie en 

prestaties van leerlingen zijn dan ook in Engeland uitgevoerd.  

 

 Motivatie en leereffecten 

In verschillende studies is aangetoond dat het gebruiken van 

digitale schoolborden bij het lesgeven zorgt voor meer 

gemotiveerde leerlingen. Wanneer leerlingen die les krijgen met 

een digitaal schoolbord vergeleken worden met leerlingen die les 

krijgen zonder een digitaal schoolbord, blijkt dat die eerste groep 

een hogere gemiddelde motivatie heeft (Weimer, 2001; Higgins, 

Beauchamp & Miller, 2007).   

 Naast het vergroten van de motivatie van leerlingen, lijkt het 

digitale schoolbord ook effect te hebben op de prestaties. Zo 

blijken leerlingen met een achterstand snel te verbeteren wanneer 

er gebruik werd gemaakt van digitale schoolborden (Clemens, 

Moore & Nelson, 2001). Echter, er wordt door veel onderzoekers 

gewaarschuwd voor het ‘wow’-effect. In een aantal studies is 

gebleken dat de gestegen motivatie en de verbeterde prestaties na 

één of twee jaar weer verdwenen zijn (Beauchamp & Parkinson, 

2005; Higgins, Falzon & Hall, 2005; Higgins, Beauchamp & Miller, 

2007). Dit houdt in dat de effecten veroorzaakt zouden kunnen zijn 

door het feit dat er iets nieuws gebeurt in de klas. Zodra de 

nieuwigheid eraf is, lijken de effecten te verdwijnen. 

 Hierboven genoemde onderzoekers geven echter aan dat het 

afhangt van de manier waarop de leerkracht met het digitale 

schoolbord omgaat of de effecten blijvend zullen zijn of niet.  

  

 Afhankelijk van de leerkracht  

De leerkracht speelt een cruciale rol. Het digitale schoolbord biedt 

veel mogelijkheden, maar de professionele kennis en de 

vaardigheden van de leerkracht bepalen of deze mogelijkheden 

benut worden en het onderwijs verbetert (Higgins et al, 2007). 

 Op deze manier wordt er veel druk gelegd op de schouders van 

de leerkracht; de leerkracht moet het uiteindelijk allemaal maar 

doen. Hoe men ervoor kan zorgen dat de leerkrachten het digitale 

schoolbord ook daadwerkelijk optimaal gaat gebruiken, daar is nog 

weinig onderzoek naar gedaan.   
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Instrumenteel versus intentioneel 

Het digitale schoolbord is een nieuw hulpmiddel naast alle 

bestaande hulpmiddelen om kinderen goed te kunnen laten leren. 

Het is belangrijk dat de leerkracht goed inschat welk hulpmiddel op 

welk moment de beste manier is om iets aan te leren. Soms zal de 

leraar besluiten dat het beter is om leerlingen zelf dingen uit te 

laten zoeken op bijvoorbeeld het internet, of om ze zelf dingen te 

laten ervaren door het ze zelf uit te laten voeren. Het is hierbij 

belangrijk dat deze keuze intentioneel gemaakt wordt. Hoe laat ik 

mijn leerlingen het beste leren? Soms zal dit zijn door de 

gebruikelijke methodes te volgen, soms door hiervan af te wijken 

en bijvoorbeeld computers te gebruiken. De beslissing om 

computers te gebruiken moet echter niet gemaakt worden omdat 

die computers er nou eenmaal zijn. Dat is een voorbeeld van een 

instrumentele keuze. Het gebruiken van de computers moet een 

middel zijn om een doel te bereiken en niet een doel op zich. 

 Nu het digitale schoolbord in veel klaslokalen aanwezig is, 

wordt het nog belangrijker om intentionele keuzes te maken. Een 

computer staat namelijk op de gang of in een hoek van de klas. Het 

digitale schoolbord wordt in plaats van het gewone bord 

opgehangen. Hiermee zal het de dagelijkse lessen per definitie 

beïnvloeden. Dit maakt het extra belangrijk om hier intentioneel in 

plaats van instrumenteel gebruik van te maken.  

 Echter, de nadruk bij de informatievoorziening met betrekking 

tot digitale schoolborden ligt vaak op het bord zelf doordat de 

digitale schoolborden met veel bombarie aangekondigd worden 

door de producent die ze komt leveren. Het bord wordt 

aangeprezen en er wordt getoond wat het bord allemaal kan. 

Terecht, want het digitale schoolbord biedt inderdaad vele nieuwe 

mogelijkheden ten opzichte van het gewone krijtjesbord.  

 Daarnaast krijgen de leerkrachten vaak een zogenaamde 

knoppencursus. Hier leren ze, zoals de naam al aangeeft, hoe ze 

het bord behoren te bedienen en wat er allemaal wel niet mogelijk 

is: internetpagina’s kunnen bezocht worden, het bord heeft een 

touchscreen zodat alle objecten op het bord zelf te manipuleren 

zijn, er kan op geschreven worden met digitale inkt (dus ook 

wanneer je bijvoorbeeld een internetpagina aan het bekijken bent 

kun je hier aantekeningen op maken), alles kan elk moment 

opgeslagen worden voor toekomstig gebruik, er kunnen filmpjes 

op getoond worden, alles lijkt mogelijk. Een dergelijke uitleg noem 

ik in dit rapport instrumentele informatie. 
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 Doordat de nadruk ligt op deze instrumentele informatie, is de 

kans groot dat het digitale schoolbord ook instrumenteel gebruikt 

wordt. Hiermee bedoel ik dat bij het bepalen van een manier om 

een bepaalde les te geven, deze keuze sterk beïnvloed zal worden 

door het nieuwe digitale schoolbord dat in de klas hangt en de 

mogelijkheden die dit bord biedt. Zo is het heel eenvoudig om een 

filmpje af te spelen op het digitale schoolbord. Voorheen moest er 

vaak een televisie of een projectiescherm gereserveerd worden, 

waarna de apparaten opgehaald en geïnstalleerd moesten worden. 

Het digitale schoolbord maakt het veel makkelijker om een 

educatief filmpje te bekijken. Dit betekent echter niét dat het laten 

zien van een filmpje altijd de beste manier is om informatie over te 

brengen of iets aan te leren. Bij elk onderwerp is wel een filmpje te 

vinden dat er enigszins mee te maken heeft. Echter, een filmpje dat 

de kern van het onderwerp niet raakt, of niet goed aansluit op de 

doelgroep, is vaak niet de beste manier om je leerlingen zo goed 

mogelijk te laten leren. 

 Doordat de informatie en voorbeelden die veel gegeven 

worden vrijwel allemaal instrumenteel zijn, bestaat het gevaar dat 

de digitale borden ook vooral instrumenteel gebruikt worden. Uit 

de praktijk blijkt dat dit vaak ook gebeurt. De gewenste situatie is 

natuurlijk dat de leerkrachten intentionele keuzes maken ten 

aanzien van het gebruiken van het digitale schoolbord. 

 Een doel van dit onderzoek is dan ook om uit te zoeken wat er 

voor nodig is om leraren het digitale schoolbord intentioneel in te 

laten zetten in plaats van instrumenteel. Hierbij is de verwachting 

dat wanneer de informatievoorziening zich richt op concrete 

voorbeelden over hoe een digitaal schoolbord in een les nuttig 

ingezet kan worden, met daarbij een uitleg over waarom dit in een 

les goed kan werken en wanneer het slimmer is om het op een 

andere manier te doen, men het digitale schoolbord meer 

intentioneel zal gebruiken dan wanneer men geen, of 

instrumentele informatie heeft gekregen. De hierboven beschreven 

informatie noem ik intentionele informatie.  

