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1. INLEIDING 

 

In deze rapportage worden de resultaten van drie vervolgonderzoeken 
gepresenteerd die naar aanleiding van het onderzoek Didactische ICT-
bekwaamheid (Voogt, van Braak, Heitink, Verplanken, Fisser, & Walraven, 2013) 
zijn uitgevoerd.  In dit onderzoek zijn videoclips geanalyseerd waarin docenten 
laten zien wat zij doen met ICT in hun lespraktijk en waarom zij ICT op die 
specifieke manier inzetten. De analyses leidden tot een eerste werkdefinitie van 
didactische ICT-bekwaamheid. Didactische ICT-bekwaamheid werd als volgt 
geoperationaliseerd:	   “Didactische	   ICT-bekwaamheid is de mogelijkheid van 
docenten om ICT-kennis en –vaardigheden in de praktijk te integreren met 
bestaande vakinhoudelijke en didactische kennis, én het vermogen om 
professioneel te redeneren over deze praktijk, ondersteund door zelfvertrouwen, 
positieve	  opvattingen	  en	  	  houdingen”.	  We	  constateerden	  dat	  de	  inzet	  van	  ICT	  vaak	  
ondersteunend is, dat de wijze waarop docenten laten zien dat ze didactisch ICT-
bekwaam zijn sterk gerelateerd is aan de hen vertrouwde onderwijspraktijk  en 
tot slot dat er slechts beperkt sprake was van de inzet van ICT ten behoeve van het 
leren van specifieke vakinhouden. Deze resultaten stellen nadere vragen aan het 
begrip didactische ICT-bekwaamheid. In dit verslag diepen we vanuit deze drie 
perspectieven het begrip didactische ICT-bekwaamheid conceptueel verder uit.  

In de eerste plaats zagen we dat de inzet van ICT in de videoclips vaak als 
ondersteunend ICT-gebruik kon worden geclassificeerd. We vroegen ons af of het 
niet gewenst is dat de inzet van ICT essentieel is en wat dat concreet betekent in 
het licht van de beoogde doelen en het beoogde onderwijsleerproces, en dus voor 
de didactische ICT-bekwaamheid van docenten. Dit was aanleiding om de 
literatuur verder uit te diepen en na te gaan wat verstaan wordt onder essentieel, 
ondersteunend en niet-essentieel ICT gebruik. Op basis van een literatuurstudie 
zijn we gekomen tot een bruikbare werkdefinitie, op basis waarvan we de 
videoclips opnieuw hebben geanalyseerd. De centrale onderzoeksvraag van dit 
vervolgonderzoek luidde “Wat	  is	  essentieel	  ICT-gebruik en hoe onderscheidt zich dit 
van ondersteunend en niet-essentieel ICT-gebruik en hoe zien we dit onderscheid 
terug	  in	  de	  videoclips?” Over dit vervolgonderzoek rapporteren we in hoofdstuk 2.  

In de tweede plaats constateerden we dat docenten hun didactische ICT-
bekwaamheid lieten zien in de hen vertrouwde onderwijspraktijk. Bovendien 
zagen we dat er vaak sprake was van een mismatch tussen het gebruik van ICT in 
de lespraktijk en de redenen die docenten geven om ICT in te zetten in deze 
specifieke situatie. Dit was aanleiding om het didactisch handelen van docenten en 
het redeneren over dat handelen preciezer te onderzoeken en op zoek te gaan 
naar kenmerken van een kwaliteitsvolle didactiek. Een selectie van de videoclips 
hebben we opnieuw geanalyseerd. We hebben op detailniveau gekeken naar het 
didactisch handelen van de docenten en het redeneren daarover. De centrale 
onderzoeksvraag	  luidde	  “Voor welke didactische handelingen gebruiken leraren ICT 
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in	   hun	   lespraktijk	   en	   op	  basis	   van	  welke	   professionele	   redeneringen	   doen	   zij	   dat?”	  
Deze exercitie heeft geleid tot een preciezer inzicht in de inzet van ICT om hun 
didactisch handelen te ondersteunen en de redenen die docenten daarvoor geven. 
Over dit vervolgonderzoek rapporteren we in hoofdstuk 3. 
Ten derde constateerden we dat de inzet van ICT door docenten niet of nauwelijks 
bijdroeg het leren van specifieke vakinhouden binnen leerplankundige kaders, 
waarbij docenten gebruik maken van up-to-date kennis over de wijze waarop 
specifieke vakinhouden kunnen worden geleerd. Als een allereerste verkenning is 
daarom	   een	   aantal	   video’s	   bekeken	   vanuit	   een	   vakdidactisch	   en	   leerplankundig	  
perspectief. De vraag die centraal stond	   luidde	   ““Draagt	   de	   inzet	   van	   specifieke	  
ICT(-toepassingen) bij aan het leren van specifieke vakinhouden, en zo ja in welke 
zin?”	   De verkenning leverde op dat ICT vaak niet wordt ingezet om de 
vakdidactiek te versterken, en dat docenten weliswaar soms wel Didactisch ICT 
bekwaam zijn, maar meestal niet vakdidactisch ICT-bekwaam. Deze verkenning 
heeft geleid tot een vervolgproject dat bij de SLO in uitvoering is. Over dit 
vervolgonderzoek wordt gerapporteerd in hoofdstuk 4.  
 
Op basis van de resultaten van deze drie studies pleiten wij niet voor een nieuwe 
werkdefinitie van het concept Didactische ICT-bekwaamheid, maar wel 
onderschrijven we het belang van het professionele redeneren als aspect van 
didactische ICT-bekwaamheid. Wij pleiten ervoor dat docenten bij het 
voorbereiden en evalueren van hun onderwijs expliciet redeneren over de 
volgende aspecten van de inzet van ICT(-toepassingen) in hun lespraktijk: 1) de 
essentie van ICT inzet, 2) de wijze waarop ICT het didactische handelen van 
docenten ondersteunt en 3) de wijze waarop ICT al dan niet bijdraagt aan het 
leren van specifieke vakinhouden in het kader van het leerplan. Dit onderzoek 
biedt voor de eerste twee aspecten concrete tools waarmee docenten dat kunnen 
vaststellen. Voor het derde aspect zal het nieuwe project van de SLO hier een 
bijdrage aan leveren.  
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2. ESSENTIEEL ICT-GEBRUIK IN DE 
ONDERWIJSPRAKTIJK 

 

 

2.1. Inleiding 
 

Dit vervolgonderzoek focuste zich in de eerste plaats op een duidelijke definiëring 
van	  het	  begrip	  ‘essentieel	  ICT-gebruik’. De vraag naar de definiëring van het begrip 
‘essentieel	   ICT-gebruik’	   komt	   voort	   uit	   het	   onderzoek	   ‘Didactische	   ICT-
bekwaamheid	  van	  docenten’	  (Voogt,	  et	  al.,	  2013)	  en	  is	  een	  verdieping	  van	  één	  van	  
de	   onderzoeksvragen	   uit	   dit	   onderzoek,	   namelijk	   “Hoe	   kunnen	   de	   aangeleverde 
voorbeelden van ICT (videocases) worden getypeerd in termen van effectief 
onderwijs	  met	  ICT”? Het	   is	  een	  vraag	  naar	  dieper	   inzicht	   in	  “de	   inzet	  van	  ICT	  als	  
essentieel	  middel	  om	  effectief	  onderwijs	  te	  realiseren”	  (Voogt	  et	  al.,	  2013,	  p.	  53).	   

In het onderzoek van Voogt et al. (2013) werd voor de analyse van het 
videomateriaal reeds een beperkte operationalisering van het begrip gehanteerd 
op basis van het instrument van Britten en Cassady (2005). Voor de variabele 
‘afhankelijkheid’	   werd	   een	   driedeling gemaakt in: niet-essentiële 
technologiecomponent, ondersteunende technologiecomponent en essentiële 
technologiecomponent.	   Uit	   het	   onderzoek	   blijkt	   dat	   “de	   inzet	   van	   ICT	   vooral	  
ondersteunend is en vaak niet-essentieel voor het realiseren van effectief 
onderwijs: voor het lager onderwijs blijkt men slechts 29% en in het secundair 
onderwijs 36% essentiële ICT-leermiddelen	   te	   gebruiken”	   (p.	   30).	   Ze	   poneren	  
verder:	   “Als	   we	   stellen	   dat	   de	   ondersteunende	   rol	   van	   ICT	   in	   principe	   tot	  
vrijblijvend ICT-gebruik kan leiden, dan zou een opschuiving naar een essentiële 
inzet	   van	   ICT	   gewenst	   zijn”	   (p.	   52).	   “Verdere	   analyse	   van	   de	   data	   zou	   kunnen	  
bijdragen aan een dieper inzicht in het verschil tussen de ondersteunende en 
essentiële	  rol	  van	  ICT	  voor	  de	  praktijk”	  (p.	  53).  
 

 

2.2. Literatuuroverzicht 
 

In dit onderdeel geven we een overzicht van wat we in de literatuur terugvonden 
omtrent	   de	   topic	   ‘essentieel	   ICT-gebruik’.	   Zoals	   eerder	   gesteld	   had	   de	  
literatuurstudie als doel het concept te kunnen definiëren, een beschrijving te 
kunnen geven van de indicatoren en voorbeelden te verzamelen van essentieel 
versus ondersteunend en niet-essentieel ICT-gebruik.  

Voogt et al. (2013) vertrokken voor hun operationalisering van het begrip 
‘afhankelijkheid’	   van	   het	   Technology	   Integration Assessment Instrument (TIAI) 
(Britten & Cassady, 2005). Voogt et al. (2013) beschrijven de driedeling als volgt: 
“Bij	   de	   niet-essentiële technologiecomponent is de leeractiviteit niet afhankelijk 
van de ICT-toepassing. Ook zonder de ICT-toepassing zou het mogelijk zijn om 
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dezelfde leeractiviteit uit te voeren, met dezelfde mate van effectiviteit 
(bijvoorbeeld de tablet als stopwatch). Bij de ondersteunende 
technologiecomponent ondersteunt de specifieke ICT-toepassing de 
implementatie van de leeractiviteit, maar is de ICT-toepassing niet essentieel om 
de leerdoelen te bereiken met dezelfde mate van effectiviteit (bijvoorbeeld het 
maken van een (niet-interactieve) poster). Bij de essentiële technologiecomponent 
kan de leeractiviteit niet uitgevoerd worden zonder de specifieke ICT-toepassing 
(bijvoorbeeld sensoren op spieren verbonden aan meetsoftware). De ICT-
toepassing	  speelt	  een	  noodzakelijke	   rol	  om	  tot	  effectief	  onderwijs	   te	  komen.”	   (p.	  
21). Verder rapporteren zij een relatie tussen het essentieel inzetten van ICT-
leermiddelen	  en	  de	  ‘fit’	  van	  dat	  ICT-middel	  met	  vakinhoud	  en	  didactiek.	  Een	  ‘fit’	  is	  
er wanneer het ICT-leermiddel de vakinhoud, didactiek of beide versterkt. Bij het 
gebruik van ondersteunende ICT middelen werd vooral een fit met de inhoud of 
een fit met de didactiek geobserveerd. Daarnaast	  komt	  ook	  de	  combinatie	  ‘fit’	  met	  
zowel de didactiek als de inhoud en een essentieel ICT-middel	  voor.	  Een	   ‘fit’	  met	  
de didactiek wordt het meest gecombineerd met een ondersteunend ICT-middel 
en	  indien	  er	  geen	  ‘fit’	  geobserveerd	  is,	  dan	  is	  het	  ICT-middel nooit essentieel van 
aard.  

Britten en Cassady (2005) refereren op hun beurt aan Maddux (1986) die 
technologiegebruik in twee types onderbracht: Type I- en Type II-toepassingen. 
Britten en Cassady (2005) geven aan dat ze de indeling van Maddux (1986) als een 
basiskader	   zien,	   en	   de	   twee	   types	   toepassingen	   als	   ‘critical	   types’,	   maar	   dat	   ze	  
verder willen gaan door het creëren van een instrument waarmee leraren het 
inzetten van technologie in de klas kunnen evalueren en verbeteren.  

In het eerstvolgende punt willen we dieper in gaan op wat Type I- en Type II-
toepassingen zijn, om vervolgens terug te komen op de indeling die Britten en 
Cassady hanteren. We sluiten dit onderdeel af met het vermelden van enkele 
evaluatie-instrumenten die inspirerend waren in functie van het operationaliseren 
van de indicatoren voor essentieel ICT-gebruik. 

 

Type I en Type II toepassingen 

Maddux en Johnson (2006a) definiëren de twee types als volgt:  

“Type	   I	   applications	   make	   it	   [education]	   faster, easier, more effective or 
otherwise more convenient to continue teaching in traditional ways. Type II 
applications make new applications and better ways of teaching available, 
ways	  not	  possible	  without	  the	  use	  of	  information	  technology.” (p. 3).  

Ook al is er niets mis met een excellente Type I-toepassing, zo stellen ze verder, de 
voorkeur gaat uit naar die toepassingen die leren en onderwijzen kunnen 
veranderen. Als kenmerken van bijna alle Type II-toepassingen, schuiven Maddux, 
Johnson en Willis (2001) volgende vijf kenmerken naar voren: 

1. “Ze	  vereisen	  relatief	  actieve	  intellectuele	  betrokkenheid	  van	  de	  gebruiker; 
2. Ze plaatsen veel controle over wat gebeurt op het scherm in handen van de 

gebruiker; 
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3. Ze geven de gebruiker de controle over de interactie tussen de gebruiker en 

het toestel; 

4. Het doel van de toepassing is het vervullen van relatief creatieve taken; 

5. Het vergt veel tijd en gebruik vooraleer de gebruiker alles ervaart waartoe de 

software	  in	  staat	  is.”	  (p. 119).  

De gebruiker kan hierbij zowel de leerling als de leerkracht zijn, alhoewel bij een 

aantal auteurs (zie o.a. Cuban, 2001; Maddux, Johnson & Willis, 2001) bijzondere 

aandacht uitgaat naar de ICT-geletterdheid van de leerkracht als eerste 

voorwaarde om te komen tot Type II-toepassingen. 

Type I-toepassingen	   worden	   ook	   wel	   eens	   ‘low	   level’	   (Ertmer	   &	   Ottenbreit-
Lefwitch,	   2010)	   of	   ‘incrementalist	   uses’	   (Schofield	   &	   Davidson,	   2002)	   genoemd.	  
Schofield en Davidson (2002) benoemen de Type II-toepassingen als 

‘transformational	   uses’,	   Christiansen	   (1997)	   spreekt	   over	   ‘disruptive	  
technologies’. 

In diverse publicaties (Dawson, 2012; Ertmer & Ottenbreit-Lefwitch, 2010; 

Peeraer & van Petegem, 2012; Sun Associates, s.d.) waarin naar de Type I- en 

Type-II-toepassingen verwezen wordt, worden Type I-toepassingen veelal 

gekaderd binnen de traditionele visie op leren en onderwijzen. Ze kunnen 

gemakkelijk in- of toegevoegd worden aan de traditionele instructie en staan in 

functie van het verwerven van basiskennis en -vaardigheden.	   ‘Drill	  and	  practice’-
oefeningen worden vaak als voorbeeld genoemd van Type I-toepassingen, 

toepassingen	  waarbij	  men	  leert	  ‘van’	  de	  technologie. 

Type II-toepassingen daarentegen worden gelinkt aan leeromgevingen 

waarbinnen leraren ICT inzetten om de lerende actief te betrekken in het 

leerproces, op innovatieve manieren, die tevens authentiek zijn, doelgericht en 

ondersteunend voor hogere-orde-denken, creativiteit en onderzoekvaardigheden. 

Projectmatig werken wordt naar voren geschoven als hét instructiemodel 

waarbinnen deze toepassingen ideaal kunnen worden ingezet. Type II-

toepassingen kunnen leerlingen een creatieve en motiverende leerervaring 

aanbieden door het gebruik van technologie (Maddux & Johnson, 2005). 

Voorbeelden die men beschrijft van Type II-technologieën,	  waarbij	  men	  leert	  ‘met’	  
de computer, zijn de Web 2.0-toepassingen, voor zover deze de lerende betrekken 

in communicatie, hypothesetoetsing en interactief informatie delen. Het gebruik 

van communicatiesoftware (bijvoorbeeld Skype of soortgelijke technologieën) in 

afstandsonderwijs is een ander genoemd voorbeeld.  Ook toepassingen met een 

tekstverwerker, database of spreadsheet echter, kunnen Type II-toepassingen zijn 

wanneer ze gebruikt worden op manieren die persoonlijke inbreng vereisen in 

authentieke taken (zie ook Voogt, 2010). 

Liu en Maddux (2010) stellen verder dat er een evenwichtig gebruik moet zijn van 

Type I- en Type II-applicaties om tot succesvolle ICT-integratie te komen, maar 

stellen tegelijk vast dat Type II-applicaties veel minder vaak voorkomen (Liu, 

Maddux, 2010). Dit is een vaststelling die beschreven wordt door veel auteurs (zie 

o.a.  Ertmer & Ottenbreit-Lefwitch, 2010; Hayes, 2007; International Society for 

Technology in Education [ISTE], 2008; Lawless & Pellegrino, 2007; Partnership for 

21st Century Learning, 2007;	  Russell,	  Bebell,	  O’Dwyer,	  &	  O’Connor,	  2003;	  Spector,	  
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2010; Tondeur, Kershaw, Vanderlinde & van Braak, 2013). Hermans, Tondeur, van 
Braak en Valcke (2008) stelden vast dat zelfs onder leraren die zeggen dat ze 
leerling-gecentreerd en constructivistisch te werk gaan, het gebruik van 
technologie niet erg krachtig of innovatief is.  
Als verklaring schuiven Liu & Maddux (2010) naar voren dat de integratie van 
Type II-toepassingen over het algemeen uitdagender is (dan de integratie van 
Type I-toepassingen) en een zorgvuldig en systematisch integratie-ontwerp 
vereist om op gepaste wijze de leerdoelen te bereiken en in een positieve 
onderwijsuitkomst te voorzien. Ook Ertmer en Ottenbreit-Lefwitch (2010) 
veronderstellen dat dit komt doordat deze integratie de grootste hoeveelheid 
verandering vereist. 
 
Niet-essentieel, ondersteunend en essentieel ICT-gebruik 

Zoals hierboven reeds aangegeven, ontwikkelden Britten en Cassady (2005) het 
‘Technology	   Integration	   Assessment	   Instrument	   (TIAI)’,	   een	   kwalitatieve	  
beoordelingsschaal waarmee leraren het niveau en de stijl van ICT-integratie in de 
klas kunnen evalueren en verbeteren. Ze maakten een schaal specifiek voor het 
scoren van planningen/ lesvoorbereidingen op zeven dimensies, maar zien het 
instrument vooral als een middel voor leraren om zichzelf te evalueren op het 
halen van de standaarden van The International Society for Technology in 
Education (ISTE), namelijk de NETS-T. Centraal in deze standaarden staat de 
aandacht voor het gebruik van technologie met als doel het verbeteren van het 
onderwijskundig ontwerp en van leerresultaten (NETS Project, 2003). Pogingen 
om ICT-gebruik te classificeren, moeten volgens Britten en Cassady (2005) dan 
ook altijd gekaderd worden binnen de doelen en de context (p. 51).  
De zeven dimensies waarbinnen via de TIAI het ICT-gebruik wordt nagegaan en 
geclassificeerd als niet-essentieel, ondersteunend dan wel essentieel, zijn: 
planning, de relatie met doelen/ standaarden, de behoeften van de lerende/ 
differentiatie, implementatie in leren en onderwijzen en evaluatie. De TIAI kan 
gebruikt worden om een sterkte-zwakte-analyse van een les op te maken voor elk 
van de zeven dimensies. 
De	   categorieën	   ‘niet-essentieel’	   en	   ‘ondersteunend’	   vallen	   beide	   onder	   wat	  
Maddux Type I-applicaties noemt: de les kan in het eerste geval sowieso 
voorbereid en uitgevoerd worden zonder het gebruik van technologie (de 
technologie staat niet in relatie tot de doelen) en in het tweede geval is de 
gebruikte technologie ondersteunend, maar niet essentieel om de leerdoelen te 
halen. Technologie als een essentiële component valt niet helemaal samen met wat 
Maddux ziet als een Type II-applicatie, want essentieel ICT gebruik volgens Britten 
en	  Cassady	  (2005)	  is	  nog	  strikter	  (ook	  ‘ondersteunende	  praktijken’	  zijn	  vaak	  van	  
het Type II): de les(voorbereiding), het bereiken van de doelen, het tegemoet 
komen aan de behoeften van de individuele leerling of de evaluatie staat of valt 
met gebruik van ICT dat essentieel kan genoemd worden. ICT maakt in dit geval 
dus integraal deel uit van de lesplanning en het lesverloop. Het onderscheid tussen 
‘ondersteunend’	  en	   ‘essentieel’	  wordt	  vaak gemaakt op basis van de vraag of het 
bezorgen	  van	   informatie,	  het	  differentiëren	  hierin,	  het	  bereiken	  van	  de	  doelen,…	  
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echt niet zou kunnen zonder de technologie. Het onderscheid hangt dus samen 
met het al dan niet opnemen van de focus op technologische vaardigheden in op 
zijn minst een deel van het curriculum (Britten & Cassady, 2005). In de literatuur 
wordt weinig verwezen naar de indeling van Britten en Cassady (2005) om 
niveaus en types ICT-gebruik te onderscheiden.  

Het	   begrip	   ‘affordance’	   (zie	   o.a. Hammond, 2009) verwijst naar de interactie 
tussen de gebruiker en het ICT-leermiddel: het gaat om de eigenschappen van het 
middel die door de gebruiker gezien en/ of ervaren worden als faciliterend, als een 
opportuniteit,	  als	  mogelijk	  makend,…	   ‘Affordances’	  zijn	  er	  altijd	   ten	  opzichte	  van	  
iets, en in de context van ICT ten opzichte van gewenste doelen of strategieën voor 
onderwijzen en leren (Hammond, 2009). Weliswaar vanuit een ander perspectief, 
leunt dit begrip ons inziens aan bij wat Britten en Cassady	   ‘ondersteunend	   ICT-
gebruik’	  noemen. 

