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Figuur 1: 
Functie en kenmerken van praktijkvoorbeelden
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Iedereen kent ze: de filmpjes die ‘ter leering ende 
vermaeck’ op studiedagen worden getoond; 
filmpjes die de levensechte praktijk aanschou-
welijk maken, zoals leraren die een nieuwe 
ict-toepassing demonstreren. Over dit soort 

praktijkvoorbeelden gaat dit artikel. Want als deze 
praktijkvoorbeelden aan bepaalde voorwaarden 
voldoen, kunnen zij een prima middel zijn om 
leraren aan te zetten ict te integreren in de dage-
lijkse onderwijspraktijk. 
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Kijken naar hoe collega’s ict gebruiken in hun les kan 
inspireren: ‘zo ga ik het ook aanpakken!’ Maar het 
kopiëren van een voorbeeld is nog geen wezenlijke 
gedragsverandering. Daarvoor moeten ook iemands 
persoonlijke opvattingen ontwikkelen. Praktijkvoorbeelden 
die dat weten te bewerkstelligen dragen bij aan de 
professionalisering van leraren.

Praktijkvoorbeelden 
als bron voor 
professionalisering
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In de tweede plaats is er de impact op iemands 
denken:
• Bevestiging van de eigen opvattingen. Als een 

leraar zich herkent in het ict-praktijkvoorbeeld 
en de achterliggende visie op onderwijs voelt 
hij zich bevestigd in zijn eigen opvattingen. 
Datzelfde kan gebeuren als hij een groot 
contrast ervaart tussen het voorbeeld en zijn 
eigen aanpak: ook het beredeneerd afwijzen 
van een praktijkvoorbeeld is een vorm van 
professioneel leren.

• Uitbreiding van de bestaande opvattingen. 
Kennisnemen van praktijkvoorbeelden bete-
kent voor veel leraren dat zij vanuit een andere 
invalshoek naar hun eigen onderwijs praktijk 
kijken en zo hun bestaande opvattingen over 
de inzet van ict uitbreiden. Ze toetsen als het 
ware de houdbaarheid van hun eigen kennis 
en opvattingen over de rol van ict in onder-
wijsleerprocessen en zijn daardoor beter in 
staat weloverwogen beslissingen te nemen. 

• Ontwikkeling van strategisch denken. De vraag 
hoe je een praktijkvoorbeeld kunt toepassen 
in je eigen context stimuleert leraren na te 
denken over hoe zij hun collega’s/school leider 
kunnen overhalen mee te werken aan het 
proces van ict-integratie op hun school.

Tot slot onderscheiden Kelchtermans en col-
lega’s een derde effect en dat is het onmiddellijk 
ver werpen van het praktijkvoorbeeld. Dit zagen 
zij vooral als respondenten zich absoluut niet 
herkenden in het getoonde voorbeeld. 
 Het observeren van praktijkvoorbeelden 
brengt dus uiteenlopende reacties teweeg bij 
leraren. Er is echter pas sprake van een profes-
sionele ontwikkeling als een concrete actie (het 

doen) samengaat met een verandering van de 
persoonlijke opvattingen van de betrokkenen 
(het denken). Die verbinding is essentieel. Als 
die ontbreekt, ontstaat namelijk het gevaar van 
een oppervlakkige toepassing van ‘tips en trucs’ 
met technologische snufjes (Sang et al., 2012).  
 Kortom: professionalisering is een tandem 
van anders doen én denken. In dit geval anders 
omgaan met en anders denken over ict in het 
onderwijs. Goede praktijkvoorbeelden kunnen 
de verbinding tussen doen en denken tot stand 
brengen en zo professionalisering bevorderen 
(Van den Berg et al., 2008).