 

Leerkrachten motiveren 

 

Het hangt van de leerkracht af of het digitale schoolbord 

daadwerkelijk de gewenste effecten heeft op de leerlingen. 

Leerkrachten krijgen hiermee een lastige taak voor hun kiezen. Ze 

zijn immers gewend aan hun oude vertrouwde schoolbord. Om 
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goed met het digitale schoolbord om te kunnen gaan zullen ze hier 

zelf veel tijd en energie in moeten steken. Leerkrachten hebben 

echter een hoge werkdruk en zullen wellicht helemaal niet willen 

werken met het digitale schoolbord. Hoe motiveer je deze 

leerkrachten? 

  Allereerst is het natuurlijk van belang de leerkrachten 

informatie te geven over het digitale schoolbord. Hierbij is het 

belangrijk dat deze informatie zelfrelevant is voor de leerkracht. Als 

leerkrachten van basisscholen informatie ontvangen over digitale 

schoolborden die gericht is op het voortgezet onderwijs zullen ze 

hier niet veel mee doen Informatie dient zelfrelevant te zijn, wil het 

de kans op het gewenste gedrag vergroten (James, 1993). Het 

zelfrelevant maken van de informatie over hoe digitale 

schoolborden intentioneel ingezet kunnen worden, kan de kans op 

het gewenste gedrag dus vergroten.  

 Naast zelfrelevantie kun je de kans dat iemand bepaald gedrag 

vertoont ook vergroten door gebruik te maken van commitment 

(Cialdini, 2004). Wanneer je ergens mee instemt, of wanneer je 

bepaald gedrag vertoont, vergroot dit de kans op toekomstig 

gedrag dat in dezelfde lijn ligt. 

 Doel van dit onderzoek is om uit te zoeken wat er voor nodig is 

om leraren het digitale schoolbord intentioneel in te laten zetten in 

plaats van instrumenteel. Hierbij is de verwachting dat wanneer 

men intentionele informatie heeft gekregen, men het digitale 

schoolbord meer intentioneel zal gebruiken dan wanneer men 

geen, of instrumentele informatie heeft gekregen. Daarnaast 

wordt verwacht dat men meer gemotiveerd zal zijn om tijd en 

energie in het digitale schoolbord te steken, wanneer deze 

informatie zelfrelevant is gemaakt en men commitment heeft. 

 

Het onderzoek 

 Dit rapport beantwoordt de vraag welke factoren tot een 

optimaal gebruik van digitale schoolborden leiden. Optimaal 

gebruik wordt hierbij geoperationaliseerd als intentioneel gebruik. 

Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van drie 

deelvragen. 

1) leidt intentionele informatie tot meer intentionele keuzes 

met betrekking tot het gebruik van digitale schoolborden? 

2) leiden commitment en zelfrelevantie tot een grotere 

bereidheid om tijd te besteden aan het digitale schoolbord, 

opdat men hier optimaal gebruik van kan maken?  
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 3) wat zijn volgens leerkrachten de belemmerende en 

faciliterende factoren voor het optimaal gebruik kunnen 

maken van het digitale schoolbord?  

Deelvraag 1 en 2 zijn onderzocht aan de hand van een experiment 

dat is uitgevoerd bij eerstejaars studenten van de Pabo. Deelvraag 

3 is onderzocht aan de hand van een exploratief survey-onderzoek 

onder leerkrachten uit het basisonderwijs die lesgeven met een 

digitaal schoolbord.  

 Eerst wordt de theoretische achtergrond geschetst met 

betrekking tot de gedragsverandering van instrumenteel naar 

intentioneel gebruik van het digitale schoolbord. Vervolgens is de 

manier waarop het experiment is uitgevoerd beschreven en worden 

de resultaten van dit experiment besproken. Daarna volgt een 

beschrijving van het survey-onderzoek en de uitkomsten hiervan. 

De resultaten van het experiment en het survey-onderzoek worden 

vervolgens besproken in de conclusies en discussie, waarna er een 

aantal aanbevelingen worden gedaan.  
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De  theorie van beredeneerd gedrag 
 

De  theorie van beredeneerd gedrag (Fishbein & Ajzen, 1975) 
probeert menselijk gedrag  te verklaren en te voorspellen. Deze 
theorie gaat er vanuit dat er - bij beredeneerd gedrag - eerst een 
intentie tot gedrag moet zijn, voordat dit gedrag daadwerkelijk 
plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot automatisch gedrag, waarbij 
gedrag meer wordt veroorzaakt door reflexen en 
geautomatiseerde processen (als je loopt, hoef je niet de intentie te 
hebben om de ene voet voor de andere te zetten, dit gaat 
automatisch). De intentie geeft aan in hoeverre mensen bereid zijn 
moeite te doen zich op een bepaalde manier te gedragen. Hoe 
sterker de intentie, hoe groter de kans op het gedrag.    
 Of en in hoeverre de intentie aanwezig is, is volgens 
Fishbein en Ajzen (1975) afhankelijk van drie factoren: 1) de 
attitude ten opzichte van het gedrag, 2) de subjectieve norm en 3) 
de waargenomen controle over het gedrag. Dit houdt in dat de 
intentie je op een bepaalde manier te gedragen erg sterk is 
wanneer 1) je positief tegen dit gedrag aankijkt, 2) anderen in je 
omgeving zich ook zo gedragen en / of dit gedrag positief vinden 
en 3) wanneer je het idee hebt dat jijzelf kunt bepalen of je het 
gedrag wel of niet uitvoert, zonder dat omgevingsfactoren je hierin 
belemmeren.  
 
Technology Acceptance Model 
 
Het intentioneel inzetten van het digitale schoolbord en het bewust 
tijd vrij maken om je erin te verdiepen is een voorbeeld van 
beredeneerd gedrag. Het hangt van de context af hoe de theorie 
van beredeneerd gedrag precies ingevuld moet worden. Davis et al. 
(1989) hebben de theorie van beredeneerd gedrag als basis 
gebruikt voor hun Technology Acceptance Model (TAM), waarmee 
ze de intentie voor het gebruik van nieuwe technologie willen 
verklaren en voorspellen. Dit model is concreter dan de theorie van 
beredeneerd gedrag en past nog beter bij het gedrag waar we het 
in dit rapport over hebben. Het gaat hier immers ook om het 
gebruiken van een nieuwe technologie.  

De factoren die volgens dit model de sterkte van de intentie 
bepalen zijn: 1) de attitude ten aanzien van het gebruik van de 
nieuwe technologie, 2) het waargenomen nut van de technologie, 
3) het waargenomen gebruiksgemak en 4) externe variabelen. Er 
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wordt echter verondersteld dat de externe variabelen allemaal via 
de factoren 2 (het waargenomen nut) en 3 (het waargenomen 
gebruiksgemak) lopen. Het woord ‘waargenomen’ is hier 
essentieel. Dit woord geeft aan dat het hier niet gaat om het 
daadwerkelijke nut van de nieuwe technologie. Nuttige nieuwe 
technologie hoeft niet per definitie nuttig gevonden te worden 
door potentiële gebruikers. In dat geval vergroot het de kans op het 
gebruik van deze technologie niet, hoe nuttig deze ook is. 
Andersom werkt het ook: technologie die helemaal niet nuttig 
blijkt te zijn kan als heel nuttig ervaren worden, waardoor het de 
kans op het gebruik van deze technologie wél vergroot. Hetzelfde 
geldt voor het waargenomen gebruiksgemak. Het maakt niet uit 
hoe makkelijk of moeilijk de technologie te hanteren is, het gaat 
erom hoe makkelijk of moeilijk de potentiële gebruiker dénkt dat 
de technologie te hanteren is. Dát is wat invloed heeft op de 
gedragsintentie. 
 