Weinig	  auteurs	  schrijven	  over	   ‘essentieel	   ICT-gebruik’.	  Bij	  Cuban	  (2001)	  zien	  we	  
bijvoorbeeld wel de focus op de inzet van ICT in functie van de curriculumdoelen 
terugkomen, zoals mag blijken uit volgend fragment waarin hij een leerkracht 
beschrijft die er volgens hem in slaagt ICT op een betekenisvolle en krachtige 
manier	  in	  te	  zetten:	  “Piro contends that through the use of computers students can 
demonstrate their knowledge and show whether they reach the school standards 
that teachers have set. Computers, however, are not appropriate for all projects. It 
depends,	  Piro	  emphasizes,	  on	  what	  the	  teaching	  and	  learning	  goals	  are.[…]” (p. 70). 

Bij een aantal auteurs (zie o.a. Hayes, 2007; Peeraer & van Petegem, 2012; Zhang, 
2007)	  lezen	  we	  wel	  dat	  ze	  op	  zoek	  gaan	  naar	  ‘krachtige’,	  succesvolle	  of	  innovatieve	  
vormen van ICT-integratie en zij duiden die daarbij aan als die vormen van 
integratie die voorbij het ondersteunen, aanpassen of verrijken gaan van 
bestaande onderwijspraktijken door het inpassen van de ICT-toepassing (Type I-
applicaties). Het gaat hen dan om onderwijspraktijken waarbij het ontwerp van de 
leerervaring een fundamentele verandering ondergaat. Wanneer traditionele 
media	   (bijvoorbeeld	   een	   bord,	   een	   leerboek,…)	   gewoon vervangen worden door 
technologie	   (bijvoorbeeld	  een	   interactief	  bord,	   een	   tablet,…)	  geven	  de	   resultaten	  
immers noch voor de leerkracht, noch voor de leerling voldoening, onder andere 
omdat de functionaliteit van de media onvoldoende of niet gevarieerd benut 
wordt. Hiertegenover staat de benadering waarin wordt gestreefd naar 
innovatieve lespraktijken waarin het volle potentieel van ICT op een haast 
routinematige, naadloze, efficiënte en effectieve manier wordt aangewend in 
functie van de doelen (NFES, 2002; Ogle et al., 2002). 

Bij Ertmer en Ottenbreit-Leftwitch (2010) lezen we: “It	  is	  time	  to	  shift	  our	  mindsets	  
away from the notion that technology provides a supplemental teaching tool and 
assume, as with other professions, that technology is essential to successful 
performance	   outcomes	   (i.e.,	   student	   learning)” (p. 256). Zij stellen bovendien dat 
niet	   langer	   kan	   uitgegaan	  worden	   van	  het	   feit	   dat	   ‘low-level	   uses	   of	   technology’	  
(Type I-applicaties) adequaat genoeg zouden zijn om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de lerende uit de 21ste eeuw (zie ook Miller, 2007; ISTE, 2005). 
Opdat lerenden de vaardigheden die ze nodig hebben in de huidige 
kennismaatschappij zouden ontwikkelen, moet technologie zo ingezet worden dat 
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de integratie ervan voor nieuwe en betere benaderingen van instructie zorgt en/of 
de inhoud of context van het leren, de instructie en het assessment verandert 
(Lawless & Pellegrino, 2007, p. 581).  

Mioduser, Nachmias, Tubin en Forkosh-Baruch (2003) plaatsen ICT-gebaseerde 
innovaties in scholen op een continuüm van niveaus; van assimilatie, over transitie 
naar transformatie. Deze indeling reikt verder dan de didactische praktijk van 
leraren, maar toont eenzelfde redenering als bij bovenstaande auteurs: het 
innovatief gebruik van ICT is het gebruik waardoor de rollen van leraren en 
studenten,	   leerprocessen,	   normen,…	   drastische	   veranderingen	   ondergaan.	  
Bovendien sluiten een aantal van de indicatoren uit het schema goed aan bij de 
indeling van Britten en Cassady (2005), met name sluiten enkele voorbeelden van 
ICT-toepassingen die zij geven op het transformatieniveau aan bij de 
operationaliseringen	  van	  ‘essentieel	  ICT-gebruik’	  (bijvoorbeeld	  het	  gebruik	  maken	  
van een elektronische leeromgeving of andere vormen van virtuele 
leeromgevingen die tijd- en plaats onafhankelijk leren mogelijk maken, het gebruik 
van	  digitale	  alternatieve	  vormen	  van	  evaluatie,…). 

Peeraer en van Petegem (2012) schetsen, in het kader van de constructie van een 
instrument om ICT-gebruik na te gaan, eveneens een continuüm waarop soorten 
ICT-gebruik worden gerangschikt naar innovativiteit (van ICT-gebruik dat 
vervangt, bevordert, over innoveert tot transformeert) en waarmee ze de 
tweedeling tussen Type I- en Type-II-applicaties nog verder verfijnen. 

Met deze continua raken we bovendien aan het onderzoek naar ICT-integratie in 
onderwijs dat handelt over de stadia die daarbij doorlopen worden. De laatste fase 
in dergelijke indelingen (zie o.a. Cuban, 2001; Dwyer, Ringstaff, & Haymore 
Sandholtz,1994; Hall, Wallace, & Dosset, 1973; Jones, 2002; Mills & Tincher, 2003) 
wordt eveneens vaak gekenmerkt door ICT-integratie die fundamentele 
veranderingen teweegbrengt van leerervaringen en -resultaten (Type II-
applicaties). 

 

Evaluatie-instrumenten 

Aansluitend op het voorgaande, vermelden we hier kort een aantal instrumenten 
waarmee ICT-integratie in kaart kan worden gebracht, daar de erin gebruikte 
operationaliseringen richtinggevend waren voor het vastleggen van indicatoren 
van essentieel ICT-gebruik. 

Harris, Grandgenett en Hofer (2010) gebruikten	   de	   ‘Technology	   Integration	  
Assessment Instrument (TIAI) van Britten en Cassady (2005) als basis om een 
‘TPACK-Based	   Technology	   Integration	   Assessment	   Rubric’	   op	   te	   maken.	   Ze	  
gebruikten echter slechts een aantal dezelfde dimensies en ook de indeling in 
niveaus verschilt. 

Summak, Samancioglu en Baglibel (2010) noteren dat er heel wat tools zijn om het 
niveau van ICT-integratie te evalueren en selecteren en beoordelen er enkele, 
waaronder	   de	   ‘Level	   of	   Technology	   Implementation	   (LoTi)	   Framework	   and	  
Questionnaire’.	   Hiermee	   kunnen	   leraren	   hun	   progressie	   met	   betrekking	   tot	  
technologie-integratie nagaan. Het instrument meet acht stadia van ICT-
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implementatie:	  ‘Awareness,	  Exploration,	  Infusion,	  Mechanical	  Integration,	  Routine	  
Integration,	  Expansion,	  Refinement’. 

Verder vermelden Summak et al. (2010) de OPTIC (Observation Protocol for 
Technology	  Integration	  in	  the	  Classroom),	  de	  PETI	  ‘Profiling	  Educational	  
Technology	  Integration’	  en	  de	  TAGLIT	  (Taking	  A	  Good	  Look	  at	  Instructional	  
Technology) om de graad en de manieren van integratie van technologie in de klas 
en de school te evalueren. 

 

 

2.3. Werkdefinitie 
 

Op basis van de literatuur over essentieel ICT-gebruik en aanverwante concepten, 
weerhielden we een aantal elementen die ons inziens essentieel gebruik van 
technologie typeren. We brachten ze samen in volgende werkdefinitie: 

Het gebruik van ICT in de onderwijspraktijk is essentieel wanneer het inzetten van 
(een) ICT-toepassing(en) een vereiste is om de leerdoelen effectiever te bereiken. 
In tweede orde kunnen we spreken van essentieel ICT-gebruik in functie van (een) 
didactische dimensie(s) zoals het lesontwerp, het onderwijs-/ leerproces en de 
evaluatie; dit indien voor de dimensie geldt dat men ze zonder integratie van ICT 
niet even effectief vorm had kunnen geven.  

We willen hierbij opmerken dat we deze definitie los van leertheorieën, 
onderwijsvisies, curricula en/of standaarden hebben willen formuleren. Dit 
maakte het er echter niet gemakkelijker op. Volgens Rubens (2012) is technologie 
dan ook niet pedagogisch-didactisch neutraal. Bovendien blijkt student-
gecentreerd onderwijs binnen leeromgevingen die vanuit een constructivistische 
leertheorie zijn opgezet, het meest effectief om lerenden voor te bereiden op de 
21ste eeuw (Dede, 2000; Ertmer & Ottenbreit-Lefwitch, 2010; Voogt, 2008). Toch 
willen we hier in onze definitie abstractie van maken en deze focussen op het 
effectiviteitsvraagstuk. Ons onderzoek is immers gericht op het verkrijgen van 
dieper inzicht in wanneer ICT-gebruik vereist is om effectiever onderwijs te 
realiseren en de leerdoelen effectiever te bereiken en het kan hierbij over elke 
mogelijke onderwijscontext gaan, vanuit welk standpunt dan ook, vormgegeven. 

Met name het effectiever halen van de leerdoelen door middel van ICT stellen we 
in onze werkdefinitie van wat essentieel ICT-gebruik is, centraal. Dit in navolging 
auteurs zoals Britten en Cassady (2005) en Harris, Grandgenett en Hofer (2010) 
die de classificatie van ICT-gebruik in de eerste plaats relateren aan hoe dit 
gebruik in verhouding staat tot de curriculumdoelen. 

Onder	  ‘effectiviteit’	  verstaan	  we	  dan	  ook	  de	  ‘doeltreffendheid’;	  de	  mate	  waarin	  de	  
inzet van de ICT-toepassing een positieve invloed heeft op de leeropbrengsten. Dit 
begrip	  verschilt	  van	  het	  begrip	  ‘efficiëntie’	  of	  ‘doelmatigheid’;	  het	  feit	  dat	  het	  ICT-
gebruik zorgt voor een hogere efficiëntie hebben we niet als indicator voor het al 
dan niet essentieel zijn van een ICT-toepassing gezien. 
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Daarnaast hebben we door middel van de werkdefinitie ook ruimte gecreëerd 
voor het categoriseren van ICT-gebruik in functie van de andere componenten van 
de didactische praktijk (die zowel de praktijk van het voorbereiden als de 
lespraktijk zelf omvat); dit om niet beperkt te zijn tot het kortweg benoemen van 
ICT-gebruik als essentieel (versus niet-essentieel of  ondersteunend), maar als 
‘essentieel	   (niet-essentieel	   of	   ondersteunend)	   op	   het	   vlak	   van…	   (één	   of	   meer	  
dimensies)’	  en	  dit	  gegeven	  de	  context	  waarbinnen	  de	  toepassing	  haar	  plaats	  krijgt	  
(zie Bijlage 1 voor de uitwerking van de indicatoren). 

 
 

2.4. Methode 
 

In dit onderdeel geven we inzicht in de data die we gebruikt hebben en de wijze 
waarop we ermee aan de slag zijn gegaan.  

De insteek voor het onderzoek was hoofdzakelijk kwalitatief van aard; dieper 
inzicht krijgen in hoe essentieel ICT-gebruik er uit kan zien, laat zich immers niet 
capteren in cijfers. Het zijn daarentegen de beschrijvingen van wat de leerkrachten 
precies laten zien in de praktijkvoorbeelden en de citaten uit hun redeneringen 
hierrond, die dit mogelijk maken. Ook het feit dat de videocases door de docenten 
werden aangeleverd en we dus niet over een statistisch representatieve 
steekproef beschikken, is een argument pro de kwalitatieve benadering; het 
doelgericht samenstellen van de steekproef is binnen kwalitatief onderzoek 
immers een manier om tot generalisatie te komen (Lucassen & Olde-Hartman, 
2007). Enkel door deze kwalitatieve aanpak te combineren met kwantitatieve 
gegevens echter, kunnen tendensen in het materiaal onderbouwd worden. 
Vandaar de keuze voor een combinatie van beide methoden.  

 

Data 

We hebben in totaal 149 praktijkvoorbeelden die verzameld werden in het kader 
van	  het	  project	  ‘Didactische	  ICT-bekwaamheid	  van	  docenten’	  (Voogt,	  et	  al.,	  2013)	  
herbekeken in het licht van de hierboven geformuleerde werkdefinitie. Uit het 
primair onderwijs werden 113 praktijkvoorbeelden geselecteerd; 36 
praktijkvoorbeelden komen uit het voortgezet onderwijs.  

De praktijkvoorbeelden zijn voorbeelden van ICT-gebruik uit het Nederlandse 
primair	  en	  voortgezet	  in	  de	  vorm	  van	  videocases.	  Ze	  “laten	  zowel	  het	  gebruik	  van	  
ICT in de lespraktijk zien als de achterliggende redenering van de docenten om ICT 
op die bepaalde wijze in te	  zetten”	  (Voogt	  et	  al.,	  2013,	  p.	  4).	  De	  video’s	  zijn	  telkens	  
opgebouwd	  volgens	  het	  stramien	  ‘inleiding	  – praktijk – reflectie’.	   

In het oorspronkelijke onderzoek werden 157 videocases betrokken. Dat we 
daarvan nog 8 praktijkvoorbeelden weglieten uit de analyses heeft onder andere 
te maken met de kwaliteit van sommige opnames of het niet meer beschikbaar zijn 
ervan. We namen verder een aantal cases uit zeer specifieke vormen van 
onderwijs, alsook de cases uit het HBO niet op in onze data. 
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Werkwijze/Instrumentarium 

Om de videocases op een betrouwbare manier opnieuw te kunnen bekijken en 
analyseren in functie van hoe al dan niet aan de definitie van essentieel ICT-
gebruik voldaan wordt, maakten we gebruik van een analyseschema waarin een 
stappenplan en een rubric werden opgenomen (zie Bijlage 2). 

 

We bekeken elk videofragment in eerste instantie een keer in zijn geheel, zonder 
hierbij het analyseschema al in te vullen. Daarna herbekeken we het fragment en 
vulden we de nodige informatie aan. Deze bestond enerzijds uit beschrijvende 
informatie in verband met het praktijkvoorbeeld en anderzijds uit de 
categorisering van het ICT-gebruik in het praktijkvoorbeeld volgens de rubric 
(Bijlage 2). Tenslotte gaven we de rubricering samengevat kwantitatief weer in 
een database. 

 

Beschrijvende informatie noteren 

Omwille van het belang van de context waarbinnen het ICT-gebruik plaatsvindt 
(zie o.a. Britten & Cassady, 2005) noteerden we, voor zover mogelijk, telkens 
enkele kenmerken van de beginsituatie in de videocase: de doelgroep, de grootte 
van de klas, relevante ruimtelijke kenmerken (zijn er bijvoorbeeld computers in de 
klas beschikbaar) en relevante leerlingkenmerken (hebben de leerlingen 
bijvoorbeeld de nodige instrumentele vaardigheden onder de knie om aan de slag 
te gaan met de toepassing). 

Via het noteren van het vak en het thema dat behandeld wordt in het 
praktijkvoorbeeld, alsook van de leerdoelen, probeerden  we een beeld te schetsen 
van de vakinhoud die aan bod komt. Met name de informatie in verband met de 
leerdoelen	  was	  echter	   in	  veel	  video’s	  niet	   (n=47)	  of	  onvolledig	  (n=50)	  aanwezig.	  
Dat bemoeilijkte uiteraard het classificeren van het ICT-gebruik voor wat betreft 
de	  dimensie	  ‘doelen’	  in	  de	  rubric	  (zie	  ook	  verder,	  de	  sectie	  ‘Resultaten’). 

 
Ook benoemden we alle gebruikte ICT-leermiddelen. Wanneer een bepaalde 
operationalisering in de rubric specifiek van toepassing was voor een bepaald ICT-
middel, kon dit via de nummering van de leermiddelen duidelijk gemaakt worden. 
Een kanttekening die we hier echter onmiddellijk bij willen maken, is dat in de 
regel het leermiddel echter niet als analyse-eenheid werd genomen. Bij de 
rubricering van de praktijkvoorbeelden werd er vooral op gefocust of de inzet van 
ICT in de praktijk zorgt voor verhoogde effectiviteit op een bepaalde dimensie en 
minder op welk ICT-leermiddel daar dan voor zorgt; vaak gaat het hierbij 
bovendien om een combinatie van ICT-middelen (bijvoorbeeld wanneer 
ingescande tekeningen en bijhorende geluidsfragmenten als digitaal prentenboek 
worden afgespeeld via het digibord) of staat een ICT-middel in functie van het 
proces dat doorgemaakt wordt aan de hand van een ander ICT-leermiddel 
(bijvoorbeeld wanneer de leerlingen het internet als informatiebron gebruiken in 
functie van de opmaak van een blogbijdrage). 
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Ten slotte werd ook telkens letterlijk genoteerd wat de leerkracht als doel van het 
ICT-gebruik noemde. Dit gaf vaak nuttige informatie over wat hij/ zij zelf als de 
meerwaarde van het inzetten van ICT in de onderwijspraktijk ziet. 

 
Praktijkvoorbeelden rubriceren 

Op basis van de literatuur en in het licht van onze werkdefinitie stelden we een 
rubric	  op	  waarin	  voor	  de	  dimensies	   ‘ontwerp’,	   ‘doelen’,	   ‘onderwijsleerproces’	  en	  
‘evaluatie’	   beschreven	  wordt	  welke	  de	   indicatoren	   zijn	   voor	   respectievelijk	  niet-
essentieel, ondersteunend en essentieel ICT-gebruik (Bijlage 1). Deze dimensies of 
componenten van didactische praktijk handelen respectievelijk over het plannen 
en voorbereiden van lessen, de leerdoelen die worden nagestreefd in deze lessen, 
de rol van de leraar en de leerling in de lespraktijk en de evaluatie ervan in de 
brede zin van het woord (zowel proces- als productevaluatie, zowel formatieve als 
summatieve en tussentijdse als eindevaluatie). 

Van de indicatoren hebben we in matrixvorm zowel operationaliseringen (zie 
Bijlage	  1,	  eerste	  2	  pagina’s)	  als	  voorbeelden	  (Bijlage	  2)	  opgenomen.	  De	  TIAI	  van	  
Britten en Cassady (2005) vormde de basis voor ons beoordelingsinstrument, al 
lieten we ons zeker ook inspireren door andere auteurs (zie paragraaf 2.2). 

We rubriceerden volgens deze beoordelingsschaal wat de leerkracht zegt in de 
delen	  ‘inleiding’	  en	   ‘reflectie’:	  we	  duidden	  de	  operationalisering	  uit	  de	  rubric	  aan	  
die overeenkomt met hetgeen de leerkracht vertelt en transcribeerden de 
relevante delen van zijn of haar verhaal. 

Ook	  wat	  we	  in	  het	  deel	  ‘praktijk’	  te	  zien	  kregen	  aan ICT-toepassingen (activiteiten, 
middelen) rubriceerden we (duidelijk onderscheiden van het verhaal van de 
leerkracht door gebruik te maken van een andere kleur) en beschreven we kort – 
indien we dit nodig achtten – om achteraf de rubricering te kunnen 
verantwoorden. Door voor elke videocase op deze wijze tewerk te gaan, 
beschikken	  we	   dus	   over	   149	   ingevulde	   analyseschema’s	   (waarvan	   een	   ingevuld	  
voorbeeld in Bijlage 3). 

Ondanks de sterk geoperationaliseerde rubric waren er toch een aantal (soorten) 
praktijkvoorbeelden waarbij er twijfel bleef bestaan rond de correcte classificatie. 
In die gevallen beoordeelden we de praktijkvoorbeelden met (minstens) twee 
personen, waardoor de classificatie correct kon gebeuren. 

Zo waren er die praktijkvoorbeelden waarin het visualiseren zorgt voor het beter 
bereiken van de leerdoelen: ook al klopt het dat beelden het leren versterken, je 
kan deze beelden ook gemakkelijk op andere wijzen dan digitaal voorzien (en dus 
is het ICT-gebruik in deze niet essentieel). Anders wordt het wanneer 
videobeelden worden gebruikt, bijvoorbeeld in het kader van verlengde instructie 
(binnenklasdifferentiatie): het feit dat een instructie behouden blijft (in een 
filmpje), verhoogt dan immers de effectiviteit van het leerproces en dit is het 
gevolg van het gebruik van ICT.  

De meeste tutor- of oefensoftware geeft de leerlingen direct feedback over of ze de 
oefening correct maakten of niet. De vraag rees of dit voldoende is om bij 
dergelijke	  programma’s te kunnen spreken van essentieel ICT-gebruik op het vlak 



 

Didactische ICT Bekwaamheid nader bekeken  15 

van (formatieve) evaluatie. Uit de literatuur komt naar voren dat KR (Knowledge 
of Results) niet effectief blijkt, niet voor lager- en niet voor hoger-niveau 
leeropbrengsten, ook niet wanneer de feedback gecombineerd wordt met een 
optie om de taak nogmaals te voltooien (zie o.a. van der Kleij, Timmers & Eggen, 
2011). Er is ook kwalitatieve feedback nodig en/of er moet een mogelijkheid zijn/ 
gebruikt worden om met de KR aan de slag te gaan (door de leerling en/of de 
leerkracht, bijvoorbeeld via monitoringsoftware) om van essentieel ICT-gebruik 
bij	   dergelijke	  programma’s	   te	   kunnen	   spreken.	  Dezelfde	   redenering	  kan	   gevolgd	  
worden bij het gebruik van stembakjes in combinatie met de software van het 
digibord	   of	   bij	   online	   programma’s	   zoals	   Mentimeter	  
(https://www.mentimeter.com/, laatst geraadpleegd 14 november 2014) of 
Socrative (http://www.socrative.com/, laatst geraadpleegd 20 november 2014). 

