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SAMENVATTING 

Het doel van dit project is om inzicht te verschaffen in de manier waarop bèta 

docenten in het VO ICT toepassen in de klas, welke overwegingen en factoren 

hierbij een rol spelen en wat maakt dat de inzet van ICT voor docenten als bruikbaar 

(en dus effectief) wordt gezien. Omdat is gekeken naar bèta docenten die ICT al in 

hun onderwijs inzetten, betreft het onderzoek automatisch ICT-gevorderde 

bètadocenten.  

Er is materiaal verzameld van 83 cases dat bestaat uit een video opname in een les 

waarin ICT wordt toegepast, een interview, en een ingevulde vragenlijst. De 

vragenlijst richtte zich op: de kennis en competenties op het gebied van het 

toepassen van ICT in het (bèta) onderwijs (TPACK), de onderwijsovertuigingen van 

de docenten en wel voornamelijk het aspect constructivisme (CLES schalen). 

Daarnaast waren er vier StoryLine vragen. Dit zijn open vragen waarbij de docent 

aan de hand van een te tekenen grafiek de eigen ontwikkelingsgeschiedenis 

uiteenzet over bijvoorbeeld de frequentie en de kwaliteit van zijn of haar eigen ICT 

gebruik in de les. Daarnaast zijn nog enige aanvullende vragen gesteld. De 

vragenlijsten zijn afgenomen via het internetplatform CORF (=Collectieve Onderwijs 

Research Faciliteit) van de Eindhoven School of Education. 

De gegevens zijn zowel vanuit een kwalitatieve holistische benadering als vanuit een 

statistisch/analytisch perspectief geanalyseerd. De verschillende databronnen en 

methoden zijn onderling getrianguleerd.  

De onderzochte groep docenten blijkt bovengemiddelde een bovengemiddelde 

(technische) TPACK kennis te beschikken en relatief sterk constructivistisch 

georiënteerde onderwijsopvattingen. Het gebruik aan ICT middelen is zeer divers. 

Hier zijn drie groepen docenten te onderscheiden: ondersteunend ICT gebruik, 

activerend ICT gebruik en veelzijdig ICT gebruik, waarbij de eerste twee categorieën 

in elkaar lijken over te lopen. Toch is binnen het sample een duidelijke groep van 

docenten met een sterk constructivistische overtuiging te herkennen. Binnen deze 

groep wordt er een samenhang gevonden van deze overtuiging met de aard van de 

ICT toepassing in de klas. Verder zijn nagenoeg geen samenhangen tussen 

onderwijsovertuiging en ICT gebruik gevonden.  

Het resulterende beeld is samengevat in een tentatief verklaringsmodel. Dit model 

is dynamisch van aard en het (gaan) gebruiken van ICT in het onderwijs komt naar 

voren als een onderdeel van de zich ontwikkelende ´professionele praxis’ van de 

docent in de context van school en curriculum. Onderwijsopvattingen c.q. een 

constructivistische onderwijsopvatting spelen een bescheiden modererende rol ten 

aanzien van de aard – niet de intensiteit – van het ICT gebruik, en vooral als de 

overtuiging sterk is.  

Van doorslaggevende betekenis voor het ICT gebruik in het onderwijs zijn; de 

beschikbaarheid van bruikbare ICT hulpmiddelen en ervaringen met het gebruik van 

ICT. Bij die ervaringen gaat het om: een toenemende competentie en 
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zelfvertrouwen, de positieve feedback op het ICT gebruik door een toenemend 

enthousiasme, participatie en inzicht bij de leerlingen, en de ervaring van gemak bij 

de eigen taakuitvoering als docent. Falende of niet effectieve ICT hulpmiddelen 

vormen een sterke negatieve terugkoppeling. Het proces komt naar voren als een 

individueel proces; de docenten noemen geen collega´s als mede bepalend voor 

hun ontwikkeling van hun ICT gebruik in de klas.  

Vooral de StoryLine-techniek blijkt van essentiële betekenis bij het ontwikkelen van 

dit type dynamische verklaringsmodel. De gekozen combinatie met videobeelden en 

vragenlijst is cruciaal voor de validatie en verbreding ervan.  

De bijzondere kenmerken van de onderzoeksgroep maken een directe extrapolatie 

van de conclusies naar implicaties en aanbevelingen risicovol. Het dynamische 

karakter van het model met de kennelijk meest relevante terugkoppelingen, en de 

sterk naar voren komende focus op de ´zich ontwikkelende praxis´ lijken wel zeer 

bruikbaar als basis voor aanbevelingen. Beperkingen daarbij zijn dat het onderzoek 

niet expliciet maakt was de initiële motieven (triggers) van docenten zijn om met 

het gebruik van ICT te gaan beginnen. Ook is de rol van praktijkkennis in de zich 

ontwikkelende professionele praxis rondom ICT gebruik nog maar weinig uitgediept. 

De aanbevelingen richten zich dan ook op het aangeven van de vermoedelijke 

kritische punten in het (gaan) gebruiken van ICT, het versterken van de 

professionele afwegingen, keuzen en uitwerkingen door docenten, en het 

optimaliseren van de gebruiksvoorwaarden en context. 
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INTRODUCTIE EN VRAAGSTELLING  

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is niet meer weg te denken uit de 

hedendaagse samenleving. Ook in het onderwijs neemt ICT een belangrijke en 

steeds grotere rol in. De meerwaarde van ICT is empirisch aangetoond (Kennisnet, 

2009). ICT maakt het onderwijs aantrekkelijker en effectiever (De Voogt, Fisser, & 

Tondeur, 2010). In de literatuur wordt vaak genoemd dat de integratie van ICT in 

het onderwijs stroef verloopt. Toch laat onderzoek zien dat ongeveer 70% van de 

VO docenten gebruik maakt van ICT (Kennisnet, vier-in-balans, 2012). ICT wordt dus 

al ruimschoots toegepast door docenten. Maar tegelijkertijd is er nog volop ruimte 

voor bevordering van ICT gebruik in het VO. Tegen deze achtergrond is inzicht nodig 

in het wat, hoe en waarom van de inzet van ICT door docenten. 

Voor integratie van ICT in het onderwijs zijn opvattingen van leraren over goed 

onderwijs en een goede inrichting en organisatie van leerprocessen bij ICT gebruik 

cruciaal (de vier-in-balans monitor, 2011). Uitgangspunt is dat veel docenten ICT wel 

willen integreren in hun lessen, maar dat daarbij een aantal factoren een rol spelen. 

Het idee is dat integratie van ICT in het onderwijs dient aan te sluiten bij kennis en 

opvattingen van docenten. Een docent die overtuigd is van de meerwaarde van ICT 

zal zich meer inspannen om ICT in de klas toe te passen dan een docent die deze 

meerwaarde niet inziet. Anderzijds zijn ook schoolbeleid en beschikbaarheid van ICT 

middelen van groot belang. Ten slotte spelen kennis en beschikbaarheid van de (in 

de ogen van de docenten) juiste ICT middelen een rol. 

Het doel van dit project is om inzicht te verschaffen in de manier waarop bèta 

docenten in het VO ICT toepassen in de klas, welke overwegingen en factoren 

hierbij een rol spelen en wat maakt dat de inzet van ICT voor docenten als bruikbaar 

(en dus effectief) wordt gezien. Onder het bètadomein wordt in dit verband 

verstaan: Biologie; Wiskunde; Natuurkunde; Scheikunde; Informatica, Onderzoek en 

Ontwerp en vakken als NLT. In dit project is gekeken naar bèta docenten die ICT al in 

hun onderwijs inzetten, om in kaart te brengen op welke wijze zij dat doen, en 

welke keuzes en ontwikkeling hierop van invloed zijn geweest. Nadeel van die 

benadering is dat het onderzoek zich daarmee automatisch richt op docenten die op 

dit vlak tot de voorhoede behoren. De genoemde inzichten kunnen er voor zorgen 

dat toekomstige interventies beter bij de docenten aansluiten. 

CONCEPTUELE INBEDDING  

In de literatuur wordt vaak gesproken over de stroeve integratie van ICT in het 

onderwijs. Toch laat onderzoek van kennisnet zien dat al veel docenten ICT 

toepassen in hun onderwijs. Kennisnet voert jaarlijks een monitor uit naar ICT 

gebruik in het Nederlandse onderwijs. Uit dit vergelijkend onderzoek tussen PO, VO 

en MBO blijkt dat bij alle onderwijstypen internet het meest wordt toegepast en dat 

er weinig uren worden besteed aan simulaties en digitale toetsing (Kennisnet, vier-

in-balans, 2012). Voor het VO is het opvallend dat leerlingvolgsystemen/ELO’s 

relatief veel worden toegepast en dat weinig leerboek- of methodegebonden 

software voor oefenen van leerstof wordt gebruikt. Hoewel dit onderzoek wel een 
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beeld oplevert van ICT gebruik, blijft dit behoorlijk globaal en mist een uitwerking 

voor de verschillende domeinen. Voor dit onderzoek is de vraag van belang welke 

ICT toepassingen bètadocenten gebruiken.  

Onderliggend aan de verschillende vormen van ICT gebruik en de diverse indelingen 

daarvan is de relatie van ICT en ICT gebruik met de leeractiviteiten van leerlingen en 

didactische vaardigheden van docenten. In de 4-in-balans monitor van kennisnet 

(2012) wordt gesteld dat de handelingen van docenten: instructies, laten leren en 

toetsen kunnen betreffen. Deze handelingen kunnen met elkaar verweven zijn. 

Deze indeling van leeractiviteiten en handelingen zoals kennisnet die hanteert laat 

zich goed vergelijken met een traditionele indeling van onderwijs in een 

voorbereidende, een uitvoerende en een afrondende fase (Zimmerman, 2000). In 

elke fase worden dus door de lerenden eigen leeractiviteiten verricht, wordt een 

beroep gedaan op specifieke didactische vaardigheden van de docent en kunnen 

ook (specifieke) ICT toepassingen gebruikt. In de monitor wordt verder gesteld dat 

het niet de ICT toepassing op zich is die het leerrendement verhoogt, maar de 

docent die een bepaalde ICT toepassing goed inzet. Onderzoek laat zien dat kennis 

en opvattingen van docenten van cruciaal belang zijn voor de mate waarin en 

manier waarop ICT wordt gebruikt. Het gaat hier m.n. om praktijkkennis. 

PRAK TIJ K KE NNI S  

Integratie van ICT in het onderwijs wordt bevorderd wanneer meer wordt 

aangesloten bij de praktijkkennis van docenten. De kennis en opvattingen van 

docenten zouden dan als vertrekpunt voor het integreren van ICT in de 

onderwijspraktijk moeten worden genomen. Beijaard en Verloop (1996) definiëren 

praktijkkennis als de kennis die docenten hebben geaccumuleerd en geïntegreerd 

op basis van ervaringen. Juist deze kennis stuurt het handelen van docenten (Van 

Driel, Beijaard, & Verloop, 2001). Volgens Meijer, Zanting en Verloop (2002) heeft 

onderzoek naar praktijkkennis van docenten verschillende kenmerken van 

praktijkkennis opgeleverd. De auteurs karakteriseren praktijkkennis als persoonlijke, 

gesitueerde, door reflectie op ervaring verkregen kennis die inhoudsgerelateerd is 

en voornamelijk stilzwijgend (‘tacit’) van aard is. Praktijkkennis kan het handelen 

direct sturen en meer indirect. Wij veronderstellen dat de directe invloed van 

praktijkkennis tot uiting komt in de overwegingen van docenten en verantwoording 

van hun handelingen. 

OPV ATTI NGE N  

Opvattingen van docenten sturen het handelen op een meer indirecte wijze. 

Opvattingen van leraren over goed onderwijs en een goede inrichting en organisatie 

van leerprocessen bij ICT gebruik zijn cruciaal voor integratie van ICT in het 

onderwijs (De vier-in-balans monitor, 2011). Een belangrijke karakterisering van 

deze docentopvattingen die in relatie tot het gebruik van ICT de aandacht heeft is 

de mate waarin de onderwijsopvatting kan worden getypeerd als 

‘constructivistisch’. Er zijn aanwijzingen dat bètadocenten met een meer 

constructivistische onderwijsopvatting eerder geneigd zijn om ICT toe te passen in 

de klas (Tondeur, Valcke en Van Braak, 2008; Taconis, in voorbereiding). 
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Constructivisme speelt daarnaast een centrale rol in de didactiek van de 

bètavakken. Een andere op de voorgrond tredend perspectief op bèta onderwijs 

wordt gevormd door het onderscheid tussen ´science in the making´ versus ´science 

as fundamental body of knowledge´. Dit onderscheid naar ‘emphasis’ in het bèta 

onderwijs is echter sterk verknoopt met het onderscheid constructivistisch – niet 

constructivistisch (De Putter - Smits, Taconis en Jochems, 2013). Dat geldt ook voor 

bijvoorbeeld de opvatting dat bèta onderwijs vooral ´contexts based´ zou moeten 

zijn, of de opvatting dat bèta onderwijs ‘inquiry based’ zou moeten zijn. Die hangen 

beiden ook sterk samen met een constructivistische onderwijsopvatting.  

TPACK   

Ondanks de relevantie van praktijkkennis voor integratie van ICT in het onderwijs is 

onderzoek hiernaar nog in volle gang.  Recent zijn er pogingen ondernomen om in 

kaart te brengen welke kennis docenten nodig hebben om ICT te kunnen integreren 

in het onderwijs. Vooral het werk van Koehler en Mishra (2005) is in dit opzicht 

relevant. Volgens Koehler en Mishra moet een docent die ICT wil integreren in zijn 

onderwijs deskundig zijn op drie terreinen, namelijk: ict (technologie), didactiek 

(pedagogy) en vakinhoud (content). De auteurs noemen dit model TPACK. De 

genoemde terreinen fungeren hierbij niet als afzonderlijke domeinen maar moeten 

zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Doordat integratie vereist is, 

onderscheiden Koehler en Mishra (2005 en 2009) de geïntegreerde componenten 

Technological Pedagogical Knowledge (TPK), Technological Content Knowledge 

(TCK) en Pedagogical Content Knowledge (PCK). Naast geïntegreerde componenten 

onderkennen Koehler en Mishra (2008) ook nog het belang van de context. Zo moet 

de docent kennis hebben van doelgroep, school, infrastructuur en omgeving (De 

Voogt, e. a. 2010). 

De meerwaarde van het TPACK model ligt volgens De Voogt e.a. (2010) in de 

mogelijkheden die dit model biedt om de kennisbasis voor leraren te beschrijven. 

Maar, volgens de auteurs is het nodig om dit model nader uit te werken voor 

verschillende vakgebieden. Dit laatste blijkt nog niet/nauwelijks te zijn gebeurd. Het 

bestaande onderzoek naar de diverse TPACK-componenten kan helaas 

gekarakteriseerd worden als fragmentarisch en kleinschalig en blijkt niet alle 

vakgebieden te bestrijken. Onderzoek naar TPACK in het Bèta domein heeft nog 

weinig plaatsgevonden. Logischerwijs is er dan ook weinig bekend over de manier 

waarop TPACK zich ontwikkeld en welke ervaringen vormend zijn bij het 

ontwikkelen van TPACK.  

BRUIK BAAR HE I D  

Naast (praktijk)kennis en opvattingen over didactiek, techniek en vakinhouden zijn 

ook opvattingen over bruikbaarheid van invloed op de integratie van ICT in het 

onderwijs. Cox, Preston en Cox, (1999) verrichtten onderzoek naar factoren die ICT 

gebruik bevorderen. De bevindingen zijn nog steeds actueel. Middels 

vragenlijstonderzoek bij 72 docenten verzamelden de onderzoekers informatie over 

hun ICT ervaringen, hun expertise en gebruik van ICT, hun attitude t.a.v. de 

meerwaarde van ICT voor doceren en leren, en de training die deze docenten 
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hebben genoten. De bevindingen toonden aan dat docenten die al regelmatig ICT 

gebruikten vertrouwen hadden in het gebruik van ICT, het als bruikbaar ervoeren 

voor hun persoonlijke werk, doceren en leren en van plan waren ICT in de toekomst 

vaker te gaan gebruiken. Het opdoen van ervaringen met ICT kan ook samenhangen 

met het verminderen van eventuele ‘angst’ voor de inzet van ICT in het onderwijs, 

of voor ICT in het algemeen, en een groeiend besef van de relevantie van ICT 

gebruik voor het onderwijs, en het opdoen van praktische vaardigheden (‘skills’).  

Als belangrijkste factoren die van invloed waren op ICT gebruik noemden deze 

docenten: het interessanter maken van de lessen, gemak, plezieriger voor zowel 

docent als leerling, meer afwisseling en een motiverende werking voor leerlingen. 

Deze docenten ervoeren ICT als bruikbaar. Voor deze groep docenten wogen de 

positieve gevolgen van ICT gebruik voor het leren van leerlingen en het 

voorbereiden, uitvoeren en afronden van de les zwaarder dan de kosten van het ICT 

gebruik. In het verlengde van voorgenoemde onderzoeksresultaten, de aard en 

ontwikkeling van praktijkkennis en opvattingen (en dus TPACK) lijkt het aannemelijk 

dat opvattingen over bruikbaarheid onder andere worden bepaald door (een gebrek 

aan) ervaringen met ICT gebruik.  

INITIEEL WERKMODEL  

Op basis van de bovenstaande korte literatuur review gaan wij in dit onderzoek uit 

van het volgende initiële model ter verklaring van het gebruik van ICT door bèta 

docenten met als componenten: 

Het model schetst op basis van een theoretische verkenning de verbanden tussen 

de diverse variabelen. De aard van deze verbanden is nog niet gespecificeerd, en 

zouden nader bepaald moeten worden. Ze kunnen bijvoorbeeld correlationeel, 

voorwaardelijk, causaal of dynamisch zijn. 