De grootste voorspeller bij het gebruik van nieuwe technologie 
 
Van de hierboven genoemde factoren blijkt het waargenomen nut 
de grootste voorspeller te zijn met betrekking tot het gebruik van 
nieuwe technologie (Teo, 2009). Het waargenomen nut heeft 
namelijk een directe invloed op de gedragsintentie: als men de 
technologie als erg nuttig ervaart, heeft men een sterkere intentie 
de technologie ook daadwerkelijk te gebruiken. Naast deze directe 
invloed, heeft het waargenomen nut ook een indirecte invloed op 
de gedragsintentie: als men de technologie als erg nuttig ervaart, 
leidt dit namelijk tot een positievere houding ten opzichte van de 
nieuwe technologie en ervaart men meer gebruiksgemak. Een 
positieve houding en een hoog waargenomen gebruiksgemak 
leiden vervolgens weer tot een sterkere gedragsintentie.  
 Als we willen dat leerkrachten het digitale schoolbord 
optimaal gaan gebruiken, zullen ze het digitale schoolbord dus als 
een nuttig hulpmiddel voor het onderwijs moeten zien.    
   
Hoe waargenomen nut bereikt kan worden 
 
 Informatie 
Zoals in de inleiding al werd vermeld, zijn er -bijvoorbeeld op het 
internet- vele voorbeelden te vinden van digitaal schoolbord 
gebruik. Echter, het grootste gedeelte van deze voorbeelden laat 
zien wat het digitale schoolbord allemaal voor verschillende 
mogelijkheden heeft. Het zijn voorbeelden die aantonen wat het 
bord allemaal kan; instrumentele voorbeelden. Het doel is juist om 
leraren intentioneel gebruik te laten maken van digitale 
schoolborden, niet instrumenteel. Informatie of voorbeelden over 
hoe en wanneer leraren het digitale schoolbord het beste kunnen 
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inzetten, opdat de leerlingen meer en / of beter leren, is nog zeer 
schaars. Het is daarom van essentieel belang dat leraren meer 
informatie krijgen over deze intentionele manier van werken met 
digitale schoolborden en dat er nieuwe voorbeelden komen die 
laten zien hoe dit moet. 
 
 Zelfrelevantie 
Informatie alleen is echter niet voldoende om daadwerkelijk ander 
gedrag teweeg te brengen. Informatie dient zelfrelevant te zijn, wil 
het de kans op het gewenste gedrag vergroten (James, 1993). Hoe 
meer informatie aansluit bij de eigen situatie, hoe beter. Als een 
leerkracht uit groep drie informatie krijgt over het gebruik van 
digitale schoolborden in groep acht, zal deze al snel denken ‘daar 
heb ik toch niks aan!’.  
 Tijdens gesprekken met mensen uit het veld werd 
bovendien regelmatig aangegeven dat leraren bij vernieuwingen en 
/ of veranderingen een gevoel van eigenaarschap moesten hebben. 
Zolang de leraren bij de veranderingen worden betrokken en het 
idee hebben zelf inspraak te hebben op hoe de veranderingen vorm 
kunnen krijgen in hun klas, is er minder weerstand en dus meer 
kans op verandering.  

Wanneer leerkrachten na het zien van een voorbeeld 
proberen te bedenken hoe ze elementen uit dat voorbeeld het 
beste in hun eigen les kunnen toepassen, worden de 
mogelijkheden gezien en is de kans groot dat dit ook toegepast 
wordt. Op deze manier wordt de informatie heel zelfrelevant en 
bepaalt de leerkracht hoe hij of zij de informatie zelf gaat 
toepassen, wat het gevoel van eigenaarschap vergroot. Als dit niet 
gebeurt bestaat de kans dat de voorbeelden niet blijven hangen en 
niet als inspiratiebron worden gezien, omdat niet meteen duidelijk 
is dat de voorbeelden ook in andere situaties toe te passen zijn.  
 
Aansluiting bij eigen doelen 
 
De beschikbaarheid van goede voorbeelden (in de vorm van 
intentionele informatie) is een van de factoren die het 
waargenomen nut van digitale schoolborden kunnen beïnvloeden. 
De mate waarin intentioneel gebruik van digitale schoolborden 
aansluit bij eigen (al bestaande) doelen is een andere factor die het 
waargenomen nut kan beïnvloeden. James (1993) heeft namelijk 
laten zien dat men meer gebruik maakt van nieuwe technologie, 
wanneer is aangetoond dat het gebruiken van de technologie in lijn 
ligt met eigen doelen. Zo liet James zien dat proefpersonen meer 
gebruik maakten van zonnepanelen, wanneer zij als doel hadden 
geld te besparen en vervolgens aangetoond werd dat het gebruik 
maken van zonnepanelen veel geld bespaart. Dit principe zou je 
ook bij leraren toe kunnen passen. Leraren hebben  vaak het doel 
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om hun leerlingen actief met de lesstof om te laten gaan. Als dit 
doel geactiveerd wordt en vervolgens wordt aangetoond dat het 
gebruiken van het digitale schoolbord kan helpen dit doel te 
verwezenlijken, zullen ze dit waarschijnlijk als zeer nuttig ervaren.  
 Het activeren van het doel om leerlingen actief met de 
lesstof om te laten gaan zal waarschijnlijk ook op een andere 
manier invloed hebben. Zoals gezegd is het waarschijnlijk dat de 
leraren het gebruik van digitale schoolborden nuttiger vinden als 
duidelijk is dat dit aansluit bij hun doelen. Echter, leraren alleen al 
laten instemmen met de stelling ‘vindt u het belangrijk dat uw 
leerlingen actief bezig zijn met de lesstof?’ kan de kans op gedrag 
waarmee dit bereikt kan worden al vergroten. Mensen vinden het 
namelijk erg belangrijk om consistent te zijn (Cialdini, Trost & 
Newsom 1995). We vinden dit belangrijk omdat consistent zijn een 
zeer gewaardeerde eigenschap is in deze maatschappij. Als je 
continu van mening verandert, of als je gedrag niet in lijn is met wat 
je zegt, dan vinden anderen je oneerlijk of onbetrouwbaar.  

Daarnaast geeft je eigen gedrag ook informatie over jezelf, 
aan jezelf. Stelt u zich eens voor dat iemand u vraagt een 
levensgroot billboard in uw tuin te plaatsen met de tekst ‘rijd 
voorzichtig!’.De kans is klein dat u op dit verzoek ingaat. Uit 
onderzoek blijkt dat als u heeft ingestemd met een eerder verzoek 
om een kleine sticker naast uw voordeur te plakken met de tekst 
‘rijd voorzichtig!’, de kans groter is dat u vervolgens ook zult 
instemmen met het verzoek een groot billboard in uw tuin te 
plaatsen. De redenering is waarschijnlijk als volgt: ‘Ik heb al een 
sticker op mijn deur laten plakken met eenzelfde soort tekst. 
Blijkbaar vind ik het belangrijk dat mensen voorzichtig rijden. Dit 
bord kan daarbij helpen. Laat ik het bord maar in mijn tuin laten 
zetten!’.  
  