Tot slot bespraken we de vraag of het feit dat ICT zorgt voor flexibilisering in tijd 
en	   ruimte,	   voor	   de	   verbinding	   tussen	   school	   en	   thuis,	   …de	   toepassing	   een	  
essentieel karakter geeft. We besloten dat enkel indien de onderwijspraktijk echt 
afhankelijk is van het leermiddel, zoals bijvoorbeeldbij het gebruik van een digitale 
leeromgeving waarbij de lessen enkel digitaal worden aangeboden, we kunnen 
spreken van een essentieel ICT-leermiddel. 

 

Rubricering kwantificeren 

Niet alleen per case werd een verslag opgemaakt van de ICT-toepassingen 
(verticaal), maar ook over de cases heen (horizontaal) en dit in de vorm van een 
database. Telkens nadat een videocase kwalitatief werd beschreven, werd een 
kwantitatieve samenvatting gemaakt. Tijdens het analyseproces bleef hierdoor het 
overzicht over de data bewaard. Bovendien maakt deze registratie het mogelijk 
om enkele kwantitatieve uitspraken te doen in verband met het materiaal. 

We noteerden voor elke videocase achtereenvolgens het nummer van de case uit 
de oorspronkelijke database, de titel van de video, of het om een video uit het 
primair of voortgezet onderwijs gaat en of er informatie is over de doelen (0=geen, 
1=voldoende, 9=onvolledig). Vervolgens wordt in 2x3x5 kolommen zowel het 
perspectief van de leerkracht als de info uit de observaties benoemd (2), of het om 
niet-essentieel, ondersteunend en/ of essentieel ICT-gebruik gaat (voor beide 
perspectieven)(3) en voor welke dimensie (lesontwerp, doelen, leraarsrol, 
leerproces, evaluatie) het om niet-essentieel, ondersteunend en/ of essentieel ICT-
gebruik gaat (voor beide perspectieven) (5).Ook hier maken we dus geen 
onderscheid naar de eventueel verschillende ICT-leermiddelen die in het 
videofragment aan bod komen, hetgeen in sommige gevallen een verklaring is 
voor het feit dat een case op een dimensie zowel als ondersteunend als essentieel 
gescoord wordt.  

Op	  dezelfde	  wijze	  kan	  een	  dubbele	  score	  voor	  de	  dimensie	  ‘doelen’	  voortkomen	  uit	  
het feit dat de afzonderlijke leerdoelen niet onderscheiden worden in de database. 
Een dubbele score op deze dimensie kan dus betekenen dat de inzet van een ICT-
leermiddel in functie van een bepaald leerdoel ondersteunend is en (de inzet van 
hetzelfde of een ander middel) in functie van een ander leerdoel essentieel. Een 

https://www.mentimeter.com/
http://www.socrative.com/
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laatste verklaring voor een dubbele score, en dit met name op de dimensie die te 
maken heeft met het leerproces van de leerlingen, is dat eenzelfde ICT-leermiddel 
in bepaalde gevallen zowel als  ondersteunend als essentieel kan beschouwd 
worden. Dit omdat de operationaliseringen van deze dimensie niet strikt 
dichotoom zijn opgevat. 

 

 

2.5. Resultaten 
 

Algemene bevindingen 

In het totaal kunnen we van 75/149 (50%) van de geanalyseerde 
praktijkvoorbeelden stellen dat de inzet van ICT er voor minstens 1 dimensie als 
essentieel werd geobserveerd. 59 cases hiervan waren praktijkvoorbeelden uit het 
primair onderwijs (verder afgekort tot PO) (op een totaal van 113 cases uit dit 
onderwijsniveau: 52%). 16 praktijkvoorbeelden waren voorbeelden uit het 
voortgezet onderwijs (verder afgekort tot VO) (op een totaal van 36 cases: 44%). 

Zoals uit Tabel 2.1 blijkt, is het ICT-gebruik is echter zelden over de hele lijn als 
essentieel te benoemen. Slechts in 3 van alle 75 videocases die op één of meerdere 
dimensies	   essentieel	   ‘scoren’	   (4%),	   kon	   de	   inzet	   van	   ICT	   op	   alle	   dimensies	   als	  
essentieel worden geobserveerd. Het gaat hierbij in alle drie de gevallen over 
cases waarin compenserende software (voor een welbepaalde groep kinderen van 
de klas) wordt gebruikt. Dit terwijl het ICT-gebruik in duidelijk meer 
praktijkvoorbeelden (18%) als geheel ondersteunend gescoord werd. 

Wanneer er sprake is van essentieel ICT-gebruik, gaat het dus meestal over 
essentieel gebruik met betrekking tot 1 of enkele dimensies, al dan niet 
gecombineerd met ondersteunende elementen. 34 cases werden als essentieel 
beoordeeld op 1 dimensie (ten opzichte van 75 cases is dit 45%), 25 op 2 
dimensies (33%), 9 op 3 dimensies (12%) en 4 op 4 dimensies (5%).  

Tabel 2.1: Overzicht van het aantal cases (in procenten) waarin essentieel ICT-
gebruik kon worden geobserveerd (n=75), naargelang het aantal dimensies waarop 
ze essentieel scoren  

Aantal dimensies: Procent aantal cases met essentieel ICT-gebruik: 

1 45% (34) 

2 33% (25) 

3 12% (9) 

4 5% (4) 

5 4% (3) 

 
Leerkrachten besluiten sneller dat het ICT-gebruik dat ze laten zien in het 
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praktijkvoorbeeld een voorbeeld is van essentieel ICT-gebruik. Voor een aantal 
praktijkvoorbeelden is het zo dat de inzet van ICT op basis van de uitspraken van 
de leerkrachten als essentieel gecategoriseerd zou kunnen worden (n=91 of in 
61% van het totaal aantal cases), maar dat de observatie niet tot die rubricering 
leidt (n=21). Een voorbeeld: 

Volgens onze observatie zorgt de visuele voorstelling van de data op het digibord 
met de digibordsoftware Geogebra (, laatst geraadpleegd 17 november 2014) in 
een bepaald praktijkvoorbeeld uit het VO ervoor dat de leerdoelen door het 
gebruik van ICT gemakkelijker gehaald kunnen worden: grafieken 
(voorspellingen) worden er immers netjes mee uitgezet. De inzet van het ICT-
leermiddel is volgens onze observatie dus ondersteunend. 
De leerkracht zegt hierover: “Ik	  denk dat practica zo leuk is voor leerlingen en zo 
enthousiast ontvangen wordt, dat het hier de moeite waard is om te kijken of we ook 
het leereffect hier kunnen vergroten. Dus met ICT zo ervoor zorgen dat zowel het 
leren als het fun-element naar voren komt.”	  “[…	  door	  de	  voorstelling	  op	  het	  digibord	  
doen] leerlingen [niet enkel] individuele metingen, maar worden de metingen 
klassikaal geanalyseerd. Zo leren zij niet alleen over contexten en concepten, maar 
leren zij tevens wat de invloed is van het aantal metingen wat je doet en de 
onzekerheid	   van	   je	   eigen	   resultaat.[…]”. De leerkracht veronderstelt dus dat de 
inzet van de ICT-toepassing vereist is om de doelen effectiever te bereiken; dat de 
inzet van ICT essentieel is. 

Diezelfde leerkracht is echter wel bewust op zoek naar wat er nu precies wanneer 
voor zorgt dat de inzet van ICT in zijn lessen bijdraagt tot een effectiever 
leerproces van zijn leerlingen: 

“Op	  dit	  moment	  ben	  ik	  bezig	  met	  al	  mijn	  practica	  aan	  het	  filmen	  en	  moet	  ik	  dan	  […]	  
terugkijken: waar vindt er leren plaats en waarom vindt er leren plaats en is dat 
anders	  met	  de	  inzet	  van	  ICT?” 

Een andere leerkracht, uit het PO, formuleert het zoeken naar hoe hij ICT kan 
inzetten in functie van het realiseren van effectiever onderwijs als volgt: 

“Het	  is	  nu nog	  veel	  ‘ter	  vervanging	  van’;	  ik	  ben	  nog	  op	  zoek	  naar	  ‘hoe	  kan	  ik	  er	  een	  
meerwaarde	  mee	  creëren’.” 

Leerkrachten stellen zichzelf ook de vraag of hun ICT-gebruik ervoor zorgt dat de 
leerdoelen effectiever gehaald worden; het is een vraagstuk waar minstens een 
aantal onder hen mee bezig zijn:  

“[…]	  of	  dat	  op	  deze	  manier	  beter	  werkt	  […]	  dan	  zou	  ik	  echt	  één	  klas	  bijvoorbeeld	  het	  
op deze manier moeten doen en de andere klas op een andere manier en dan kan je 
misschien	  zeggen	  of	  het	  beter	  werkt…”	   (een leerkracht uit het VO) 

“[…]	  de	  aankomende	  tijd	  zijn	  we	  aan	  het	  kijken	  of	  kinderen	  beter	  gaan	  presteren,	  of	  
het	  motiverend	  werkt,	   stimulerend	  werkt,…	  hoe	  het	  werkt	   […]	  Dat	  gaan	  we	  op	  het	  
eind van het jaar evalueren [via de CITO- en methodetoetsen] en dat is eigenlijk het 
doel van het werken met de tablet in Groep 4 [in een school die in de pilot van 
Snappet zit (,	  laatst	  geraadpleegd	  23	  oktober	  2014).”	  (een leerkracht uit het PO) 
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“Ik	  hoop	  natuurlijk	  dat	  het	  echt	  effectief is – dat moet straks nog blijken uit de CITO-
scores, maar – ik	  ga	  er	  eigenlijk	  wel	  van	  uit….”	  (een leerkracht uit het PO) 

We hoorden een leerkracht (PO) ons inziens ook een poging ondernemen tot 
omschrijving	  van	  ‘essentieel	  ICT-gebruik’: 

“[…]	  dat	  ICT	  écht	  in	  te	  zetten	  is	  in	  je	  onderwijs,	  en	  niet	  meer	  zomaar	  ‘we	  gaan	  even	  
aan	  de	  computer’,	  nee,	  je	  gebruikt	  de	  computer	  – de laptop/ de tablet in dit geval [bij 
het inzetten van Kurzweil] - écht	  in	  je	  onderwijs.”	  	   

Een laatste algemene bevinding die we hier nog willen noteren, is dat we duidelijk 
geobserveerd hebben dat  – om het met de woorden van Jones (1986) te zeggen – 
“It’s	  not	  so	  much	  the	  program,	  more	  what	  you	  do	  with	  it”. 

We analyseerden immers een heel aantal videocases die een variatie vormden op 
hetzelfde thema: het gebruik van interactieve software bij het digibord om 
oefeningen te maken of om een evaluatiemoment in te schakelen bijvoorbeeld aan 
de	   hand	   van	   stembakjes	   of	   andere	   (zelf	  meegebrachte)	   apparaten,…,	   het	  maken	  
van een filmpje (een lipdub, animatiefilm, stop-motionfilm,	   fotoverhaal,	   …)	   met	  
bijvoorbeeld Windows Moviemaker, het gebruik van de computer als 
oefenmachine met software zoals bijvoorbeeld bloon.nl (, laatst geraadpleegd 3 
oktober 2014), het gebruik van internet en tekstverwerkings-/ 
presentatiesoftware	  voor	  het	  maken	  van	  een	  werkstuk,	  …	  maar	  waarbij	  de	   inzet	  
van ICT in het ene praktijkvoorbeeld als essentieel kon benoemd worden en in het 
andere niet. Een voorbeeld: 

Twee leerkrachten (één uit het PO, één uit het VO) zetten Glogster in 
(http://edu.glogster.com/, laatst geraadpleegd 19 november 2014) voor het 
maken van een digitale poster. De ene leerkracht zegt hierover: “[Doel	  van	  het	  ICT-
gebruik is] het herhalen van de stof op een andere manier, zodat leerlingen het op 
een	  leuke	  manier	  nog	  een	  keer	  doorlopen	  als	  voorbereiding	  op	  de	  toets.” In de rubric 
kwam hetgeen we in deze praktijk konden observeren dan ook overeen met de 
volgende operationalisering: “Het	  gebruikte	  ICT-leermiddel verhoogt de graad van 
aantrekkelijkheid,	   rijkdom,	  efficiëntie,…	  van	  het	   leerproces.	  Dit	   zou	  ook	  kunnen	  via	  
een ander (niet-ICT-)leermiddel	   (in	   dit	   geval:	   een	  poster	   op	  papier)”. De inzet van 
ICT is in deze praktijk dus ondersteunend in functie van het leerproces van de 
leerlingen (alsook voor het behalen van de doelen en de evaluatie). 

De andere leerkracht zegt over dezelfde toepassing: “Mijn	  doel	  is	  dat	  kinderen	  ICT-
vaardigheden	   leren,	   dat	   ze	   leren	   publiceren	   en	   creatief	   omgaan	  met	   de	   tools.” En 
verder: “Kinderen	  leren	  het	  gebruik	  van	  eigentijdse	  middelen.	  Ze	  zijn	  bezig	  met	  het	  
aanleren	   van	   21th	   century	   skills	   […]	   we	   willen dat leerlingen kunnen publiceren, 
kunnen	  ontwerpen	  met	  ICT	  en	  de	  leerlingen	  zijn	  bezig	  met	  kennisconstructie	  […]	  en	  
vervolgens worden zij mediawijs en dat is iets wat ze in deze dagen wel nodig 
hebben.” Naast de andere curriculumdoelen die de leerkracht in deze les nastreeft 
(en waarvoor de ICT-toepassing ondersteunend is), zijn deze vooropgestelde 
leerdoelen dus van die aard dat de inzet van ICT vereist is om deze effectiever te 
halen. We kunnen dus in dit praktijkvoorbeeld spreken van de inzet van essentieel 
ICT-gebruik. 

http://edu.glogster.com/
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Hiertegenover staan de voorbeelden van onderwijspraktijken die gelijkaardig zijn 
qua inzet van ICT en die eveneens steeds als essentieel werden gescoord. We 
denken hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van bepaalde software zoals 
bijvoorbeeld compenserende software (bijvoorbeeld Kurzweil - 
http://www.kurzweiledu.com/default.html, laatst geraadpleegd 16 december 
2014 of Claroread - https://www.claroread.nu/, laatst geraadpleegd 16 december 
2014) of het organiseren van de onderwijspraktijk volgens het concept van 
“flipping	  the	  classroom”	  (een	  “organisatievorm	  van	  onderwijs	  waarbij	  je	  klassikale	  
‘kennisoverdracht’	  vervangt	  door	  video’s	  en	  eventuele andere vormen van online 
instructie. Er is zo meer klassikale tijd beschikbaar voor het beantwoorden van 
vragen,	   individuele	   aandacht,	   verdieping	   en	   activerende	   didactiek.”	  
(http://www.kennisnet.nl/themas/ flipping-the-classroom/, laatst geraadpleegd 
16 november 2014)). 

 

 
Essentieel ICT-gebruik en didactische dimensies 
 

ICT als essentieel middel in functie van het effectiever ontwerpen van de 
didactische praktijk 

Over deze dimensie – het plannen, ontwerpen, voorbereiden van de 
onderwijspraktijk – is vaak  (namelijk in 49% van de gevallen) weinig tot geen 
informatie voorhanden in de videocases. Wanneer we de praktijkvoorbeelden wel 
op deze dimensie konden categoriseren, is de inzet van ICT op dit vlak meestal 
ondersteunend (in 87% van de gevallen). Slechts in 10 praktijkvoorbeelden (dit is 
7% ten opzichte van het totaal aantal cases of 13% ten opzichte van het aantal 
cases dat kon gescoord worden) is de inzet van ICT essentieel in functie van de 
lesvoorbereiding.  

Essentiële inzet van ICT tijdens het voorbereiden van de onderwijspraktijk hangt 
altijd samen met een verhoogde effectiviteit op het vlak van één van de andere 
dimensies. Een voorbeeld: 

De leerkracht maakt een stappenplan op voor de leerlingen (met een stukje 
voorgeschreven script, zoektermen, informatie over hoe je afbeeldingen in iMovie 
kunt	  zetten,	  …).	  De	  leerlingen	  moeten	  immers	  een	  filmpje	  maken	  over	  de	  Bataafse	  
opstand. De inzet van ICT tijdens het ontwerpen leidt dus tot “het	  inzetten	  van	  ICT	  
tijdens de leeractiviteiten én dit ICT-gebruik is vereist om deze effectiever te kunnen 
realiseren” (operationalisering in de rubric voor essentieel ICT-gebruik voor wat 
betreft	   de	   dimensie	   ‘ontwerp’).	   De	   leerkracht	   zelf	   zegt	   hierover:	   “Dit is echt een 
unieke manier, want je laat leerlingen zelf beeldmateriaal verzamelen, je laat ze ook 
zelf een verhaal vertellen en je laat ze dat samen brengen (iets maken, iets laten 
creëren) en dat kun je niet alleen	  met	  een	  lesmethode.” 

http://www.kurzweiledu.com/default.html
https://www.claroread.nu/
http://www.kennisnet.nl/themas/%20flipping-the-classroom/
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ICT als essentieel middel om de doelen effectiever te halen 

Ook omtrent de leerdoelen die de leerkrachten met het getoonde lesfragment 
willen nastreven is vaak geen (32%) of slechts onvolledige informatie voorhanden 
(34%). Dit brengt	  met	  zich	  mee	  dat	  we	  voor	  	  36	  cases	  (24%)	  de	  dimensie	  ‘doelen’	  
niet gescoord hebben. Voor 38 praktijkvoorbeelden (26% van het totale aantal 
cases) geldt dat de inzet van ICT vereist is om de doelen effectiever te halen. 

Vaak gaat het hierbij om een onderwijspraktijk waarbij de inzet van ICT voor deze 
dimensie essentieel is vanwege de integratie van de technologiecomponent in de 
leerdoelen of, naar Britten en Cassady (2005), vanwege het al dan niet opnemen 
van de focus op technologische vaardigheden in op zijn minst een deel van het 
curriculum. Voor deze cases geldt dat één van de operationaliseringen van 
essentieel ICT-gebruik in functie van de doelen “ICT	   is	   in	   het	   leerdoel	   zodanig	  
ingebed dat het onmogelijk is het doel te halen zonder het leermiddel in	   te	  zetten” 
van toepassing is. 

We zien in de praktijkvoorbeelden drie grote categorieën leerdoelen waarin ICT 
ingebed is, terugkomen. Zo zijn er praktijkvoorbeelden waarbij leerdoelen 
geformuleerd worden met betrekking tot  instrumentele of strategische ICT-
vaardigheden en/ attitudes. Een voorbeeld (uit het PO): 
“Ik	  wil	  [de	  kinderen]	  kennis	  laten	  maken	  met	  verschillende	  toepassingen	  die	  anders	  
misschien wel onbekend zouden blijven en waarvan ik denk dat ze daar op een goede 
manier gebruik van zouden kunnen maken. Ik wil ze enthousiast maken en ik 
probeer een zo groot mogelijke variatie aan werkvormen aan te bieden om hun 
reguliere	   werk	   te	   kunnen	   verwerken.” 
De leerdoelen bij dit praktijkvoorbeeld, door de leerkracht geformuleerd: 

1. Maken van een digitaal verhaal 

2. Verhaal maken met een duidelijke inleiding [, midden] en slot 

3. Vertellen van een verhaal met behulp van digitale teksten, afbeeldingen en 
geluiden. 

4. Vaardig	  zijn	  met	  de	  computer.” 

Voor wat betreft leerdoel 2 is het werken met ICT ondersteunend, voor wat de 
andere doelen betreft is het inzetten van ICT essentieel. 

De software die ingezet wordt om dit soort leerdoelen te bereiken is zeer divers en 
kan gaan van eenvoudige verwerkingssoftware (zoals bijvoorbeeld Word) tot 
meer complexe toepassingen als  fotobewerkingssoftware (zoals bijvoorbeeld I-
design). 

 
Ook door het nastreven van bepaalde informatievaardigheden; wanneer aan de 
praktijk dus leerdoelen zijn gekoppeld met betrekking tot structurele of 
informationele vaardigheden en/ of attitudes, wordt het inzetten van ICT 
essentieel	  voor	  wat	  betreft	  de	  dimensie	  ‘doelen’.	  Een	  voorbeeld	  uit	  het	  PO: 



 

Didactische ICT Bekwaamheid nader bekeken  21 

De leerlingen moeten een werkstuk maken binnen het vak Wereldoriëntatie. De 

leraar vermeldt volgende doelen:  

1. Werken met Word als tekstverwerker (eenvoudige instrumentele 
vaardigheden,	  onder	  andere	  met	  betrekking	  tot	  de	  groep	  Lettertype,…)	   

2. Efficiënt werken met een zoekmachine voor het zoeken van afbeeldingen 
(onder andere de juiste zoekterm intikken). 

3. Invoegen van afbeeldingen van op het internet in de tekstverwerker. 

4. Informatie zoeken dat bij het onderwerp (van hun interesse) past. 

5. Een werkstuk maken dat voldoet aan zowel inhoudelijke als vormelijke 
vereisten. 

Doelen 1, 2 en 5 behoren tot de vorige categorie leerdoelen waarin ICT ingebed zit, 

doelen 2 en 4 betreffen de structurele en informationele vaardigheden. 

Een andere leerkracht stelt in dit kader: “[Het	   gebruik	   van	   ICT]	   biedt	   een	   breed	  
scala	  aan	  informatie,	  dus	  het	  sluit	  mooi	  aan	  bij	  het	  onderzoekend	  leren”. 