ICT gebruik: 

- frequentie 

- aard 

- handelingen 

Kennis: 

- praktijkkennis 

- TPACK 

Onderwijsopvattingen: 

- constructivisme 

Ervaringen: 

- ervaren bruikbaarheid 

- ervaren relevantie 

- praktische ‘skills’ 

- angst 

F IGUUR 1:  HET INITIELE WERKMODEL 
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VRAAGSTELLING  

Dit project wil in kaart brengen hoe bèta docenten ICT toepassen in de klas, welke 

overwegingen en factoren hierbij een rol spelen en wat maakt dat de inzet van ICT 

door docenten als bruikbaar (en effectief) wordt ervaren. Daartoe gaan we uit van 

het initiële verklaringsmodel, dat we door middel van dit onderzoek hopen te 

verfijnen en/of nuanceren tot een ‘tentatief verklaringsmodel’. Tentatief, omdat dit 

onderzoek een multiple casestudy is dat zich leent voor het in beeld brengen van 

(verklarings)relaties, maar methodologisch in strikte zin niet  geschikt is om zo’n 

model te toetsen. Daar komt nog bij, dat het onderzoek zich richt op bèta docenten 

die al ICT gebruiken, waardoor het model in strikte zin niet kan worden toegepast 

om te verklaren waarom een bèta docent geen ICT gebruikt. Daarover kunnen 

vanuit dit onderzoek en de resultaten daarvan natuurlijk wel ‘educated guesses´ 

worden gedaan.  

Hoewel het onderzoek zich richt op de mogelijk tamelijk homogene groep van ´bèta 

docenten die al ICT gebruiken´, is het toch nuttig na te gaan of binnen deze groep 

subgroepen of ´typen van docenten´ zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld ten aanzien 

van de onderwijsopvattingen, of de wijze van ICT gebruik. Tenslotte is het goed de 

onder docenten aangetroffen onderwijsopvattingen en praktijkkennis expliciet te 

relateren aan bestaande theorieën over ´goed en effectief bètaonderwijs´.  

Uiteindelijke resulteren een 6-tal onderzoeksvragen. Deze vragen zullen voor de 

bètavakken in het algemeen worden beantwoord. Voorgaande leidt tot de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Wat passen bètadocenten aan ICT toe in de klas, hoe doen ze dat en welke 

overwegingen (waarom), opvattingen en ervaringen spelen daarbij een rol?  

2. Wat is de rol van kennis en opvattingen van docenten van technologie, 

didactiek en vakinhouden (TPACK) bij het wat, hoe en waarom van het 

toepassen van ICT door bètadocenten?  

3. Hoe percipiëren docenten hun inzet van ICT in termen van bruikbaarheid en 

wanneer weegt ICT gebruik op tegen de kosten?  

4. Welke ervaringen met ICT zijn vormend voor de kennis en opvattingen van 

bètadocenten over technologie, didactiek en vakinhouden (TPACK) en hun 

opvattingen over bruikbaarheid van ICT?  

5. Welke profielen van bètadocenten (type docenten) zijn herkenbaar op grond 

van de genoemde aspecten bij vraag 1, 2, 3 en 4?  

6. Hoe verhouden de opvattingen en percepties van docenten (over 

constructivisme, TPACK en bruikbaarheid van ICT) zich tot formele theorieën 

rondom bètadidactiek?  
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Vak Aantal Fractie 

Wiskunde 14 29% 

Natuurkunde 26 53% 

Scheikunde 10 20% 

Biologie 6 12% 

Techniek 10 20% 

ANW 4 8% 

NLT 5 10% 

 

ONDERZOEKSAANPAK 

DATAVERZAMELING  

In totaal zijn er 83 cases 

verzameld bestaande uit 75 

video-opnames gemaakt bij 56 

verschillende docenten uit het 

bètadomein. Van deze docenten 

waren er 43 man en 13 vrouw. 

De gemiddelde leeftijd was 44 

jaar en de gemiddelde ervaring 

bedraagt 15 jaar. De vakken die 

de betreffende docenten geven 

zijn in onderstaande tabel weergegeven. De reden dat het totaal op meer dan 100% 

uitkomt, is dat sommige docenten meerdere vakken geven.  

Bij deze docenten zijn video-opnames gemaakt met daarin een interview over hun 

ICT gebruik, zijn de TPACK-vragenlijst en de WCQ-vragenlijst afgenomen, alsmede  

een aantal  aanvullende vragen over opvattingen over ICT gebruik en 4 StoryLine-

vragen. In deze rapportage zijn 49 compleet sets van vragenlijstantwoorden 

verwerkt.  

INSTRUMENTEN  

Diverse vragenlijstcomponenten zijn samengesteld tot één geïntegreerde 

vragenlijst, die via het internet aan de respondenten is aangeboden via het open 

internetplatform CORF (=Collectieve Onderwijs Research Faciliteit) van de 

Eindhoven School of Education, dat de afname en het onder onderzoekers delen 

van vragenlijsten voor onderwijsonderzoek mogelijk maakt. Hieronder gaan we 

nader in op de diverse gebruikte instrumenten.  

TPACK 

De TPACK vragenlijst beschrijft de technische, pedagogische en vakinhoudelijke 

kennis van docenten en hun onderlinge geïntegreerdheid. De lijst is afkomstig van 

Voogt, Fisser en Tondeur (2010). 

WCQ  V RAGE NL IJ S T  

De WCQ vragenlijst (de Putter, 2011) bevat vragen over verschillende aspecten van 

docentengedrag zoals dat past bij een constructivistische onderwijsopvatting. Deze 

vragen zijn ontleend aan internationaal bekende instrumenten zoals CLES 

(constructivist learning environment scale). Concreet gaat het in de WCQ om de 

(sub) schalen: 

� Personal relevance: de mate waarin het onderwijs aansluit bij de alledaagse 

buitenschoolse ervaringen.  
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� Investigation: de mate waarin er in het onderwijs nadruk ligt op vaardigheden 

en onderzoek in het oplossen van problemen en vraagstukken in de klas. 

� Uncertainty: de mate waarin leerlingen de het onderwijs de kans krijgen om te 

beleven dat wetenschappelijke kennis evolueert en cultureel en sociaal 

beïnvloed wordt.  

� Negotiation: mate waarin leerlingen de controle voor het invullen en het 

managen van de leeractiviteiten, opdrachten, criteria en sociale normen van de 

klas delen met de docent.  

� Shared control: mate waarin leerlingen verantwoordelijkheden delen met de 

docent. 

� Loose control: mate waarin studenten hun eigen beslissingen maken tijdens 

leeractiviteiten.  

STO RYLI NE S  

In de StoryLines zijn de docenten dus zelf aan het woord ten aanzien van de 

verklaringsmechanismen voor de toe- of afname van bijvoorbeeld hun ICT inzet 

(Beijaard, van Driel & Verloop, 1999). Dit is een open en narratief vraag-‘format’. 

Als voorbeeld het volgende. De docenten wordt gevraagd een grafiek te schetsen 

van hun ontwikkeling ten aanzien van bijvoorbeeld ‘competentie in het ordelijk 

doen verlopen van de lessen’. Zij doen dat door hun eigen competentie daarin te 

waarderen op een schaal van ‘geheel incompetent’ tot ‘expert’, en op die wijze een 

grafiek te tekenen van hun competentieontwikkeling door de jaren heen. Deze 

grafiek representeert een narratieve representatie van de competentieontwikkeling 

zoals de docent dat zelf ziet. Dit heeft een aantal implicaties. Ten eerste kan de 

‘score’ in de grafiek niet als een ‘objectiveerbare competentiemaat kan worden 

beschouwd’. Respondenten hebben bijvoorbeeld de neiging bij voorkeur StoryLines 

te tekenen die eindigen op een niveau in de orde van ‘redelijk goed’ of ‘goed’. Ten 

tweede is de ´story´ een narratief product, dat wil zeggen dat er een verhaal is 

verteld, en dat de ´wetten van het verhaal´ erop van toepassing zijn. Een voorbeeld 

van een narratief element dat in een StoryLine een rol kan spelen is het opnemen 

van een dramatisch element, waarin ´strijd wordt geleverd´ en ´hindernissen 

worden overwonnen´.  

Het ´moeten´ tekenen van een grafiek nodigt extra uit om stil te staan bij interne en 

externe factoren en processen die de uitgebeelde ontwikkeling hebben beïnvloed. 

In het algemeen zullen StoryLine-grafieken een meer of minder grillig verloop laten 

zien, waarbij de knikken of buigingen van de grafieklijn corresponderen met 

gebeurtenissen of veranderingen in interne of externe factoren die door de invuller 

als betekenisvol voor de ontwikkeling worden beschouwd. Deze verklaringen 

vormen de belangrijkste opbrengst van StoryLine vragen. Door de procedure zijn de 

respondenten in de positie gebracht systematisch te evalueren wat in hun ogen 

voor hun ontwikkeling bepalend is geweest voor de doorgemaakte ontwikkeling, en 

zij doen daarvan verslag in termen van hun persoonlijke en subjectieve ervaring. 
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In de vragenlijst zijn vier StoryLines-vragen opgenomen. Hierin geven docenten hun 

ontwikkelingsgang over de laatste 5 jaar over de onderstaande punten en lichten 

deze toe ten aanzien van achtereenvolgens vier vragen:  

1. Hoe vaak heb je ICT in de les toegepast in de afgelopen 5 jaar? 

2. Hoe geschikt was jouw ICT gebruik voor het bevorderen van leren van 

leerlingen in de afgelopen 5 jaar? 

3. Hoe zijn jouw opvattingen over de bruikbaarheid van ICT in de les in de 

afgelopen 5 jaar ontwikkeld? 

4. Hoe zijn jouw opvattingen over docent-gestuurd en leerling-gestuurd onderwijs 

in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld? 

Ook de StoryLines zijn aangeboden via het CORF systeem1 van de Eindhoven School 

of Education. Eerst is de docenten gevraagd een grafiek te tekenen van hun 

perceptie van hun persoonlijke ontwikkelingsgang op de vier bovengenoemde 

punten. Zoals gezegd, de grafieken zijn niet bedoeld om objectieve meetgegevens te 

leveren, maar kunnen wel trendmatige gegevens opleveren. De lang de verticale as 

gepresenteerde waarden zijn ordinaal en dienen om het retrospectieve 

beeldvormingsproces te ondersteunen. In een tweede stap wordt de respondenten 

gevraag om aan de hand van de vormkenmerken in de grafiek bijvoorbeeld knikken, 

geleidelijke progressieve stijging, een plateau, hun ontwikkelingsgang te verklaren 

aan de hand van belangrijke gebeurtenissen en (veranderingen) in intern of externe 

factoren.  

AANVUL L E N DE  V RAGE N  

In de vragenlijst zijn verder nog vragen opgenomen die betrekking hebben op: 

� Angst en nervositeit bij ICT gebruik 

� De relevantie van ICT voor het onderwijs 

� De frequentie van ICT gebruik 

� Persoonlijke eigenschappen van de docenten (naam leeftijd etc.) 

V IDE O ’S  E N I NTERV IE WS  

De video opnames die zijn gemaakt bevatten lesopnames en beelden van interviews 

die met docenten zijn gedaan. Tijdens deze interviews zijn de vragen voorgelegd 

zoals te vinden in Bijlage 1.  

V IDE OF RAG ME NTE N  

Tijdens de lessen van de docenten zijn opnames gemaakt waarin te zien is hoe zij de 

ICT toepassing gebruiken. Bij het maken van de opnames is gewerkt volgens een 

strikte richtlijn. Het aldus verzamelde videomateriaal is volgens het format in de 

                                                                 

1
 CORF = Collectieve Onderwijs Research Faciliteit. www.corfstart.nl: Dit is een internet 

platform dat een database met vragenlijsten en bijbehorende datasets bevat en waarmee 

internetvragenlijsten kunnen worden afgenomen en vragenlijsten en waarbinnen gebruikers 

vragenlijsten, items en datasets kunnen delen, hergebruiken en bewerken. 
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Het format voor video montage 

1. Titelscherm (komt een vaste“title” voorin Final Cut Pro) 

a. Introductie 

b. Voorstellen docent 

c. Doel van de les 

d. Voorkennis leerlingen 

e. Meerwaarde van de toepassing 

f. Praktijk 

2. De ICT toepassing is in beeld inclusief de rol van de docent en de leerlingen. We 

gebruiken hier het opgenomen geluid. 

a. Reflectie/nabeschouwing 

b. Doel bereikt? 

3. In hoeverre heeft ICT de les aantrekkelijk e.d. gemaakt? 

a. Is de rol van de docent anders? 

b. Benodigde technologische kennis voor de toepassing 

c. Welke vakinhoudelijke kennis is nodig? 

d. Hoe was de les zonder ICT gegaan? 

 

inzet gemonteerd tot een standaard formaat dat een combinatie is van lessituaties 

en een nabeschouwing door de docent in interviewvorm. 

De exacte lengte van de video is afhankelijk van de hoeveelheid materiaal. 

ANALYSE  

ANALYSE VAN STORYLINES ,  INTERVIEWS EN VIDEO ’S  

Voor het analyseren van de data van StoryLine, interview en film zijn drie 

verschillende – complementaire - analysebenaderingen gebruikt.  

ANAL YTI SC HE  BE NA DE RI NG  

De analytische benadering vindt plaats met behulp van een categorieënsysteem, dat 

wordt ingezet bij de analyse van de video’s, en de interviews, en de StoryLines. Dit 

categorieënsysteem is opgebouwd vanuit de theorie (initieel werkmodel) en 

aangevuld en verfijnd naar aanleiding van een proefanalyse van 5 aselect gekozen 

cases. In het categorieënsysteem zijn opgenomen: de door de docenten genoemde 

en door hen gebruikte ICT-toepassingen, met daarbij de manieren, doelen/effecten 

en overwegingen bij het gebruik van deze ICT-toepassingen. Deze voorlopige 

categorieën en de gemaakte coderingen zijn door twee onderzoekers onderling 

grondig doorgesproken en op basis daarvan aangevuld, bijgesteld en uiteindelijke 

definitief vastgesteld.  

Een volledig overzicht van de definitieve categorieën en bijbehorende beschrijving is 

te vinden in Bijlage 1. De categorieën zijn vervolgens voor alle cases geturfd om zo 

een overkoepelend beeld van het ICT gebruik te krijgen. Daarnaast zijn voor de 

StoryLines de overwegingen ook apart geturfd om zo per StoryLine een goed beeld 

te krijgen. De verkregen scores lenen zich voor statistische bewerkingen. 
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HOL IS TISC HE  AN AL Y SE  V A N DE  C ASE S  

Bij het beoordelen van de categorieën in de StoryLines en interviews, zijn ook de 

videobeelden betrokken. Er werden verschillende type docenten opgemerkt. Deze 

zijn vervolgens holistisch toegekend en de kenmerken ervan zijn later statistisch 

geanalyseerd om het resultaat te triangulaire met dat van de analytische 

benadering. 

ONT WI KK EL I NGS A NAL YS E  

Iedere StoryLine is een korte kernachtige impressie van de ontwikkeling van de 

respondent op een bepaald aspect van ICT gebruik. Bij de ontwikkelingsanalyse 

wordt uitgegaan van ‘het verhaal´ dat de respondenten in hun StoryLines vertellen, 

en de daarin gegeven verklaringen van hun ontwikkeling. De ontwikkelingsanalyse 

werpt daarmee direct licht op de dynamiek van ICT gebruik door bèta docenten, 

maar wel als zelfperceptie van de docenten. De bij de beantwoording van de 

StoryLine vragen getekende grafieken maken een trendanalyse mogelijk. Het CORF 

systeem voegt bij de per individu opgeslagen StoryLine grafiek, de contour 

waarbinnen 60% van de door de respondenten getekende StoryLine grafieken zich 

bevindt, wat bij deze analyse een krachtig hulpmiddel is.  

BETROUWBAARHEIDSANALYSE VAN DE VRAGENLIJST  

De elementen uit vragenlijst (WCQ, TPACK, relevantie, angst en gebruik) zijn 

statistisch geanalyseerd. Hiervoor zijn eerst Cronbach alfa’s berekend voor de 

bekende schalen uit de WCQ, TPACK, relevantie en angst om te verifiëren of er 

reden was aan te nemen dat de theoretische bekende schalen ongeldig zouden zijn 

in het kader van dit onderzoek. Dit werd niet aangetoond zodat is verder gewerkt 

met de theoretische schalen. Daarna zijn de correlaties tussen de factoren 

berekend.  

INTEGRALE STATISTISCHE ANALYSE  

Correlaties tussen de elementen uit de vragenlijst en het categorieën systeem zijn 

berekend en samengevoegd in ‘concept maps’ waarin de positieve en negatieve 

significante onderlinge correlaties zichtbaar zijn gemaakt. 

Omdat onderzoeksvraag 6 betrekking heeft op het identificeren van mogelijke 

‘typen bètadocenten’ die op een andere manier ICT in de les gebruiken is een 

clusteranalyse uitgevoerd ten aanzien van ICT gebruik. Daarnaast is er een 

clusteranalyse uitgevoerd op de vragenlijstdata (TPACK en WCQ) om docenttypen te 

definiëren op basis van relevante kennis en opvattingen. 
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ESULTATEN 

De presentatie van de resultaten is geordend naar instrument en analyse. 

INES  

NT WI KK EL I NGS A NAL YS E  

I N E  1:  HO E V A A K  H EB  JE  ICT  IN  D E  L E S TO E G EP AS T  

AF G EL O P E N  5  J A A R ? 2 

EMEENSCHAPPELIJKE BEELD BIJ STORYL INE 1  – ‘GEBRUIK ICT’  

In onderstaande tabel zijn de categorieën gescoord op basis van StoryLine

REQUENTIEVERDELING GEPERCIPIEERDE OORZAKEN VERANDERING ICT  

Het beeld dat uit StoryLine 1 ontstaat laat zien dat docenten in de afgelopen vijf jaar 

steeds vaker ICT zijn gaan gebruiken. De redenen die docenten opgeven voor een 

                                                                 

60% van alle antwoorden bevindt zich in de blauwe band.  
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trument en analyse.  