Commitment 
 
Wanneer je ergens mee instemt, of wanneer je bepaald gedrag 
vertoont, vergroot dit de kans op toekomstig gedrag dat in 
dezelfde lijn ligt. Cialdini noemt dit commitment. Dit principe is zo 
sterk dat een eerder gemaakte keuze invloed heeft op hoe je je 
vervolgens gedraagt; je zult je gedragen in de lijn van wat je eerder 
hebt besloten, óók als dit eigenlijk niet voordeling is voor jezelf 
(Festinger, 1957; Heider, 1946; Newcomb, 1953). 
 Commitment is het meest effectief als de commitment 1) 
actief is, 2) publiekelijk is, 3) intern gemotiveerd is. Met andere 
woorden, je bent meer gecommitteerd als je er iets voor moet doen 
(bijvoorbeeld ‘bent u het hiermee eens, mailt u dan naar…’ in plaats 
van ‘als u niks van zich laat horen gaan wij er vanuit dat u het ermee 
eens bent’), als er andere mensen getuige van zijn (dus niet 
anoniem een vragenlijst invullen, maar bijvoorbeeld in een volle 
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klas je hand op moeten steken om aan te geven dat je het ergens 
mee eens bent) en als je het gevoel hebt dat je de keuze zonder 
beïnvloeding hebt gemaakt (dus niet ‘als u deze 
handtekeningenactie tekent krijgt u 300 euro!’).  
Samenvattend kunnen we op basis van de hierboven besproken 
theorie zeggen dat gedragsverandering van instrumenteel naar 
intentioneel gebruik van digitale schoolborden waarschijnlijk pas 
zal ontstaan, wanneer de intentie hiervoor aanwezig is. De intentie 
hangt af van het door de potentiële gebruiker waargenomen nut 
(figuur 1).  

Door intentionele informatie te geven, deze informatie 
zelfrelevant te maken en door te laten zien dat het gebruiken van 
het digitale schoolbord aansluit bij eigen (al bestaande) doelen is 
de kans groot dat het digitale schoolbord als nuttig wordt 
waargenomen. Door deze doelen op een goede manier te activeren 
wordt er commitment gecreëerd, wat het gewenste gedrag ook 
bevordert.

 
 
 
Figuur 1: Procesmodel waarin te zien is hoe de factoren intentionele informatie, 
commitment en zelfrelevantie via waargenomen nut de intentie kunnen 
beïnvloeden. 
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Deelnemers 
 
In samenwerking met Pabo Groenewoud te Nijmegen is het 
onderzoek uitgevoerd onder 110 eerstejaars Pabo studenten. In 
totaal namen er 93 vrouwen en 17 mannen deel aan het onderzoek. 
Hun leeftijd varieerde van 17 tot 23 jaar met een gemiddelde van 
19,1 jaar.  
 
Procedure en design 
 
Er is gebruik gemaakt van een between-subject design. Dit houdt in 
dat naar de verschillen tussen de condities wordt gekeken. De 
onafhankelijke variabele hierbij is de soort informatie (controle 
conditie / instrumentele conditie / intentionele conditie / 
commitment conditie / zelfrelevantie conditie / alles conditie). De 
afhankelijke condities zijn de mate waarin intentionele keuzes 
worden gemaakt, het ervaren nut van het digitale schoolbord en de 
mate waarin de deelnemers bereid zijn om tijd te investeren om 
met het digitale schoolbord te kunnen werken.  
  De studenten zaten tijdens het onderzoek zoals gebruikelijk 
met zijn allen in hun eigen klas. Na een korte instructie werden er 
vragenlijsten uitgedeeld en startte het onderzoek. Afhankelijk van 
de conditie volgden de deelnemers een bepaalde procedure. De 
tijdsduur varieerde van 15 tot 45 minuten. De klassen werden at 
random aan één van de volgende zes condities toegewezen: 

 
1. Controle conditie (n=17) 

De deelnemers in de controle conditie vulden eerst een vragenlijst 
in waarin er naar hun demografische gegevens werd gevraagd. 
Vervolgens maakten ze een toets, bestaande uit 14 
meerkeuzevragen. Bij elke vraag werd kort een lessituatie 
geschetst en moesten de deelnemers beslissen wat ze in deze 
situatie zouden doen. Hierbij kon er uit twee mogelijkheden 
gekozen worden, A of B, waarbij één van de mogelijkheden meer 
instrumenteel was en de andere mogelijkheid meer intentioneel. 
Ten slotte moesten de deelnemers reageren op een aantal 
stellingen, door op een vijfpuntsschaal van helemaal niet tot 
helemaal wel aan te geven in hoeverre ze het met de stellingen 
eens waren. Zo moesten de deelnemers aangeven in hoeverre ze 
het digitale schoolbord nuttig vonden, of ze het bord wilden gaan 
gebruiken en in hoeverre ze bereid zijn tijd te besteden aan het 
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leren werken met het digitale schoolbord en het voorbereiden van 
lessen met het digitale schoolbord. 
 
De hierboven beschreven vragenlijsten zijn door alle deelnemers 
uit elke conditie ingevuld. Hieronder staat per conditie beschreven 
wat de deelnemers nog meer hebben gedaan. 
 

2. Instrumentele conditie (n=29) 
De deelnemers in de instrumentele conditie kregen een filmpje te 
zien waarin een leraar aan de kijkers uitlegt wat de mogelijkheden 
van het digitale schoolbord zijn.  
 

3. Intentionele conditie (n=15) 
De deelnemers in de intentionele conditie kregen een filmpje te 
zien waarin een lerares het digitale schoolbord op verschillende 
manieren gebruikt tijdens haar lessen. Hierbij werd uitleg gegeven 
waarom deze voorbeelden in dergelijke situaties optimaal zijn 

 
4. Commitment conditie (n=11) 

Voordat de deelnemers in de commitment conditie hetzelfde 
filmpje te zien kregen als de deelnemers in de intentionele conditie 
moesten ze eerst reageren op de stelling ‘ik vind het belangrijk dat 
mijn leerlingen actief met de lesstof bezig zijn’ door ‘ja’ of ‘nee’ te 
omcirkelen. Hierna werd ze gevraagd een argument voor deze 
stelling te geven. Vervolgens werd ze gevraagd wie er allemaal ‘ja’ 
had geantwoord om de stelling. De deelnemers gaven antwoord 
door hun hand op te steken.1  

 
5. Zelfrelevantie conditie (n=22) 

Nadat de deelnemers in de zelfrelevantie conditie dezelfde film 
hadden gezien als de deelnemers in de intentionele conditie werd 
de deelnemers gevraagd op papier te zetten hoe zij de informatie 
uit de film in hun eigen les zouden kunnen toepassen: ‘Bedenk een 
lessituatie waarvan het waarschijnlijk is dat je deze binnenkort 
tegenkomt. Schrijf kort op om welke lessituatie dit gaat met behulp 
van onderstaande vragen. Beschrijf daarna op welke manier je de les 
gaat geven en welke rol het digitale schoolbord daarbij speelt’.  

 
6. Alles conditie (n=16) 

Bij de deelnemers in de alles conditie werd op dezelfde manier 
commitment gecreëerd als bij de deelnemers in de commitment 
conditie. Hierna kregen zij dezelfde film te zien als de deelnemers 
in de intentionele conditie, waarna ze de informatie zelfrelevant 

                                                           
1
 Doordat de deelnemers hun hand op moesten steken wanneer ze ‘ja’ hadden 

omcirkeld, was deze keuze niet langer anoniem. Hierdoor werd de commitment 
publiekelijk, wat een van de voorwaarden is voor een sterke commitment. 



 - 21 - 

maakten op een zelfde manier als de deelnemers in de 
zelfrelevantie conditie. 
 
Materiaal 
 

Film met intentionele informatie 
De deelnemers in de alles conditie, de voorbeeld conditie, de 
commitment conditie en de zelfrelevant conditie kregen een film 
met intentionele informatie te zien. Op deze film was te zien hoe 
een leerkracht het digitale schoolbord in haar lessen gebruikte. Er 
waren stukjes uit vijf verschillende lessen te zien. Bij elke les werd 
uitgelegd waarom deze manier van lesgeven met het digitale 
schoolbord een goede manier was. 
 