 

Ten slotte zijn er ook cases waarin de presentatie en communicatie d.m.v. ICT 

centraal staan; waarbij leerdoelen met betrekking tot ICT-gemedieerde 

communicatievaardigheden en/ attitudes geformuleerd worden en waardoor de 

inzet van ICT essentieel wordt voor het halen van die doelen. Twee voorbeelden 

van dergelijke leerdoelen uit het PO: 

“[…]	  Al	   samenwerkend	  en	  onderzoekend	  komen	   tot	   een	  presentatie	   rond	  de	  Eerste	  
Wereldoorlog waarin ze laten zien dat ze kunnen presenteren met Prezi of 
PowerPoint en dat ze kennis hebben opgedaan van de Eerste Wereldoorlog.” 
“[…]	  Wij	  – met elkaar – hier op school vinden het heel belangrijk dat kinderen op een 
goede manier leren omgaan met ICT. Het is niet meer weg te denken in onze 
maatschappij	   […]	   specifiek	   Hyves	   is	   een	   onderdeel	   dat	   we	   aanbieden	   omdat	   we	  
merken dat kinderen veel op Hyves zitten, op Facebook bijvoorbeeld, en dat het 
belangrijk	  is	  dat	  je	  met	  elkaar	  leert	  hoe	  je	  daarmee	  omgaat.” 

Naast de cases waarbij	   de	   inzet	   van	   ICT	   voor	   de	   dimensie	   ‘doelen’	   essentieel	   is	  
vanwege de integratie van de technologiecomponent in de leerdoelen, zijn er ook 

de praktijkvoorbeelden waarin het gebruik van compenserende software 

essentieel is op dit vlak en met name voor de leerlingen van de klas met het 

leerprobleem of -stoornis. Het inzetten van die software is immers voor deze 

leerlingen vereist om de leerdoelen te halen. Een getuigenis uit het PO: 

“De	   kinderen	   hebben	   meer	   effectieve	   leertijd,	   want	   zijn	   minder	   bezig	   met	   dat	  
technisch	   lezen.	   […]	  Ze	  zijn	  ook	  bezig	  met	  de	   stof	  van	  de	   juiste	   jaargroep	   in	  plaats	  
van op een veel lager	  niveau.[…]	  op	  een	  veel	  hoger	  leerniveau	  uitstromen	  dan	  dat	  ze	  
blijven	   hangen	   […]	   Kurzweil	   compenseert	   bij	   het	   technisch	   lezen	   en	   omdat	  
begrijpend	  lezen	  inzichtelijk	  is	  […]	  kunnen	  kinderen	  toch	  inzichtelijk	  en	  op	  een	  hoger	  
niveau lezen met behulp van het computerprogramma dan dat ze eigenlijk zouden 
doen”. 
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Deze leerkracht vult zijn bevindingen nog aan en stelt dat ze de CITO-toetsen 
begrijpend lezen afnemen met en zonder Kurzweil: “Daardoor	   kunnen	   we	  
aantonen dat het ICT-middel	  echt	  werkt”. 

Zoals in het onderdeel	   ‘5.1.	   Algemene	   bevindingen’	   reeds	   aangegeven,	   houdt	   de	  
verhoogde doeltreffendheid door het inzetten van ICT leerkrachten bezig. Zij 
zullen dan ook sneller besluiten dan via de observatie van de praktijk gescoord (in 
37% van de gevallen versus 26%) dat hun ICT-integratie in de onderwijspraktijk 
essentieel	  is	  voor	  wat	  betreft	  de	  dimensie	  ‘doelen’. 

Een redenering die daarbij vaak terugkomt, is dat het inzetten van een ICT-
leermiddel de motivatie van de leerlingen verhoogt en er zo voor zorgt dat doelen 
beter gehaald worden. Een voorbeeld uit het PO (kleuteronderwijs en lager 
onderwijs): 

“De	   betrokkenheid	   van	   de	   kinderen	   vergroten,	   zodat	   het	   doel	   van	   de	   les	   beter	  
gehaald wordt. De kinderen vinden de iPad een ontzettend intrigerend apparaat, 
willen er graag	  mee	  werken.”	   

“We	  stoppen	  een	  tijdje	  met	  Sketch	  up	  hierna	  en	  dan	  gaan	  we	  er	  over	  een	  maandje	  of	  
zo	  weer	  mee	  aan	  de	  slag	  […]	  dan	  kijk	  ik	  wat	  er	  is	  blijven	  hangen	  […]	  waarschijnlijk	  
zijn een aantal kinderen er ook zelf mee aan de slag gegaan en die zijn misschien een 
heel	  stuk	  verder	  ermee	  dan	  ik!” 

“Het	  beklijft	  beter”	  wordt	  door	  leerkrachten	  (zowel	  uit	  PO	  als	  VO)	  vaak	  aangehaald	  
om aan te duiden dat door het gebruik van ICT de effectiviteit stijgt. Een voorbeeld 
waarin de leerkracht verwijst naar de visuele ondersteuning die mogelijk gemaakt 
wordt door het inzetten van ICT en een voorbeeld waarin het activerende van de 
ICT-toepassing gelinkt wordt aan het effectiever halen van de doelen: 

“Door	  herhaling	   en	   verdieping	   van	  de	   stof	   uit	   het	   leerboek	  met	   de filmpjes zal het 
geleerde	  beter	  beklijven.”	   

“Ik	   denk	   dat	   leerlingen,	   doordat	   ze	   actiever	   zijn,	   de	   theorie	   beter	   onthouden	   en	  
daarmee ook zich makkelijker kunnen bewegen in de theorie en de praktijk om die 
toe	  te	  passen.” 

Naar aanleiding van de observatie van de praktijk werd deze echter niet altijd als 
essentieel gescoord, daar de inzet van ICT niet vereist bleek om het leerdoel 
effectiever te halen; dat het enkel gemakkelijker werd om het leerdoel te bereiken 
(en hiermee hebben we het over efficiëntie; is het ICT-gebruik in dat geval 
ondersteunend). 
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ICT als essentieel middel in functie van een effectiever onderwijsleerproces 

De	   dimensie	   ‘onderwijsleerproces’	   willen	   we	   enerzijds	   als	   één	   dimensie	  
beschouwen, aangezien leren en onderwijzen onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Anderzijds hebben we de informatie in verband met de leraarsrol en het 
leerproces van de leerlingen afzonderlijk gescoord om de onderwijspraktijk in de 
video vanuit de twee perspectieven te kunnen benaderen. In het onderstaande 
zullen we het onderwijsleerproces echter toch als één geheel bespreken. 

De	   dimensie	   ‘onderwijsleerproces’	   is	   de	   dimensie	   waarvoor	   we	   duidelijk	   de	  
meeste informatie hebben kunnen verzamelen: voor wat betreft de inzet van ICT 
in functie van de effectiviteit van de leraarsactiviteiten ontbreekt wel in 20% van 
de gevallen informatie, maar voor wat betreft het leerproces is dit slechts voor 5% 
van de praktijkvoorbeelden het geval. 

Het ICT-gebruik blijkt ook vaker essentieel in functie van het leerproces (in 36 van 
het totaal aantal cases, 24%) dan voor de instructie/ de begeleiding van de 
leeractiviteiten/ de binnenklasdifferentiatie door de leerkracht (in 15 van de 149 
cases, 10%). In 10 praktijkvoorbeelden (7%) is de inzet van ICT essentieel voor 
het onderwijs- én leerproces. Voorbeelden van dergelijke praktijken zijn: een les 
waarin de leerkracht de leerlingen informatievaardigheden bijbrengt, een les 
waarin elektrofysiologische metingen worden uitgevoerd aan de hand van 
meetapparatuur en software, een les waarin simulatie-software wordt ingezet, 
opnieuw de lessen waarin compenserende software wordt gebruikt (voor 
welbepaalde	  leerlingen),… 

“De	  kinderen	  die	  met	  Kurzweil	  werken,	   zouden	   [bij	  het	  niet	   inzetten	  ervan]	  op	  een	  
veel lager lesniveau les krijgen, daardoor zou ik veel meer deelmethodes aan moeten 
bieden [6 verschillende niveaugroepjes] en zouden de kinderen op een lager 
leesniveau	   blijven	   hangen.”	   Proces	   en	   product	   zijn	   afhankelijk	   van	   de	   technologie	  
(operationalisering in de rubric voor essentieel ICT-gebruik voor wat betreft de 
dimensie	  ‘implementatie’). 

In bepaalde gevallen is de inzet van ICT essentieel voor het onderwijsleerproces 
omdat het anders niet zou kunnen plaatsvinden:  

“[voor]	  1	  hooguit	  2	  [leerlingen]	  dan	  loont	  het	  niet	  om	  een	  fysieke	  plusklas	  te	  starten, 
maar die kinderen hebben wel specifieke onderwijsnoden en dat proberen wij 
middels ICT, onderwijs op afstand met af en toe een terugkommoment hier op 
school.”	   

De onderwijspraktijk bestaat in dit voorbeeld dus uit het van op afstand aanbieden 
en begeleiden van digitale taken. Van dezelfde orde zijn het werken met een ELO 
wanneer het  leerproces wordt opgevolgd en bijgestuurd via die elektronische 
leeromgeving en middelen om te komen tot CSCL (Computer Supported 
Collaborative Learning) zoals bijvoorbeeld Google Apps. Een leerkracht uit het PO 
getuigt:	  “Door het gebruik van Google Apps hebben we het leerproces beter gemaakt; 
een	  soort	  procesinnovatie	  gedaan”. 
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Wanneer we inzoomen op de opbrengst die het inzetten van ICT kan hebben voor 
de leerkracht, dan vallen uiteraard die cases op waarin de instructie vastgelegd 
werd (in een instructiefilmpje, bijvoorbeeld via Educreations 
(https://www.educreations.com/, laatst geraadpleegd 8 oktober 2014).  
Bij het lesgeven aan een combinatiegroep bijvoorbeeld leidt dit “tot	   het	   inzetten	  
van ICT tijdens de leeractiviteiten én dit ICT-gebruik is vereist om deze effectiever te 
kunnen realiseren”	   (operationalisering in de rubric voor essentieel ICT-gebruik 
voor	  wat	  betreft	  de	  dimensie	  ‘implementatie	  - leerproces’).	   
Dergelijke toepassing kan ook ingezet worden in functie van meer effectieve 
binnenklasdifferentiatie: een voorbeeld uit het PO: 
“Het	  is	  een	  verlengde	  instructie	  die	  de	  kinderen	  zelfstandig	  [kunnen	  herbekijken]	  op	  
de computer en zo vaak als ze maar willen. Als kinderen in de knoei komen tijdens 
het zelfstandig werken – de juf kan even niet komen helpen - kunnen ze zelf achter de 
computer gaan zitten en zo vaak als ze maar willen het filmpje terugkijken [met de 
eigen	  juf].	  […]	  ze	  kijken	  naar	  het	  filmpje,	  begrijpen	  wat	  ook	  alweer	  de	  bedoeling	  was,	  
gaan	  terug	  naar	  hun	  plek	  en	  kunnen	  verder	  gaan	  met	  de	  som.”	   

In dezelfde zin zijn adaptieve en compenserende software ook essentiële ICT-
leermiddelen in functie van effectieve differentiatie in de klas. 
Het feit dat een instructie behouden blijft (in een filmpje), dat adaptieve of (indien 
nodig) compenserende software gebruikt kan worden, verhoogt uiteraard ook de 
effectiviteit van het leerproces (zoals de reeds beschreven voorbeelden 
weergeven). 
Een opvallende vaststelling tot slot is dat, daar waar leerkrachten neigen het 
essentiële karakter van een ICT-toepassing in functie van de doelen te 
overschatten (zie punt 2), ze voor wat betreft het leerproces van hun leerlingen de 
inzet van ICT vaak als ondersteunend benoemen (in 87% van de gevallen; op basis 
van onze observaties benoemden ook wij 86% van de geanalyseerde 
praktijkvoorbeelden ondersteunend) en minder in termen van essentieel ICT-
gebruik (in 20% van de gevallen versus 24%). De leerkrachten blijven bij de vraag 
hoe zij denken dat hun ICT-gebruik bijdraagt tot het aantrekkelijker, efficiënter 
en/ of effectiever maken van hun onderwijs vaak enkel bij de eerste twee 
adjectieven stilstaan. Twee voorbeelden: 
“Leerlingen	  kijken	  heel	  graag	  YouTubefilmpjes,	  kijken	  ook	  graag	  naar	  het	  digibord,	  
zeker deze doelgroep – Toerisme, dat houdt de aandacht beter erbij dan dat ik daar 
een verhaal sta te houden	  met	  het	  theorieboek	  in	  mijn	  hand	  […]	  kijk-luisteropdracht 
[…]	  actiever	  bezig	  zijn,	  een	  combi	  van	  filmpjes	  kijken	  en	  tips	  opschrijven	  […]” 

“Het	   werkt	   efficiënter	   omdat	   je	   op	   verschillende	   plekken	   kan	   werken	   en	   in	  
verschillende	  grootte	  van	  groepjes	  […]	  het gaat ook veel sneller [dan werken met een 
vaste	  computer]	  […]	  het	   is	  modern,	  het	   is	  echt	  van	  deze	  tijd	  […]	  de	  kinderen	  zijn	  er	  
veel	  serieuzer	  mee	  bezig	  op	  deze	  manier.” 

 
  

https://www.educreations.com/
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ICT als essentieel middel in functie van een effectievere evaluatiepraktijk 

Op deze dimensie hebben we in 25% van de gevallen geen observatie kunnen 
doen.  
Een opvallende vaststelling voor deze dimensie is dat het enerzijds de dimensie is 
waarvoor de inzet van ICT het meest niet-essentieel is (meestal omdat ICT geheel 
niet wordt ingezet in functie van evaluatie): dit in 67/149 cases of 45% van de 
gevallen en anderzijds tegelijk de dimensie is waarop voor het grootste aantal 
praktijkvoorbeelden geldt dat de inzet van ICT er essentieel is, namelijk voor 
45/149 cases of 30%. 
Essentieel ICT-gebruik in functie van evaluatie zien we in die praktijkvoorbeelden 
waarin gebruik wordt gemaakt van adaptieve software. Voorbeelden die in de 
videocases worden vermeld of te zien zijn, zijn rekentuin.nl 
(http://www.rekentuin.nl/, laatst geraadpleegd 10 oktober 2014) en ambrasoft.nl 
(http://www.ambrasoft.nl/, laatst geraadpleegd 7 november 2014). Leerkrachten 
(PO) zeggen hierover: 
“Dat	   de	   kinderen	   per	   niveau	   hun	   eigen	   verwerkingsstof mogen maken [via het 
plusje]. Aan de hand van hoe ze hun eerste werk hebben gemaakt, mogen zij 
plussommen maken en bij sommigen zijn dat gewoon heel makkelijke sommen en bij 
anderen	  net	  moeilijkere…” 

“Aan	   de	   hand	   van	   de	   toetsgegevens  gaat de computer oefeningetjes klaar 
zetten.” 

Eveneens is er sprake van essentiële inzet van ICT in functie van deze dimensie 
wanneer gebruik wordt gemaakt van software die zorgt voor automatische 
kwantitatieve feedback, waarbij er met die feedback ook onmiddellijk iets gedaan 
wordt (bijvoorbeeld remediëring voorzien) en/of waarbij er ook kwalitatieve 
feedback voorzien is. Enkel indien aan beide voorwaarden voldaan is, verhoogt 
dergelijke software de effectiviteit van de evaluatie (zie ook 2. 
Praktijkvoorbeelden rubriceren).  
Dit	   kán	  het	   geval	   zijn	  bij	   het	  werken	  met	   online	  programma’s	   zoals	   Socrative	  of	  
Mentimeter, alsook bij het werken met stemkastjes die in verbinding staan met 
een digibord. Verder is de mogelijkheid tot het krijgen van automatische feedback 
ook meestal aanwezig bij tutor- of oefensoftware en gelden voor deze software 
dezelfde voorwaarden. 
Aan oefensoftware voor de leerling is vaak ook monitorsoftware verbonden voor 
de leerkracht. Wanneer de leerkracht deze op een correcte manier gebruikt zijn 
“door	   de	   technologie	   data-gebaseerde	   beslissingen	   mogelijk”	   (één van de 
operationaliseringen in de rubric voor essentieel ICT-gebruik voor wat betreft de 
dimensie	  ‘evaluatie’). 

Bij juist gebruik kan software zoals Snappet, bloon.nl, Klankie 
(http://www.klankie.nl/content /index.html, laatst geraadpleegd op 6 november 
2014),…	  dus	   zorgen	  voor	   een	  meer	   effectieve	   evaluatie.	  Met	   de	  woorden	  van	  de	  
leerkrachten (PO): 

http://www.rekentuin.nl/
http://www.ambrasoft.nl/
http://www.klankie.nl/content%20/index.html
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“Daarnaast	  kan	  ik	  het	  ook	  gelijk	  zien	  op	  de	  computer	  […]	  per	  kind	  kan	  ik	  zien	  hoe	  ze	  
scoren	   […]	   en	   zo	   kan	   ik	   in	   één	   oogopslag	   zien	   ‘hé,	   ik	   zie	   dat	   er	   een	   stuk	   of	   10	   1	  
opdracht	  niet	  begrepen	  hebben…	  dan	  kan	  ik	  de	  klas	  stopzetten	  […]”. 

“We	   kijken	   even	   samen	   op	   het	   [digi]bord	  mee	   hoe	   de opdrachten gemaakt zijn en 
eventueel kijken we nog even welke opdrachten nog verder uitgelegd moeten 
worden.	  […]	  We	  kijken	  […]	  hoe	  is	  het	  gegaan?	  Waren	  er	  nog	  problemen?”	   

Ook in functie van deze dimensie (zoals op alle andere dimensies) is de inzet van 
compenserende software essentieel in functie van de (proces)evaluatie bij 
kinderen met een leesprobleem/ -stoornis. Een leerkracht zegt hier het volgende 
over: 

“Dat	  de	  kinderen	  direct	  feedback	  krijgen	  […	  dat	  de	  tekst	  wordt]	  voorgelezen	  haalt	  bij	  
hun de last weg en doordat meteen wordt voorgelezen wat ze typen ook, horen ze 
hun	  fouten	  en	  kunnen	  ze	  meteen	  verbeteren	  […]	  krijgen	  ze	  direct	   feedback	  en	  daar	  
leren	  ze	  dus	  meer	  van	  dan	  als	  ze	  telkens	  fouten	  schrijven	  in	  hun	  werkboek.” 

We sluiten het stuk rond de essentiële inzet van ICT in functie van een meer 
effectieve evaluatie af met twee voorbeelden die illustreren dat wanneer enkel via 
een ICT-toepassing er kan voor gezorgd worden dat het resultaat van het 
leerproces behouden blijft, deze ICT-toepassing kan zorgen voor een effectievere 
evaluatie: 

In dit eerste voorbeeld uit het PO is de inzet van ICT essentieel voor de evaluatie, 
daar de digitale verhalen (beeld en geluid) van de leerlingen worden 
geprojecteerd op het digibord in functie van peerevaluatie. Deze peer”evaluatie	  
kan	   niet	   even	   effectief	   plaatsvinden	   zonder	   het	   gebruik	   van	   ICT”	   (één van de 
operationaliseringen in de rubric voor essentieel ICT-gebruik voor wat betreft de 
dimensie	  ‘evaluatie’).	   

De leerkracht zegt hierover: 

Doordat	  je	  met	  elkaar	  […]	  kunt terugkijken, kunt terug luisteren, trots kunt zijn, kunt 
etaleren	  wat	  je	  hebt	  gemaakt…	  vind	  ik	   juist	  de	  toevoeging	  van	  ICT	  in	  deze	  een	  hele	  
waardevolle.[…]	   
“Je	  kunt	  niet	  even	  snel	  op	  het	  bord	  kijken	  naar	  wat	  er	  allemaal	  weer	   is	  gebeurd,	  of	  
hoe het ook alweer	  terug	  klinkt.	   […]	  Doordat	   je	  met	  het	  product	  dat	  klaar	   is,	   terug	  
kunt kijken met de kinderen, kun je ook teruggrijpen: hebben we overal aan voldaan? 
Zijn we nagekomen wat we ondertussen hebben afgesproken? Zo ja, dan hebben we 
onze doelen gehaald; zo nee, dan zullen we nog iets moeten aanpassen en moeten 
kijken	   wanneer	   we	   onze	   doelen	   wel	   hebben	   behaald.” 
Een gelijkaardig voorbeeld uit het VO waar een leraar techniek gebruik maakt van 
een digitaal portfolio en waar leerlingen filmpjes maken om te gebruiken als 
(zelf)evaluatiemiddel: 

Partnerwerk:	  “[…]	  1	  ll.	  filmt	  […]	  dat	  de	  andere	  ll.	  het	  later	  terug	  kan	  kijken	  om	  zo	  te	  
zien wat zouden nu moeilijke punten zijn en wat goed ging en eventueel later andere 
werkstukken	  beter	  te	  kunnen	  maken”. 
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“De	   leerling	   zet zijn filmpje op de digitale leeromgeving. Later maakt hij ook een 
filmpje over de opdracht als geheel. Hierdoor evalueert hij en kan leerpunten 
meenemen	  naar	  de	  volgende	  opdracht.” 