IN  D E L E S TO E G EP AS T  IN  D E  

 

StoryLine 1.  

 

 GEBRUIK 

1 ontstaat laat zien dat docenten in de afgelopen vijf jaar 

T zijn gaan gebruiken. De redenen die docenten opgeven voor een 
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toename in het gebruik hebben voornamelijk betrekking op de beschikbaarheid van 

materiaal en middelen. Het gaat hier enerzijds om de beschikbaarheid van hardware 

op school zoals: beamers, digiborden, computers/laptops etc. Anderzijds vinden 

docenten steeds meer nuttig digitaal lesmateriaal op internet, vanuit een uitgever 

of via collega’s op school. De docenten geven aan dat ook ervaring een belangrijke 

rol speelt, vanuit ervaring weten docenten beter hoe ze ICT kunnen inzetten en 

gebruiken ze eenvoudig lessen uit voorgaande jaren. Het kunnen hergebruiken van 

eerder voorbereid materiaal wordt genoemd als een belangrijk bijdrage die ICT aan 

het gemak waarmee het eigen werk op de langere termijn kan worden uitgevoerd. 

Anderzijds kost het tamelijk veel tijd om nieuwe ICT te implementeren en de lessen 

voor te bereiden, zodat de slag niet in één keer helemaal kan worden gemaakt. 

Docenten ontwikkelen door de jaren heen meer en meer materiaal waardoor de 

frequentie van het gebruik verder stijgt. Eisen van buitenaf spelen incidenteel enige 

rol. Docenten geven in deze StoryLine niet aan dat didactische overwegingen of 

opvattingen een rol hebben gespeeld.  

S T O R Y L I N E  2:  HO E GE S CH IK T W AS  JO U W  ICT  G EB R U IK  V O O R  H E T  

B E V O R D E R EN  V AN  L E R E N  V AN  L E E R L I N G EN  IN  D E AF G EL O P E N  5  J A A R ?  

 

F IGUUR 4:  GEMEENSCHAPPELIJK BEELD BIJ STORYL INE 2  – ‘GESCHIKTHEID ICT  GEBRUIK’ 

In onderstaande tabel zijn de categorieën gescoord op basis van StoryLine 2.  

 

F IGUUR 5:  GEPERCIPIEERDE OORZAKEN VOOR VERANDERING VAN DE GESCHIKTHEID VAN HET EIGEN 

ICT  GEBRUIK 
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Het eigen ICT gebruik wordt door de docenten in stijgende mate als heel geschikt 

beschouwd. Het met een groter positief meer effect op het 

(kunnen) gebruiken van ICT wordt vooral toegedacht aan de ervaring die docenten 

hebben opgedaan met ICT. Ze geven aan hierdoor beter te kunnen inschatten welk 

materiaal geschikt is en ook beter in staat te zijn het materiaal toe te 

Daarnaast worden ook didactische punten genoemd waardoor ICT meer geschikt 

zou worden. Het gaat hier 

kunnen maken door ze zelfstandiger te laten werken; iets waarbij ICT geacht wordt 

een positieve rol te spelen. Ook kan me ICT makkelijke gedifferentieerd worden. Als 

derde wordt ook de verbetering van het lesmateriaal genoemd. Doordat interfaces 

beter worden en doordat software beter en sneller werkt is de inzet ervan ook 

geschikter.  

S TO R YL IN

V AN  ICT  IN  D E L E S  IN  D E A F G E

FIGUUR 6:  GEMEENSCHAPPELIJK BEE

In onderstaande tabel zijn de categorieë
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Het eigen ICT gebruik wordt door de docenten in stijgende mate als heel geschikt 

beschouwd. Het met een groter positief meer effect op het leren van de leerlingen 

(kunnen) gebruiken van ICT wordt vooral toegedacht aan de ervaring die docenten 

hebben opgedaan met ICT. Ze geven aan hierdoor beter te kunnen inschatten welk 

materiaal geschikt is en ook beter in staat te zijn het materiaal toe te 

Daarnaast worden ook didactische punten genoemd waardoor ICT meer geschikt 

zou worden. Het gaat hier vooral om het feit dat docenten leerlingen actiever 

kunnen maken door ze zelfstandiger te laten werken; iets waarbij ICT geacht wordt 

itieve rol te spelen. Ook kan me ICT makkelijke gedifferentieerd worden. Als 

derde wordt ook de verbetering van het lesmateriaal genoemd. Doordat interfaces 

beter worden en doordat software beter en sneller werkt is de inzet ervan ook 

 

I N E  3:  HO E  Z IJ N  JO U W  O P V A TT IN G EN  O V E R  D E  B R U IK B A

IN  D E L E S  IN  D E A F G EL O P EN  5  J AA R  O N TW IK K E L D ? 

EMEENSCHAPPELIJK BEEL BIJ  STORYLINE 3 –  ‘OPVATTINGEN BRUIKBAA

In onderstaande tabel zijn de categorieën gescoord op basis van StoryLine

GEPERCIPIEERDE OORZAKEN VOOR VERANDERING VAN OPVATTINGEN OVER

BRUIKBAARHEID VAN ICT  IN HET BÈTA ONDERWIJS 
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Het eigen ICT gebruik wordt door de docenten in stijgende mate als heel geschikt 

leren van de leerlingen 

(kunnen) gebruiken van ICT wordt vooral toegedacht aan de ervaring die docenten 

hebben opgedaan met ICT. Ze geven aan hierdoor beter te kunnen inschatten welk 

materiaal geschikt is en ook beter in staat te zijn het materiaal toe te passenpassen. 

Daarnaast worden ook didactische punten genoemd waardoor ICT meer geschikt 

om het feit dat docenten leerlingen actiever 

kunnen maken door ze zelfstandiger te laten werken; iets waarbij ICT geacht wordt 

itieve rol te spelen. Ook kan me ICT makkelijke gedifferentieerd worden. Als 

derde wordt ook de verbetering van het lesmateriaal genoemd. Doordat interfaces 

beter worden en doordat software beter en sneller werkt is de inzet ervan ook 

N G E N  O V E R  D E B R U IK B A A R H E ID  

 

 

OPVATTINGEN BRUIKBAARHEID ICT’ 

StoryLine 3.  

 

VAN OPVATTINGEN OVER DE 
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De opvattingen van de bètadocenten in het onderzoek over de bruikbaarheid van 

ICT in de les zijn in de laatste 5 jaar gestegen van gemiddeld bruikbaar naar 

gemiddeld heel bruikbaar. Er is een duidelijk stijgende lijn te zien over de afgelopen 

vijf jaar waarbij docenten de ICT-toepassingen die zijn gebruiken steeds 

bruikbaarder zijn gaan vinden. Er is hier eenzelfde trend te zien als bij de 

geschiktheid van hun gebruik van ICT. Docenten vinden ICT middelen steeds 

bruikbaarder door hun ervaring met de verschillende toepassingen. Ook het feit dat 

er meer verschillende lesmaterialen te vinden zijn draagt volgens de docenten bij 

aan het bruikbaarder maken van ICT omdat er voor meer onderdelen van de stof 

toepassingen ICT mogelijkheden te vinden.  

Ondanks dat docenten ICT steeds bruikbaarder vinden zijn er nog wel een aantal 

belemmeringen. Allereerst geven veel docenten aan dat ze veel tijd moeten 

investeren om lessen met ICT voor te bereiden. Daarnaast geven de docenten aan 

dat ICT soms ook kan tegenwerken doordat computers vastlopen of doordat de 

software niet naar behoren werkt. Ook laten leerlingen zich soms afleiden, wanneer 

ze zelfstandig op de computer mogen werken zijn spelletjes en social media de 

oorzaak hiervan. 

Deze kosten en risico’s van ICT gebruik in de les wegen volgens de in het onderzoek 

betrokken ICT-gevorderde bètadocenten echter niet op tegen de baten. De 

tijdsinvestering is het volgens de docenten ruim waard omdat de les er effectiever 

van wordt en dat deze hergebruikt kan worden. Het volgende leerjaar wordt er dus 

tijd bespaard. Dat computers vastlopen of dat software niet werkt is voor de meeste 

docenten ook geen probleem omdat het slechts incidenteel gebeurd. Een aantal 

docenten geven aan dat zijn in het verleden gefrustreerd en ontmoedigd zijn in hun 

ICT gebruik doordat de apparatuur op school tekort schoot. 

S T O R Y L I N E  4 :  HO E Z I JN  J O U W  O P V AT T IN G EN  O V E R  D O CE N T G ES T U U R D  E N  

L EE R L I N G  G ES T U U R D  O N D ER W I JS  IN  D E AF G E L O P EN  V I J F  J A A R  

O N TW IK K EL D ?  

 

 

F IGUUR 8:  GEMEENSCHAPPELIJK BEELD BIJ STORYL INE 4  – ‘OPVATTINGEN STURING’ 
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Een voorbeeld van de veranderende rol van 

de docent bij sommige ICT toepassingen uit 

het interview met M.W. : “Viseo verandert 

zeker de rol van de docent. In het begin ben 

je echt aan het doceren. … Daarna ben je 

eigenlijk meer aan het coachen want ze 

komen zelf met ideeën ze gaan zelf veel 

meer proberen om dingen te doen.” 

Docenten geven aan dat ze gedeelde sturing ambiëren. Ze zijn ervan overtuigd dat 

leerlingen wel sturing nodig hebben om het leerproces te bewaken en de resultaten 

op peil te houden. Ongeveer 50% van de docenten geeft aan langzaam richting 

gedeeld gestuurd onderwijs te gaan. Daarnaast geeft 23% van de docenten aan dat 

ICT bijdraagt aan het gemak waarmee leerlingen in de sturing kunnen delen. In 

Figuur 8 lijkt vooral de bovenkant van de geschetste contour te zakken terwijl de 

onderkant vlak loopt wat overeenkomst met dit beeld van ‘minder docent gestuurd 

maar niet meer leerling gestuurd’.  

ANAL YTI SC HE  BE NA DE RI NG V A N ST ORYL I NE S ,  INTE RV IE WS  E N 

V IDE O ’S   

HO E  W O R D T ICT  I N G E Z E T :  B EO O GD E F U N C T IE  

 

 

F IGUUR 9:  FREQUENTIESVERDERLING VAN DE ONDERWIJSKUNDIGE BETEKENIS VAN DE INZET VAN ICT  

IN HET BÈTA ONDERWIJS 

Uit de StoryLines, interviews en films wordt duidelijk wat de intentie is van het ICT 

gebruik van docenten. Dit is weergegeven in Figuur 9. Deze heeft vaak betrekking op 

de rol van de leerling en die van de docent. De ICT-gevorderde bètadocenten zetten 

ICT vaak in om leerlingen actiever aan de slag te krijgen. In de interviews zeggen 

docenten dat zij ICT gebruiken om leerlingen meer zelf te laten doen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het zelfstandig werken met een applet om zo een 

leerdoel te behalen. De actieve houding van leerlingen is ook van belang bij ICT 

toepassingen die leerlingen feedback 

geven of differentiëren. Ongeveer 

45% van de docenten geeft aan ICT in 

te zetten waarbij de gebruikte 

toepassing feedback geeft aan de 

leerlingen. Hierdoor weten de 

leerlingen sneller hoe ver ze met de 

leerstof zijn. Het differentiëren kan 

zowel te maken hebben met het 
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niveau van de stof of de interesse van de leerlingen. De rol van de docent verandert 

bij deze toepassingen naar die van begeleider of coach.  

De variabelen ‘Activerend’, ‘Feedbackgevend’, ‘differentiëren’ en ‘Controlerend’ 

hebben allen betrekken op het de ondersteuning of begeleiding van het leerproces 

met behulp van ICT. Deze vier variabelen bleken onderling sterk te correleren, en 

een samengestelde variabele proces_ICT is aangemaakt als het gemiddelde van 

deze 4 (Cronbachs alfa = 0,65).  

Van de docenten geeft 28% aan dat 

zij het leerproces van hun leerlingen 

kunnen bewaken doordat leerlingen 

met ICT werken. Dit heeft ook te 

maken met het gebruik van een 

Digitale Leer- en WerkOmgeving 

(DLWO). Deze houden bij hoe leerlingen hun huiswerk maken. Ten slotte geeft een 

kleiner deel van de respondenten aan dat toepassingen zoals quizzes en digitale 

toetsen voor een overzicht zorgen over hoe leerlingen werken waardoor docenten 

kunnen zien wat hoe hun leerlingen presteren. 

De veranderende rol is minder van belang bij vervangend of uitleggend gebruik 

(32%). Hierbij kiest de docent voornamelijk toepassingen die de klassieke wijze van 

onderwijs niet veel wijzigen. Bij vervangend gebruik gaat het voornamelijk om 

boeken die worden vervangen door ICT maar de rol van docent blijft hierin 

ongewijzigd. Ook bij uitleggend gebruik verandert er niet veel in de rol van de 

docent maar wordt deze ondersteund door een video of een digitale presentatie.  

WE L K E ICT  T O E P AS S IN G E N  W O R D EN  IN GE Z E T  

 

F IGUUR 10: FREQUENTIEVERDELING VAN DE DIVERSE IN HET BÈTA ONDERWIJS INGEZETTE ICT  

MIDDELEN  

Enkele toepassingen zijn hierboven al kort genoemd maar in Figuur 10 is te zien wat 

voor soort ICT-toepassingen door de verschillende docenten gebruikt wordt. 
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Voorbeeld: Docente J.E. laat in het interview 

zien hoe ze met het programma Wims kan 

zien hoe haar leerlingen werken, op welke 

tijdstippen en hoe lang. Ook hoe de 

leerlingen scoren wordt bijgehouden. 
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Presentaties worden vooral gebruikt om klassikaal les te geven maar kunnen ook 

dienen als activering van leerlingen. Leerlingen moeten dan met behulp van ICT een 

presentatie voor hun klasgenoten doen. < Een voorbeeld van een docent die een 

digitale presentatie gebruikt is te zien in case 42 > 

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE REALTIES TUSSEN DE INGEZETTE ICT  TOEPASSINGEN EN DE 

ONDERWIJSKUNDIGE BETEKENIS DAARVAN. 

 Applets worden vooral ingezet om leerlingen te activeren zodat ze zelf kunnen 

uitzoeken hoe een bepaald onderwerp werkt. Daarnaast worden applets gebruikt 

door leraren om klassikaal bepaalde concepten inzichtelijker te maken, eenzelfde 

rol is weggelegd voor filmpjes en animaties. < Een voorbeeld van typisch gebruik 

van een applet wordt getoond in de video bij case 5 > 

Digitale toetsen hebben als voordeel dat docenten minder hoeven na te kijken en 

dat leerlingen meteen weten hoe ze gescoord hebben. < Een voorbeeld van typisch 

gebruik van digitale toetsen en de ELO wordt getoond in de video bij case 64 > 

Dit laatste wordt ook diagnostisch gebruikt zodat leerlingen tijdens het leren weten 

waar ze extra aandacht in moeten stoppen en hierdoor wordt hun leerproces 

inzichtelijker. Als voordeel wordt genoemd dat je op die manier goed weten waar 

leerlingen in hun klassen tegenaan lopen. Deze laatste bijkomstigheid wordt door 

de docenten ook als voornaamste reden genoemd voor het inzetten van quizzes. 

Leerlingen en docenten weten dan hoe een bepaald concept beklijft en daarnaast 

denken docenten dat quizzes een motiverend effect op leerlingen hebben omdat zij 

goed willen scoren. Digiborden ondersteunen lessen van docenten bevorderen de 

  Activerend Uitleggend Feedback 

gevend 

Vervangend Differenti-

ërend 

Controlerend 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Presentaties 0 12% 33% 12% 33% 16% 29% 24% 20% 18% 27% 35% 10% 

1 10% 45% 8% 47% 37% 18% 39% 16% 35% 20% 37% 18% 

Applets 0 16% 43% 16% 43% 27% 33% 33% 27% 22% 37% 43% 16% 

1 6% 35% 4% 37% 27% 14% 31% 10% 31% 10% 29% 12% 

Filmpjes/animaties 0 8% 43% 14% 37% 27% 24% 31% 20% 20% 31% 37% 14% 

1 14% 35% 6% 43% 27% 22% 33% 16% 33% 16% 35% 14% 

Digitale (diag-

nostische) toetsen 

0 14% 41% 8% 47% 41% 14% 37% 18% 37% 18% 49% 6% 

1 8% 37% 12% 33% 12% 33% 27% 18% 16% 29% 22% 22% 

Quizzes 0 22% 55% 16% 61% 47% 31% 49% 29% 41% 37% 61% 16% 

1 0% 22% 4% 18% 6% 16% 14% 8% 12% 10% 10% 12% 

Digiborden 0 12% 69% 18% 63% 41% 41% 53% 29% 37% 45% 57% 24% 

1 10% 8% 2% 16% 12% 6% 10% 8% 16% 2% 14% 4% 

Softwarepakket 0 12% 37% 14% 35% 27% 22% 31% 18% 29% 20% 37% 12% 

1 10% 41% 6% 45% 27% 24% 33% 18% 24% 27% 35% 16% 

Digitale 

leeromgeving 

0 16% 41% 16% 41% 41% 16% 31% 27% 35% 22% 47% 10% 

1 6% 37% 4% 39% 12% 31% 33% 10% 18% 24% 24% 18% 

Extra hardware 

(lego, arduino ..) 

0 16% 61% 12% 65% 41% 37% 51% 27% 39% 39% 55% 22% 

1 6% 16% 8% 14% 12% 10% 12% 10% 14% 8% 16% 6% 
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toegang tot online toepassingen. < Een voorbeeld van typisch gebruik van een 

digibord, in dit geval met specifieke software Coach, wordt getoond in de video bij 

case 53 > 

50% van de docenten werkt met specifieke software. Dit is een verzameling van – 

meestal vakdiscipline gebonden - software die wordt ingezet voor uiteenlopende 

zaken. Voor bepaalde toepassingen is extra hardware nodig zoals technisch Lego of 

Arduino3. De extra hardware wordt voor specifieke toepassingen gebruikt. Het kan 

hier gaan om een tekenprogramma voor het maken van constructie tekeningen of 

een statistiek programma waarmee leerlingen opdrachten moeten uitvoeren. 