Wat maakt een praktijkvoorbeeld  
tot een ‘goed’ praktijkvoorbeeld?
De vraag is nu: welke kenmerken moet een 
praktijk voorbeeld hebben wil het dit effect  
(de tandem van anders doen en denken) 
bewerk stelligen? Ofwel: wat maakt een praktijk-
voorbeeld tot een goed praktijkvoorbeeld?  
Als we ons in de leraar verplaatsen is het 
belang rijk dat een voorbeeld alle vragen 
beantwoordt die hij zich zal stellen: ‘wat is het 
vernieuwende karakter van de ict-toepassing?’, 
‘wat kan ik ermee in mijn onderwijspraktijk?’, 
‘wat betekent het voor mijn didactisch handelen?’, 
‘hebben wij als school hiervoor alles in huis?’ We 
onder scheiden zo vijf kenmerken:
1) Inhoud: vernieuwend en met meerwaarde 

voor de onderwijspraktijk
 Een goed praktijkvoorbeeld laat iets nieuws 

zien en toont mogelijkheden om ict in te 
zetten, waarbij de effecten in termen van 
efficiëntie, effectiviteit en motivatie duidelijk 
worden gemaakt. 

Goede praktijkvoorbeelden kunnen 
de verbinding tussen anders doen 
én denken tot stand brengen en zo 

professionalisering bevorderen

Hoe bevorderen praktijkvoorbeelden 
professionalisering?
Praktijkvoorbeelden worden gemaakt vanuit het 
idee ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. En zo 
blijkt het soms ook te werken. Kelchtermans en 
collega’s (2008) schrijven dat het observeren van 
praktijkvoorbeelden bij respondenten meestal 
‘iets’ teweeg brengt. Dat ‘iets’ loopt uiteen van het 
opdoen van inspiratie tot grondige wijzigingen 
in de les- en schoolpraktijk. Deze diversiteit in 
reacties hangt onder meer samen met de kwaliteit 
van de getoonde praktijkvoorbeelden. Daarover 
later meer. We gaan eerst in op de verschil-
lende reacties die praktijkvoorbeelden kunnen 
teweeg brengen. Voor de volledigheid vermelden 
wij hierbij dat de bevindingen van Kelchtermans 
en collega’s gelden voor praktijkvoorbeelden in 
het algemeen. Wij spitsen dit in dit artikel toe op 
praktijkvoorbeelden met ict-applicaties.  

Als eerste is er de impact op iemands  
handelen, de concrete veranderingsacties. 
Kelchtermans onderscheidt drie varianten: 
• Oppervlakkig gebruik. De leraar neemt tips 

of aangereikte materialen zoals educatieve 
software over, zonder dat er diepgaand iets 
verandert. Deze variant zagen Kelchtermans 
en collega’s het meest. Er is dan weinig 
sprake van professionalisering.

• Adoptie en/of imitatie. De leraar neemt het 
praktijkvoorbeeld integraal over. Omdat gron-
dig begrip van de inhoud ontbreekt, leidt dit 
vaak tot oppervlakkige ict-integratie.

• Adaptatie. De leraar vertaalt het praktijk-
voorbeeld naar zijn eigen specifieke context, 
aangepast aan bijvoorbeeld de beschikbare 
ict-infrastructuur of de ict-competenties van 
de leerlingen.
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kunnen maken van voorbeeld naar de eigen  
praktijk, een proces waarbij sommige leraren 
ondersteuning nodig zullen hebben. Dan kunnen 
zij zelf nieuwe lessen gaan ontwerpen waarbij ict 
wordt ingezet (Tondeur et al., 2013) en hun lessen 
gaan uittesten in een authentieke setting. Op 
basis van evaluatie en feedback kan zo een  
praktijkvoorbeeld leiden tot een nieuwe ict- 
toepassing in de klas. 

(Van den Berg et al., 2008). Zij moeten de 
praktijkvoorbeelden steeds in relatie zien tot 
de specifieke situatie waarin ze zijn ontstaan 
en ze (her)interpreteren naargelang hun eigen 
onderwijssituatie. Tot slot werkt de collectieve 
interpretatie en analyse door collega’s als een 
validerend filter voor de acceptatie in de eigen 
onderwijspraktijk (Simons et al., 2003). 
Leraren moeten dus leren hoe ze de vertaalslag 
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5) Presentatie: zorgvuldig en volledig
 Voor de kijker is het belangrijk dat hij een 

zorgvuldig en volledig beeld krijgt van het 
praktijkvoorbeeld. Dit betekent dat niet al-
leen het resultaat moet worden getoond, 
maar ook het doel en het proces dat tot het 
resultaat geleid heeft, inclusief de knel-
punten, zoals technische moeilijkheden, en 
de manier waarmee de betrokkenen ermee 
zijn omgegaan. Als alleen de succesfactoren 
vermeld worden, kan een praktijkvoorbeeld 
snel afgedaan worden als te ideaal en on-
geloofwaardig (Tondeur et al., 2012). Het multi-
mediaal voorstellen van praktijkvoorbeelden 
(bijvoorbeeld via een videocase) biedt goede 
mogelijkheden om elementen zoals de context, 
de theoretische en didactische informatie (zie 
artikel over TPACK in 4W, 2013(2), 22-27) 
voor het voetlicht te brengen. Goede praktijk-
voorbeelden kunnen zo ict als doel én als 
middel in zich verenigen. 