 

 

2.6. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
 

De hamvraag binnen dit onderzoek was hoe essentieel ICT-gebruik kan 
gedefinieerd worden en hoe dergelijke inzet van ICT eruit ziet in de praktijk. Aan 
de hand van wat we in de literatuur terugvonden aan conceptualiseringen van het 
begrip, schreven we een werkdefinitie uit en bepaalden we de indicatoren. 
Hiermee gingen we in videocases na hoe het al dan niet essentieel ICT-gebruik in 
de getoonde onderwijspraktijken vorm werd gegeven. Op die manier verkregen 
we dieper inzicht in hoe ICT vereist kan zijn om effectiever onderwijs te realiseren 
en de leerdoelen effectiever te bereiken. 
Uit ons onderzoek blijkt dat in de helft van het door de docenten aangeleverd 
beeldmateriaal sprake is van essentieel ICT-gebruik op één of meer didactische 
dimensies. Zelden is de inzet van ICT binnen de geobserveerde 
onderwijspraktijken echter over de ganse lijn van die dimensies essentieel te 
noemen. Wanneer er sprake is van essentieel ICT-gebruik, gaat het dus meestal 
over essentieel gebruik in functie van één of enkele didactische componenten, al 
dan niet gecombineerd met ondersteunende elementen. Het frequentst (namelijk 
in 30% van de cases) werd de inzet van ICT als essentieel geobserveerd voor het 
effectiever vorm geven van de evaluatie. In een kwart van de praktijkvoorbeelden 
bleek de inzet van ICT vereist voor het effectiever behalen van de leerdoelen en 
voor het effectiever doorlopen van het leerproces. Hierbij moet opgemerkt 
worden	   dat	   ‘evaluatie’	   tegelijk	   die	   dimensie	   is	   waarvoor	   de	   inzet	   van	   ICT	   niet-
essentieel is, dit omdat ICT niet wordt ingezet in functie van evaluatie of omdat de 
inzet van ICT niet bijdraagt aan het evaluatieproces.  
Deze resultaten vormen een bevestiging van wat uit eerder onderzoek (Voogt et 
al., 2013) naar voor kwam: de inzet van ICT in de onderwijspraktijk is vaak niet 
vereist om de onderwijspraktijk – van voorbereiding tot en met eindevaluatie – 
doeltreffender te maken; ICT blijkt er vooral voor te moeten zorgen dat leren en 
onderwijzen aantrekkelijker en/of efficiënter wordt. Zeker gegeven de aselecte 
steekproef (docenten boden zich zelf aan om een ICT-toepassing te laten zien) is 
dit ons inziens een toch wat teleurstellende vaststelling. 
Dat de percentages in ons onderzoek hoger liggen dan in het onderzoek van Voogt 
et al. (2013) kan verklaard worden vanuit het feit dat de focus in dit eerder 
onderzoek op alle afzonderlijk gebruikte ICT-leermiddelen lag, terwijl in huidig 
onderzoek gewerkt werd met didactische dimensies en we binnen deze dimensies 
nagingen of het geheel aan ICT-toepassingen voor die dimensies als niet-
essentieel, ondersteunend dan wel essentieel te benoemen was. 
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Het werken met componenten van didactische praktijk om naar de ICT-integratie 
door leerkrachten te kijken, zorgde enerzijds voor rijk analysemateriaal. 
Anderzijds werden we in het verzamelen van dit materiaal beperkt doordat voor 
een aantal componenten de nodige informatie ontbrak in de videocases. Met name 
voor	   de	   dimensie	   ‘lesontwerp’	   willen	   we	   er	   op	   wijzen	   dat	   de	   hieromtrent	  
verkregen resultaten door het aantal missings met de nodige voorzichtigheid moet 
geïnterpreteerd worden. Voor wat betreft de	   dimensie	   ‘doelen’	   willen	   we	  
opmerken dat het vereiste karakter van het ICT-gebruik om leerdoelen – andere 
dan leerdoelen waarbij ICT in het leerdoel is ingebed – effectiever te bereiken in 
de meeste van de gevallen niet kon worden aangetoond via het videomateriaal. 
Daarvoor	  is	  experimenteel	  onderzoek	  nodig:	  “[…]	  onderzoek	  naar	  de	  condities	  en	  
werkwijzen die ervoor zorgen dat de inzet van ICT bij leren en lesgeven 
verbetering	   oplevert	   […	  maar]	   te	   weinig	   wordt	   gedaan	   in	   Nederland.”	   (van	   der	  
Hoeff, 2014).  

Enkele leerkrachten zijn zich van het bovenstaande bewust, maar grosso modo 
besluiten zij sneller dan uit de observaties blijkt dat het ICT-gebruik dat ze laten 
zien in hun praktijkvoorbeeld een voorbeeld is van essentieel ICT-gebruik, waarbij 
ze vooral de doeltreffendheid van de toepassingen hoger inschatten. Inzet van ICT 
in functie van het leerproces neigen ze gemakkelijker als ondersteunend te 
beschouwen. Met name dit verschil – het (ten opzichte van observaties) zelf 
frequenter inschatten van een ICT-toepassing als essentieel op het vlak van doelen 
versus minder op het vlak van het onderwijsleerproces –  lijkt ons een 
interessante vaststelling die nader zou kunnen bestudeerd worden in het kader 
van de koppeling tussen praktijk en redeneren van docenten.  

Nog wat verder onderzoek betreft, lenen de verzamelde data zich eveneens tot het 
onderzoeken van de relatie tussen beginsituatiekenmerken en het zich al dan niet 
manifesteren van essentieel ICT-gebruik. Zo zou bijvoorbeeld (in aansluiting bij 
Tondeur et al., 2014) kunnen worden nagegaan of er een relatie is tussen 
ruimtelijke kenmerken (zijn er bijvoorbeeld voldoende computers aanwezig in het 
lokaal waar de les doorgaat of niet) of de grootte van de klasgroep en de essentiële 
inzet van ICT-toepassingen. Ook de relatie tussen de objectieve kenmerken van 
ICT-leermiddelen en het essentieel gebruik ervan, zou onderwerp kunnen zijn van 
verder onderzoek. 

Voor de onderwijspraktijk kan het in dit onderzoek uitgewerkte analyse-
instrument ingezet worden door leerkrachten	  (in	  opleiding),	  hun	  coaches,…	  om	  de	  
inzet van ICT in de onderwijspraktijk te evalueren en te verbeteren. Britten en 
Cassady (2005) stelden de TIAI samen opdat sterkte-zwakte-analyses van lessen 
met ICT-integratie mogelijk zouden gemaakt worden; ons instrument kan ons 
inziens dezelfde functie krijgen in de praktijk. Wanneer hieraan vervolgens 
ondersteuning en training van leerkrachten aan gekoppeld worden, kunnen ICT-
interventies effectiever zijn (Archer, 2014). Werken met adaptieve software of 
compenserende software, het inzetten van instructiefilmpjes, evalueren met toets- 
en/ of monitoringsoftware, leerlingen aan zet laten met verwerkingssoftware, het 
inzetten van een elektronische leeromgeving, interactieve toepassingen met het 
digibord,	  …	  kúnnen	  essentieel zijn; het hangt ervan af wat je er in functie van de 
didactische componenten, de leerdoelen voorop, mee doet. 
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3. DIDACTISCH HANDELEN EN 
PROFESSIONEEL REDENEREN 

 
 

3.1.  Inleiding 
 
Ondanks de aandacht van onderzoekers en voorlopers in het onderwijs over de 
mogelijkheden van ICT voor de onderwijspraktijk, heeft de daadwerkelijke 
implementatie van ICT nog maar moeizaam haar weg naar het onderwijs 
gevonden. Weliswaar verbetert de ICT infrastructuur op scholen snel en maken de 
meeste docenten regelmatig gebruik van ICT in de les (Kennisnet, 2012; Meelissen, 
Punter & Drent, 2014). Toch blijkt dat in de wijze waarop docenten ICT inzetten 
nog maar beperkt gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die ICT biedt voor 
het	  onderwijs.	  In	  het	  doorbraakproject	  ‘Onderwijs	  en	  ICT’	  zetten	  de	  PO-raad en de 
VO-raad zich in om samen met het ministerie van OCW de implementatie van ICT 
succesvol te laten verlopen (zie http://doorbraakonderwijsenict.nl/). 
Een sleutelfiguur in de implementatie van ICT in het onderwijs is de docent. 
Binnen de context van de concrete lespraktijk beslissen zij of ze ICT al dan niet 
inzetten en de wijze waarop ze dat doen (Brown, 2009). De beslissingen die 
docenten nemen worden bepaald door hun oriëntaties (kennis en opvattingen 
over onderwijs en ICT, zie bijvoorbeeld Koehler & Mishra, 2008; Ertmer & 
Ottenbreit-Leftwich, 2010), hun praktische zorgen (hoe activiteiten te 
organiseren; hoe te reageren op onvoorzien omstandigheden, zie bijvoorbeeld 
Doyle & Ponder, 1977, Handelzalts, 2009) en externe prioriteiten (nationale 
curriculumeisen, afspraken binnen de school, zie bijvoorbeeld  Koh, Chai & Tsai, 
2014). Onderzoek van Boschman, Mckenney en Voogt (2014) laat zien dat kennis 
en opvattingen een belangrijke rol spelen in de wijze waarop praktische zorgen en 
externe prioriteiten worden geïnterpreteerd. Kennis en opvattingen over 
onderwijs en ICT gebruik doen er dus toe.  
In eerder onderzoek vonden wij dat docenten de potentie van ICT voor hun 
onderwijs maar beperkt benutten en onvoldoende beeld lijken te hebben welke 
ICT applicaties onder welke condities leiden tot welk type opbrengsten (Voogt et 
al., 2013). Deze bevindingen sluiten aan bij  onderzoek dat gedaan is naar het 
gebruik van ICT bij de lerarenopleidingen (o.a. Enochssen & Rizza,  2009; Tondeur, 
Pareja Roblin, van Braak & Voogt, 2014). Studenten in de lerarenopleidingen 
vinden zichzelf niet goed voorbereid op het didactisch gebruik van ICT in hun 
onderwijspraktijk.  
In het onderzoek van Voogt et al., 2013) werd een eerste poging gedaan om de 
didactische ICT bekwaamheid van docenten in kaart te brengen. Didactische 
bekwaamheid bestond uit twee componenten het didactisch handelen en het 
vermogen tot professioneel redeneren van de docent. Didactische ICT-
bekwaamheid werd omschreven als de mogelijkheid van docenten om ICT-kennis 
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en –vaardigheden in de praktijk te integreren met bestaande vakinhoudelijke en 
didactische kennis, én het vermogen om professioneel te redeneren over deze 
praktijk. Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat het professionele redeneren 
door docenten over de inzet van ICT beperkt is en dat docenten weliswaar in staat 
zijn om aan te geven waarom de inzet van ICT past bij vakinhoud en/of didactiek, 
maar dat deze redenering lang niet altijd zichtbaar is in de praktijk. Bovendien 
zagen we bij het gebruik van ICT in de praktijk vooral het gebruik van ICT voor 
onderwijs waarin de overdracht van kennis centraal staat en zagen we dat ICT veel 
minder werd ingezet ten behoeve van onderwijs gericht op kennisconstructie. De 
inzet van ICT bij begeleid ontdekkend leren, leren leren en bij toetsen en evalueren 
(Kennisnet, 2012) werden in dit onderzoek relatief weinig gevonden. 
Deze bevindingen vormden de aanleiding om de inzet van ICT preciezer te 
relateren aan het didactisch handelen van docenten met als doel de didactische 
ICT bekwaamheid van docenten te kunnen interpreteren vanuit inzichten in een 
kwaliteitsvolle didactiek. Dit heeft geleid tot een secundaire analyse van een deel 
van de data die verzameld zijn in het kader van de eerder genoemde studie van 
Voogt et al. (2013).  
In dit vervolgonderzoek wordt het begrip kwaliteitsvolle didactiek 
geoperationaliseerd met behulp van het instrument van Van der Grift, van der Wal 
en Torenbeek (2011). Dit instrument is ontwikkeld om het didactisch handelen 
van basisschooldocenten te onderzoeken. Van der Grift et al. (2011) 
onderscheiden zes specifieke indicatoren om dit didactisch handelen te 
beschrijven. Deze zijn: het creëren van een veilig schoolklimaat, efficiënt 
klassenmanagement, duidelijke en gestructureerde instructie, intensieve en 
activerende les, afstemmen van instructie en verwerking op verschillen tussen 
leerlingen en leerstrategieën aanleren. Per indicator wordt het didactisch 
handelen van een docent beschreven in specifieke items. Het instrument is 
ontwikkeld met behulp van item response theorie, waardoor de indicatoren een 
hiërarchie vormen met een oplopende complexiteit. Bij een kwaliteitsvolle 
didactiek gaat het dus om variatie in didactisch handelen met expliciet aandacht 
voor de meer complexe aspecten van didactisch handelen, te weten het vormgeven 
van een activerende les, omgaan met verschillen en het aanleren van 
leerstrategieën.  
 
 

3.2. Onderzoeksvragen 
 
De centrale onderzoeksvraag luidde: Voor welke didactische handelingen gebruiken 
leraren ICT in hun lespraktijk en op basis van welke professionele redeneringen doen 
zij dat? 

Er zijn drie deelvragen geformuleerd om deze hoofdvraag te beantwoorden: 
1. Welke didactische handelingen laten docenten in de praktijk zien? 
2. Bij welke didactische handelingen gebruiken docenten ICT? 
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3. Welke redeneringen gebruiken docenten voor de inzet van ICT bij hun 
didactisch handelen? 
 

 
3.3. Methode 

 
Selectie van videoclips 

Voor het onderzoek zijn 29 videoclips geselecteerd uit de database (N=157) van 
het voorgaande onderzoek (Voogt et al. 2013). Elke videoclip in de database had 
een lengte van 8-12 minuten en bestond uit drie delen: een inleiding, waarin de 
docent uitlegt hoe hij/zij ICT gaat inzetten in de les, een opname van (een deel 
van) het werkelijke gebruik van ICT in de les, en een laatste deel waarin de docent 
reflecteert op het gebruik van ICT in de betreffende les.  
Op basis van het eerder genoemde onderzoek (zie Voogt er al., 2013) zijn 
videoclips geselecteerd die voldeden aan de volgende criteria: 1. De videoclip 
toont de integratie van ICT met vakinhoud en/of didactiek, 2. De videoclip toont 
een match tussen het handelen in de praktijk en de redenering over die praktijk 
voor wat betreft de integratie van ICT met vakinhoud en/of didactiek, en 3. de 
videoclips zijn afkomstig uit het basisonderwijs. Op basis van deze drie criteria 
werden de 29 geselecteerde videoclips beschouwd als voorbeelden van onderwijs, 
waarin ICT op een adequate manier is geïntegreerd.  
 

Beschrijving van de selectie 

Verreweg de meeste lespraktijken die in de geselecteerde videoclips worden 
getoond gaan over afzonderlijke vakken, met name taal en lezen (52%), gevolgd 
door wereldoriëntatie (31%). In zes lespraktijken worden twee vakken 
gecombineerd en in één voorbeeld worden drie vakken gecombineerd. Deze 
deelverzameling heeft iets minder lespraktijken uit rekenen/ruimtelijk inzicht in 
vergelijking met de oorspronkelijke set (Voogt et al., 2013). Zie voor een overzicht 
Tabel 1.  
Tabel 1: Overzicht van de vakken die in deze videoclips zitten (N=29)  

Vaknaam Aantal % t.o.v. totaal 
Rekenen en ruimtelijk inzicht 6 21 
Taal en lezen 15 52 
Wereldoriëntatie  9 31 
Handvaardigheid  1 3 
Lichamelijke opvoeding  0 0 
Anders  5 17 

 
De docenten gebruiken vooral een PC of laptop en een digibord; de overige 
hardware applicaties worden weinig gebruikt (zie Tabel 2a). Voor wat betreft de 
software-applicaties  wordt  presentatiesoftware (zoals PowerPoint) verreweg het 
meest gebruikt (zie Tabel 2b). Zowel daar waar het gaat over de hardware als over 
de software valt op dat de docenten vaak meer dan één applicatie inzetten 
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(gemiddeld ongeveer 2 verschillende applicaties in één videoclip). Ten opzichte 
van de oorspronkelijke set (zie Voogt et al., 2013) gebruiken de docenten in deze 
deelverzameling relatief veel de PC/laptop. Het softwaregebruik wijkt niet af van 
de oorspronkelijke set 

Tabel 2a en b: Overzicht van de hardware- (a) en software-applicaties (b) die in de 
videoclips zijn gebruikt 

Tabel 2a   Tabel 2b  

Hardware Aantal 
 

Software Aantal 

PC/Laptop 24 
 

Presentatiesoftware 25 
Mobiele telefoon 2 

 
Communicatiesoftware 3 

Digibord 22 
 

Sociale media 1 
Tablet 4 

 
Internet 7 

Foto/video camera 3 
 

Verwerkingssoftware 8 
Specifieke meetapparatuur 1 

 
Cognitieve ondersteuning 3 

Andere 1 
 

Evaluatie software 2 
Totaal  57 

 
Simulatie software 1 

   
Tutor of oefensoftware 3 

   
Multimediabewerkingssoftware 3 

   
Web tools 1 

   
QR codes 1 

   
Authorware 1 

   
Andere 1 

   
Totaal  60 

 

De	  docent	  vervult	  in	  de	  meeste	  gevallen	  de	  rol	  van	  ‘gids’	  die	  leerlingen	  stimuleert	  
en	  adviseert	  bij	  hun	  leren	  (Tabel	  3a).	  De	  leerlingen	  zijn	  ‘constructeur’	  ,	  ‘uitvoerder’	  
en	  ‘toehoorder’	  (Tabel	  3b).	  In	  vergelijking	  met	  de	  oorspronkelijke	  set	  (zie	  Voogt	  et 
al., 2013) komen de rollen voor de docent in deze deelverzameling nagenoeg 
overeen, maar wijken de rollen voor de leerlingen af. In vergelijking met de 
oorspronkelijke set werd in deze deelverzameling vaker de leerlingen in de rol van 
constructeur geobserveerd en minder in de rol van uitvoerder. 

Tabel 3a en b: Overzicht van de docent- (Tabel 3a) en leerlingrol (Tabel 3b) die is 
geobserveerd (N-29) 

Rol Docent Aantal % t.o.v. 
totaal 

 Rol Leerling Aantal % t.o.v. 
totaal 

Gids 23 79  Onderzoeker 7 24 

Instructeur 8 28  Beoordelaar 4 14 

Trainer 9 31  Uitvoerder 15 52 

Beoordelaar  3 10  Toehoorder  14 48 

   
 Constructeur 16 55 

 

Ondanks de kleine afwijkingen van onze selectie met de totale set concluderen we 
dat onze set niet wezenlijk verschilt van de set videoclips uit het basisonderwijs. 
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Instrumentarium 

Om de videoclips te analyseren op het didactisch handelen van de docent is 
gebruik gemaakt van het instrument van van der Grift, van der Wal en Torenbeek 
(2011). Bij elk van de zes indicatoren van dit instrument wordt het didactisch 
handelen van een docent beschreven in specifieke items. Met name in de 
toelichting bij de indicatoren werd expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop 
de docent ICT gebruikt, zodat de rol van ICT in het didactisch handelen van de 
docent werd geëxpliciteerd. Het aangepaste instrument is gebruikt om: 1. Na te 
gaan wel didactisch handelen de docenten lieten zien, 2. of zij daarbij ICT 
gebruikten, en 3. of zij redeneerden over het gebruik van ICT bij het didactisch 
handelen. Tabel 4 geeft een voorbeeld van het instrument. In Bijlage 4 wordt het 
totale instrument gepresenteerd.  

De gegevens zijn descriptief geanalyseerd in absolute getallen en percentages. De 
29 videoclips zijn met behulp van het instrument gecodeerd door twee 
onderzoekers. Zij hebben steeds de volledige video's bekeken (zowel redeneren 
als	  praktijk)	  en	  deze	  apart	  gescoord.	  Beide	  onderzoekers	  hebben	  eerst	  tien	  video’s	  
onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. Nadien hebben ze elkaars bevindingen 
vergeleken en zijn de beperkte verschillen door mondelinge discussies uitgeklaard 
om zo tot een eenduidige analyse te komen. Vervolgens hebben beide 
onderzoekers onafhankelijk van elkaar de overige	  19	  video’s	  bekeken. 

Tabel	  4:	  Operationalisering	  van	  de	  indicator	  ‘Intensieve	  en	  activerende	  les’	  
(voorbeeld van het gebruik van het instrument van Van der Grift et al., 2011)  

 

  

Intensieve 
en 
activerende 
les 

..hanteert werkvormen die leerlingen 
activeren. P ICT R 

� ..faciliteert synchrone- en 
asynchrone 
samenwerking en 
(digitale) communicatie 
met leerlingen en tussen 
leerlingen onderling door 
gebruik te maken van 
ICT. 

� ..zet ICT middelen in om 
leerlingen de leerstof 
beter te laten onthouden 
en te begrijpen. 

� ..zet	  ICT	  middelen	  op	  zo’n	  
manier in dat de 
motivatie van de 
leerlingen aangesproken 
wordt. 

 

..stimuleert het zelfvertrouwen van 
zwakke leerlingen. P ICT R 

..stimuleert leerlingen om over 
oplossingen na te denken. P ICT R 

..stelt vragen die leerlingen tot 
denken aanzetten. P ICT R 

..laat leerlingen hardop denken. 
P ICT R 

..zorgt voor interactieve instructie- en 
werkvormen. 

P ICT R 
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3.4. Resultaten 
 

 

Algemeen beeld 

Figuur 1 geeft het algemene resultaat van de analyses. De figuur laat de 
gemiddelde scores zien op de indicatoren voor het didactisch handelen die 
onderscheiden zijn door Van der Grift et al. (2011), de mate waarin docenten 
daarbij ICT gebruiken en de mate waarin docenten daarover professioneel 
redeneren . Uit deze resultaten blijkt dat het didactisch handelen zich met name 
richt op het betrekken van leerlingen bij de les, gevolgd door het zorgdragen voor 
een veilig leerklimaat en efficiënt klassenmanagement. De inzet van ICT ter 
ondersteuning van het didactisch handelen is divers en wordt vooral ingezet ten 
behoeve van activerende lessen, gestructureerde instructie, het afstemmen van 
instructie op verschillen tussen leerlingen en efficiënt klassenmanagement. Het is 
opvallend dat docenten vooral redeneren over de inzet van ICT in relatie tot het 
afstemmen van instructie op verschillen tussen leerlingen , gevolgd door efficiënt 
klassenmanagement.  