Docenten zetten veel verschillende software in voor doelen die uiteenlopen van 

gemak tot inzichtelijker maken van de leerstof. < Een voorbeeld van typisch gebruik 

van extra hardware wordt getoond in de video bij case 21 > 

De DLWO zorgt ook voor gemak in de taakuitvoering van de docenten, omdat 

leerlingen planningen, uitleg etc. online kunnen vinden. Daarnaast noemen docent 

het voordeel dat zij via de DLWO kunnen zien hoe leerlingen hun huiswerk maken.  

D O E L  (B E O O GD  EF F E C T)  V AN  IC T  TO E P A S S IN G EN  

 

 

 

F IGUUR 11: FREQUENTIEVERDELING VAN HET DOEL (HET DOOR DE BÈTA DOCENTEN BEOOGD EFFECT) 

VAN DE INZET VAN ICT  IN HUN ONDERWIJS 

Docenten geven als een van de doelen van de inzet van ICT in hun lessen aan dat zij 

met behulp van ICT hun onderwijs aantrekkelijker en effectiever willen maken. Dit 

                                                                 

3 Een met de PC programmeerbare besturingseenheid waarop meetinstrumenten en robots 

robotcomponenten kunnen worden aangebracht om eenvoudige robots te bouwen en 

programmeren. http://www.arduino.cc/  
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wordt volgens hen ondermeer bereikt doordat de lessen inzichtelijker worden door 

het gebruik van onder andere applets en filmpjes.  

Daarnaast is gemak m.b.t. de eigen taakuitoefening een belangrijke reden voor de 

betrokken docenten om ICT te gebruiken. De docenten geven aan dat het 

implementeren van ICT veel tijd kost maar dat als lessen eenmaal opgezet zijn ze 

het jaar daarna deze lessen gemakkelijk hergebruikt kunnen worden. Ook het feit 

dat ICT inzicht geeft in hoe leerlingen werken en hoever ze zijn met de leerstof 

maakt duidelijk waar de focus van de lessen moet liggen. Dit is ook een reden die 

docenten opgeven om via de DLWO het huiswerk van leerlingen controleren.  

Een effect van ICT gebruik dat veel leraren opmerken is een verandering in hun 

eigen rol en in de rol van de leerlingen. Zij zien zichzelf door het gebruik van ICT 

meer als coach gaan opereren terwijl de leerlingen meer zelfstandig aan de slag 

gaan en daarbij zijn eigen leerproces mede stuurt en reguleert. Een ander effect dat 

leraren zien is dat leerlingen plezier beleven aan het gebruik van ICT en dat het 

motiverend voor hen werkt. 

O V E R W E G IN G EN  V O O R  IC T  G EB R U IK  

 

 

F IGUUR 12:  FREQUENTIEVERDELING OVER DE DIVERSE TYPEN OVERWEGINGEN VAN DE BÈTA 

DOCENTEN OM ICT  IN HUN ONDERWIJS TE GEBRUIKEN 

Vanuit de StoryLines kwamen vooral middelen vanuit school (hardware, software 

netwerk, ondersteuning, ….) en de toename van de hoeveelheid beschikbaar 

lesmateriaal naar voren als motivatie voor het toenemende gebruik van ICT. Bij de 

beoordeling van de films en interviews blijken veel docenten ook didactische 

overwegingen te hebben. Het gaat hierbij vooral om het activeren van leerlingen en 

de wens het inzicht in de stof bij de leerlingen te verhogen.  
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HOLISTISCHE ANALYSE VAN DE CASES:  DOCENT TYPEN 

NAAR ICT  GEBRUIK  

Door een holistische case-gewijze analyse op de StoryLines en interview data zijn de 

deelnemende docenten door de onderzoekers in samenspraak in drie gebruikstypen 

ingedeeld. Deze typen kunnen als volgt beschreven worden: 

� Gebruikstype 1 (ondersteunend ICT gebruik): (35%) Deze ICT-gevorderde 

bètadocenten gebruiken ICT vooral als ondersteuning van de ‘klassieke’ les. Ze 

geven uitleg met behulp van een digitale presentatie en sommige docenten 

zetten ICT daarnaast in om leerlingen wat actiever te krijgen in de lessen. < Een 

voorbeeld van gebruikstype 1 wordt getoond in de video bij case 10 > 

� Gebruikstype 2 (activerend ICT gebruik): (35%) Deze ICT-gevorderde 

bètadocenten maken op een meer veelzijdige manier gebruik van ICT. Naast dat 

ze ICT gebruiken voor uitleg en het activeren van leerlingen, gebruiken ze het 

soms ook om feedback te geven, te differentiëren of het leerproces van 

leerlingen te bewaken. < Een voorbeeld van gebruikstype 2 wordt getoond in 

de video bij case 25 > 

� Gebruikstype 3 (veelzijdig ICT gebruik): (30%) Deze ICT-gevorderde 

bètadocenten maken op een veelzijdige manier gebruik van ICT, ze maken 

leerlingen actief, en begeleiden c.q. bewaken het leerproces en geven leerlingen 

feedback waarbij ze ICT gebruiken. Deze docenten hebben een bredere visie 

ontwikkeld op ICT gebruik en hebben een didactische onderbouwing. < Een 

voorbeeld van gebruikstype 3 wordt getoond in de video bij case 2 > 

Om de validiteit van deze door een holistische benadering verkregen docenttypen 

verder te onderbouwen is een statische clusteranalyse (Wards method, Euclidian 

distance) gedaan op alle variabelen uit StoryLines en interviews en cases. De uit de 

holistische analyse bepaalde gebruikstypen, en de gevonden clusters blijken sterk 

overeen te komen (r=.77; p<.001). Een kruistabel laat zien dat de resterende 

verschillen vooral voortkomen uit een iets andere indeling met betrekking tot de 

typen 1 en 2. De verschillen in correlatie zitten vooral bij de rol van de leerling en de 

rol van de docent die in de holistische analyse zwaar hebben meegewogen. 

Gebruikstype volgens holistische analyse 

Type volgens statistische analyse  

Totaal 1 2 3 

Gebruikstype 1 (ondersteunend ICT gebruik) 12 5 0 17 

Gebruikstype 2 (activerend ICT gebruik) 8 9 0 17 

Gebruikstype 3 (veelzijdig ICT gebruik) 0 2 13 15 

Totaal 20 16 13 49 

TABEL 2:  OVERZICHT VAN DE INDELINGEN VAN DEELNEMENDE DOCENTEN VOLGENS GEBRUIKSTYPE 

VOLGENS DE HOLISTISCHE ANALYSE EN VOLGENS DE STATISTISCHE CLUSTERANALYSE,  EN HUN 

ONDERLINGE RELATIE. 

De verschillen in correlatie zitten vooral bij de rol van de leerling en de rol van de 

docent die in de holistische analyse relatief zwaar hebben meegewogen. De 
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gewogen Kappa coëfficiënt die rekening houdt met het ordinale karakter van de 

categorieën is 0.65 wat duidt op een goede overeenkomst tussen beide 

indelingsmethoden. Dat wordt ook geïllustreerd door Bijlage 2 die een overzicht 

geeft van de gemiddelde waarden van de diverse uitvoeringsvariabelen en 

vragenlijstscores de binnen de (holistische) gebruikstypen.  

ANAL YS E V A N V RAGE NL I JS TE N E N HUN S A ME NHA NG ME T ICT  

GEB RUI K  

In de vragenlijst zijn een aantal instrumenten gebruikt: de WCQ, TPACK, en twee 

schalen die betrekking hebben op de gepercipieerde relevantie van ICT in het 

onderwijs en de angst/nervositeit voor het gebruik van ICT. Vanwege het relatief 

lage aantal deelnemers is gecontroleerd of binnen de verzamelde sample van ICT-

gevorderde bètadocenten de schalen voldoende betrouwbaar zijn. In onderstaande 

tabel is te zien dat alle schalen, met uitzondering van PCK (0.61), ook binnen het 

sample boven de 0.7 scoren. We hebben daarom geen redenen om af te wijken van 

de theoretische vastgestelde schalen.  

 Variabele Alfa 

(sample) 

Score 

(sample) 

 

SD 

Benchmark 
1
 

(n=62 / 124) 

 

SD 

 

t-test 

WCQ Investigation 0,887 2,96 0,65 2,6 0,6 3,0** 

Personal relevance 0,844 3,75 0,60 3,6 0,5            ns 

Uncertainty 0,847 3,13 0,71 2,9 0,6            ns 

Shared control 0,714 3,60 0,42 3,7 0,5            ns 

Negotiation 0,788 3,45 0,59 3,1 0,7 2,8* 

Loose control 0,872 3,44 0,87 3,1 0,7 2,3* 

TOTAAL  20,33 1,60 19 1,48 5,2*** 

TPACK TK 0,867 3,99 0,58 3,67 0,55 3,4** 

PCK 0,609 4,08 0,58 3,63 0,65 4,23** 

TCK 0,849 3,90 0,51 3,84 0,53            ns 

TPK 0,712 3,91 0,53 4,15 0,44 -3,05** 

TPCK 0,794 4,01 0,56 3,97 0,52            ns 

TOTAAL  19,89 1,24 19,26 1,21 3,06** 

Relevantie van ICT 0,841 3,98 0,70    

Angst/nervositeit bij ICT gebruik 

in de les 

0,918 1,51 0,68    

1
  Voor WCQ Voorbraak et al. 2011, voor TPACK Schmidt et al. 2009 

TABEL 3:  DE SCORES VAN DE BÈTADOCENTEN IN DIT ONDERZOEK VERGELEKEN MET DE SCORES OP 

DEZELFDE VRAGENLIJKSTEN VAN BÈTADOCENTEN IN ANDERE ONDERZOEKEN. S IGNIFICANTIES Z IJN ALS 

VOLGT AANGEDUID:  * P<5%;  ** P<1%; ***  P<0.1% 

De gemiddelde leeftijd van de steekproef is 44 jaar wat lager is dan de gemiddelde 

leeftijd van docenten in Nederland (Satmos, 2011). Net als het corps van bèta 

docenten zijn het overwegend mannen. Het opleidingsniveau lijkt representatief 

(47% tweedegraads via HBO, 14% eerstegraads via HBO, 27% eerstegraads 

universitair, en 12% anders). 
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De gemiddelde scores van de deelnemende ICT-gevorderde bèta docenten op de 

constructivistische WCQ variabelen zijn hoger dan het benchmark van ‘gemiddelde’ 

Nederlandse bètadocenten (Voorbraak et al., 2011).  

De gemiddelde scores op de TPACK variabelen verschillen van die van de (Canadese) 

benchmark. Zowel de technische kennis (TK) als de ‘klassieke’ pedagogische cotent 

knowledge (PCK) ligt hoger dan de benchmark. Maar dat is niet het geval ten 

aanzien van de íntegratieve kennissoorten. Met betrekking tot TPK wordt zeer 

duidelijk onder de benchmark gescoord. 

Noch ten aanzien van de WCQ variabelen noch ten aanzien van de TPACK variabelen 

zijn er correlaties gevonden met leeftijd, onderwijservaring en geslacht, met 

uitzonder van de WCQ variabele ‘loose control’ waarop vrouwen significant lager 

scoren. Daarnaast blijkt er een significante positieve correlatie (r=0.33, p<0.05) te 

bestaan tussen de leeftijd van docenten en de mate van angst/nervositeit ten 

aanzien van het gebruik van ICT in het onderwijs. Er is mogelijk een tendens dat 

oudere docenten wat minder (technische) TPACK kennis hebben en wat lager 

scoren op de constructivisme vragen.  

Het totaalbeeld is dat van relatief jonge  bètadocenten met zeer goede technische 

kennis en sterk in constructivistische zin ontwikkelde pedagogische content 

knowledge (PCK), maar waarbij de onderlinge integratie van die beiden duidelijk (bij 

de benchmark) achterblijft.  

DOC E NT C OM PETE NTIE PR OF IE L E N O P B ASI S  V AN DE  V RAGE NL I JST-

GEGE VE NS  

Door middel van clusteranalyse (Wards method, Euclidean distance) op 

schaalvariabelen uit de TPACK en WCQ vragenlijst, is onderzocht in hoeverre er 

typen van docenten konden worden gevonden die zich van elkaar onderscheiden in 

onderwijsvisie en hun competenties ten aanzien van de inzet van ICT in het 

onderwijs. Er zijn twee typen van docenten gevonden:  

� Competentietype A (Algemeen):  Geen opvallend hoge score voor een der beide 

lijsten, geen correlatie tussen TPACK-schalen en WCQ schalen. 

� Competentietype B (Constructivistisch): een relatief hoge score op een aantal 

van de  WCQ-items en op alle TPACK-items; en binnen deze groep een 

significante negatieve correlatie tussen WCQ scores en TPACK scores. Ook 

scoort groep B significant lager op de variabele angst. 

Bijlage 3 geeft van de gemiddelde waarden van de diverse uitvoeringsvariabelen en 

vragenlijstscores per competentietype. Op de categorieën uit het categorieën 

systeem zijn er geen significante verschillen tussen A en B behalve in het gebruik 

van digiborden. Deze worden door competentietype B significant vaker gebruikt. De 

doelen, middelen en manieren van ICT inzet lijken dus nagenoeg niet tussen deze 

competentietypen te verschillen.  
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GEVONDEN VERBANDEN  

VE RBA NDE N T US SE N ICT  GE BR UIK ,  TPACK-SC ORE  E N WCQ-

SC ORE  

In onderstaande ‘conceptmap’ zijn alle gevonden statistische verbanden 

weergegeven tussen de schalen uit de beide vragenlijsten en het gebruik van ICT. 

Daarbij is ‘gebruik’ het gebruik zoals docenten dat rapporteren in de vragenlijst. 

Hierin wordt gevraagd naar de frequentie van ICT gebruik en hoe vaak zij ICT op een 

bepaalde manier inzetten of in willen zetten. De rode lijnen geven negatieve 

verbanden aan en hoe dikker de lijn hoe sterker het verband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De significante verbanden zijn: 

� Docenten die hoog scoren op alle TPACK schalen en dus hoge technische, 

pedagogische en didactische kennis hebben en daarnaast deze kennis met 

elkaar kunnen integreren hebben minder last van angst en nervositeit tijdens 

het lesgeven met ICT. Dit blijkt uit een sterke negatieve (r=-.35; p<0.05) 

correlatie tussen angst/nervositeit over ICT gebruik en alle TPACK schalen. 

� Docenten die hoog scoren op alle TPACK schalen en dus hoge technische, 

pedagogische en didactische kennis hebben en daarnaast deze kennis met 

elkaar kunnen integreren geven aan vaker lessen met ICT te bedenken. Dit blijk 

FIGUUR 13: RELATIES TUSSEN ‘PERSOONLIJKE KENMERKEN’: TPACK,  WCQ, ANGST,  GEBRUIK EN 

RELEVANTIE VOOR ZOVER SIGNIFICANTE (5%) CORRELATIES ZIJN GEVONDEN 
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uit een sterke positieve (r=0.31; p<0.05) correlatie tussen het TPACK model en 

het zelf bedenken van lessen met ICT.  

� Docenten die hoog scoren op technische kennis binnen het TPACK model 

gebruiken vaker ICT dan docenten die lager scoren op deze schaal. Dit blijkt uit 

een sterk positieve (r=0.31; p<0.05) correlatie van de frequentie van ICT gebruik 

met de TK schaal. 

� Docenten die hoog scoren op geïntegreerde pedagogische en vakinhoudelijke 

kennis geven aan vaker ICT te gebruiken dan docenten die hier lager op scoren. 

Dit kan geconcludeerd worden uit een positieve correlatie (r=0.28; p<0.05) van 

de frequentie van ICT gebruik met de PCK schaal.  

� Docenten die hoog scoren op geïntegreerde kennis van technische, 

pedagogische en vakinhoudelijke kennis geven vaker aan dat ze leerlingen zelf 

met ICT op onderzoek laten gaan. Dit kan geconcludeerd worden uit een 

positieve correlatie (r=0.30; p<0.05) van de TPCK schaal met de frequentie 

waarmee leerlingen zelf iets mogen bedenken met ICT.  

� Docenten die hoger scoren op de open constructivistische schalen (loose 

control, negotiation en investigation) geven vaker aan dat ze leerlingen zelf met 

ICT op onderzoek laten gaan. Er is een sterke correlatie (r>0.31; p<0.05) tussen 

deze open constructivisme schalen en de frequentie waarmee leerlingen zelf 

iets met ICT mogen proberen en met de mate waarin de docent samen met de 

leerlingen met ICT als hulpmiddel.  

� De mate waarin docenten verantwoordelijkheden met hun leerlingen delen 

hangt samen met de frequentie waarin leerlingen samen met hun docent met 

ICT werken. Er is een sterke correlatie (r=0.34; p<0.05) tussen de variabele 

‘shared control’ en het samen met leerlingen met ICT werken. 

� Zowel de mate waarin docenten verantwoordelijkheden met hun leerlingen 

delen, als de mate waarin het gegeven onderwijs aansluit bij de alledaagse 

buitenschoolse beleving van leerlingen, hangen negatief samen met de 

angst/nervositeit van de docent. Er is een negatieve relatie (r<0.29; p<0.05) 

tussen de ‘personal relevance’ en ‘shared control’ schalen en de variabele angst.  

� Angst/nervositeit heeft ook een negatieve samenhang (r=-0.29; p<0.05) op de 

frequentie waarmee leerlingen zelf iets met ICT mogen proberen en een sterke 

negatieve correlatie (r=-0.35; p<0.05) met de frequentie waarmee docenten 

samen met leerlingen ICT gebruiken.  