 Film met instrumentele informatie 
De deelnemers in de instrumentele conditie kregen een film met 
instrumentele informatie te zien. Op deze film was te zien hoe een 
leerkracht uitlegt wat alle mogelijkheden van het digitale 
schoolbord zijn. 2 
 

                                                           
2
 Zie de bijlage voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte instrumentele 

en intentionele informatie. 
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Algemene gegevens 
 
Alle 110 deelnemers hadden al ervaring met lesgeven doordat zij 
stage hebben gelopen op verschillende basisscholen. De 
hoeveelheid ervaring varieerde van drie maanden tot vier en een 
half jaar. Dit grote verschil wordt veroorzaakt door het feit dat 33 
deelnemers eerst een (deel van een) andere opleiding hebben 
gevolgd, voordat zij begonnen aan hun studie aan de Pabo. Bij deze 
vooropleidingen hebben de deelnemers ook stage gelopen op 
basisscholen.  
 Van alle deelnemers hebben er 66 nooit eerder informatie 
gekregen over digitale schoolborden in de vorm van een 
informatiebijeenkomst of een cursus. 44 deelnemers gaven aan wel 
eerder informatie te hebben gekregen.  
 55 deelnemers hebben bij het lesgeven tijdens hun stage zelf al 
gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. 25 van deze 55 
deelnemers gaven aan het digitale school bord soms gebruikt te 
hebben, 26 meestal en vier altijd. 42 deelnemers hebben nog nooit 
zelf met het digitale schoolbord lesgegeven en 14 deelnemers bijna 
nooit.3 
 
Informatie leidt niet tot een beter beeld 
 
Afhankelijk van de conditie waarin men was ingedeeld, hebben de 
deelnemers een bepaald soort informatie gekregen (geen 
informatie, instrumentele informatie, of intentionele informatie). 
Deze verschillen zouden ertoe kunnen leiden dat deelnemers uit de 
ene conditie een beter beeld hebben van de mogelijkheden van het 
digitale schoolbord in het primair onderwijs, dan deelnemers uit 
een andere conditie. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. De score 
op de stelling ‘Ik heb een goed beeld van de manieren waarop het 
digitale schoolbord ingezet kan worden in het primair onderwijs’, 
verschilde niet per conditie. Op een schaal van één (helemaal niet 
mee eens) tot vijf (helemaal mee eens) was de gemiddelde score 
3,43.  
 De deelnemers reageerden ook op de stelling ‘Ik heb een 
goed beeld van de manieren waarop ik het digitale schoolbord zelf in 
kan zetten tijdens mijn lessen, los van het feit of ik over de 
vaardigheden beschik om het uit te voeren’. Ook deze score 
verschilde niet per conditie. Dit betekent dat ook het zelfrelevant 
maken van de verkregen informatie, er niet voor zorgde dat men 

                                                           
3
 De eventuele eerder verkregen informatie en de eventuele ervaring met digitale 

schoolborden bleken geen hoofdeffecten te hebben op de resultaten.  
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een beter beeld krijgt van de manieren waarop zij het digitale 
schoolbord zelf in kunnen zetten. De gemiddelde score was 3,55. 
 Blijkbaar maakt het niet uit of en welke informatie je krijgt 
voor het beeld dat je van de mogelijkheden van het digitale 
schoolbord hebt.  
 
Intentionele informatie leidt tot meer intentionele keuzes 
 
Hoewel uit de resultaten naar voren kwam dat het soort informatie 
niet uitmaakt voor de mate waarin de deelnemers aangeven dat ze 
een goed beeld hebben van de manieren waarop het digitale 
schoolbord ingezet kan worden, betekent dit niet dat het soort 
informatie helemaal geen effect heeft gehad op de deelnemers.  

Als we de groep deelnemers die intentionele informatie 
heeft gekregen (intentionele conditie, commitment conditie, 
zelfrelevantie conditie, alles conditie), vergelijken met de groep 
deelnemers die deze informatie niet heeft gekregen (controle 
conditie, instrumentele conditie) blijken de scores wel significant 
van elkaar te verschillen (zie figuur 2). De gemiddelde score van de 
deelnemers die intentionele informatie hadden gekregen was 10,4. 
De gemiddelde score van de deelnemers die geen intentionele 
informatie hadden gekregen was 9,1. Dit betekent dat deelnemers 
die intentionele informatie ontvangen vaker een intentionele keuze 
maken dan deelnemers die deze informatie niet hebben 
ontvangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Het aantal intentionele keuzes van deelnemers die intentionele 

informatie hebben ontvangen en deelnemers die geen intentionele informatie 

hebben ontvangen.  

 

 
Digitale schoolborden zijn een nuttig hulpmiddel 
 
Uit de resultaten blijkt dat alle studenten het digitale schoolbord 
als een nuttig hulpmiddel bij het lesgeven beschouwen. Het maakt 
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hierbij niet uit of en welk soort informatie de deelnemers hebben 
ontvangen.  

Alle studenten geven dan ook aan het digitale schoolbord te 
willen gaan gebruiken als ze daar straks als leerkracht de 
mogelijkheid toe hebben. De gemiddelde score op de stelling ‘Als ik 
straks aan het werk ben als leraar of lerares op een basisschool en er 
hangt een digitaal schoolbord in mijn klas, dan zal ik het digitale 
schoolbord gaan gebruiken tijdens de les.’ was 4,4, op een schaal van 
één tot vijf. Deze score verschilt niet significant tussen de 
verschillende condities.  
 
Zolang het maar geen vrije tijd kost… 
 
Echter, wanneer de deelnemers moesten reageren op de stelling 
‘Als ik straks aan het werk ben als leraar of lerares op een basisschool 
en er hangt een digitaal schoolbord in mijn klas, dan ben ik bereid om 
in de eerste periode twee avonden in de week van mijn vrije tijd te 
investeren in het leren werken met het digitale schoolbord’ werd er op 
een schaal van één tot vijf gemiddeld een 3,2 gescoord. Ook op de 
stelling ‘Als ik straks aan het werk ben als leraar of lerares op een 
basisschool en er hangt een digitaal schoolbord in mijn klas, dan ben 
ik bereid om per les een half uur extra tijd te besteden aan de 
voorbereiding, zodat ik het digitale schoolbord op een goede manier 
kan inzetten’ is de gemiddelde score slechts 3,2. Deze gemiddelden 
verschillen niet significant per conditie.  
 

Figuur 3: De mate waarin de deelnemers op een schaal van één tot vijf bereid zijn 

vrije tijd te investeren in het leren lesgeven met behulp van het digitale 

schoolbord, het digitale schoolbord te gebruiken tijdens hun lessen en per les een 

half uur extra te besteden aan de voorbereiding opdat goed gebruik van het 

digitale schoolbord mogelijk wordt.  
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De resultaten zullen verder worden besproken in het hoofdstuk 
conclusie en discussie. Eerst wordt uiteengezet hoe het survey-
onderzoek is uitgevoerd en welke resultaten dit heeft opgeleverd.  
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Naast een experiment bij Pabostudenten is er, in samenwerking 

met de Laurentius Stichting te Delft, ook een survey-onderzoek 

uitgevoerd bij leerkrachten in het Primair Onderwijs. De Laurentius 

Stichting heeft een gebruikersgroep samengesteld bestaande uit al 

hun leerkrachten die een digitaal schoolbord tot hun beschikking 

hebben bij het lesgeven. De vragenlijst is naar de gehele 

gebruikersgroep per email verstuurd.  