 

 

Figuur 1: Gemiddelde scores op de indicatoren voor didactische handelen (P), het 
gebruik van ICT daarbij (ICT) en het professionele redeneren over ICT (R) (n=29)  

 

Welke didactische handelingen laten docenten in de praktijk zien? 

Om een preciezer inzicht te krijgen in het didactisch handelen van de docent is 
vervolgens gekeken naar de score op de afzonderlijke items die Van der Grift et al. 
(2011) binnen de indicatoren onderscheiden. Tabel 5 geeft een overzicht van het 
specifieke didactisch handelen dat in tien of meer videoclips werd geobserveerd. 
Uit deze resultaten blijkt dat het didactisch handelen van docenten zich vooral 
richt op het zorgdragen voor een veilig leerklimaat (alle vier de items), efficiënt 
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klassenmanagement (twee van de vier items), het inrichten van een 
gestructureerde instructie (4 van de acht items)  en het verzorgen van een 
activerende les (drie van de zes items). De overige aspecten van didactisch 
handelen zijn in minder dan de helft van de videoclips geobserveerd. Twee items 
van	   de	   indicator	   ‘Leerstrategieën’	  werden	   helemaal	   niet	   geobserveerd, te weten 
‘de	   docent	   stimuleert	   het	   gebruik	   van	   controle	   activiteiten	   en	   ‘de	   docent	   leert	  
leerlingen	  oplossingen	  te	  checken’.	  Het	  beeld	  dat	  uit	  Tabel	  5	  naar	  voren	  komt	  laat	  
zien dat het didactisch handelen van docenten vooral gericht is op wat van der 
Grift et al. (2011) aanduiden met de lagere niveaus van het didactisch handelen. 
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Tabel 5: Didactisch handelen dat het meest (> 8 keer) is geobserveerd (absolute 
aantallen en percentages (n=29)  

Didactisch handelen Indicator N % 

Gebruikt actieve werkvormen Activerende les 20 69 

Gaat na of de leerlingen de opdracht op de juiste 
manier uitvoeren  Klassenmanagement 18 62 

Toont respect voor leerlingen Veilig leerklimaat 14 48 

Laat leerlingen hardop denken  Activerende les  13 45 

Geeft duidelijke uitleg van leerstof en opdrachten Gestructureerde instructie 13 45 

Zorgt voor een ordelijk verloop van de les  Klassenmanagement  13 45 

Ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen Veilig leerklimaat 13 45 

Zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen  Activerende les  12 41 

Zorgt voor een ontspannen sfeer Veilig leerklimaat 12 41 

Zorgt voor wederzijds respect Veilig leerklimaat 12 41 

Betrekt alle leerlingen bij de les Gestructureerde instructie  10 34 

Gaat na tijdens de les of de leerstof is begrepen  Gestructureerde instructie  10 34 

Geeft duidelijke uitleg over het gebruik van 
didactische hulpmiddelen en opdrachten Gestructureerde instructie  10 34 

    

 

Bij welke didactische handelingen gebruiken docenten ICT? 

Uit de resultaten blijkt dat in de videoclips het gebruik van ICT verreweg het meest 
voorkomt ter ondersteuning van  actieve (n=14) en interactieve werkvormen 
(n=11). Alle andere vormen zijn zeven keer of minder geobserveerd. Een 
voorbeeld van een les, waarin de docent actieve en interactieve werkvormen 
gebruikt is een taalles met kleuters (zie vignet 1) 

Vignet 1 
Didactisch handelen met ICT: Activerende les 

 
Kleuters maken een digitaal prentenboek. De les start met een kringgesprek waarin de leraar samen 
met de leerlingen een verhaal bedenkt voor een digitaal prentenboek. De kleuters worden zo meteen 
actief betrokken, doordat ze zelf de inhoud van het verhaal mogen bedenken. Vervolgens mogen de 
kleuters passende tekeningen bij het verhaal maken. De leraar stelt constructieve vragen over de 
tekeningen en laat de kleuters actief nadenken over de vormen en inhoud van het verhaal. Nadien 
spreken de leraar en kleuters samen de tekst van het verhaal in. Het hele verhaal is ontstaan vanuit 
de kleuters tijdens een erg interactieve les. Het verhaal wordt geprojecteerd op het Digibord. 
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Vervolgens is nagegaan hoe het gebruik van ICT zich verhoudt tot de 
geobserveerde praktijk. Tabel 6 geeft aan voor welke aspecten van didactisch 
handelen ICT het meest (70% of meer) wordt ingezet. De tabel laat zien dat ICT 
altijd wordt ingezet bij aspecten van didactisch handelen gericht op het aanleren 
van leerstrategieën (zie voor een voorbeeld vignet 2), het omgaan met verschillen 
(zie vignet 3)  en het vormgeven van een activerende les (zie vignet 1). Deze 
resultaten suggereren dat sommige aspecten van didactisch handelen weliswaar 
niet vaak voorkomen, maar dat dan wel gebruik wordt gemaakt van ICT. 

 

Vignet 2 

Didactisch handelen met ICT:  Omgaan met verschillen  

 

Bij een les begrijpend lezen in groep 8 gebruiken een aantal leerlingen ICT als middel om ondanks 
hun leesproblemen, leesachterstanden of dyslexie toch (inhoudelijk) mee te kunnen doen met de les. 
 
De leerlingen werken zelfstandig aan opdrachten over begrijpend lezen waarbij uit een tekstboek 
wordt gewerkt. Een aantal leerlingen lezen de tekst niet uit het boek maar met behulp van een 
computer en koptelefoon. Het programma helpt leerlingen bij het lezen van de tekst door zowel de 
woorden op te laten lichten als deze voor te lezen. De docent loopt rond om leerlingen te helpen bij 
de opdrachten. 

 

Vignet 3 

Didactisch handelen met ICT: Leerstrategieën aanleren  

Leerlingen van groep 7 en 8 ontwerpen in het kader van Taal een klassenkrant. Alle leerlingen 
hebben een eigen aandeel, schrijven een artikel met passende tekening. De redactie (wisselende 
samenstelling van leerlingen) selecteert de artikels voor in de krant 

De leraar geeft eerst een klassikale uitleg over de focus van de Klassenkrant. Deze week moet er 
extra	  gelet	  worden	  op	  ‘leestekens’	  en	  spelfouten.	  Leerlingen	  gaan	  eerst	  zelf	  aan	  de	  slag	  met	  het	  
zoeken naar informatie en het ontwerpen van tekeningen. Daarbij controleren ze kritisch hun eigen 
werk, lezen het na op spelfouten en controleren achteraf de inhoud. Vervolgens komt de redactie 
samen, ze bespreken de verschillende artikels en geven argumenten voor het wel of niet selecteren 
van bepaalde artikelen. 
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Tabel 6: De verhouding tussen het gebruik van ICT en specifiek didactisch handelen 
(> 70%) en het gebruik van ICT ten opzichte van het totaal (n=29) 

Didactisch handelen Indicator 
ICT 

gebruik  

Didactisch 
handelen in 
de praktijk  

ICT 
gebruik 

t.o.v. 
didactisch 
handelen 

(%) 

 

ICT 
gebruik 

t.o.v. 
totaal 
(%) 

Stemt instructie af op 
verschillen tussen 
leerlingen 

Omgaan met 
verschillen  4 4 100 14 

Biedt zwakke 
leerlingen extra leer- 
of instructietijd 

Omgaan met 
verschillen  4 4 100 14 

Moedigt kritisch 
denken van leerlingen 
aan 

Leerstrategieën  3 3 100 10 

Vraagt leerlingen na te 
denken over 
oplossingsstrategieen 

Leerstrategieën  2 2 100 7 

Stimuleert leerlingen 
om na te denken over 
oplossingen  

Activerende les 1 1 100 3 

Leert leerlingen hoe zij 
complexe problemen 
kunnen 
vereenvoudigen  

Leerstrategieën  1 1 100 3 

Zorgt voor interactieve 
instructie- en 
werkvormen  

Activerende les  11 12 92 41 

Bevordert de 
toepassing van het 
geleerde  

Leerstrategieën 5 6 83 21 

Gebruikt de leertijd 
efficiënt Klassenmanagement 4 5 80 17 

Gebruikt actieve 
werkvormen Activerende les 14 20 70 69 

Betrekt alle leerlingen 
bij de les 

Gestructureerde 
instructie 7 10 70 34 
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Tabel 7 laat zien voor welke aspecten van didactisch handelen ICT het minst 
(minder dan 30%) wordt ingezet. Uit deze tabel komt naar voren dat ICT relatief 
weinig wordt ingezet voor het realiseren van een veilig leerklimaat en om 
aspecten van klassenmanagement, gestructureerde instructie en bepaalde 
aspecten om een activerende les te ondersteunen.  Dit betekent overigens niet dat 
de inzet van ICT bij het didactisch handelen niet essentieel kan zijn (zie Hoofdstuk 
2). Vignet 4 geeft een voorbeeld van didactisch ICT gebruik, gericht op de 
bewustwording van leerlingen bij het veilig gebruiken van sociale media.  

 

Vignet  4 
Didactische handelen met en redeneren over ICT: Veilig leerklimaat 

 
Leerlingen van groep 7/8 maken in groepjes wekelijks een nieuwsbericht voor de sociale media 
pagina van de klas. Het gaat hierbij zowel om het bericht zelf als de aantrekkelijkheid van de pagina 
(achtergrond, plaatjes, filmpjes etc.). 

Didactisch handelen 

Klassikaal wordt het bericht dat vorige week gemaakt is geëvalueerd. In deze evaluatie wordt 
besproken of nagedacht is over is de beelden die zijn gekozen en het bericht zelf. Voorbeelden zijn of 
de gekozen beelden representatief zijn voor een school en of de filmpjes toegankelijk voor de hele 
school, ook voor de kleuters. Daarna gaat een groepje leerlingen aan de slag met het bericht voor 
deze week waarin ze vertellen dat het meiden voetbalteam vierde is geworden. 

 

Redeneren 

“We	  willen	  kinderen goed leren omgaan met sociale media, dus niet alleen wat doe je als je gepest wordt 
maar	  ook	  wat	  zet	  je	  erop.	  In	  die	  lessen	  willen	  we	  kinderen	  bewust	  van	  wat	  voor	  foto’s	  zet	  jke	  erop	  en	  
welke niet, waarom niet. Wat schrijf je aan een vriendinnetje en wat praat je face to face met elkaar uit. 
Dus	  dat	  is	  een	  stukje	  bewustwording	  van	  omgaan	  met	  sociale	  media”. De docent vertelt verder dat 
daarnaast ook de klas een sociale media pagina heeft waarmee ouders wekelijks op de hoogte 
worden gehouden over waar de leerlingen mee bezig zijn in de klas. Ze benadrukt dat deze pagina 
afgeschermd is en strikt alleen ouders toegang krijgen om de veiligheid en privacy te waarborgen.  
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Tabel 7: De verhouding tussen het gebruik van ICT en specifiek didactisch handelen 
(<30%)  en het gebruik van ICT ten opzichte van het totaal (n=29) 

Didactisch handelen Indicator 
ICT 

gebruik 

Didactisch 
handelen 

in de 
praktijk 

ICT 
gebruik 

t.o.v. 
didactisch 
handelen 

(%) 

ICT 
gebruik 

t.o.v. 
totaal 
(%) 

Gaat na of de leerlingen 
de opdracht op de juiste 
manier uitvoeren 

Klassenmanagement 5 18 28 62 

Zorgt voor doelmatig 
klassenmanagement Klassenmanagement 1 4 25 14 

Zorgt voor een ordelijk 
verloop van de les Klassenmanagement 2 13 15 45 

Geeft goed 
gestructureerd les 

Gestructureerde 
instructie 1 8 13 28 

Stelt vragen die 
leerlingen tot denken 
zetten 

Activerende les 1 9 11 31 

Zorg voor een 
ontspannen sfeer Veilig leerklimaat 1 12 8 41 

Laat leerlingen hardop 
denken Activerende les 1 13 8 45 

Verduidelijkt bij 
aanvang de lesdoelen 

Gestructureerde 
instructie 0 6 0 21 

Toont respect voor 
leerlingen Veilig leerklimaat 0 14 0 48 

Ondersteunt het 
zelfvertrouwen van 
leerlingen 

Veilig leerklimaat 0 13 0 45 

Zorgt voor wederzijds 
respect Veilig leerklimaat 0 12 0 41 

      

Welke redeneringen gebruiken docenten voor de inzet van ICT bij hun didactisch 
handelen? 

Tabel 8 geeft een overzicht van de meest genoemde redenen die docenten noemen 
voor de inzet van ICT bij hun didactisch handelen. Uit dit overzicht blijkt dat 
docenten vooral redeneren over het inzetten van ICT ter ondersteuning van het 
omgaan met verschillen (zie voor een voorbeeld vignet 5), bij het vormgeven van 
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een activerende les (zie vignet 6), ter ondersteuning van klassenmanagement (zie 
vignet 7) en ter ondersteuning van gestructureerde instructie (zie vignet 8).  

De tabel laat ook zien dat deze redenen  weliswaar genoemd zijn, maar dat zij 
slechts in zeer beperkte mate ook daadwerkelijk zijn geobserveerd. Alleen het 
gebruik van actieve werkvormen is meer geobserveerd dan dat erover werd 
geredeneerd.   

 

Vignet 5  

Redeneren over ICT-gebruik: Omgaan met verschillen 

Bij een les begrijpend lezen in groep 8 gebruiken een aantal leerlingen ICT als middel om ondanks 
hun leesproblemen, leesachterstanden of dyslexie toch (inhoudelijk) mee te kunnen doen met de les 
(zie ook vignet 2). 
 
De docent vertelt dat ze ICT inzet om leerlingen met een ernstige leesachterstand te ondersteunen bij 
het lezen van teksten en op die manier ze mee te kunnen laten doen met de les. Zonder de toepassing 
zouden leerlingen alleen maar bezig zijn met het decoderen en technische lezen van een tekst “op	  
deze manier ICT gebruiken maakt leren effectiever omdat ze minder bezig zijn met dat technisch lezen 
en daardoor kunnen ze op het tempo mee van de klas en zijn ze dus ook echt bezig met de stof van de 
juiste jaargroep in plaats van op een veel lager niveau De docent vertelt dat bij inzichtelijke vakken dit 
soort ICT toepassingen helpen omdat er een groot verschil is tussen leerlingen met een 
leesachterstand en zonder leesachterstand in het tempo en het beantwoorden van de vragen en 
daardoor ook het niveau. De technische vaardigheid van het lezen belemmert de leerling en door 
gebruik te maken van de ICT toepassing kunnen ze de teksten nu wel aan. 

 

Tabel 8: De meest genoemde redenen voor de inzet van ICT ( > 7 keer) ter 
ondersteuning van het didactisch handelen en het gebruik van ICT in de praktijk 
(n=29) 

Didactisch handelen 
 

Indicator 

Professioneel 
redeneren over 

ICT gebruik 

Geobserveerd 
ICT gebruik 

Gaat na of de lesdoelen zijn 
bereikt 

Omgaan met 
verschillen 

12 2 

Gebruikt actieve werkvormen Activerende les  10 14 

Gebruikt de leertijd efficiënt Klassenmanagement 10 4 

Geeft feedback aan leerlingen  
Gestructureerde 
instructie 

8 5 

Stemt verwerking van de lesstof 
af op verschillen tussen 
leerlingen  

Omgaan met 
verschillen  

8 4 
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Vignet 6 

Redeneren over ICT-gebruik: Activerende les 

Kleuters maken een digitaal prentenboek. De kleuters bedenken in de kring een verhaal. Vervolgens 
werken ze tekeningen uit voor het verhaal en spreken ze de tekst van het verhaal in aan de hand van 
software op de PC. Het verhaal wordt geprojecteerd op het Digibord (zie ook vignet 1). 
 
“Door	  het	  maken	  van	  een	  digitaal	  prentenboek	  zijn	  kleuters	  actief	  bezig	  met	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
verhaal	  en	  het	  ontdekken	  van	  het	  leren	  lezen”. Daarbij benadrukt de docent het belang van het 
betrekken van de leerlingen en de manier waarop ze elke leerling verantwoordelijkheid geeft voor 
een	  deel	  van	  het	  verhaal.	  “Zo	  zijn	  alle	  kleuters	  actief	  en	  bewust	  bezig	  met	  de	  les”.  

 

Vignet 7 

Redeneren over ICT-gebruik: Klassenmanagement   

Leerlingen maken zelfstandig rekenopdrachten op een tablet. De leerlingen krijgen individueel 
feedback en op het digibord wordt voor elke opdracht weergegeven hoe de leerlingen de opdracht 
(goed/fout) maken.  
 
Volgens de docent zit de meerwaarde van deze manier in de feedback, zowel voor de leerlingen 
individueel als de feedback die de docent ontvangt. Door de individuele feedback die automatisch 
wordt gegeven bestaat er nu de mogelijkheid dat leerlingen zelfstandig verder kunnen werken. Niet 
alleen wanneer leerlingen fouten maken maar ook als een leerling extra uitdaging nodig heeft. De 
feedback die de docent ontvangt geeft de docent inzicht in waar de leerlingen moeite mee hebben en 
met	  welke	  opdrachten	  niet	  “…en zo kan ik bijvoorbeeld ook in één oogopslag zien van hè ik zie dat er 
een stuk of tien een opdracht niet begrepen hebben. Dan kan ik de klas stop zetten en dan samen nog 
eens	  naar	  die	  opdracht	  kijken”.	   

 

Vignet 8  

Redeneren over ICT-gebruik: Directe instructie  

Lesgeven in een combinatiegroep (groep 7/8); een deel van de groep krijgt zelfstandig les via de iPad 
(ingesproken door de leerkracht), terwijl de rest van de groep klassikaal les krijgt van de leerkracht. 
 
“Aangezien	  het	  een	  combinatiegroep	  is,	  gaat	  een	  deel	  van	  de	  groep	  werken	  met	  Ipads	  en een deel van de 
groep ga ik gewoon les geven. De instructie heb ik ingesproken in EduCreations zodat ze dat op de iPad 
kunnen kijken. Zo kan ik tegelijk twee instructies geven: de ene groep geef ik een klassikale instructie en 
de andere groep hoort mijn instructie via de iPad. Beide groepen krijgen zo tegelijk instructie en daarna 
kan iedereen tegelijk aan de slag in het werkboek, zodat ik kan ondersteunen en feedback geven”. 
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3.5. Conclusie en discussie 
 

In dit vervolgonderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal Voor welke 
didactische handelingen leraren gebruiken leraren ICT in hun lespraktijk en op basis 
van welke professionele redeneringen doen zij dat? Door gebruik te maken van het 
instrument dat Van der Grift et al. (2011)  heeft ontwikkeld konden we het 
didactisch handelen van docenten in beeld te brengen. Conform de bevindingen 
van Van der Grift et al. (2011) komt ook uit dit onderzoek naar voren dat het 
didactisch handelen van docenten grotendeels gericht is op de minder complexe 
niveau’s	   van	   didactisch	   handelen:	   het	   creëren	   van	   een	   veilig	   leerklimaat,	  
klassenmanagement, en het verzorgen van directe instructie. ICT wordt verreweg 
het meest ingezet in een activerende les gericht op de facilitering van actieve en 
interactieve werkvormen. Didactisch handelen gericht op het omgaan met 
verschillen en het aanleren van verschillen komt veel minder vaak voor. Het is 
opvallend dat ICT daarnaast relatief vaak wordt ingezet om het omgaan met 
verschillen en het aanleren van leerstrategieën te ondersteunen.  ICT wordt 
daarentegen relatief weinig ingezet bij het creëren van een veilig leerklimaat en bij 
klassenmanagement. Dat wil niet zeggen dat de inzet van ICT bij deze aspecten 
niet zinvol is. Zoals uit vignet 4 blijkt kan het inzetten van ICT voor het essentieel 
zijn (zie hoofdstuk 2) om leerlingen bewust te maken van een veilige omgeving in 
een digitale wereld.  

Conform de bevindingen uit ons eerdere onderzoek (Voogt et al., 2013) vonden we 
ook in dit onderzoek dat de redeneringen van de docenten over het gebruik van 
ICT niet altijd zichtbaar zijn in het didactisch handelen. We concludeerden dat het 
professionele redeneren over de inzet van ICT beperkt is. ICT werd vooral gezien 
als een middel om het leren van leerlingen aantrekkelijker te maken, om het doel 
van de les te realiseren en om het leerproces te faciliteren. De analyse die we in 
deze studie hebben uitgevoerd geeft een preciezer beeld van de redenen die 
docenten hebben om ICT in te zetten in hun onderwijspraktijk. Docenten 
redeneren niet alleen over de meerwaarde van ICT in relatie tot het bereiken van 
leerdoelen, maar ook om efficiënt gebruik te maken van de lestijd, voor het geven 
van feedback, het afstemmen van lesstof op verschillen tussen leerlingen en om 
leerlingen actief bij hun leren te betrekken.  