� Er wordt geen samenhang gevonden tussen de mate waarin ICT-gevorderde 

bètadocenten een constructivistische opvatting hebben en de mate waarin zij 

technische, pedagogische of vakinhoudelijke kennis bezitten. Daarnaast is er 

geen enkel significant verband gevonden tussen de mate waarin docenten ICT 

relevant vinden voor het onderwijs, en de overige variabelen. Wel scoren alle 

respondenten hoog op deze variabele. 

� Ook blijkt er een positieve correlatie te zijn tussen de leeftijd van docenten en 

de mate waarin zij last hebben van angst en nervositeit. R= 0,33 en p<0.05.  



Eindhoven School of Education, TU/e 

Onderzoek naar de wijzen van gebruik van ICT door bètadocenten en hun duiding  31 

VE RBA NDE N BI NNE N D E C OM PE TE NTIET YPE N  V AN  DOC E N TE N  

De bovenstaande analyse is ook uitgevoerd binnen subgroepen van respondenten 

met Competentietype A (Algemeen) respectievelijk Competentietype B 

(Constructivistisch). 

Binnen de subgroep van docenten met Competentietype A (Algemeen) worden 

relaties gevonden tussen de direct aan techniek gekoppelde TPACK-componenten 

(TK, TCK, TPK en TPCK) en aard van het ICT gebruik (Figuur 14). En wel zodanig dat 

naar mate een docent hoger scoort op deze TPACK componenten zij vaker hun 

leerlingen zelf met ICT op onderzoek laten gaan. Deze verbanden zijn sterker dan 

voor de groep als geheel.  

F IGUUR 14:  RELATIES TUSSEN ‘PERSOONLIJKE KENMERKEN’: TPACK,  WCQ, ANGST,  GEBRUIK EN 

RELEVANTIE VOOR ZOVER SIGNIFICANT (5%) CORRELATIES ZIJN GEVONDEN BINNEN DE SUBGROEP VAN 

DOCENT MET COMPETENTIETYPE A  (ALGEMEEN).  DE GEVONDEN CORRELATIECOEFFICIENTEN EN DE

OVERSCHRIJDINGSKANSEN ZIJN AANGEGEVEN IN DE FIGUUR. 
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Het gebruik van ICT om de leerlingen zelf op onderzoek te laten uitgaan hangt 

positief samen met het idee dat kennis tot stand komt in de samenspraak tussen 

docenten en leerlingen (negotiation). Het idee dat ´kennis niet vaststaand is’(maar 

zich ontwikkelt (uncertainty) hangt positief samen met de frequentie van het 

gebruik van ICT. Het algemene beeld voor docenten met algemene competentie 

type, vooral de technische TPACK componenten samen hangen met een ICT gebruik 

waarbij leerlingen meer zelfstandig en samen aan dingen werken. Er wordt geen 

relatie tussen TPACK score en constructivisme-score gevonden. Wel ligt er een 

negatief verband tussen ´angst´ en leerlingen samen laten werken.  

Binnen de subgroep van docenten met Competentietype B (Constructivistisch) 

wordt geen relatie gevonden tussen de diverse TPACK componenten en ICT gebruik 

(Figuur 15).  

F IGUUR 15:  RELATIES TUSSEN ‘PERSOONLIJKE KENMERKEN’:  TPACK, WCQ, ANGST,  GEBRUIK EN 

RELEVANTIE VOOR ZOVER SIGNIFICANTE (5%) CORRELATIES ZIJN GEVONDEN BINNEN DE SUBGROEP 

VAN DOCENT COMPETENTIETYPE B  (CONSTRUCTIVISTISCH).  DE GEVONDEN 

CORRELATIECOEFFICIENTEN EN DE OVERSCHRIJDINGSKANSEN ZIJN AANGEGEVEN IN DE FIGUUR.  
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Binnen deze groep van respondenten hangen met name de direct 

onderwijsleerproces gerelateerde constructivistische subschalen samen met de aard 

van het ICT gebruik. Dat wil zeggen dat een hoge score op de constructivistische 

subschalen samen hangt met het zelfsturend laten samenwerken met behulp van 

ICT. Het laten deelnemen van de leerlingen in de sturing van het 

onderwijsleerproces (shared control) hangt ook duidelijk samen met de wensen van 

deze docenten ten aanzien van het gebruik van ICT. Het laten deelnemen van 

leerlingen in de sturing van het leerproces (shared control) en het idee dat kennis 

tot stand komt in de samenspraak tussen docenten en leerlingen (negotiation) 

wordt door deze docenten verbonden met hun opvatting van de relevantie van ICT 

voor het onderwijs. Opvallend is verder dat er een duidelijk negatief verband wordt 

gevonden tussen de onderwijsleerproces gerelateerde constructivistische 

subschalen, en alle TPACK componenten met uitzondering van de meest 

geïntegreerd component PTCK. Opvallend is dat het idee dat het in het onderwijs 

gaat om het aansluiten bij en het genereren van kennis die aansluit bij de alledaagse 

buitenschoolse ervaringen, samenhangt met minder angst voor ICT gebruik in het 

onderwijs.  

Het algemene beeld dat hieruit naar voren komt is dat voor docenten met een sterk 

constructivistische overtuiging en ambities, ICT door hen als relevant wordt herkend 

en in het onderwijs ingezet juist om daaraan vorm te geven. Dat wil zeggen dat zijn 

de ICT middelen inzetten om vorm te geven aan het ´samenwerkend ontdekken en 

construeren van kennis met een persoonlijke relevantie, ook buiten de lessen´. Het 

lijkt er op dat deze docenten de meeste TPACK-items niet bij hun visie vinden 

passen. 

VE RBAN DE N TU SSE N GE BR UIK STYPE  E N C OMPE TE NTIETY PE N  

Tabel 4 geeft een ‘crosstab’ van de verdeling tussen gebruikstypen en 

competentietypen.  

Competentieprofielen 

Gerapporteerde/waargenomen ICT gebruik 

Gebruikstype 1 

(ondersteunend ICT 

gebruik) 

Gebruikstype 2 

(activerend ICT 

gebruik) 

Gebruikstype 3 

(veelzijdig ICT 

gebruik) 

Competentietype A 

(Algemeen) 

 6  12  8 

Competentietype B 

(Constructivistisch) 

 11  5  7 

TABEL 4: CORRELATIES TUSSEN COMPETENTIETYPEN EN TYPEN VAN ICT  GEBRUIK.   

Toetsing laat zien dat op basis van deze typologie er geen statistisch verband wordt 

gevonden tussen de aard van het ICT gebruik en de kennis en opvattingen van de 

bètadocenten (Chi
2
 = 4.252). 
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INTE GR AL E  S TATI S TI SC HE  ANAL Y SE  

In de onderstaande conceptmap zijn alle relaties tussen enerzijds de diverse volgens 

het categorieën systeem van Bijlage 1 geclassificeerde opmerkingen uit StoryLines, 

films en interviews, en anderzijds de vragenlijst scores.  

Figuur 16 geeft een overzicht van relaties tussen enerzijds het wat, hoe, doel en 

overwegingen voor ICT gebruik en anderzijds TPACK, Constructivisme, Gebruik, 

Angst en relevantie. Alleen significante relaties zijn aangegeven, en de onderlinge 

relaties tussen de vragenlijstvariabelen die al in de Figuur 13, Figuur 14 en Figuur 15 

zijn weergegeven, zijn voor de duidelijkheid weggelaten. Hieronder volgt een 

nadere beschrijving van de diverse relaties, Bijlage 4 geeft een opsomming van alle 

relaties. 

In de veelheid van gevonden relaties lijkt moeilijk een patroon te herkennen. De 

relatie tussen kennis en overtuigingen en gedrag (TPACK en WCQ) enerzijds en de 

inzet van ICT in de bèta les anderzijds blijken zwak te zijn.  

In Figuur 16 vallen wel de negatieve relaties rondom de variabele ‘softwarepakket’ 

op, die er op lijken te duiden dat de software over het algemeen te weinig ruimte 

geeft aan het zelf laten werken van leerlingen, iets waarover een duidelijke wens 

bestaat onder (een deel van) de docenten. 

F IGUUR 16:  OVERZICHT VAN RELATIES TUSSEN ENERZIJDS HET WAT,  HOE,  DOEL EN OVERWEGINGEN

VOOR ICT  GEBRUIK EN ANDERZIJDS TPACK, CONSTRUCTIVISME, GEBRUIK, ANGST EN RELEVANTIE 

VOOR ZOVER SIGNIFICANTE (5%)  CORRELATIES ZIJN GEVONDEN 
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Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een nuancering ten aanzien van het belang van 

het begrijpen door de leerlingen van de aard van kennis als voorlopig (uncertainty) 

omdat hier een duidelijke relatie ligt met ´het expliciet rekening willen houden met 

verschillen tussen doelgroepen´, iets dat ook weer lijkt samen te hangen met 

uitspraken hierover in de TPACK vragenlijst.  

Rondom het idee van het gebruik van ICT ‘voor de afwisseling’ vinden we 

verschillende negatieve relaties die er op duiden dat dit idee botst met een aantal 

meer constructivistische opvattingen en (ICT) lespraktijken zoals: het idee van het 

(principieel) ‘het voorlopige karakter van kennis’ (uncertainty), het gebruik van ICT 

om juist het inzicht in de stof te versterken, en het leerlingen zelf dingen laten 

uitzoeken. Van de meeste van deze factoren zagen we eerder dat zij voor docenten 

met Competentietype B (Constructivistisch) onderling en met deze overtuiging en 

ambitie positief samenhangen. Dit zou kunnen duiden op een zekere ‘controverse’ 

met de meer lichtvoetige en pretentieloze inzet van ICT ‘ter afwisseling’  

Het idee dat ´kennis wordt bereikt door dat leerlingen en docent daarover in een 

interactief proces blijkt positief samen te hangen met het idee dat ICT helpt het 

rendement te verhogen en bijdraagt aan het gemak voor docenten, wat ook weer 

duidelijk samenhangt met de gepercipieerde relevantie van ICT in het onderwijs.  

Het idee dan docent en leerling rollen schuiven door het gaan gebruiken van ICT 

hangt negatief samen met PCK uit de TPACK lijst.  

Het soort ICT ten slotte, en de daarmee opgedane ervaringen hangen sterk samen 

met de wensen over hoe ICT in de toekomst te gaan gebruiken en deels ook met de 

frequentie (intensiteit) van het ICT gebruik. 

Een vergelijking van ICT gebruik tussen de competentietypen A en B laat alleen zien 

dat digiborden veel vaker worden gebruik door docenten met Competentietype B 

(Constructivistisch). Een analyse van het type verbanden zoals weergeven in Figuur 

16 voor de beide competentietypen afzonderlijk levert vooral op dat tussen de 

competentietypen andere wensen bestaan m.b.t. het gaan gebruiken van ICT. 

Binnen Competentietype A (Algemeen) hangt de wens om veel ICT in het onderwijs 

te gaan gebruiken vooral samen met het ‘vervangend’ gebruiken van ICT, wensen 

over beschikbaarheid van software en ondersteuning vanuit school, en de 

overtuiging dat het gebruik van ICT de didactiek en de rolverdeling tussen docent en 

leerlingen sterk zal doen veranderen. Binnen de groep docenten van 

Competentietype B (Constructivistisch) zijn deze relaties niet gevonden. Bij hen 

hangt de wens om veel ICT in het onderwijs te gaan gebruiken samen met 

toepassingswijzen waarbij ICT de feedback en het bewaken van het leerproces van 

de leerlingen ondersteunt. Ook de inzet van Quizzes, extra soft- en hardware en  

digitale (diagnostische toetsten) hangt binnen deze groep samen met een hoge 

score op de constructivisme schalen. 
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CONCLUSIE  

Bij het trekken van conclusies zijn de uitkomsten van de verschillende analyses en 

benaderingswijzen aan elkaar verbonden zodat de verschillende perspectieven 

elkaar kunnen versterken. Eerst wordt per onderzoeksvraag een conclusie 

geformuleerd. Vervolgens één algemene conclusie over de manier waarop 

gevorderde bèta docenten ICT in hun onderwijs inzetten en wat mogelijk 

onderliggende factoren en mechanismen zijn. 

CONCLUSIES PER ONDERZOEKSVRAAG  

1.  W A T P A S S E N  B È TAD O C EN T EN  A AN  ICT  TO E IN  D E  K L AS ,  H O E D O EN  Z E  

D AT EN  W EL K E O V E R W E G IN G EN  ( W A A R O M ) ,  O P V AT T IN G EN  E N  

ER V A R I N G E N  S P EL E N  D A A R B I J  EEN  R O L?   

Gevorderde ICT bètadocenten passen een variëteit aan ICT middelen toe. In 

volgorde van geobserveerde frequentie: diverse digibord gerelateerde toepassingen 

(presentaties, applets filmpjes), (vak)specifieke toepassingen, DLWO, en 

toetsen/quizzes. De overwegingen die een rol spelen zijn in volgende van aflopende 

frequentie: gemak, het bevorderen van enthousiasme bij leerlingen en het 

verdiepen van het inzicht van de leerlingen. Deze algemene categorieën hebben per 

case hun eigen specifieke invulling kunnen hebben zoals: inzicht kan dus zijn 

’ruimtelijk inzicht in driedimensionale figuren’ door een in 3D te manipuleren 

model, maar ook ‘conceptueel inzicht’ door het maken van een concept map op de 

computer. 

Eerdere positieve ervaringen zijn stimulerend voor het verder in gaan zetten van 

ICT. Een element van gemak wordt onder andere genoemd dat door ICT het 

voorbereidingswerk niet steeds opnieuw hoeft te worden gedaan. Doorslaggevend 

– in de zin van een noodzakelijke voorwaarde - voor het gaan gebruiken van ICT in 

de les is de beschikbaarheid van goede middelen. Het onderzoek heeft geen zicht 

opgeleverd op de motieven/ambities die in positieve zin tot het gaan gebruiken van 

ICT in het onderwijs hebben aangezet – we komen hier in de discussie op terug. 

Onderwijsopvattingen (constructivisme) hangen niet samen met de frequentie van 

het gebruik van ICT, maar wel in met de aard en bedoelingen er van. 

Constructivistisch ingestelde docenten gebruiken ICT vaker in toepassingen en 

arrangementen waarbij de leerlingen ‘iets zelf proberen’, samen werken, of 

gedeeltelijk zelfsturend werken. Dit effect is eigenlijk alleen sterk bij docenten met 

een uitgesproken constructivistische opvatting. 

2.  W A T I S  D E R O L  V AN  K E N N IS  EN  O P V A T T IN G EN  V AN  D O CEN TE N  V AN  

T EC H N O L O G I E ,  D ID A C T I EK  EN  V AK I N H O U D EN  (TPACK)  B I J  H E T  W AT ,  

H O E EN  W A AR O M V AN  H E T TO E P A S S E N  V AN  IC T  D O O R  B È T AD O CEN T EN ?  

Het onderzoek heeft zich gericht op bèta docenten die al meer of minder ICT in hun 

onderwijs gebruiken. Deze groep is niet representatief voor ‘de Nederlandse bèta 

docent’.  De onderzoeksgroep wordt gekenmerkt door een relatief jonge leeftijd, 

een zeer goede technische kennis en sterk in constructivistische zin ontwikkelde 
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‘pedagogical content knowledge’ (PCK). Maar ook door een relatief zwakke 

onderlinge integratie van deze beide kennistypen (zie Tabel 3).  

Binnen deze groep van gevorderde ICT bètadocenten is de betekenis van die toch al 

hoge TPACK-scores voor het ICT gebruik beperkt en eigenlijk alleen aanwezig voor 

docenten van het Competentietype A (Algemeen). Zelf op dit hoge kennisniveau 

heeft een relatieve zwakke c.q. ongeïntegreerde technische kennis een globale 

remmende werking heeft op ICT gebruik en vooral op de inzet voor 

constructivistisch georiënteerd onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in een reeks van 

gevonden samenhangen: TK en TCK hebben vooral samenhang op de mate waarin 

ICT wordt toegepast. TPCK heeft enige samenhang met het zelf laten werken van 

leerlingen. De algemene TPACK score hangt positief samen met het creatief zelf 

bedenken van ICT lessen. 

Onderwijsopvattingen hebben een beperkte invloed op ICT gebruik door de ICT-

gevorderde bèta docenten op de aard van het ICT gebruik maar niet de 

frequentie/intensiteit van het ICT gebruik. Er is een samenhang tussen een 

constructivistische onderwijsopvatting en de aard van het gebruik van ICT in de les 

maar alleen bij docenten van de subgroep ‘Competentietype B (Constructivistisch)’. 

Dat wil zeggen bij docenten met een zeer geprononceerde constructivistische 

onderwijsopvatting (zie Figuur 15).  

Onderwijsopvattingen worden niet genoemd als initiërend voor het gaan gebruiken 

van ICT in de les. Het hypothetische beeld ‘dat docenten ICT gaan gebruiken omdat 

zij daarmee hun (constructivistische) onderwijsopvatting beter in hun onderwijs 

denken te kunnen vormgeven´, vind geen ondersteuning. Wel is het zo dat het 

vergroten van enthousiasme, participatie, betrokkenheid en inzicht bij de leerlingen 

naar voren komt als een ‘major concern’ voor betrokken bèta docenten, en dat dit 

‘concern’ een motief kan zijn om ICT middelen te willen gaan gebruiken (zie pag. 5). 

Hoewel dit ook precies de vragen zijn waarop het constructivisme een antwoord wil 

zijn, kan toch niet gezegd worden dat een ‘constructivistische onderwijsopvatting’ 

docenten er toe aanzet om ICT in het bèta onderwijs te gaan gebruiken. Mogelijk 

dat de ervaring dat bij leerlingen bij dergelijk onderwijs enthousiaster en meer 

betrokkenen worden, en meer inzicht ontwikkelen zulk ICT gebruik verder 

bevorderen. Er lijkt eerder sprake van een hand in hand gaan op basis van een 

analoge kijk op de problemen en uitdagingen in het bèta onderwijs (zie ook Levin 

and Wadmany, 2006) waarbij docenten ‘aanvliegen’ vanuit hun praktische concerns 

en niet zozeer vanuit theorie geëxpliciteerde overtuigingen. 