 

Respondenten 

 

De 29 leerkrachten die de vragenlijst volledig ingevuld hebben 

teruggestuurd vormen een zeer gevarieerde groep. Zo komen de 

leerkrachten van 15 verschillende basisscholen, varieerde de 

leeftijd van de respondenten van 24 tot 64 jaar (met een 

gemiddelde leeftijd van 42 jaar) en deden er 20 vrouwen en negen 

mannen mee. Sommige van deze leerkrachten hebben hun digitale 

schoolbord nog maar net gekregen, anderen geven al jaren les met 

het digitale bord. Dit varieerde van één maand tot vier jaar, met 

een gemiddelde van bijna twee jaar.  

 

Doel 

 

Het doel van het survey-onderzoek was het inventariseren van de 

ervaringen van de leerkrachten die daadwerkelijk dagelijks met het 

digitale schoolbord lesgeven. Wat ervaren zij als de voor- en 

nadelen van het bord? Maar nog veel belangrijker, wat  ervaren de 

leerkrachten als faciliterende en/of belemmerende factoren voor 

het goed kunnen lesgeven met het bord? Daarnaast werd als 

achtergrondinformatie ook gevraagd naar de implementatiefase: 

Op welke manier werden de borden geïntroduceerd en hoe heeft 

men dat ervaren? 

 De gevarieerde groep heeft als voordeel dat het hierdoor een 

goede representatie is van de leerkrachten in het basisonderwijs. 

We krijgen zo bijvoorbeeld niet alleen informatie van de jonge 

mannelijke leerkrachten die graag met ICT werken, maar van de 

hele groep. Het gaat om een exploratief onderzoek, dat inzicht 

 
 

 

Methode survey-onderzoek 
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verschaft in de ervaringen van de leerkracht met betrekking tot het 

lesgeven met het digitale schoolbord. 
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Algemeen beeld 

 

Het algemene beeld dat naar voren komt wanneer we de resultaten 

van de vragenlijsten bekijken, is dat de leerkrachten in principe blij 

zijn met de digitale schoolborden. Zo worden er bijvoorbeeld veel 

meer voordelen dan nadelen genoemd. Bovendien zijn de meeste 

nadelen die genoemd worden van technische aard. Bijvoorbeeld 

het feit dat het bord in sommige gevallen te laag hangt voor de 

leerkracht, maar te hoog voor de leerlingen (er bestaan 

tegenwoordig overigens ook digitale schoolborden die in hoogte 

verstelbaar zijn). Wel geven de meeste leerkrachten aan nog lang 

niet alle mogelijkheden te kennen en te gebruiken. Een gebrek aan 

tijd lijkt hiervoor de belangrijkste reden te zijn.  

 Hieronder wordt verder ingegaan op de factoren waarvan de 

leerkrachten aangeven dat ze een goed gebruik van digitale 

schoolborden bevorderen.  

 

Faciliterende factoren 

 

Zoals in figuur 4 te zien is, leidt volgens 27% van de leerkrachten 

vooral het eigen initiatief tot een goed gebruik van digitale 

schoolborden.  

Figuur 4: Percentage leerkrachten dat initiatief, cursus, collega’s, kennis, coach, 

materiaal, en ICT’er als bevorderende factoren heeft aangegeven voor goed 

gebruik van digitale schoolborden.  
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Van alle factoren die genoemd worden, zoals de cursus, de ICT’er 

op school, de kennis over het bord en het beschikbare materiaal is  

het blijkbaar het belangrijkst dat je zelf initiatief neemt en ermee  

aan de slag gaat. De cursussen blijken toch ook te helpen en ook 

behulpzame collega’s en eigen kennis met betrekking tot ICT 

bevorderen het gebruik van het digitale schoolbord volgens de 

leerkrachten.  

 

Belemmerende factoren 

 

In figuur 5 zijn de factoren te zien die de leerkrachten als 

belemmerend hebben aangegeven. Veel van deze belemmerende 

factoren betreffen het bord zelf. Zo wordt aangegeven dat het 

contrast van het bord niet altijd goed is. Dit maakt het materiaal 

dat getoond wordt soms moeilijk zichtbaar. Het gebrek aan goede 

zonwering kan dit versterken. Daarnaast is het logischerwijs lastig 

om met een digitaal schoolbord te werken wanneer er sprake is van 

een technische storing.  

Figuur 5: Percentage leerkrachten dat gebrek aan tijd, slecht zich, gebrek aan 

kennis en technische stoornissen heeft aangegeven als belemmerende factoren 

voor goed gebruik van digitale schoolborden. 

 

Naast factoren met betrekking tot het bord zelf zijn de twee 

belangrijkste belemmerende factoren het gebrek aan tijd dat 

ervaren wordt door de leerkrachten en het gebrek aan de juiste 

kennis. Deze twee factoren gaan zeer waarschijnlijk hand in hand: 

doordat er weinig tijd door de leerkracht ervaren wordt om zich in 
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het digitale schoolbord te verdiepen, zal de kennis met betrekking 

tot het gebruik van het digitale schoolbord niet snel vergroten.  

 Opvallend hierbij is dat het niet alleen de leerkrachten zijn die 

het digitale schoolbord nog maar een paar maanden gebruiken, die 

aangeven een gebrek aan kennis en tijd te hebben om de 

mogelijkheden van het digitale schoolbord volledig te benutten. 

Ook leerkrachten die het bord al vier jaar gebruiken geven aan nog 

steeds niet het gevoel te hebben dat ze alle mogelijkheden kennen 

en kunnen gebruiken. Ook deze leerkrachten geven aan hier te 

weinig tijd voor te hebben.  

 
Eigen vaardigheid 
 
De leerkrachten werden ook gevraagd hun eigen vaardigheid met 

betrekking tot het gebruik van het digitale schoolbord in te 

schatten. De scores op een schaal van één tot zeven (waarbij één 

‘helemaal niet vaardig’ is en zeven ‘heel erg vaardig’) variëren van 

twee tot zeven, met een gemiddelde van 4,7. Zoals te zien is in 

figuur 6 neemt de vaardigheid licht toe naarmate het digitale 

schoolbord langer wordt gebruikt.  

Figuur 6: Aangegeven eigen vaardigheid op een schaal van één tot zeven, van 

leerkrachten die het digitale schoolbord nog maar net in de klas hebben, 

leerkrachten die ze al wat langer hebben en leerkrachten die ze al jaren 

gebruiken. 

 
Leerkrachten die het bord nu één tot twee maanden tot hun 

beschikking hebben, scoren gemiddeld een 3,6 op deze vraag. 

Leerkrachten die het digitale schoolbord al enkele jaren gebruiken 
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lijken zichzelf meteen gemiddelde score van 5,5 vaardiger te 

vinden.  

 

Introductie van de borden 
 
Om een beeld te krijgen van hoe de digitale schoolborden 

geïntroduceerd zijn, werd ook deze vraag aan de respondenten 

voorgelegd. Veel leerkrachten gaven hierbij aan dat er nauwelijks 

tot geen introductie was. De borden werden geplaatst en het was 

aan de leerkracht om hier zelf mee te gaan experimenteren. 

Scholen beginnen vaak met het plaatsen van één digitaal 

schoolbord in één van de klassen. De leerkracht die het bord krijgt 

probeert het lesgeven met het digitale schoolbord uit. Wanneer dit 

bevalt worden er meer aangeschaft.  

 Veel leerkrachten hebben bij de introductie van het digitale 

schoolbord wel een korte cursus gekregen. Een aantal leerkrachten 

gaf hierbij aan dat de timing van deze cursus soms niet zo handig 

was: in sommige gevallen waren de digitale schoolborden nog niet 

geplaatst. Hierdoor kon de verkregen informatie niet direct 

uitgeprobeerd worden, wat er toe heeft geleid dat veel informatie 

weer vergeten werd. Daarnaast hebben de verschillende 

leerkrachten verschillende niveaus, waardoor de algemene cursus 

niet goed aansloot op de behoeftes van de leerkrachten. 