Dit onderzoek betreft een relatief kleine steekproef van observaties over het 
gebruik van ICT te ondersteuning van het didactisch handelen van docenten en het 
redeneren van docenten over dit ICT gebruik. De resultaten geven op basis van een 
preciezer en gedetailleerder inzicht in het gebruik van ICT ter ondersteuning van 
het didactisch handelen en het redeneren hierover. De resultaten waren op 
sommige punten ook verrassend. Met name als het gaat over de relatief vaak 
geobserveerde inzet van ICT ter ondersteuning van didactisch handelen gericht op 
het omgaan met verschillen en het aanleren van leerstrategieën. 
Vervolgonderzoek met een grotere steekproef is echter nodig om deze initiële 
bevindingen te kunnen bevestigen.  
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4. ICT EN VAKDIDACTIEK 
 

 

4.1. Inleiding 
 
Het onderzoek van Voogt, et al. (2013) en het daarop volgende onderzoek zoals in 
de voorgaande hoofdstukken beschreven is richtte zich op de inventarisatie en de 
analyse van aspecten van didactische ICT-bekwaamheid van leraren en op de 
verdiepende vraag naar het begrip 'essentieel ICT-gebruik' en de manier waarop 
dit tot uiting komt in de videocases. Een deel van het onderzoek is opgezet vanuit 
de gedachte dat succesvolle integratie van ICT in de onderwijspraktijk afhangt van 
de kennis en vaardigheden die leraren moeten hebben op het gebied van ICT, 
vakinhoud en (vak)didactiek. Koehler en Mishra (2008) noemen deze kennis 
Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). TPACK is een conceptueel 
kader voor het beschrijven van de kennisbasis die docenten nodig hebben om ICT, 
vakinhoud en didactiek op een zinvolle manier te integreren. Het model geeft 
daarbij specifieke aandacht aan vakinhoud en vakdidactiek. Dat komt tot niet 
alleen tot uiting door in het TPACK model Content Knowlegde expliciet te noemen, 
maar ook de overlappende gebieden Pedagogical Content Knowledge, 
Technological Pedagogical Knowledge en Technological Content Knowledge. 
 

In de hiervoor beschreven onderzoeken is veel aandacht geweest voor de relatie 
tussen het essentieel inzetten van ICT-leermiddelen	  en	  de	  ‘fit’	  van	  dat	  middel	  met	  
vakinhoud	   en	  didactiek,	  waarbij	   er	   een	   ‘fit’	   is	   er	  wanneer	   het	   ICT-leermiddel de 
vakinhoud, didactiek of beide versterkt en zo een positieve invloed heeft op het 
leren van de leerlingen. Om de fit te bepalen werd voor elke video per ICT-middel 
(combinatie van hard- en software) gekeken op welke manier het ICT-middel de 
inhoud en/of didactiek versterkt. Uit de resultaten bleek dat bij de ingezette ICT-
middelen is in vrijwel altijd een fit te vinden met inhoud en/of didactiek. In het PO 
werd bij 41% van de ICT middelen een fit tussen ICT-middel en de inhoud 
geobserveerd, gevolgd door een fit met inhoud en didactiek (33%) en een fit met 
didactiek (21%). In het VO was dit respectievelijk 37%, 41% en 19% (Voogt et al., 
2013). Onder andere door dit soort onderzoek is er steeds meer bekend over de 
meerwaarde en de rol van ICT en nieuwe media bij het realiseren van het 
onderwijs en het ondersteunen van maatwerk (gepersonaliseerd leren), maar 
ontbreekt het nog aan vakspecifieke inzichten en ideeën. Wat maakt een ICT-
toepassing wel geschikt voor het ene vak(gebied) en minder voor een ander? Zijn 
er specifieke technologieën die met name vaardigheden kunnen ondersteunen? En 
in hoeverre verschillen die van toepassingen die vooral voor kennisverwerving 
ingezet kunnen worden? Zijn er algemene verworvenheden van ICT die voor alle 
vakken of domeinen van toepassing zijn? Welke rol spelen de gekozen technologie, 
de daaraan (wel of niet) gekoppelde leermiddelen, de plek in het curriculum en de 
(vak)didactische ICT-bekwaamheid van de docent? De overkoepelende vraag voor 
deze verkenning luidde “Draagt	  de	   inzet	  van	  specifieke ICT(-toepassingen) bij aan 
het	  leren	  van	  specifieke	  vakinhouden,	  en	  zo	  ja	  in	  welke	  zin?”	    



 

Didactische ICT Bekwaamheid nader bekeken  46 

4.2. Verkenning Vakdidactische ICT-bekwaamheid 
 

Op basis van deze vakspecifieke vragen heeft een verkennende bijeenkomst 
plaatsgevonden waaraan onderzoekers, lerarenopleiders en 
leerplanontwikkelaars aan deelgenomen hebben. Op basis daarvan is een nieuw 
project gestart waarin deze vragen verder uitgediept worden. In deze paragraaf 
rapporteren wij over de uitkomsten van de bijeenkomst en wordt zicht gegeven op 
het nieuwe project. 
 
 

Methode 

 

Selectie van videoclips 

Voor de verkennende bijeenkomst naar vakdidactische ICT-bekwaamheid werden 
4 videoclips geselecteerd uit de database (N=157). De videoclips werden 
geselecteerd op a) vakgebied (2 moderne vreemde talen (mvt), 2 
bewegingsonderwijs), b) de videoclip toont de integratie van ICT met vakinhoud 
en/of didactiek, c) de videoclip toont een match tussen het handelen in de praktijk 
en de redenering over die praktijk voor wat betreft de integratie van ICT met 
vakinhoud en/of didactiek en d) de videoclips zijn afkomstig uit zowel het basis- 
als het voortgezet onderwijs. 
 
Instrumentarium 

De videoclips werden door de onderzoekers, lerarenopleiders (mvt en 
bewegingsondewijs) en leerplanontwikkelaars (mvt en bewegingsondewijs) 
geobserveerd door middel van het observatieinstrument dat in het onderzoek van 
Voogt, et al. (2013) ontwikkeld werd. Na een toelichting op de verschillende 
indicatoren in het instrument bekeken de mvt-experts een mvt-videoclip uit het 
PO en een uit het VO. Datzelfde gebeurde voor bewegingsonderwijs. Het ingevulde 
observatieinstrument was daarna aanleiding om de videoclips te bespreken, eerst 
binnen het eigen vakgebied, daarna met de twee vakgebieden samen. 
 
 
Resultaten 
 
De videoclips die voor mvt geobserveerd en bediscussieerd werden lieten volgens 
de vakexperts over het algemeen zien dat de inzet van ICT de aandacht van de 
leerlingen (klasmanagement) verhoogt, ICT voor het visualiseren van hetgeen 
geleerd moet worden een versterking vormt voor de didactiek, maar minder voor 
inhoudelijke versterking. De videoclips lieten ook zien dat frontale en klassikale 
instructie versterkt worden door het gebruik van een digibord, maar dat het ook 
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kansen biedt voor meer participatie van de leerlingen zelf door ze ook op het bord 

activiteiten uit te laten voeren. Op deze manier versterkt ICT de werkvorm 

(didactiek), waardoor de vakexperts concludeerden dat deze manier van ICT-

gebruik met name de algemene didactiek versterkt, niet per se de vakdidactiek. 

Ook bij de videoclip waar mobieltjes werden gebruikt werd geconcludeerd dat de 

les niet wezenlijk verandert en geen inhoudelijke verdieping biedt, maar dat de 

aandacht voor de les verhoogt en dat de les waarschijnlijk efficiënter is ingericht.  

 

De videoclips die voor bewegingsonderwijs geobserveerd en bediscussieerd 

werden lieten volgens de vakexperts over het algemeen zien dat zowel 

professioneel redeneren als essentieel ICT-gebruik niet een vanzelfsprekendheid 

is voor leraren. De beginnende leraren die in de videoclips te zien waren waren 

enthousiast en konden goed uitleggen waarom zij bepaalde keuzes gemaakt 

hadden, maar vanuit het oogpunt van de vakexperts was er nog veel verdieping 

mogelijk in de gepresenteerde lessen, zowel op het gebied van 

klassenmanagement en differentiatie als vakinhoudelijk. Het ICT-gebruik was 

volgens de vakexperts niet essentieel, zeker niet vanuit vakdidactisch oogpunt 

geredeneerd. 

 

De discussies die door de vakexperts van mvt en bewegingsonderwijs gevoerd 

werden op basis van de videoclips en hun eigen ervaringen leidden tot de 

conclusie dat er al wel een beweging plaatsvindt rondom het inzetten van ICT ter 

versterking van didactische processen, maar dat het vakdidactische aspect nog 

achterblijft. Ook wierp de discussie een aantal vragen op, met name over het 

meten van deze vakdidactische aspecten. Volgens de vakexperts zouden het 

observatieinstrument en de videoclips aangevuld moeten worden met informatie 

over het doel van de les in samenhang met (in het geval van mvt en 

bewegingsonderwijs) de te leren vaardigheid, de theorie die daar al over bekend 

is, de manier waarop ICT daar een bijdrage aan kan leveren, de consequenties van 

het ICT-gebruik voor differentiatie in vaardighedenonderwijs en de invloed van 

ICT op het gedrag van de leerlingen (aangezien het hier ook vaak gaat om het 

opnemen van de vaardigheid zelf). Daarnaast moet volgens de vakexperts verder 

onderzoek gedaan worden naar de samenhang tussen de kwaliteit van de les, de 

'fit' en de didactische en vakdidactische ICT-bekwaamheid van een leraar. Dit 

onderzoek zou meer inzicht moeten geven in de voorwaarden waaraan een les 

moet voldoen om effectief te zijn, in de voorwaarden waaronder ICT een essentiële 

rol kan spelen en in de voorwaarden aan de professionaliteit van de leraar. Een 

belangrijke opmerking die door de lerarenopleiders werd gemaakt is dat dit soort 

aspecten verder gaan dan de aspecten die in de huidige kennisbasis ICT voor 

lerarenopleidingen staan. 
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4.3. Vervolgproject 
 

Op basis van de resultaten van de hiervoor genoemde onderzoeken inclusief de 
eerste verkenning naar vakdidactische ICT-bekwaamheid zal een nieuw project 
opgestart worden vanuit het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
(SLO), waarbij onderzocht wordt hoe de inzet van ICT en digitale leermiddelen kan 
bijdragen aan de uitvoering van het curriculum en het vormgeven van 
gepersonaliseerd leren bij specifieke vakken. Daartoe zal in 2015 bij verschillende 
vakken onderzocht worden hoe in het PO en het VO de inzet van ICT en digitaal 
leermateriaal aan de realisatie van leerdoelen kan bijdragen. Bij dit onderzoek 
zullen naast de leerplanontwikkelaars ook leraren(opleiders) van de betreffende 
vakgebieden betrokken worden, zodat relevantie en bruikbaarheid ook binnen de 
context van de onderwijspraktijk onderzocht kunnen worden. Door het betrekken 
van leraren bij dit onderzoek wordt ook zicht verkregen op de competenties die 
leraren nodig hebben om met dit soort middelen te kunnen werken. Voor 2015 is 
gekozen voor de moderne vreemde talen (in het PO met name Engels) en voor 
bewegingsonderwijs. Hoewel dit op het eerste gezicht twee geheel verschillende 
vakgebieden lijken hebben beide vakken een belangrijke vaardigheidscomponent. 
Naast vakspecifieke inhouden zal er bij deze twee gebieden daarom ook specifiek 
aandacht besteed worden aan het gebruik van ICT en nieuwe media ter 
ondersteuning van vaardighedenonderwijs. 

 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een aantal activiteiten: 
1. Identificatie van kenmerken van ICT-toepassingen en digitaal leermateriaal die 

bij het betreffende vakgebied succesvol zijn gebleken. 
2. Identificatie van kenmerken van vakdidactische ICT-bekwaamheid die een 

docent nodig heeft om met de ICT-toepassingen en het digitaal leermateriaal in 
het betreffende vakgebied effectief onderwijs (op maat) te kunnen geven. 

3. Op basis van de vakspecifieke kenmerken van ICT-toepassingen en de 
benodigde didactische ICT-bekwaamheid worden per vakgebied factoren 
geïdentificeerd die van invloed zijn op een optimale koppeling tussen ICT en 
het leerplan. Daarbij worden "best practices" bestudeerd en eventueel verder 
uitgewerkt in de vorm van aanvullingen, checklists voor het maken van een 
keuze voor specifieke ICT-toepassingen, etc.  

 

Dit project is in het voorjaar van 2015 gestart, een rapportage van de bevindingen 
wordt eind december 2015 verwacht. 
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Indicatoren, operationaliseringen 

Dimensie:                            3-deling: ICT-gebruik niet-essentieel ICT-gebruik ondersteunend ICT-gebruik essentieel 
Ontwerp  
 

ICT wordt gebruikt tijdens het 
voorbereiden van de leeractiviteiten, 
maar leidt niet tot ICT-gebruik tijdens 
die activiteiten óf de activiteiten 
kunnen even gemakkelijk doorgaan 
zonder de ICT-component 
 

ICT wordt gebruikt tijdens het 
voorbereiden van de leeractiviteiten, 
hetgeen leidt tot het inzetten van ICT 
tijdens die activiteiten en hierdoor tot 
een lesverloop dat gemakkelijker, 
efficiënter,   rijker,   aantrekkelijker,…  
is. 
 

Het voorbereiden van de 
leeractiviteiten kan enkel indien ICT 
kan worden gebruikt;  
het ontwerp leidt tot het inzetten van 
ICT tijdens de leeractiviteiten én dit 
ICT-gebruik is vereist om deze 
effectiever te kunnen realiseren 
  
 

Doelen 
 

- Het gebruik van het ICT-
leermiddel staat niet in 
relatie tot (het) leerdoel(en); 

 
 
 

- In de leerdoelen bij de 
leeractiviteit is geen digitale 
component aanwezig. 

 
 

- (Het) leerdoel(en) (kan) 
kunnen ook gehaald worden 
zonder het ICT-leermiddel, 
maar door de aanwezigheid 
ervan wordt het 
gemakkelijker om (het) ze te 
halen; 

- In de leerdoelen bij de 
leeractiviteit is geen digitale 
component aanwezig. 

 

- Het inzetten van (een) ICT-
toepassing(en) is een 
vereiste om (het) 
leerdoel(en) te effectiever te 
bereiken 

 
- ICT is in het leerdoel zodanig 

ingebed dat het onmogelijk is 
het doel te halen zonder het 
leermiddel in te zetten. 

 
 

Implementatie 
- Leerkracht 

o Instructie 
o Begeleiding van 

leeractiviteiten 
o Differentiatie 

 

Het gebruikte ICT-leermiddel draagt 
niet bij aan de optimalisering van het 
onderwijsproces. 
 
 
 
 
 
 
 
(productgeoriënteerde technologie) 

Het gebruikte ICT-leermiddel 
verhoogt de graad van 
aantrekkelijkheid,  efficiëntie,…  van   

- de instructie  
- de begeleiding van de 

leeractiviteiten 
- de binnenklasdifferentiatie. 

Dit zou ook kunnen via een ander 
(niet-ICT-)leermiddel. 
 
(proces- en/ of productgeoriënteerde 
technologie) 
 

Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist; kan niet vervangen worden 
door een ander (niet-ICT-)leermiddel 
om  

- de instructie  
- de begeleiding van de 

leeractiviteiten 
- de binnenklasdifferentiatie  

effectiever vorm te geven. 
 
(proces en product zijn afhankelijk 
van de technologie) 
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Implementatie 
- Leerlingen 

Het gebruikte ICT-leermiddel draagt 
niet bij aan de ondersteuning of 
optimalisering van het leerproces. 

Het gebruikte ICT-leermiddel 
verhoogt de graad van 
aantrekkelijkheid, rijkdom, 
efficiëntie,…   van   het   leerproces.   Dit  
zou ook kunnen via een ander (niet-
ICT-)leermiddel. 
 

Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist daar de inhoud en/ of de 
verwerkingsmethode niet 
beschikbaar zijn via een andere 
vorm. 
 
Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist; kan niet vervangen worden 
door een ander (niet-ICT-)leermiddel 
om de leeractiviteiten effectiever 
vorm te geven. 
 

Evaluatie - Er wordt geen ICT ingezet 
tijdens de evaluatie, noch 
als instrument, noch op het 
vlak van de impact die het 
gebruik ervan tijdens de les 
heeft gehad of het product 
ervan. 

- De focus van de evaluatie 
ligt op de productevaluatie 
van de leerdoelen (zonder 
technologiecomponent). 

 

- ICT wordt ingezet als 
instrument, maar zou kunnen 
vervangen worden door een 
andere vorm van evaluatie 

 
 
 

- De focus van de evaluatie 
ligt op de productevaluatie 
van de leerdoelen (met 
technologiecomponent). 
 

- De evaluatie kan niet even 
effectief plaatsvinden zonder 
het gebruik van ICT. 

 
 
 
 

- De focus van de evaluatie 
ligt zowel op proces- als 
productevaluatie van de 
leerdoelen (met een 
technologiecomponent). 
 

- Door de technologie zijn 
data-gebaseerde 
beslissingen mogelijk. 
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Indicatoren, voorbeelden  

Dimensie:                            3-deling: ICT-gebruik niet-essentieel ICT-gebruik ondersteunend ICT-gebruik essentieel 
Ontwerp  
 

Informatie wordt opgezocht voor het 
samenstellen van een cursustekst 

Presentatie,   pagina’s   digibord,…  
worden opgemaakt om het 
lesverloop visueel te ondersteunen 

- Stappenplan wordt 
opgemaakt om het maken 
van een filmpje door de lln. 
visueel te ondersteunen (bv. 
met screenshots van de 
werkwijze). 

- Een web 2.0-toepassing (bv. 
een   blog,   google   drive,…)  
wordt klaargemaakt voor 
gebruik in de klas. 

Doelen 
 

/ / Lln. kunnen 
- …   digitale   informatie   (bv.  

van het www) verwerken 
(bv. de gevonden 
afbeeldingen een verhaal 
laten ondersteunen) 

- online samenwerken aan bv. 
een presentatie 

- elkaar online feedback 
geven bv. op een zelf 
geschreven verhaal 

- …  digitale  informatie  creatief  
presenteren  
bv. in een filmpje:  
lln. kunnen een script maken 
en op basis van dat script 
een filmpje samenstellen 
bv. aan de hand van een 
digitaal storyboard 

Implementatie 
- Leerkracht 

o Instructie 
 
 
 
 

 
 

- Kopieën van de gebruikte 
bladzijden uit de cursus of 
het handboek worden 
geprojecteerd 
 

 
 
- De nieuwe leerstof (bv. 

nieuwe woordenschat) wordt 
gevisualiseerd via een 
presentatie, interactief bord 
(met  plaatjes,  filmpjes,…) 

 
 

- De nieuwe leerstof wordt op 
afstand aangeboden d.m.v. 
een instructiefilmpje 

- Het gebruik van 
computersimulaties (indien 
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o Begeleiding van 
leeractiviteiten 
 
 
 
 

o Differentiatie 
 

 
 

 
 
 
/ 
 
 
 
 

- Het ICT-leermiddel wordt niet 
ingezet in functie van 
differentiatie; alle leerlingen 
doorlopen dezelfde tool of 
activiteit, er is geen 
mogelijkheid tot remediëring 
of uitbreiding/ uitdieping 
ingebed 

- Door het gebruik van de iPad 
wordt gelijktijdige instructie 
mogelijk in een graadklas 
 

- De leeractiviteit wordt 
opgevolgd en bijgestuurd, 
bv. via een 
onderwijsleergesprek aan de 
hand van het digibord 
 

- Het ICT-leermiddel kan 
aangepast worden 
naargelang de behoeften 
van de lerende, bv. een 
game die moeilijkere en 
gemakkelijkere oefeningen 
rond eenzelfde onderwerp 
bevat 

- Het ICT-leermiddel zorgt snel 
voor de nodige extra inhoud, 
hulp,…   

de werkelijkheid niet kan 
geobserveerd worden) 

 
 

- Het leerproces wordt 
opgevolgd en bijgestuurd via 
de elektronische leer-
omgeving, een middel tot 
CSCL (Computer Supported 
Collaborative Learning) 
zoals bv. Google Drive 

 
 

- Er wordt gewerkt met een 
adaptieve tool waardoor 
gedifferentieerde individuele 
instructie en leren mogelijk 
is  

- Leerlingen - Een 
tekstverwerkingsprogramma 
wordt gebruikt om 
woordenlijsten in te oefenen 

- Een 
tekstverwerkingsprogramma 
wordt gebruikt om een 
verhaal te schrijven 

- Webgebaseerde 
zoekmachines gebruiken om 
bijkomende informatie te 
verzamelen 

- Leerlingen maken een 
product (bv. een filmpje) 

- Leerlingen maken gebruik 
van een tekenprogramma 
(bv. CAD) om een 
technische tekening te 
maken 

- Leerlingen doorlopen een 
webquest 

Evaluatie / - Digitaal toetsen 
- Het bijhouden van een 

digitaal portfolio 

- Leerlingen demonstreren 
een procedurele vaardigheid 
op de computer 

- Het inzetten van adaptieve 
toetsen met automatische 
feedback 
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Videocase (zoals in database) 
Context 
 
Vermeld door de leraar (in inleiding en/ of reflectie) of afgeleid via observatie 
  

o Doelgroep: leerlingen lager/ primair of secundair/ voortgezet onderwijs 
o Grootte van de klas: indicatie van het aantal leerlingen 
o Ruimtelijke kenmerken: gewoon klaslokaal, aanwezigheid van desk- en/  of  laptops,  tablets,… 
o Relevante leerlingkenmerken: ICT-vaardigheden,  specifieke  onderwijsbehoeften,… 

 
Vakinhoud 
 
Vak: 
Thema: 
 
ICT-leermiddel(en) 
 
1. 
2. 
3. 
 
Leerdoelen 
 
Vermeld door de leraar (in inleiding en/ of reflectie) 
 
Afgeleid via observatie 
 
 
Doel van ICT-gebruik 
 
Vermeld door de leraar (in inleiding en/ of reflectie) 
 
Afgeleid via observatie 
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Essentieel ICT-gebruik?  
 
WERKDEFINITIE 
 
Hieronder  formuleren  we  de  definitie  van  wat  wij  verstaan  onder  ‘essentieel  ICT-gebruik’.  We  willen  hierbij  opmerken  dat  deze  definitie  los  van  leertheorieën  of    
onderwijsvisies en curricula of standaarden kan gelezen worden. 