3.  HO E P E R C IP I Ë R EN  D O CEN T EN  H U N  IN Z E T V AN  IC T  IN  TE R ME N  V AN  

B R U IK B AA R H E I D  EN  W AN N EE R  W E E G T IC T  G EB R U IK  O P  T E G EN  D E  

K O ST EN ?   

Alle ICT-gevorderde bètadocenten vinden ICT erg relevant voor het onderwijs. Er is 

geen sprake van het kritiekloos of coûte que coûte toepassen van ICT middelen. 

Onderlinge verschillen in gepercipieerde relevantie hebben geen relatie met het 

eigenlijke ICT gebruik. De relevantie wordt vooral verbonden met: ‘gemak voor de 

docent’, ‘het bevorderen van inzicht bij de leerlingen’ en ‘het versterken van de 



Eindhoven School of Education, TU/e 

Onderzoek naar de wijzen van gebruik van ICT door bètadocenten en hun duiding  38 

interactie met de leerlingen en het bevorderen van hun motivatie, enthousiasme en 

betrokkenheid’. Dit lijken ook de belangrijkste opbrengsten te zijn die hen bij het 

gebruik van ICT voor ogen staan. 

Aan de kant van de door de docent gepercipieerde ‘kosten’ wordt duidelijk dat de in 

de onderzoeksvraag gebruikte metafoor niet helemaal toereikend is. De docenten 

beschrijven de relaties tussen inzet, bruikbaarheid en ‘kosten’ als een zich in de tijd 

ontwikkelend proces, waarbij het niet zo zeer gaat om het opmaken van een balans 

van opbrengst en kosten. Er wordt een reeks afwegingen gemaakt met betrekking 

tot bijvoorbeeld ook haalbaarheid, hanteerbaarheid, realiseerbaarheid, 

enthousiasme bij de leerlingen, zelfvertrouwen, persoonlijke professionele 

voldoening en risico’s. We komen hier verderop op terug. 

Beschikbaarheid en bruikbaarheid komen zeer duidelijk naar voren als cruciaal voor 

het ICT gebruik in de les, vooral als voorwaardelijk. Ook omdat ruime collectie 

beschikbare en gevarieerde software de kans vergroot dat een docent kennismaakt 

met een ICT toepassing die hem aanspreekt. Angst/nervositeit/onzekerheid m.b.t. 

het gebruik van ICT in de les heeft ook binnen deze onderzoeksgroep van ICT-

gevorderde bètadocenten een remmende invloed (Figuur 13) vooral ten aanzien van 

ICT gebruik voor constructivistisch georiënteerd onderwijs waarbij leerling min of 

meer zelfstandig gezamenlijk aan persoonlijk relevante projecten werken. Dat lijkt 

minder het geval voor docenten met Competentietype B (Constructivistisch). 

4.  W EL K E E R V A R IN G EN  ME T  ICT  Z I JN  V O R M E N D  V O O R  D E K EN N IS  E N  

O P V AT T IN G EN  V AN  B ÈT AD O CEN T EN  O V ER  T E CH N O L O G I E ,  D I D A C T IEK  E N  

V AK IN H O U D EN  (T PACK)  EN  H U N  O P V A TT IN G EN  O V ER  B R U IK B A A R H E I D  

V AN  ICT ?   

Ten aanzien van het gebruik van ICT in de lessen door ICT-gevorderde bètadocenten 

zijn bepalende ervaringen: falende techniek of software (negatief), het zien van 

enthousiasme en toegenomen participatie/inzet van de leerlingen (positief), de 

perceptie van een toegenomen inzicht bij de leerlingen (positief), het ervaren van 

gemak/werkdruk verlichting door inzet van ICT. Daarnaast speelt ervaring met het 

ontwerpen/geven van onderwijs met ICT een positieve rol. Positieve ervaringen 

verhogen competentie en zelfvertrouwen. Ook als het ontworpen onderwijs met 

hulp van ICT nog duidelijk verder verbeterd moet worden.  

Het onderzoek heeft niet een systematisch in kaart gebracht hoe de opgedane 

ervaringen de (formele) kennis en opvattingen van de docenten hebben beïnvloed. 

Wel is duidelijk geworden dat een aantal docenten hun oorspronkelijke idee ‘dat 

studentsturing te verkiezen is boven docentsturing’, onder invloed van (ICT) 

onderwijsexperimenten heeft genuanceerd (Figuur 8). Bijvoorbeeld door 

onderscheid te gaan maken naar leeftijd (pag.35). 

5.  W EL K E P R O F I EL E N  V AN  B È T A D O C E N T EN  ( T Y P E  D O C EN T EN )  Z I J N  

H E R K EN B A A R  O P  GR O N D  V A N  D E  G EN O E MD E  A S P E CT EN  B I J  V R A A G 1,  2 ,  

3  E N  4 ?   

De profilering van de docenten naar type is op verschillende manieren benaderd.  
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Ten eerste op basis van ICT gebruik zoals dat blijkt uit de video’s en vragenlijsten. 

Daarbij is een holistische classificatie gemaakt in drie typen, die wordt ondersteund 

door een statistische clusteranalyse (Tabel 2). Het onderscheid tussen de typen 

Gebruikstype 1 (ondersteunend ICT gebruik) en Gebruikstype 2 (activerend ICT 

gebruik) lijkt min of meer gradueel te zijn. Het Gebruikstype 3 (veelzijdig ICT 

gebruik) is duidelijk daarvan te onderscheiden.  

De indeling in competentietypen op basis van onderwijsopvattingen en kennis leidt 

tot twee duidelijk onderscheidbare competentietypen: de ‘Competentietype B 

(Constructivistisch) met een relatief hoge score op de WCQ-items en op alle TPACK-

items. Binnen deze groep bestaat een significante negatieve correlatie tussen WCQ 

scores en TPACK scores (zie pagina 28).  

Er kon geen statistisch significant verband worden aangetoond tussen de 

gebruikstypen en de competentietypen (Tabel 4).  

6.   HO E V E R H O U D EN  D E  O P V A T T IN G EN  EN  P E R C EP T I ES V AN  D O CE N TE N  

( O V E R  CO N S TR U C T IV I S M E ,  TP AC K  EN  B R U IK B AA R H E I D  V AN  IC T)  Z I C H  

TO T F O R M E L E T H EO R IE ËN  R O N D O M B È T AD ID AC T I EK ?  

Eerder stelden we al vast dat de ICT-gevorderde bètadocenten in verhouding tot ‘de 

gemiddelde bèta docent’ sterk constructivistisch georiënteerd zijn en veel 

technische kennis uit de TPACK lijst hebben. Alle docenten zijn van mening dat ICT 

zeer relevant is, en steeds bruikbaarder wordt (Figuur 6). Binnen de onderzochte 

groep is een duidelijk subgroep aangetroffen met een zeer sterke constructivistische 

opvatting, naast docenten met een minder uitgesproken oriëntatie. Andere 

opvattingen over bètaonderwijs zoals ´onderzoekend leren´ of het ´gebruik van 

contexten´ zijn in relatie tot de inzet van ICT niet als betekenisvol naar voren 

gekomen. Een oorzaak kan mede zijn dat deze ideeën soms een overlap vertonen 

met constructivistische opvattingen. 

ALGEMENE CONCLUSIE EN DISCUSSIE  

Het totale beeld van het ICT gebruik door bèta docenten in school lijkt het best te 

kunnen worden weergeven als een dynamisch systeem dat is weergegeven in het 

verklaringsmodel van Figuur 17. De StoryLines en interviews zijn cruciaal bij het in 

kaart brengen van de dynamiek, terwijl de video-opnames en statistische analyses 

het beeld verder onderbouwen. Zoals het sterke verband tussen eerdere ervaringen 

met ICT en het gebruik van ICT, de sterke correlatie tussen beschikbaarheid van 

geschikte ICT middelen en het ICT gebruik, de correlatie tussen 

onderwijsopvattingen en alleen de aard van ICT gebruik voor een deel van de 

docenten, en het sterke verband tussen enthousiasme en inzicht bij de leerlingen en 

het ICT gebruik. 
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+ 
Gemak van 

ICT voor het 

doen van 

eigen werk 

Beschikbaarheid 

middelen en 

infrastructuur 

ICT gebruik 

- Frequentie 

- aard (passend bij onderwijsopvatting indien dat een 

constructivistische opvatting is) 

 + 
Ervaringen  

- kennis 

- zelfvertrouwen 

- praktijk verbeteren 

- 
Technische problemen 

Bijvoorbeeld:  

- liep steeds vast 

- bleek niet bruikbaar 

+ 
Enthousiasme/ 

participatie v/d 

leerlingen  

   en/of  

Inzicht v/d leer-

lingen in de stof 

Onderwijs opvattingen  

- constructivisme 

- context 

- onderzoekend leren 

F IGUUR 17:  TENTATIEF VERKLARINGSMODEL 

ICT  IN NOV A TIE  AL S  Z IC H O NT WIKK E LE NDE  PR OF E S SI O NE L E 

PRA XI S  

Het model dat is opgebouwd vanuit de verzamelde data blijkt goed aan te sluiten bij 

een theoretisch gezichtspunt waarin onderwijs wordt beschouwd als een zich 

ontwikkelende ‘professionele praxis’. Het concept ´praxis´ wordt op zeer 

uiteenlopende manieren op onderwijsonderzoek wordt toegepast: Bijlage 5 geeft 

hiervan een indruk. In het kader van dit onderzoek en in aansluiting op Ponte (2009) 

definiëren we de benadering als volgt: Onderwijs (en de innovatie daarvan) krijgt 

vorm in een iteratief proces waarbij docenten binnen hun professionele ruimte en de 

kaders en mogelijkheden van hun organisatie, competent en zelfregulerend 

optreden.  

Binnen deze zienswijze zijn twee componenten te onderscheiden. Enerzijds de 

constatering van het type dynamiek, anderzijds de integrale professionele 

afwegingen. 

Ten aanzien van de dynamiek wijst benadrukt de benadering het doorslaggevende 

belang van de praktijkgerelateerde afwegingen en beslissingen die docenten 

maken. Dit natuurlijk binnen de (wettelijke) kaders van curriculum en 

schoolorganisatie. Dit impliceert dat er vanuit wordt gegaan dat de concerns van 

docenten bepalend te zijn, en niet zo zeer overtuigingen of theoretische inzichten. 

Er is sprake van integrale professionele afwegingen die bijvoorbeeld ook 

hanteerbaarheid, realiseerbaarheid, enthousiasme bij de leerlingen, zelfvertrouwen, 
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persoonlijke professionele voldoening en risico-inschattingen kan omvatten. In dat 

proces spelen kennis en overtuigingen een rol, maar niet per se een 

doorslaggevende. Innovatie gaat in dit beeld niet zo zeer over ´het accepteren en in 

de praktijk brengen van theoretische inzichten´. Waar het om draait is het 

professionele antwoord op de vraag: ‘gaat dit werken/blijkt dit te werken’ in het 

licht van zowel het eigen professioneel functioneren als het leren van de leerlingen. 

In dit aspect heeft het praxis model vooral een beschrijvend karakter. 

Het tweede aspect betreft kwaliteit van de professionele afwegingen, beslissingen 

en uitwerkingen. De basis daarvan ligt in een integrale professionele betrokkenheid, 

beleving en competentie van de docent, inclusief diens functioneren in de 

schoolorganisatie. Dit veronderstelt een hele reeks van professionele kwaliteiten 

variërend van voldoende kennis, tot een grote mate van professionele 

betrokkenheid en actieve innovatiebereidheid, die niet altijd voorhanden zullen zijn. 

In dit aspect heeft het praxis model een meer normatief karakter. 

Het dynamische verklaringsmodel model van Figuur 17 dat vanuit de data tot stand 

is gekomen, ziet er uit als de toepassing van de praxis benadering op het gebruik 

van ICT in het bèta onderwijs. De essentie van het tentatieve verklaringsmodel 

(Figuur 17) is onzes inziens dan ook dat in het ICT gebruik door ICT-gevorderde bèta 

docenten duidelijk de dynamiek te herkennen is die past vanuit het praxis-model. 

Dat docenten integrale professionele afwegingen maken rondom hun concerns en 

mogelijkheden is o.m. te herkennen in hun de manier van uitdrukken met 

praktijkgerelateerde termen: dus ‘inzicht’, ‘enthousiasme’ en ‘gemak’ en geen 

theoretische ‘meta-termen’ zoals ‘rendement’ of zelfs ‘constructivisme’. Daarnaast 

lijken diverse afwegingen en beslissingen door de ICT-gevorderde bèta docenten op 

een hoog competentieniveau te worden gemaakt. 

METHODOL O GIS CHE  AS PE C TEN  

Het tot stand komen van het dynamische verklaringsmodel model van Figuur 17 

heeft zeker ook te maken met het gebruikte instrumentarium. Minimaal zijn 

instrumenten nodig die de dynamiek van het proces in beeld kunnen brengen. Het 

lijkt vrijwel uitgesloten dat een statistische survey tot een dergelijk model kan 

leiden. Wel kunnen verschillende typen databronnen elkaar ondersteunen 

(triangulatie) bij het tot stand kunnen komen van een dynamisch verklaringsmodel: 

� De StoryLines zijn essentieel omdat zij bij uitstek gericht zijn op het 

uiteenrafelen van de dynamiek. De StoryLines bieden optimaal ruimte aan het 

relaas van de docenten over hun ontwikkelingsgang met betrekking tot het gaan 

gebruiken van ICT, en wat daarin de doorslaggevende elementen en 

beweegredenen waren,  

� De gemonteerde video’s als zodanig geven beknopte typeringen en bijpassende 

verklaringen een rijk beeld geven van de ICT onderwijspraxis zoals die door de 

onderzochte docenten tot stand is gebracht, 

� StoryLines en interviews leveren docentpercepties. Door combinatie met 

opnamen van de feitelijke lessen is (beperkte) ijking aan de werkelijkheid 

mogelijk, 
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� Statistische analyses leveren aanvullende informatie vooral over de bredere 

geldigheid van relaties en de relatieve sterkte van verbanden 

� De verschillende componenten uit het praxismodel komen in het onderzoek aan 

de orde. In dit geval: professionele ruimte (overtuigingen, WCQ), 

kaders/organisatie (ICT-infrastructuur, schoolbeleid), mogelijkheden (software), 

competenties (TPACK), zelfregulatie (ervaringen, afwegingen). 

Door het uitgevoerde onderzoek te spiegelen aan het praxis model, wordt ook 

zichtbaar wat nog niet adequaat onderzocht is. Het model maakt de leemtes en 

zwakke plekken in dit onderzoek duidelijker. Zo is een verdere verdieping mogelijk 

door expliciet in te gaan op de wisselwerking kennisontwikkeling - 

praktijkontwikkeling in het proces, expliciet te vragen naar de initiële motieven 

(triggers) om met het gebruik van ICT in het onderwijs te starten, expliciet te vragen 

naar relevante schoolkenmerken, expliciet te vragen naar de betekenis van 

collegiale samenwerking bij het ICT gebruik, en het verbreden van het onderzoek tot 

andere actoren, etc. 

NA DE RE  AN AL YSE   

Bovenop het tentatieve verklaringsmodel (Figuur 17) vallen aan aantal zaken op ten 

aanzien van het ICT gebruik door ICT gevorderde bètadocenten en de betekenis 

daarvan voor ICT innovatie van het bèta onderwijs.  

Zoals opgemerkt op pagina 27 is de onderzoeksgroep niet representatief voor de 

gemiddelde bèta docent in Nederland. Technische ICT-kennis en constructivistische 

opvattingen liggen boven het gemiddelde. Daarnaast zijn deze docenten zijn ‘early 

adopters’, met vermoedelijk de specifieke psychologische en sociologische 

kenmerken die daar over het algemeen mee gepaard gaan. Voorbeelden daarvan 

zijn: een relatief hoge vooropleiding en sociale status; een positief carrière 

perspectief; sterke empathie; hoge intelligentie en rationaliteit; open-mindedness; 

een breed netwerk; goede contactuele eigenschappen; en neiging om te 

vernieuwen (Rogers, 2003; Bates, Sue en Oppenheim, 2007).  

Ten aanzien van het resulterende beeld van ICT gebruik door gevorderde bèta 

docenten vallen drie zaken op: 

� Opvallend is dat de docenten in het onderzoek geen melding maken van 

collega’s die van betekenis zijn (geweest) voor hun ICT ontwikkeling, waaruit wij 

afleiden dat het gaan gebruiken van ICT in hun lessen voor deze ICT gevorderde 

bèta docenten in hoge mate een individueel proces is geweest. Mogelijk heeft 

dit te maken met hun rol als ‘early adopter’, en/of specifiek zijn voor het 

bètadomein. 

� Opvallend is ook dat de docenten eigenlijk niet aangeven waarom zijn ooit met 

het toepassen van ICT in hun onderwijs zijn begonnen. De initiële drijfveren en 

‘triggers’ blijven vrijwel geheel verborgen. De meest waarschijnlijk kandidaat-

motieven zijn hier de ‘major concerns’ van deze docenten (enthousiasme, 

participatie, betrokkenheid en inzicht bij leerlingen en het eigen gemak; zie de 

conclusie bij onderzoeksvraag 2 pag. 36). Maar het is ook mogelijk dat specifieke 
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initiële motieven gewoonweg ontbreken of ‘onbewust’ zijn omdat deze ‘early 

adopters’ als vanzelfsprekend aan de slag zijn gegaan met ICT toen de 

mogelijkheid zich begon af te tekenen omdat het als ‘nieuw, anders, leuk en 

veelbelovend’ werd beleefd. Wij vermoeden dat voor andere docenten 

tentatieve verklaringsmodel (Figuur 17) geldig is waarbij mogelijk iets andere 

concerns aan de orde zijn, maar dat deze zeker een (anders) gemotiveerd 

moeten worden om een start te maken met ICT in hun onderwijs. Hier is 

vervolgonderzoek omgelijk naar hoe en wanneer bèta docenten de stap zetten 

naar het willen gaan inzetten van ICT in hun onderwijs. 