Figuur 7: Percentage leerkrachten dat ter introductie van de borden geen 

informatie heeft ontvangen, een informatiebijeenkomst heeft gehad of een korte 

cursus heeft gehad. 

 

 De leerkrachten die bij de introductie nog geen cursus hebben 

gehad, hebben de ‘schade’ wel ingehaald: op de vraag of de 

leerkracht zelf een training of cursus heeft gevolgd, werd slechts 
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drie maal ‘nee’ geantwoord. Na de introductie van de borden 

hebben veel leerkrachten nog een of meerdere trainingen gevolgd. 

Het soort training varieerde sterk. Waar de een slechts een 

verplichte knoppencursus volgde met het hele team, heeft de 

ander meerdere individuele vrijwillige trainingen gevolgd. Deze één 

op één trainingen worden verzorgd door de coaches van de 

Laurentiusstichting. 
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In de inleiding is de vraag gesteld welke factoren er tot een 

optimaal gebruik van digitale schoolborden leiden. Optimaal 

gebruik is hierbij geoperationaliseerd als intentioneel gebruik. Deze 

vraag werd opgesplitst in drie deelvragen. 

1) leidt intentionele informatie tot meer intentionele keuzes 

met betrekking tot het gebruik van digitale schoolborden? 

2) leiden commitment en zelfrelevantie tot een grotere 

bereidheid om tijd te besteden aan het digitale schoolbord, 

opdat men hier optimaal gebruik van kan maken?  

3) wat zijn volgens de leerkrachten zelf de situationele 

belemmerende en faciliterende factoren om optimaal gebruik 

te kunnen maken van het digitale schoolbord? 

De resultaten uit het experiment en het survey-onderzoek hebben 

tot de volgende antwoorden geleid. 

 

Intentionele informatie leidt tot intentionele keuzes 

 

Uit de resultaten van het experiment is gebleken dat Pabo-

studenten meer intentionele keuzes maken wanneer ze 

intentionele informatie hebben gekregen. Intentionele informatie 

hield in dit onderzoek in dat er praktische voorbeelden werden 

gegeven voor verschillende onderwerpen. Je zag steeds ‘echte’ 

situaties van een leerkracht die voor de klas staat en haar les geeft. 

Hierbij is het belangrijk dat er uitgelegd werd wat er zo goed is aan 

die manier van werken met het digitale schoolbord en waarom dit 

juist in die bepaalde situatie goed tot zijn recht komt. Daarnaast 

werd in dit onderzoek bij de intentionele informatie óók 

aangegeven wanneer het digitale schoolbord beter niet gebruikt 

kan worden.  

 

Intentionele informatie ontbreekt bij introductie digitale 

schoolborden 

 

Intentionele informatie levert dus een duidelijke bijdrage als het 

gaat om het optimaal gebruiken van het digitale schoolbord. Uit de 

resultaten van het survey-onderzoek bleek echter dat vrijwel geen 

 
 

 

Conclusies en discussie 
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van de leerkrachten intentionele informatie heeft ontvangen bij de 

introductie van het digitale schoolbord op hun school. Als er een 

cursus was bij de introductie, dan ging deze uitsluitend over de 

technische mogelijkheden van het bord. Dit is instrumentele 

informatie.  

 

Ik wil het bord gebruiken, ik wil het alleen niet leren gebruiken 

 

Uit de resultaten van het experiment bleek dat Pabo-studenten het 

digitale schoolbord als erg nuttig ervaren. Ze gaven dan ook 

allemaal aan dat ze het digitale schoolbord zeker zouden gaan 

gebruiken als ze hier de mogelijkheid voor zouden hebben. 

Wanneer ze gevraagd werd naar gedrag dat goed gebruik van het 

digitale schoolbord mogelijk maakt, zagen de scores er anders uit. 

Zo bleek dat de bereidheid om vrije tijd te investeren in het leren 

omgaan met het digitale schoolbord niet hoog was en ook de 

bereidheid om per les een half uur extra aan voorbereiding te 

besteden was niet hoog.  

 Ondanks het feit dat het digitale schoolbord als erg nuttig 

wordt ervaren en dat men het bord graag willen gaan gebruiken, 

leidt dit dus niet een grotere bereidheid om tijd te besteden aan het 

digitale schoolbord, opdat men hier optimaal gebruik van kan 

maken. Zelfs wanneer er commitment was gecreëerd en de 

deelnemers de informatie zelfrelevant maakten leidde dit niet tot 

een grotere bereidheid.  

 Een soortgelijke conclusie is te trekken uit het survey-

onderzoek. Leerkrachten geven namelijk veel meer voor- dan 

nadelen van het bord en geven aan blij te zijn met het bord. 

Daarnaast geven ze aan dat ze er eigenlijk nog te weinig vanaf 

weten om de digitale schoolborden echt goed te gebruiken. Eigen 

initiatief wordt gezien als de meest bevorderende factor om 

optimaal gebruik te kunnen maken van het digitale schoolbord, 

terwijl daarnaast een gebrek aan tijd als belangrijkste 

belemmerende factor wordt aangegeven.  

 

Inertia 

 

Blijkbaar is men erg enthousiast, maar komt men niet in actie om 

dit enthousiasme om te zetten in gedrag dat het optimale gebruik 

kan bevorderen, zoals tijd nemen om je erin te verdiepen, zelf te 

experimenteren en te oefenen en het voorbereiden van lessen. Dit 
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zou kunnen betekenen dat waargenomen nut niet tot een grotere 

intentie leidt om het digitale schoolbord optimaal te gebruiken en 

hier tijd en energie in te steken.  

 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er sprake is van inertia. 

Inertia is een vorm van weerstand, waarbij je het eens bent met een 

bepaalde boodschap maar je je gedrag er niet op aanpast ook al 

vind je dat je dit eigenlijk wel zou moeten doen (Knowles & Linn, 

2004).  

 Denk hierbij aan milieuvriendelijk gedrag. Eigenlijk is iedereen 

het er wel mee eens dat het milieu belangrijk is en dat we het 

milieu zouden moeten sparen. Dit leidt er bij de meeste mensen 

echter niet toe ’s ochtends op de fiets naar het werk te gaan in 

plaats van met de auto. In zo’n geval helpt het niet om de mensen 

ervan te overtuigen waarom het eigenlijk wel zou moeten. Dit 

wezen ze al en ze zijn het er ook mee eens. In het geval van de 

digitale schoolborden zou je de leerkrachten dan ook niet meer 

hoeven te overtuigen van het nut van deze borden. Ze vinden het 

bord immers al nuttig, dus dan zal dit ze niet opeens toch tot actie 

aanzetten. Als er daadwerkelijk sprake is van inertia zullen er 

andere maatregelen getroffen moeten worden.  

 Hierbij kan gedacht worden aan implementatie intenties. Een 

implementatie intentie is een specifieke beschrijving van wat je wilt 

doen, hoe je dit gaat doen, waar en wanneer je dit gaat doen: ‘als ik 

in situatie A kom, zal ik gedrag B uitvoeren’. Doordat specifiek is 

beschreven wanneer het gedrag op welke manier uitgevoerd dient 

te worden, wordt er een koppeling gemaakt tussen de bepaalde 

situatie en het geplande gedrag. Dit vergroot de kans dat het 

gedrag ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat dit bijvoorbeeld bij de intentie veel te sporten en 

gezond te eten een succesvol hulpmiddel is (Brandstätter, 

Lengfelder & Gollwitzer, 2001). Wellicht dat het ook leerkrachten 

kan helpen hun vaardigheden met betrekking tot het digitale 

schoolbord te oefenen. 