Van voorbeelden observeren  
tot ict-integratie in de klas
Als een praktijkvoorbeeld aan bovenstaande cri-
teria voldoet zou het voldoende kwaliteit moeten 
bezitten om te dienen als bron van inspiratie en 
voor professionele ontwikkeling. Een belangrijke 
kanttekening hierbij is dat niet alleen de kenmer-
ken van het praktijkvoorbeeld bepalend zijn voor 
de impact ervan, maar ook de betekenis die zij 
kunnen hebben voor de leraren die er kennis van 
nemen. Dit hangt samen met hun persoonlijke 
achtergrond (hun verwachtingen en ervaringen) 
en de schoolorganisatie. 
 Ook de omstandigheden waaronder zij het 
praktijkvoorbeeld observeren speelt een rol. 
Leraren ‘gewoon’ laten kijken volstaat niet 

2) Bruikbaarheid: overdraagbaarheid  
en integreerbaarheid

 Een praktijkvoorbeeld is bij uitstek een 
specifieke situatie. Dat maakt het lastig om er 
algemene lessen uit te trekken. Voor de leraar 
is het dus van belang dat hij antwoord krijgt 
op zijn vraag ‘wat kan ik ermee in míjn onder-
wijspraktijk?’ Een goed praktijk voorbeeld laat 
zien waarom de betreffende ict-toepassing in 
die omstandigheden werkt, door aandacht te 
besteden aan de specifieke context. Hetzelfde 
geldt voor de mate waarin de ict-toepassing te 
integreren is binnen meerdere leergebieden 
en/of verschillende leerjaren. 

3) Handelingsaanwijzingen: concrete aan
wijzingen voor het didactisch handelen 

 Een goed praktijkvoorbeeld laat concreet 
zien hoe leraren het leren van de leerlingen 
met de ict-toepassing kunnen bevorderen. 
Het geeft dus inzicht in wat de ict-toepassing 
vraagt van leraren: de rollen die van hen 
worden verwacht, de activiteiten die zij kun-
nen aanbieden en hoe ze kunnen nagaan 
of het leren succesvol was (Van den Akker, 
1988; Voogt, 2010). 

4) Organisatie: passend in (ict)beleid  
en infrastructuur

 Naast inhoudelijke en pedagogisch-didac-
tische vragen beantwoordt een goed prak-
tijkvoorbeeld ook organisatorische vragen: 
welke infrastructuur is er nodig, welke soft-
ware wordt gebruikt, hoe sluit het voorbeeld 
aan bij het ict-beleid van de school, hoeveel 
tijd vergt de voorbereiding en uitvoering.  
Kortom: de leraar krijgt inzicht in de (materiële) 
condities die ten grondslag liggen aan het 
voorbeeld en kan op basis hiervan een ver-
gelijking maken met zijn eigen context. 
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Wat we weten over  
praktijkvoorbeelden
● Goede praktijkvoorbeelden van nieuwe ict-toepassingen kunnen 

een verandering in het handelen en in het denken van leraren 
teweeg brengen. 

 
● Hiervoor moet een praktijkvoorbeeld aan drie belangrijke voor-

waarden voldoen: het moet een concrete, vernieuwende ict-praktijk 
presenteren (voorbeeld), laten zien wat er daadwerkelijk gebeurt 
(beschrijvend), en waarom het op die wijze gebeurt (verklarend).

● Leraren ‘gewoon’ laten kijken naar praktijkvoorbeelden van ict-
toepassingen volstaat niet. Om de vertaalslag te kunnen maken 
naar de eigen praktijk moeten ze het voorbeeld kunnen (her)
interpreteren naar de eigen onderwijssituatie. 