� Hoewel de docenten tot de meest competente bètadocenten van het land lijken 

te behoren, zijn ze heel weinig expliciet met betrekking tot de kennis die zij 

hun ervaringen hebben vergaard, en over hoe die dan weer hun verdere 

ontwikkeling heeft beïnvloed. Deze kennis lijkt vooral ‘tacit knowledge’ te zijn 

en te bestaan als een geïntegreerd onderdeel van hun expertise. Uitzondering 

lijkt te worden gevormd door inzicht rondom de wenselijkheid van gedeelde 

sturing (conclusie bij onderzoeksvraag 4 pag. 38). Mogelijk kan hierover meer 

informatie worden verkregen door docenten expliciet te vragen naar de kennis 

die ze al doende hebben ontwikkeld. 

BE TE K E NIS  V AN  DEZ E  S TU DIE  V OO R HE T ICT- I NNO VA TIEPR OC E S  

De consequentie van de bijzondere kenmerken van de onderzoeksgroep is dat de 

conclusies niet zondermeer van toepassing zijn op de bèta docent in den breedte.  

Toch gaan wij ervan uit dat de suggestie tentatieve verklaringsmodel (Figuur 17) dat 

essentiële dynamiek van ICT-innovatie ligt in de integrale praktijkgerelateerde 

afwegingen en beslissingen van docenten, ook van toepassing is op (bèta)docenten 

die nog geen of heel weinig ICT gebruiken. Dit vindt ook steun in de literatuur. ICT-

innovatie wordt dan een integraal onderdeel van het iteratieve proces van de zich 

ontwikkelende ‘professionele praxis’. Daarbij raakt het ICT-element vermengd met 

andere ontwikkelingen en innovaties, zoals een verschuiving naar meer gedeelde 

sturing, de administratieve wenselijkheid van een geïntegreerde DLWO, of naar 

meer constructivistisch bètaonderwijs. Een dergelijk iteratief proces past goed bij 

bijvoorbeeld de bevinding van Levin and Wadmany (2006) dat de relatie tussen 

‘teacher classroom practice’ en ‘onderwijsopvattingen’ wederkerig is, en niet 

uniedirectioneel vanuit opvattingen naar praktijk. Het is zelfs de vraag of een 

initiërende rol voor een onderbouwde onderwijsopvattingen wel mogelijk is, 

aangezien er aanwijzingen zijn dat science teachers vaak slecht op de hoogte zijn 

van de nieuwe didactische ontwikkelingen (Costa, Marques & Kempa, 2000). 

Extrapolerend vanuit het uitgevoerde onderzoek leidt tot het volgende lijstje 

aanbevelingen: 

� Aanspreken op ‘major concerns’ vanuit de professionaliteit kan kansrijk zijn. Dit 

hoeven niet precies de ‘major concerns’ te zijn die in dit onderzoek zijn 

gevonden 

� Een opvattingendiscussie kan een weerstandsuiting zijn die uitloopt op een 

impasse. Een discussie over onderwijsopvattingen is niet noodzakelijk. In het 
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onderzoek komt immers naar voren dat onderwijsopvattingen hooguit 

‘modererend’ werken.  

� Zorg voor een ruim en gevarieerd aanbod dat de docenten in hun professionele 

rolopvatting kan aanspreken, en zorg dat docenten daar bekend mee zijn 

� Zorg voor voldoende technische basiskennis, en – in samenhang daarmee –  

voorkom technische problemen of tegenvallende performance (afknappers) 

� Direct hoog inschieten hoeft waarschijnlijk niet. Zorg dat in ieder geval een 

begin wordt gemaakt met ICT-gebruik. De in het tentatieve verklaringsmodel 

(Figuur 17) weergegeven feedbackloops worden dan geactiveerd en kunnen 

leiden tot een krachtige versterking. Directe aansturing kan nuttig zij om een 

start te gaan maken. 

� Vertrouw niet te veel op een olievlekstrategie. In het onderzoek wordt immers 

gevonden dat ICT-innovatie in het bètadomein een solistische activiteit is. 
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Bijlage 1 FORMAT VIDEO-INTERVIEWS EN 

CATEGORIEËNSYSTEEM  

De vragen die zijn gesteld tijdens de op video opgenomen interviews met docenten 

zijn: 

1. Wie bent u?  

2. Wat is uw achtergrond?  

3. Wat is uw onderwijservaring?  

4. Wat is uw ervaring met ICT, zowel binnen als buiten en onderwijs? 

5. Wat wilt u met deze les bereiken?  

6. Welke rol vervult ICT daarbij? 

7. Wat is de voorkennis van de leerlingen?  

8. Welk effect probeert u met ICT te bereiken en waarom?  

9. Hebt u uw doel bereikt en kunt u aangeven waaruit dit blijkt?  

10. Kunt u aangeven wat de bijdrage van ICT was? 

11. In hoeverre heeft ICT deze les aantrekkelijk, efficiënt en/of effectief gemaakt? 

12. Verandert de ICT toepassing uw rol als docent en zo ja, hoe? 

13. Welke technologische kennis en vaardigheden zijn nodig voor deze ICT 

toepassing?  

14. Welke vakinhoudelijke kennis is nodig voor deze ICT toepassing? 

15. Hoe zou u deze les hebben gegeven zonder ICT? 

C A T E GO R I E ËN   

Om de data uit de StoryLines, interviews en video’s analyseerbaar te maken zijn een 

aantal categorieën geturfd. Deze categorieën bestaan uit grofweg vier onderdelen 

namelijk: wat voor ICT zetten docenten in, hoe zetten ze dat in, waarom zetten ze 

dat in en wat waren hun overwegingen.  

De categorieën die betrekking hebben op wat de docenten inzetten: 

� Presentaties: elke vorm van digitale presentatie waar leraar of leerling gebruik 

van maakt.  

� Filmpjes/animaties: elke vorm van video/animatie die bijdraagt aan de lessen. 

� Specifieke softwarepakketten: omvat software die met een specifiek doel door 

de leraar wordt ingezet. Voorbeelden hiervan zijn: tekenprogramma’s voor 

technisch tekenen, videoanalyse software en interactieve 

wiskundeprogramma’s. 

� Applets: applicaties die vaak enkele specifieke doelen dienen en enkele 

concepten omvatten. 

� Digitale (diagnostische) toetsen: omvat elke vorm van digitaal toetsen. 

� Digitale leeromgeving: Leeromgeving die leerlingen via de computer, tablet of 

smartphone kunnen bereiken. Hierin kan huiswerk worden 

doorgegeven/gemaakt, worden cijfers bekend gemaakt etc. 

� Quizzes: digitale quiz waarvan de resultaten op het bord worden geprojecteerd 

of bij de docent bekend worden. 
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� Extra hardware: omvat hardware zoals: technisch lego, Arduino, robotica etc. 

waarmee de leerlingen een opdracht gaan uitoefenen. 

� Digiborden: omvat het gebruik van toepassingen van digitale schoolborden. 

� Categorieën die betrekking hebben op hoe docenten ICT toepassen zijn: 

� Activerend: leerlingen moeten actief bezig zijn met de ICT toepassing. 

� Uitleggend: de docent gebruikt de ICT als ondersteuning bij klassikale uitleg, de 

leerling is hierin passief. 

� Feedback gevend: de leerlingen krijgen directe feedback van de ICT toepassing. 

� Differentiërend: de docent gebruikt ICT om beter te kunnen differentiëren 

tussen leerlingen met een verschillend leerniveau. 

� Vervangend: de docent vervangt oude lessen voor een ICT toepassing. 

� Controlerend: de docent wil met behulp van ICT de leerlingen controleren. 

Bijvoorbeeld of ze hun huiswerk maken en hoe ver leerlingen zijn met de stof. 

� Categorieën die betrekking hebben op waarom ICT wordt toegepast: 

� Effectief maken onderwijs: in dezelfde tijd meer uitleggen. 

� Inzichtelijker maken onderwijs: als met behulp van ICT de leerstof inzichtelijker 

wordt voor leerlingen of als de leerling meer inzicht krijgt in zijn leren.  

� Gemak: als de docent gemak ervaart door het toepassen van ICT. 

� Aantrekkelijker maken onderwijs: als de docent vindt dat het onderwijs 

aantrekkelijker wordt voor leerlingen. 

� Plezier leerlingen: als de docent denkt dat de leerlingen plezier beleven aan het 

gebruik van ICT. 

� Afwisseling: als ICT zorgt voor een afwisseling in werkvorm of aanbieding van de 

stof. 

� Motiverend: als de docent denkt dat de ICT toepassing leerlingen motiveert.   

� Plezier docent: als de docent het leuk vindt om met ICT te werken en er plezier 

aan beleeft. 

� Rendement verhogen: als een docent ervan overtuigd is dat de resultaten 

omhoog gaan door ICT gebruik. 

� Huiswerk controle: als een docent het huiswerk controleert via ICT gebruik.  

� Rol leerling: als de docent de rol van de leerling in de les wil beïnvloeden door 

ICT gebruik. 

� Rol docent: als de docent zijn rol wil veranderen door ICT gebruik.  

� Categorieën die betrekking hebben op de overwegingen van docenten: 

� Middelen vanuit school: het gaat hier om hardware zoals: beamers, digiborden, 

laptops voor leerlingen etc. 

� Meer lesmateriaal beschikbaar: hierbij gaat het om de hoeveelheid van extern 

materiaal dat te gebruiken is in de les. 

� Didactiek: als de docent didactische overwegingen maakt om ICT toe te passen. 

� Ervaring: of eerdere ervaring een rol speelt in ICT gebruik. 

� Soort ICT: als de docent een specifieke overweging maakt voor een bepaalde 

vorm van ICT. 

� Verbeteringen beschikbaar materiaal: Als verbeteringen een reden zijn om meer 

ICT te gaan gebruiken. 

� Doelgroep: als de docent zijn ICT gebruik afstemt op zijn klas/groepje leerlingen. 
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� Opvattingen over onderwijs: als de docent ICT gebruikt omdat dat in zijn 

onderwijsvisie past. Bijvoorbeeld: leerlingen moeten voorbereid worden op de 

toekomst en daarvoor is ICT belangrijk. 

� Eisen/invloeden buitenaf: als de docent door externe partijen beïnvloed wordt 

(al dan niet verplicht) om ICT te gebruiken.  

� Inhoud leerstof: als de docent zijn ICT toepassing specifiek kiest voor een 

bepaalde inhoud van de leerstof. 
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Bijlage 2 SCORE PER GEBRUIKSTYPE OP DE 

UITVOERINGSVARIABELEN 

  Gebruikstypen Gebruikstypen* 

1 2 3 1 2 3 

Mean SD Mean SD Mean SD (A) (B) (C)  

Aantrekkelijk maken onderwijs 0,76 0,44 0,65 0,49 0,87 0,35       

Effectief maken onderwijs 0,71 0,47 0,76 0,44 1 0       

Rendement verhogen 0,18 0,39 0,12 0,33 0,47 0,52       

Gemak 0,88 0,33 0,65 0,49 0,87 0,35       

Plezier docent 0,18 0,39 0,29 0,47 0,33 0,49       

Plezier leerling 0,41 0,51 0,53 0,51 0,8 0,41       

Afwisseling 0,59 0,51 0,47 0,51 0,6 0,51       

Motiverend 0,12 0,33 0,35 0,49 0,6 0,51     A 

Inzichtelijker leerlingen 0,82 0,39 0,71 0,47 0,87 0,35       

Huiswerk controle 0 0 0,12 0,33 0,53 0,52     A B 

Rol docent 0,41 0,51 0,53 0,51 0,8 0,41       

Rol leerling 0,41 0,51 0,59 0,51 1 0     A B 

Didactiek 0,59 0,51 0,41 0,51 0,93 0,26     B 

Inhoud leerstof 0,24 0,44 0,12 0,33 0 0       

Soort ICT 0,35 0,49 0,35 0,49 0,53 0,52       

Opvatting over onderwijs 0 0 0,41 0,51 0,27 0,46   A   

Ervaring 0,53 0,51 0,65 0,49 0,87 0,35       

Doelgroep 0,18 0,39 0,24 0,44 0,53 0,52       

Middelen vanuit school 0,82 0,39 0,94 0,24 0,87 0,35       

Meer lesmateriaal beschikbaar 0,71 0,47 0,94 0,24 0,73 0,46       

Verbetering beschikbaar materiaal 0,24 0,44 0,29 0,47 0,4 0,51       

Eisen buitenaf 0,06 0,24 0,18 0,39 0,27 0,46       

PowerPoint 0,71 0,47 0,53 0,51 0,4 0,51       

Applets 0,53 0,51 0,35 0,49 0,33 0,49       

Filmpjes/animaties 0,71 0,47 0,29 0,47 0,47 0,52       

Digitale (diagnostische) toetsen 0,18 0,39 0,47 0,51 0,73 0,46     A 

Quizzes 0,06 0,24 0,18 0,39 0,47 0,52     A 

Digiborden 0,29 0,47 0,12 0,33 0,13 0,35       

Softwarepakket 0,53 0,51 0,41 0,51 0,6 0,51       

Digitale leeromgeving 0,24 0,44 0,35 0,49 0,73 0,46     A 

Extra hardware (lego, Arduino. …) 0,12 0,33 0,35 0,49 0,2 0,41       

Activerend 0,47 0,51 0,94 0,24 0,93 0,26   A A 

Uitleggend 0,94 0,24 0,65 0,49 0,8 0,41       

Feedback gevend 0,06 0,24 0,41 0,51 1 0   A A B 

Vervangend 0,41 0,51 0,35 0,49 0,33 0,49       

Differentiëren 0,18 0,39 0,41 0,51 0,87 0,35     A B 

Controlerend 0,06 0,24 0,18 0,39 0,67 0,49     A B 

* Gebruikstype(n) die in de kolom zijn genoemd wijken op deze variabele significant 

af van de andere(n)  
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Bijlage 3 SCORES PER COMPETENTIETYPE OP DE 

UITVOERINGSVARIABELEN EN VRAGENLIJSTSCORES  

  Competentietype T test 

Competentietype A 

(Algemeen) 

Competentietype B 

(Constructivistisch) 

A B 

Mean SD Mean SD (A) (B) 

Investigation 2,85 ,57 3,09 ,72     

Personal_Relevance 3,63 ,56 3,88 ,64     

Uncertainty 2,93 ,67 3,36 ,70   A 

Shared_control 3,45 ,30 3,77 ,47   A 

Negotiation 3,25 ,58 3,68 ,51   A 

Loose_control 3,04 ,67 3,90 ,86   A 

TK 3,72 ,54 4,29 ,48   A 

PCK 3,85 ,56 4,35 ,49   A 

TCK 3,64 ,44 4,20 ,42   A 

TPK 3,70 ,45 4,14 ,52   A 

TPCK 3,78 ,51 4,28 ,50   A 

Relevantie 4,05 ,47 3,91 ,90     

Angst 1,85 ,75 1,12 ,29 B   

 

  Competentietype T test 

Competentietyp

e A (Algemeen) 

Competentietype B 

(Constructivistisch) 

A B 

Mean SD Mean SD (A) (B) 

Aantrekkelijk maken 

onderwijs 

,73 ,45 ,78 ,42     

Effectief maken 

onderwijs 

,77 ,43 ,87 ,34     

Rendement verhogen ,23 ,43 ,26 ,45     

Gemak ,73 ,45 ,87 ,34     

Plezier docent ,27 ,45 ,26 ,45     

Plezier leerling ,65 ,49 ,48 ,51     

Afwisseling ,58 ,50 ,52 ,51     

Motiverend ,42 ,50 ,26 ,45     

Inzichtelijker leerlingen ,73 ,45 ,87 ,34     

Huiswerk controle ,19 ,40 ,22 ,42     

Rol docent ,62 ,50 ,52 ,51     

Rol leerling ,73 ,45 ,57 ,51     

Didactiek ,62 ,50 ,65 ,49     

Inhoud leerstof ,15 ,37 ,09 ,29     

Soort ICT ,35 ,49 ,48 ,51     

Opvatting over onderwijs ,19 ,40 ,26 ,45     

Ervaring ,65 ,49 ,70 ,47     

Doelgroep ,23 ,43 ,39 ,50     
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Middelen vanuit school ,92 ,27 ,83 ,39     

Meer lesmateriaal 

beschikbaar 

,73 ,45 ,87 ,34     

Verbetering beschikbaar 

materiaal 

,38 ,50 ,22 ,42     

Eisen buitenaf ,15 ,37 ,17 ,39     

PowerPoint ,54 ,51 ,57 ,51     

Applets ,35 ,49 ,48 ,51     

Filmpjes/animaties ,46 ,51 ,52 ,51     

Digitale (diagnostische) 

toetsen 

,50 ,51 ,39 ,50     

Quizzes ,23 ,43 ,22 ,42     

Digiborden ,08 ,27 ,30 ,47   A 

Softwarepakket ,50 ,51 ,52 ,51     

Digitale leeromgeving ,42 ,50 ,43 ,51     

Extra hardware (lego, 

Arduino , ...) 

,23 ,43 ,22 ,42     

Activerend ,81 ,40 ,74 ,45     

Uitleggend ,73 ,45 ,87 ,34     

Feedback gevend ,54 ,51 ,39 ,50     

Vervangend ,35 ,49 ,39 ,50     

Differentiëren ,54 ,51 ,39 ,50     

Controlerend ,27 ,45 ,30 ,47     
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Bijlage 4 DETAILBEELD VAN DE INTEGRALE 

ANALYSE  

W A T V O O R  ICT  W O R D T ER  G E B R U IK T  ( P A A R S  IN  F I GU U R  16)  

� Het inzetten van ICT voor presentaties heeft een positieve correlatie (r=0.292; 

p<0.05) met de overtuiging dat de leerlingen de stof bij voorkeur als persoonlijk 

relevant moeten zien (personal relevance)  

� Of docenten filmpjes en animaties in hun lessen gebruiken heeft een sterke 

positieve correlatie (r=0.351; p<0.05) met de mate waarin de docenten 

onderzoekend onderwijs inzetten.  