 

Sociale wenselijkheid 

 

Een andere mogelijke verklaring is dat de deelnemers aan het 

experiment hebben aangegeven dat ze het digitale schoolbord een 

nuttig hulpmiddel vinden voor het onderwijs, terwijl ze dit eigenlijk 

niet vinden. Het is mogelijk dat zij dit hebben aangegeven omdat 

het sociaal wenselijk is om dit te vinden. De digitale schoolborden 
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worden namelijk massaal aangeschaft op het moment. Het lijkt er 

op dat over een aantal jaar alle basisscholen de borden in gebruik 

hebben. Bovendien krijgen de deelnemers op de Pabo zelf al les 

met het digitale schoolbord. Aangeven dat jij digitale schoolborden 

niet nuttig vindt, kan dan voelen als aangeven dat je het niet eens 

bent met het onderwijs dat je zelf krijgt en het beroepsveld waarin 

je straks zelf terechtkomt. Het is mogelijk dat de deelnemers het 

gevoel hebben dat ze het digitale schoolbord nuttig ‘moeten’ 

vinden, aangezien ze er zeer waarschijnlijk mee zullen moeten 

gaan werken als ze zelf het werkveld betreden. Dit kan verklaren 

waarom er geen verschil in waargenomen nut gevonden is tussen 

de verschillende condities.  

 

Studenten versus leerkrachten 

  

Uit de resultaten bleek dat de bereidheid om vrije tijd te investeren 

in het leren omgaan met het digitale schoolbord niet hoog was en 

ook de bereidheid om per les een half uur extra aan voorbereiding 

te besteden was niet hoog. Dit verschilde niet per conditie. 

Commitment en zelfrelevantie hebben hier dus geen effect gehad.  

 Het zou kunnen dat zelfrelevantie op zich een goed middel is 

om dit effect bij leerkrachten wel te bereiken. De deelnemers 

moesten de verkregen informatie nu zelfrelevant maken door te 

beschrijven hoe ze de informatie zelf konden toepassen. Dit deden 

ze door twee specifieke lessen te beschrijven, waarvan het zeer 

waarschijnlijk was dat ze deze in de nabije toekomst (bijvoorbeeld 

tijdens hun stage) moesten gaan geven.  

 Studenten hebben echter niet een heel jaar dezelfde klas, zoals 

leerkrachten dat hebben. Ze staan ook niet elke dag voor de klas. 

Bovendien werd het onderzoek aan het eind van het jaar gedaan, 

waardoor de stages van de studenten al (bijna) bijna waren 

afgelopen. Hierdoor werd de informatie wellicht niet zo 

zelfrelevant als de bedoeling was.  

 Wanneer een leerkracht intentionele informatie zelfrelevant 

zou moeten maken, zou deze hier veel specifieker op in kunnen 

gaan. Een leerkracht zou kunnen beschrijven waar zijn of haar 

eigen klas moeite mee heeft en op welke manier het digitale 

schoolbord hierbij zou kunnen helpen. Een leerkracht zou zelfs per 

leerling kunnen beschrijven hoe het digitale schoolbord deze 

leerling kan helpen. Bijvoorbeeld als het gaat om een leerling met 

een achterstand of juist om een hoogbegaafde leerling.  
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Informeer intentioneel 

 

Op basis van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen te geven 

voor het professionaliseren van leerkrachten, ten eerste uiteraard 

op het gebied van de informatievoorziening met betrekking tot het 

digitale schoolbord.  

 Uit dit onderzoek blijkt dat intentionele informatie leidt tot 

meer intentionele keuzes als het gaat om het gebruik van digitale 

schoolborden in de klas. Op dit moment is de informatie die 

leerkrachten ontvangen bij de introductie van het digitale 

schoolbord uitsluitend instrumenteel, waardoor het digitale 

schoolbord in de praktijk ook vaak instrumenteel gebruikt wordt. 

 Om ervoor te zorgen dat het digitale schoolbord daadwerkelijk 

een verrijking is voor het onderwijs, is intentionele informatie hard 

nodig. Zorg ervoor dat de leerkrachten die het bord moeten gaan 

gebruiken praktische voorbeelden krijgen, geef uitleg over waarom 

juist die voorbeelden goed zijn en in welke gevallen bepaald 

gebruik van het digitale schoolbord juist niet gewenst zijn.4 

 

Dit advies blijft natuurlijk niet beperkt tot het gebruik van het 

digitale schoolbord. Het onderwijs is continu onderhevig aan 

veranderingen. Er zullen regelmatig nieuwe hulpmiddelen komen 

om het onderwijs te verbeteren. Om er voor te zorgen dat deze 

hulpmiddelen het onderwijs daadwerkelijk verbeteren, zullen ze 

bewust en intentioneel ingezet moeten worden door de 

leerkrachten. Zorg ervoor dat de leerkrachten hiertoe in staat zijn 

door ze goed voor te lichten: gebruik intentionele informatie door 

ze de mogelijkheden van de vernieuwingen te laten zien door 

vanuit een lessituatie te denken (intentionele informatie) en niet 

vanuit het nieuwe hulpmiddel zelf (instrumentele informatie). Denk 

en informeer vanuit het doel, niet vanuit het middel. Dit leidt tot 

professionelere leerkrachten en beter onderwijs. 

                                                           
4
 In de bijlagen vindt u een uitgebreide beschrijving van de intentionele 

informatie die in dit onderzoek is gebruikt.  

 
 

 

Aanbevelingen 
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Vervolgonderzoek 

 

Commitment en zelfrelevantie hebben in dit onderzoek niet geleid 

tot bereidheid om tijd en energie te stoppen in het digitale 

schoolbord. In het vorige hoofdstuk is besproken dat deze uitkomst 

wellicht te verklaren valt doordat studenten zijn gebruikt als 

onderzoeksgroep. Daarnaast is aangegeven dat er sprake zou 

kunnen zijn van inertia en dat het gebruik van implementatie 

intenties in dat geval wellicht een beter middel is om leerkrachten 

te activeren aan de slag te gaan met het digitale schoolbord. 

Vervolgonderzoek naar de effecten van commitment, 

zelfrelevantie en implementatie intenties op leerkrachten is dan 

ook van groot belang.  

 De taak van leerkrachten is namelijk niet alleen het lesgeven 

zelf. Ze zullen zichzelf naast deze hoofdtaak continu moeten 

bijscholen met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen. Dit is 

lastig te combineren en in de praktijk is gebleken dat dit er vaak bij 

inschiet. Commitment en zelfrelevantie zouden hierbij kunnen 

helpen wanneer dit het waargenomen nut vergroot en 

implementatie intenties kunnen een hulpmiddel zijn als er sprake is 

van inertia. Het is hierbij van belang dat er eerst geïnventariseerd 

wordt waarom het gewenste gedrag niet uitgevoerd wordt.

 Dergelijk vervolgonderzoek zou nog meer informatie op 

kunnen leveren ten behoeve van de professionalisering van 

leerkrachten. 
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Vragenlijst experiment 
 
Dit is de vragenlijst die de deelnemers uit de alles conditie hebben 
ingevuld. Deelnemers uit de controle conditie en de instrumentele 
informatie conditie hebben bladzijde drie tot en met vijf niet in 
hoeven vullen. Deelnemers uit de commitment conditie vulden 
bladzijde drie wel in, maar vier en vijf niet. Deelnemers uit de 
zelfrelevantie conditie vulden bladzijde drie niet in, maar vier en vijf 
wel.  
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Vragenlijst survey-onderzoek 
 
Dit is de vragenlijst die de respondenten van het survey-onderzoek 
hebben ingevuld. 
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