“Het gebruik van ICT in de onderwijspraktijk is essentieel wanneer het inzetten van (een) ICT-toepassing(en) een vereiste is om de leerdoelen effectiever te 
bereiken. In tweede orde kunnen we spreken van essentieel ICT-gebruik  ‘in  functie  van  (een)  didactische  dimensie(s)’  zoals  het  lesontwerp,  het  onderwijs-/ 
leerproces en de evaluatie; dit indien voor de dimensie geldt dat men ze zonder integratie van ICT niet even effectief vorm had kunnen geven.” 
 
WERKWIJZE BIJ HET BEKIJKEN VAN DE VIDEOCASES 
 
Hoofdvragen: 
 

Î Indien leerdoel duidelijk, ICT essentieel in functie van doeltreffendheid? Worden de doelen enkel of beter bereikt door het inzetten van ICT? 
Î Indien leerdoel niet duidelijk, ICT essentieel in functie van andere dimensies? 

 
Stappenplan: 
 

2. Deel inleiding en reflectie:  
o Hetgeen de leraar zegt, rubriceren volgens de beoordelingsschaal 

o Alle uitspraken noteren die te maken hebben met essentieel ICT-gebruik (volgens het standpunt van de leraar) 
3. Deel praktijk in beeld:  

o Alle ICT-toepassingen (activiteiten, middelen) rubriceren volgens de beoordelingsschaal 
o Indien sprake van essentieel ICT-gebruik, fragment beschrijven in termen van 

� ontwerp (indien van toepassing) 
� doel(en) 
� vakinhoud 
� onderwijs-/ leeractiviteiten 
� groeperingsvormen 
� evaluatie (indien van toepassing). 

4. Bij elke aangeduide omschrijving noteren om welk ICT-middel het gaat (d.m.v. de nummering op p. 1). 
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Dimensie:                            3-deling: ICT-gebruik niet-essentieel ICT-gebruik ondersteunend ICT-gebruik essentieel 
Ontwerp  
 

ICT wordt gebruikt tijdens het 
voorbereiden van de leeractiviteiten, 
maar leidt niet tot ICT-gebruik tijdens 
die activiteiten óf de activiteiten 
kunnen even gemakkelijk doorgaan 
zonder de ICT-component 
 

ICT wordt gebruikt tijdens het 
voorbereiden van de leeractiviteiten, 
hetgeen leidt tot het inzetten van ICT 
tijdens die activiteiten en hierdoor tot 
een lesverloop dat gemakkelijker, 
efficiënter,   rijker,   aantrekkelijker,…  
is. 
 

Het voorbereiden van de 
leeractiviteiten kan enkel indien ICT 
kan worden gebruikt;  
het ontwerp leidt tot het inzetten van 
ICT tijdens de leeractiviteiten én dit 
ICT-gebruik is vereist om deze 
effectiever te kunnen realiseren 
  
 

Doelen 
 

- Het gebruik van het ICT-
leermiddel staat niet in 
relatie tot (het) leerdoel(en); 

 
 
 

- In de leerdoelen bij de 
leeractiviteit is geen digitale 
component aanwezig. 

 
 

- (Het) leerdoel(en) (kan) 
kunnen ook gehaald worden 
zonder het ICT-leermiddel, 
maar door de aanwezigheid 
ervan wordt het 
gemakkelijker om (het) ze te 
halen; 

- In de leerdoelen bij de 
leeractiviteit is geen digitale 
component aanwezig. 

 

- Het inzetten van (een) ICT-
toepassing(en) is een 
vereiste om (het) 
leerdoel(en) te effectiever te 
bereiken 

 
- ICT is in het leerdoel zodanig 

ingebed dat het onmogelijk is 
het doel te halen zonder het 
leermiddel in te zetten. 

 
 

Implementatie 
- Leerkracht 

o Instructie 
o Begeleiding van 

leeractiviteiten 
o Differentiatie 

 

Het gebruikte ICT-leermiddel draagt 
niet bij aan de optimalisering van het 
onderwijsproces. 
 
 
 
 
 
 
 
(productgeoriënteerde technologie) 

Het gebruikte ICT-leermiddel 
verhoogt de graad van 
aantrekkelijkheid,  efficiëntie,…  van   

- de instructie  
- de begeleiding van de 

leeractiviteiten 
- de binnenklasdifferentiatie. 

Dit zou ook kunnen via een ander 
(niet-ICT-)leermiddel. 
 
(proces- en/ of productgeoriënteerde 
technologie) 
 

Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist; kan niet vervangen worden 
door een ander (niet-ICT-)leermiddel 
om  

- de instructie  
- de begeleiding van de 

leeractiviteiten 
- de binnenklasdifferentiatie  

effectiever vorm te geven. 
 
(proces en product zijn afhankelijk 
van de technologie) 
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Implementatie 
- Leerlingen 

Het gebruikte ICT-leermiddel draagt 
niet bij aan de ondersteuning of 
optimalisering van het leerproces. 

Het gebruikte ICT-leermiddel 
verhoogt de graad van 
aantrekkelijkheid, rijkdom, 
efficiëntie,…   van   het   leerproces.   Dit  
zou ook kunnen via een ander (niet-
ICT-)leermiddel. 
 

Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist daar de inhoud en/ of de 
verwerkingsmethode niet 
beschikbaar zijn via een andere 
vorm. 
 
Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist; kan niet vervangen worden 
door een ander (niet-ICT-)leermiddel 
om de leeractiviteiten effectiever 
vorm te geven. 
 

Evaluatie - Er wordt geen ICT ingezet 
tijdens de evaluatie, noch 
als instrument, noch op het 
vlak van de impact die het 
gebruik ervan tijdens de les 
heeft gehad of het product 
ervan. 

- De focus van de evaluatie 
ligt op de productevaluatie 
van de leerdoelen (zonder 
technologiecomponent). 

 

- ICT wordt ingezet als 
instrument, maar zou kunnen 
vervangen worden door een 
andere vorm van evaluatie 

 
 
 

- De focus van de evaluatie 
ligt op de productevaluatie 
van de leerdoelen (met 
technologiecomponent). 
 

- De evaluatie kan niet even 
effectief plaatsvinden zonder 
het gebruik van ICT. 

 
 
 
 

- De focus van de evaluatie 
ligt zowel op proces- als 
productevaluatie van de 
leerdoelen (met een 
technologiecomponent). 
 

- Door de technologie zijn 
data-gebaseerde 
beslissingen mogelijk. 
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Bijlage 3:  Voorbeeld van een ingevuld analyseschema 

Blog maken 
Context 
 
Vermeld door de leraar (in inleiding en/ of reflectie) of afgeleid via observatie 
  

o Doelgroep: leerlingen lager/ primair onderwijs (groep 6-8) 
o Grootte van de klas: 10-tal 
o Ruimtelijke kenmerken: gewoon klaslokaal, aanwezigheid van een aantal desktops in de klas en op de gang 
o Relevante leerlingkenmerken: ICT-vaardigheden,  specifieke  onderwijsbehoeften,…:  - 

 
Vakinhoud 
 
Vak: -  (Talentenmiddag) 
Thema: Persoonlijke blog maken 
 
ICT-leermiddel(en) 
 

1. Activboard 
2. Blog (Groep 8 heeft er één: http://obsharlekijngroep8.blogspot.be/2012/10/welkom-op-het-blog-van-groep-8-van-obs.html – nu: 

http://obsharlekijngroep8.tumblr.com/) nu maken kinderen voor zichzelf een blog tijdens een talentenmiddag)  
3. Computer per kind 

 
Leerdoelen 
 
Vermeld door de leraar (in inleiding en/ of reflectie) 

Het maken van een blog Æ Digitale communicatie 
Afgeleid via observatie 

Samenwerking (peer-tutoring) 
 
Doel van ICT-gebruik 
 
Vermeld door de leraar (in inleiding en/ of reflectie) 

Inspelen op de behoefte van de kinderen om een eigen stukje te delen op internet. 
“Het  doel  dat  ik  probeer  te  bereiken  is  het  delen  van  informatie  […]  daarom  is  ICT  een  heel  belangrijk  middel  in  deze  les.” 

Afgeleid via observatie 

http://obsharlekijngroep8.blogspot.be/2012/10/welkom-op-het-blog-van-groep-8-van-obs.html
http://obsharlekijngroep8.tumblr.com/
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- 
 
Essentieel ICT-gebruik?  
 
WERKDEFINITIE 
 
Hieronder formuleren we de definitie van wat wij verstaan onder ‘essentieel  ICT-gebruik’.  We  willen  hierbij  opmerken  dat  deze  definitie  los  van  leertheorieën  of    
onderwijsvisies en curricula of standaarden kan gelezen worden. 

“Het gebruik van ICT in de onderwijspraktijk is essentieel wanneer het inzetten van (een) ICT-toepassing(en) een vereiste is om de leerdoelen effectiever te 
bereiken. In tweede orde kunnen we spreken van essentieel ICT-gebruik  ‘in  functie  van  (een)  didactische  dimensie(s)’  zoals  het  lesontwerp,  het  onderwijs-/ 
leerproces en de evaluatie; dit indien voor de dimensie geldt dat men ze zonder integratie van ICT niet even effectief vorm had kunnen geven.” 
 
WERKWIJZE BIJ HET BEKIJKEN VAN DE VIDEOCASES 
 
Hoofdvragen: 
 

Î Indien leerdoel duidelijk, ICT essentieel in functie van doeltreffendheid? Worden de doelen enkel of beter bereikt door het inzetten van ICT? 
Î Indien leerdoel niet duidelijk, ICT essentieel in functie van andere dimensies? 

 
Stappenplan: 
 

5. Deel inleiding en reflectie:  
o Hetgeen de leraar zegt, rubriceren volgens de beoordelingsschaal 

o Alle uitspraken noteren die te maken hebben met essentieel ICT-gebruik (volgens het standpunt van de leraar) 
6. Deel praktijk in beeld:  

o Alle ICT-toepassingen (activiteiten, middelen) rubriceren volgens de beoordelingsschaal 
o Indien sprake van essentieel ICT-gebruik, fragment beschrijven in termen van 

� ontwerp (indien van toepassing) 
� doel(en) 
� vakinhoud 
� onderwijs-/ leeractiviteiten 
� groeperingsvormen 
� evaluatie (indien van toepassing). 

7. Bij elke aangeduide omschrijving noteren om welk ICT-middel het gaat (d.m.v. de nummering op p. 1). 
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Dimensie:                            3-deling: ICT-gebruik niet-essentieel ICT-gebruik ondersteunend ICT-gebruik essentieel 
Ontwerp  
 
Geen informatie voorhanden 

ICT wordt gebruikt tijdens het 
voorbereiden van de leeractiviteiten, 
maar leidt niet tot ICT-gebruik tijdens 
die activiteiten óf de activiteiten 
kunnen even gemakkelijk doorgaan 
zonder de ICT-component 
 

ICT wordt gebruikt tijdens het 
voorbereiden van de leeractiviteiten, 
hetgeen leidt tot het inzetten van ICT 
tijdens die activiteiten en hierdoor tot 
een lesverloop dat gemakkelijker, 
efficiënter,   rijker,   aantrekkelijker,…  
is. 
 

Het voorbereiden van de 
leeractiviteiten kan enkel indien ICT 
kan worden gebruikt;  
het ontwerp leidt tot het inzetten van 
ICT tijdens de leeractiviteiten én dit 
ICT-gebruik is vereist om deze 
effectiever te kunnen realiseren 
  

Doelen 
 

- Het gebruik van het ICT-
leermiddel staat niet in 
relatie tot (het) leerdoel(en); 

 
 
 

- In de leerdoelen bij de 
leeractiviteit is geen digitale 
component aanwezig. 

 
 

- (Het) leerdoel(en) (kan) 
kunnen ook gehaald worden 
zonder het ICT-leermiddel, 
maar door de aanwezigheid 
ervan wordt het 
gemakkelijker om (het) ze te 
halen; 

- In de leerdoelen bij de 
leeractiviteit is geen digitale 
component aanwezig. 

 

- Het inzetten van (een) ICT-
toepassing(en) is een 
vereiste om (het) 
leerdoel(en) te effectiever te 
bereiken 

“[…]   leerlingen   zijn   heel   talig   bezig  
door de berichten die ze erbij 
schrijven en dat kan alleen door 
middel van ICT-gebruik.” 

- ICT is in het leerdoel zodanig 
ingebed dat het onmogelijk is 
het doel te halen zonder het 
leermiddel in te zetten. 

 
Implementatie 

- Leerkracht 
o Instructie 
o Begeleiding van 

leeractiviteiten 
o Differentiatie 

 

Het gebruikte ICT-leermiddel draagt 
niet bij aan de optimalisering van het 
onderwijsproces. 
 
 
 
 
 
 
 
(productgeoriënteerde technologie) 

Het gebruikte ICT-leermiddel 
verhoogt de graad van 
aantrekkelijkheid,  efficiëntie,…  van   

- de instructie (1) (korte 
wegwijs)  
Idem 

- de begeleiding van de 
leeractiviteiten 

- de binnenklasdifferentiatie. 
Dit zou ook kunnen via een ander 
(niet-ICT-)leermiddel. 
(proces- en/ of productgeoriënteerde 
technologie) 

Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist; kan niet vervangen worden 
door een ander (niet-ICT-)leermiddel 
om  

- de instructie  
- de begeleiding van de 

leeractiviteiten 
- de binnenklasdifferentiatie  

effectiever vorm te geven. 
 (proces en product zijn afhankelijk 
van de technologie) 
 

Implementatie 
- Leerlingen 

Het gebruikte ICT-leermiddel draagt 
niet bij aan de ondersteuning of 
optimalisering van het leerproces. 

Het gebruikte ICT-leermiddel 
verhoogt de graad van 
aantrekkelijkheid, rijkdom, 
efficiëntie,…   van het leerproces. Dit 
zou ook kunnen via een ander (niet-
ICT-)leermiddel. 
 

Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist daar de inhoud en/ of de 
verwerkingsmethode niet 
beschikbaar zijn via een andere 
vorm. 
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“Het  enthousiast  maken  van  kinderen  
gaat veel gemakkelijker op deze 
manier, omdat ze toegang hebben 
tot heel veel dingen die hen 
interesseren  […].” 
“[…]  heel  enthousiast  […]  niet  alleen 
voor de klasblog, maar ook hun 
persoonlijke stukken.” 

“Zonder   ICT-gebruik was deze les 
niet mogelijk geweest, omdat het 
maken van een blog draait via 
internet,  op  PC’s,…”  
 
Het gebruik van een ICT-leermiddel 
is vereist; kan niet vervangen worden 
door een ander (niet-ICT-)leermiddel 
om de leeractiviteiten effectiever 
vorm te geven. 
 

Evaluatie - Er wordt geen ICT ingezet 
tijdens de evaluatie, noch 
als instrument, noch op het 
vlak van de impact die het 
gebruik ervan tijdens de les 
heeft gehad of het product 
ervan. 

- De focus van de evaluatie 
ligt op de productevaluatie 
van de leerdoelen (zonder 
technologiecomponent). 

 

- ICT wordt ingezet als 
instrument, maar zou kunnen 
vervangen worden door een 
andere vorm van evaluatie 

 
 
 

- De focus van de evaluatie 
ligt op de productevaluatie 
van de leerdoelen (met 
technologiecomponent). 
 

- De evaluatie kan niet even 
effectief plaatsvinden zonder 
het gebruik van ICT. 

 
 
 
 

- De focus van de evaluatie 
ligt zowel op proces- als 
productevaluatie van de 
leerdoelen (met een 
technologiecomponent). 
 

- Door de technologie zijn 
data-gebaseerde 
beslissingen mogelijk. 

 
“Over   4-5 weken hebben wij weer 
een middag met deze groep samen 
en ik ga kijken wat ze in de tussentijd 
op hun blog hebben gezet. Ik ga daar 
ook actief op reageren, zodat ik weet 
‘ze  zijn  er  mee  bezig,  het  wordt  actief 
gebruikt’,   dus   in   de   tussentijd   actief  
stimuleren.  […]” 

 

 



Observatie-instrument Didactische ICT bekwaamheid 
Gebaseerd op indicatoren v.d. Grift en Kennisnet 
 
Algemene gegevens video: 
ID-nummer:  
Onderwijsniveau (PO/VO + groep/klas): 
Vakinhoud: 
Soort  match:  ICT  en… 
� Vakinhoud 
� Didactiek 
� Zowel vakinhoud als didactiek. 

 
 
Korte samenvatting (met aandacht voor de ICT toepassing, didactiek en specifieke vakinhoud): 
 
 
 

 

 



 
Indicator De  docent… Geobserveerd?a Kennisnetindicatoren (met ICT)b 

 
Het creëren van 
een veilig en 
stimulerend 
onderwijsleer 
Klimaat  

..toont in gedrag en taalgebruik respect voor leerlingen 
P ICT R 

� ..zorgt voor een veilige ICT-leeromgeving 
� ..is alert op het afschermen van informatie 
 ..zorgt voor een ontspannen sfeer. 

P ICT R 

..ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen. 
P ICT R 

..zorgt voor wederzijds respect. 
P ICT R 

Efficiënt klas 
Management 

..zorgt voor een ordelijk verloop van de les. 
P ICT R 

� ..zet ICT-middelen in om leerlingen tijd- en 
plaats- onafhankelijk instructie te geven. 

� ..maakt het leerproces en de voortgang van 
leerlingen zichtbaar en volgt deze d.m.v. 
diverse vormen van toetsing en evaluatie. 

..gaat tijdens de verwerking na of leerlingen de opdrachten 
op de juiste manier uitvoeren. 

P ICT R 

..Zorgt voor doelmatig klasmanagement 
P ICT R 

..gebruikt de leertijd efficiënt. 
P ICT R 

Duidelijke en 
gestructureerde 
instructie 

..geeft duidelijk uitleg van leerstof en opdrachten. 
 

P ICT R 
� ..laat leerlingen zelfstandig gestructureerd 

oefenen  met  digitale  oefenprogramma’s. 
� ..organiseert het geven van digitaal 

feedback. 
� ..maakt gebruik van ICT bij het geven van 

instructie 

..geeft feedback aan leerlingen. 
 

P ICT R 

..betrekt alle leerlingen bij de les. 
P ICT R 



..gaat tijdens de instructie na of leerlingen de leerstof 
hebben begrepen. 

P ICT R 

..geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische 
hulpmiddelen en opdrachten. 

P ICT R 

..bevordert dat de leerlingen hun best doen. 
P ICT R 

..geeft goed gestructureerd les. 
P ICT R 

..verduidelijkt bij de aanvang van de les de lesdoelen. 
P ICT R 

Intensieve en 
activerende les 

..hanteert werkvormen die leerlingen activeren. 
P ICT R 

� ..faciliteert synchrone- en asynchrone 
samenwerking en (digitale) communicatie 
met leerlingen en tussen leerlingen 
onderling door gebruik te maken van ICT. 

� ..zet ICT middelen in om leerlingen de 
leerstof beter te laten onthouden en te 
begrijpen. 

� ..zet  ICT  middelen  op  zo’n  manier  in  dat  de  
motivatie van de leerlingen aangesproken 
wordt. 

 

..stimuleert het zelfvertrouwen van zwakke leerlingen. 
P ICT R 

..stimuleert leerlingen om over oplossingen na te denken. 
P ICT R 

..stelt vragen die leerlingen tot denken aanzetten. 
P ICT R 

..laat leerlingen hardop denken. 
P ICT R 

..zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen. 
P ICT R 

Afstemmen van 
instructie en 
verwerking op 
verschillen 

..gaat na of de lesdoelen werden bereikt. 
P ICT R 

� ..behoudt digitaal overzicht van leerling-
vorderingen om zo instructie op maat te 
bieden. 

� ..zet  digitale  (oefen)programma’s  in  voor  
..stemt instructie af op verschillen tussen leerlingen. 

P ICT R 



 
 
Betrokkenheid 
van leerlingen 

Leerlingen zijn betrokken bij de les P ICT R  
Leerlingen tonen zich geïnteresseerd P ICT R 
Leerlingen zijn actief op leren gericht. P ICT R 

 
Note a: P= geobserveerd in de praktijk (zonder ICT). ICT = geobserveerd in de praktijk met (behulp van) ICT. R= docent noemt indicator als reden tijdens het 
professioneel redeneren.  
Note b: Met de letters P (=praktijk) en R (=redeneren) aangegeven wanneer een specifieke indicator van kennisnet geobserveerd is in de praktijk of tijdens het 
redeneren van de docent. 

tussen leerlingen ..stemt verwerking van de lesstof af op verschillen tussen 
leerlingen. 

P ICT R 
leerlingen met een beperking (e.g. dyslexie). 

� ..zorgt voor digitaal leermateriaal dat past bij 
de kenmerken van de leerlingen.  

� ..biedt digitale toetsen op maat aan.  
� ..zet digitale toet vormen in.  

..biedt zwakke leerlingen extra leer- of instructietijd. 
P ICT R 

Leerstrategieën 
aanleren 

..leert leerlingen hoe zij complexe problemen kunnen 
vereenvoudigen. 

P ICT R 
� ..gebruikt (nieuwe) manieren van informatie 

vergaren die internet mogelijk maakt en kan 
deze vaardigheden op leerlingen 
overbrengen 

� ..zet ICT-middelen in om onderzoekend leren 
te bevorderen. 

� ..neemt een coachende rol aan om 
onderzoekend leren te ondersteunen 

� ..zet ICT-middelen in gericht op de 
ondersteuning van het leerproces van 
leerlingen en de bewustwording daarvan.  

 

..stimuleert het gebruik van controleactiviteiten. 
 

P ICT R 

..leert leerlingen oplossingen te checken. 
 

P ICT R 

..bevordert het toepassen van het geleerde. 
 

P ICT R 

..moedigt kritisch denken van leerlingen aan. 
 

P ICT R 

..vraagt leerlingen na te denken over oplossingsstrategieën. 
 

P ICT R 