� Of docenten specifieke softwarepakketten voor onderwijstoepassingen inzetten 

correleert sterk negatief (r=0.338; p<0.05) met de wens om meer ICT te 

gebruiken en met het zelf laten werken van leerlingen met ICT.  

� Of docenten quizzes inzetten tijdens hun lessen hangt sterk positief (r=0.308; 

p<0.05) samen met de wens om veel/meer ICT te gebruiken. 

� Of docenten digiborden gebruiken in hun lessen hangt sterk positief (r=0.300; 

p<0.05) samen met de mate waarin zij pedagogische en vakinhoudelijke kennis 

hebben geïntegreerd.  

� Ten aanzien van het inzetten van applets, digitale toetsen, een DLWO en extra 

hardware zijn geen significante correlaties gevonden. 

� Geen van de soorten toepassingen die docenten toepassen in hun onderwijs 

lijkt te correleren met de mate waarin zij angst hebben voor het gebruik van ICT 

of de mate waarin zij ICT relevant vinden voor het onderwijs.  

HO E  W O R D T IC T  IN G EZ E T :  B EO O GD E F U N C T IE ( B L AU W  I N  F I GU U R  16)  

� De mate waarin docenten ICT gebruiken om stof uit te leggen hangt negatief 

(r=-0.298; p<0.05) samen met de mate waarin docenten leerlingen zelf met ICT 

laten onderzoeken.  

� Docenten die hun klassieke lessen vervangen door lessen waarin ICT is verwerkt 

geven gemiddeld een hogere intensiteit/frequentie van ICT gebruik in de les aan 

dan de andere docenten. Dit kan worden opgemaakt uit een sterke 

positieve(r=0.370; p<0.01) correlatie tussen vervangend gebruik van ICT en de 

frequentie van ICT gebruik. 

� Docenten die ICT inzetten als middel waardoor leerlingen feedback krijgen 

vinden ICT meer relevant voor het onderwijs. Dit is op te maken uit de sterke 

positieve(r=0.340; p<0.05) correlatie tussen de variabele ‘feedback gevend 

gebruik’ en de mate waarin een docent vindt dat ICT relevant is voor het 

onderwijs.  

� Ten aanzien van controlerend, differentiërend en activerend gebruik van ICT, 

zijn geen significante correlaties gevonden met TPACK, constructivisme, angst of 

relevantie variabelen. 

� Geen van de manieren waarop docenten ICT toepassen in hun onderwijs lijkt te 

correleren met de mate waarin zij angst hebben voor het gebruik van ICT, hun 
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opvattingen over constructivisme of hun kennis op het gebied van techniek, 

didactiek en vakinhoud. 

D O E L  (B E O O GD  EF F E C T)  V AN  IC T  TO E P A S S IN G EN  (R O S E IN  F I GU U R  16)  

� Docenten die hun onderwijs inzichtelijker willen maken met ICT, vinden ICT 

minder relevant voor het onderwijs. Dit kan opgemaakt worden uit een een 

sterke negatieve(r=-0.333; p<0.05) correlatie tussen de relevantie van ICT voor 

het onderwijs en of docenten aangeven hun onderwijs met. ICT inzichtelijker te 

willen maken. 

� Docenten die gemak ondervinden van ICT gebruik scoren hoger(r=0.288; 

p<0.05) op geïntegreerde kennis van techniek, pedagogie en vakinhoud en 

geven ook aan vaker ICT te gebruiken. Daarnaast bestaat er een sterke 

positieve(r=0.353; p<0.05) correlatie met de mate waarin docenten ICT relevant 

vinden voor het onderwijs en de mate waarin zij leerlingen invloed laten 

uitoefenen op hun onderwijs. 

� ICT inzetten voor afwisseling heeft een negatieve correlatie (r=0.286; p<0.05) 

met leerlingen zelf met ICT laten werken zonder lesplan. Daarnaast is er een 

sterk negatieve correlatie (r=0.317; p<0.05) met de mate waarin een docent ICT 

relevant vindt en waarin leerlingen de kans krijgen te leren dat 

wetenschappelijke kennis ook van sociale en culturele aspecten afhankelijk is.  

� Rendement verhogend gebruik heeft een sterke positieve correlatie (r=0.332; 

p<0.05) met de mate waarin leerlingen de controle voor het invullen en het 

managen van de leeractiviteiten, opdrachten, criteria en sociale normen van de 

klas delen met de docent (variabele negociation).  

� De mater waarin verondersteld wordt dat de rol van de docent, en de rol van de 

leerling door de invoering van ICT zullen veranderen, lijken sterk negatief te 

correleren (r<0.-307; p<0.05) met de didactische kennis van de docent.   

� De andere doelen/effecten die uit de video/SL volgde lijken geen relaties te 

hebben met TPACK, constructivisme, angst of relevantie. Het gaat hier om: 

effectief maken onderwijs, aantrekkelijker maken onderwijs, plezier leerlingen, 

motiveren, plezier docent, huiswerk controle.  

O V E R W E G IN G EN  O M  I CT  T E  GE B R U IK E N  IN  D E  L E S ( W I T I N  F I GU U R  16 )  

� De mate waarin docenten hun opvattingen over onderwijs als beïnvloedende 

factor noemen hangt sterk positief (r=0.427; p<0.01) samen met hun technische 

kennis.  

� Docenten die rekening houden met de doelgroep bij de inzet van ICT hebben 

een sterke positieve(r=0.331; p<0.05) correlatie met de technische kennis, de 

geïntegreerde technische en pedagogische kennis en de mate waarin leerlingen 

leren dat wetenschappelijke kennis ook van sociale en culturele aspecten 

afhankelijk is.  

� Docenten die aangeven dat de beschikbaarheid van meer lesmateriaal invloed 

heeft op hun ICT gebruik lijken hierin positief beïnvloed te worden door hun 

geïntegreerde kennis van techniek en didactiek. Dit kan worden afgeleid uit een 

positieve relatie(r=0.295; p<0.05) van de TPK schaal met de categorie meer 
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lesmateriaal. Daarnaast is er een sterke positieve relatie(r=0.380; p<0,01) tussen 

de invloed van extra lesmateriaal en geïntegreerde kennis van didactiek en 

vakinhoud. Ook is er een negatieve (r=-0.295; p<0.05) relatie tussen de invloed 

van meer lesmateriaal en de mate waarin de nadruk ligt op 

onderzoeksvaardigheden.  

� De mate waarin docenten samen met hun leerlingen gebruik maken van ICT 

hangt sterk positief (r=0.310; p<0.05) samen met de mate waarin docenten 

positief beïnvloed worden door extra materiaal dat beschikbaar is vanuit school.  

� De frequentie waarmee docenten ICT gebruiken, willen gebruiken en waarmee 

docenten zelf lessen met ICT bedenken hangen sterk positief (r=0.303; p<0.05) 

samen met de mate waarin docenten de soort ICT toepassing overwegen.  

� Er bestaat een sterk positieve correlatie (r=0.352; p<0.05) tussen de mate 

waarin docenten positief beïnvloed worden in hun ICT gebruik door ervaringen 

en hun wens om vaker ICT te gebruiken.  

� De andere overwegingen (didactiek, verbetering beschikbaar materiaal, 

eisen/invloeden van buitenaf of de inhoud van de leerstof) hebben geen 

significante relaties met TPACK, constructivisme, angst of relevantie. 
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Bijlage 5 ‘PROFESSIONELE PRAXIS’  IN 

ONDERWIJSONDERZOEK 

Het concept ‘praxis’ is afkomstig van Aristoteles en beschreven in de ‘Ethica’: Praxis 

is ‘handelen’ en verwijst in algemene zin naar alle intentionele activiteiten, 

waarmee de mens dankzij zijn inspanningen een bepaald doel kan bereiken. Meer in 

het bijzonder verwijst de term naar het rationeel handelen op basis van een 

bewuste keuze (…) en wordt handelen gedefinieerd als product van waarneming, 

verlangen en intellect of verstand. (zie Ponte, 2009 p. 17). 

Praxis wordt in onderwijsonderzoek op heel verschillende manieren gebruikt:  

� Binnen de pedagogiek waarbij er vaak een accent ligt op opvoedingsaspecten en 

het verantwoord nemen van verantwoordelijkheden (Ax en Ponte, 2008), 

� In relatie tot godsdienstonderwijs wordt een nadruk gelegd op moreel ethische 

aspecten,  

� In het kader van het pleidooi voor ‘actieonderzoek’ wordt vooral het benadrukt 

dat door professionele beslissingen praktijktheoretische kennis veronderstellen 

die kan worden versterkt door het doen van actieonderzoek, 

� Soms worden de elementen theorie en praktijk die binnen het concept ‘praxis’ 

verweven lijken, toch weer afgezonderd. De Laat en Lally (2003) definiëren 

praxis als “Actions that result from the deliberate application of theory or are 

entailed by a particular theoretical structure, (footnote 1)”,  

� Ook binnen het onderzoek bètaonderwijs wordt de term ‘praxis’ incidenteel 

gebruikt om te refereren aan de ‘natuurwetenschappelijke praxis’ die in de klas 

met de leerlingen ontwikkeld kan worden (Layton, 1991). Ook Shaffer (2004) 

heeft het over de bètawetenschappelijke praxis, die vooral buiten de school ligt, 

maar ziet ICT als een middel voor de leerlingen om direct daarin te participeren.  
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Bijlage 6 KENMERKEN VAN HET SAMPLE  

  Leeftijd Geslacht Onderwijservaring 

Investigation -0,166 -0,058 -0,207 

Personal_Relevance -0,122 -0,139 -0,22 

Uncertainty -0,082 -0,04 -0,19 

Shared_control -0,196 0,003 -0,049 

Negotiation -0,07 0,127 -0,066 

Loose_control 0,068 -,292* 0,029 

TK -0,273? -0,045 0,034 

PCK -0,228 0,167 0,044 

TCK -0,274? -0,077 -0,033 

TPK -0,169 0,246 0,047 

TPCK -0,142 0,187 0,124 

Relevantie -0,162 0,219 0,074 

Angst ,325* 0,084 -0,028 
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Bijlage 7 LIJST VAN CASES 

 

Case Video School Voornaam Achternaam Vak Toepassing 

1 1 SG Marianum 

Groenlo 

Hannie Lensink Scheikunde Animaties 

2 2 SG Marianum 

Groenlo 

Hannie Lensink Scheikunde It's Learning 

3 3 SG Marianum 

Groenlo 

Pim de 

Kousemaeker 

Scheikunde Video 

4 4 Raayland College Ben Scholten Natuurkunde Dataloggers 

5 5 Raayland College Ben Scholten Natuurkunde Applet 

6 6 Raayland College Ger Hermsen Natuurkunde Applet (lenzen) 

7 7 Schaersvoorde 

Aalten 

Jantine Logmans-

Spiering 

Wiskunde WIMS 

8 8 Schaersvoorde 

Aalten 

Joke Evers Wiskunde WIMS 

9 9 Schaersvoorde 

Aalten 

Jolanda Nieuwhuis Wiskunde WIMS 

10 10 TCC De Thij 

Oldenzaal 

Rob Kiers Scheikunde Tablet en beamer 

11 11 TCC De Thij 

Oldenzaal 

Rob Kiers Scheikunde Office via beamer 

12 12 SG Twickel 

Hengelo 

Herman Polinder Wiskunde Rekenmachine emulator 

13 13 SG Twickel 

Hengelo 

Herman Polinder Wiskunde Wiskunde uitwerkingen 

14 14 SG Twickel 

Hengelo 

Herman Polinder Wiskunde Geogebra 

15 15 SG Twickel 

Hengelo 

Herman Polinder Wiskunde Boxplot video 

16 16 Nuborgh College 

Lambert 

Franckens Elburg 

Arjan Pruim NLT/Natuurkunde Smartboard 

17 16 Nuborgh College 

Lambert 

Franckens Elburg 

Arjan Pruim NLT/Natuurkunde Applets 

18 16 Nuborgh College 

Lambert 

Franckens Elburg 

Arjan Pruim NLT/Natuurkunde Coach videometen 

19 17 CSG Het Noordik 

Almelo 

Marcel van der Meer Natuurkunde Excel 

20 18 CSG Reggesteyn 

Nijverdal 

Hans Pas Wiskunde Smartboard 

21 19 Bonhoeffer 

College 

Enschede 

Barrie Satink Natuurkunde Touchscreen 
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22 20 Het Hooghuis 

Oss 

Wil van Schadewijk Techniek Autocad 

23 21 Het Hooghuis 

Oss 

Wil van Schadewijk Techniek Lego Mindstorms 

24 22 Het Hooghuis 

Oss 

Wil van Schadewijk Techniek Wincard 

25 23 De 

Berkenschutse 

Sterksel 

Joost van Beukering Technologie Technisch tekenen en programmeren 

26 24 Oosterlicht 

College  

Jos Scholtes Techniek Bridge Designer 

27 25 Buitenhout 

College 

Jessica Gerrissen Mens en 

Techniek 

Teletop en Powerpoint 

28 26 Buitenhout 

College 

Rinus Bliek Mens en 

Techniek 

Prezi 

29 27 Buitenhout 

College 

Peter Zeggelaar Mens en 

Techniek 

Nasteq 

30 28 Buitenhout 

College 

Martien Wind Mens en 

Techniek 

Visio 

31 29 Buitenhout 

College 

Martien Wind Robotica Lego Mindstorms 

32 30 Buitenhout 

College 

Jan Willem de Wit Mens en 

Techniek 

Geluidsopdracht 

33 31 Theresia Lyceum 

Tilburg 

Bas  de Waal ANW Informatie zoeken, digitaal verslagleggen 

en Powersim 

34 32 Theresia Lyceum 

Tilburg 

Bas  de Waal ANW Leergesprek mbv proefopstelling 

gekoppelt aan beamer 

35 33 Merewade 

College 

Gorinchem 

Menno de Wilde Natuurkunde Apple TV/iPad 

36 33 Merewade 

College 

Gorinchem 

Menno de Wilde Natuurkunde Socrative (digitaal toetsen / stemmen) 

37 33 Merewade 

College 

Gorinchem 

Menno de Wilde Natuurkunde Video 

38 34 Sondervick 

College 

Veldhoven 

Hans Hoeck Wiskunde Video (YouTube) 

39 35 Sondervick 

College 

Veldhoven 

Hans Hoeck Wiskunde Magister 

40 36 Heerbeeck 

College Best 

Bart Habraken Jr Wiskunde smartboard/ ipad-mobile 

41 37 Heerbeeck 

College Best 

Helmus Saris Science Informatie zoeken via door docent 

ontwikkelde website 

42 37 Heerbeeck 

College Best 

Helmus Saris Science Cadtekenen 
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43 37 Heerbeeck 

College Best 

Helmus Saris Science Lego Mindstorms 

44 38 Heerbeeck 

College Best 

Piet Blankers Biologie Digitaal toetsen en oefenen via 

smartboard, mobile devices en laptops 

45 39 Cambium 

College 

Dirk  Muller Biologie Data verwerken met de laptop 

46 40 Cambium 

College 

Willem  De Winter Natuurkunde Systematic 

47 41 Dr. Nassau 

College Assen 

Rosalinde  Vijn Wiskunde Geogebra 

48 42 Dr. Nassau 

College Assen 

Rosalinde  Vijn Wiskunde PowerPoint 

49 43 Commanderij 

College Gemert 

Gerard  Duijsters Wiskunde Digibord 

50 44 Commanderij 

Coll 

Gerard  Duijsters Wiskunde Digitaal klassenboek 

51 45 St Michaels 

College Zaandam  

Kees   Vleeming Wiskunde Digitale Wiskunde Omgeving (DWO) 

52 46 Herman 

Wesselink 

Amstelveen 

Mark Dackus Wiskunde Wisweb 

53 46 Herman 

Wesselink 

Amstelveen 

Mark Dackus Wiskunde Geogebra 

54 47 Herman 

Wesselink 

Amstelveen 

Wim  Grosheide Wiskunde Geogebra 

55 48 Stanislas College 

Westerplantsoen 

Delft 

Maud  Gerssen van 

der Put 

Wiskunde Laptoplessen 

56 49 Stanislas College 

Westerplantsoen 

Delft 

Janneke Louwerse Project 'In Eigen 

Beheer' 

Online project en online ICT tools 

57 50 Chr Gymnasium 

Sorghvliet Den 

Haag 

Gert  Treurniet Wiskunde Digitaal lesmateriaal (informatie en 

vragen) 

58 51 Chr Gymnasium 

Sorghvliet Den 

Haag 

Gert  Treurniet Wiskunde Rekenmachine emulator 

59 52 RSG Slingerbos 

Levant Zeewolde 

Michel van Evert Wiskunde VO-Content en StudioVO 

60 53 Stedelijk 

Gymnasium 

Haarlem 

Johan  Bouma Natuurkunde Smartboard 

61 53 Stedelijk 

Gymnasium 

Haarlem 

Johan  Bouma Natuurkunde Coach 5 

62 54 Alberdingk Thijm 

College 

Ruud  de Haas Natuurkunde Online modules 
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Hilversum 

63 55 Alberdingk Thijm 

College 

Hilversum 

Wim van der 

Weiden 

Natuurkunde Online modules 

64 56 Campus 

Winschoten 

Marleen Beltman Biologie Digibord 

65 57 Campus 

Winschoten 

Marleen Beltman Natuurkunde Prezi 

66 58 Campus 

Winschoten 

Marleen Beltman Biologie Examentraining via website 

67 59 Helen Parkhurst 

Almere 

Karel Hermans Natuurkunde Socrative en laptops 

68 60 Helen Parkhurst 

Almere 

Maaike Vollebregt Mens en Natuur Socrative en laptops 

69 61 c.s.g Prins 

 Maurits 

Jeroen van Nieuwaal Natuurkunde Applet op beamer 

70 62 c.s.g Prins 

 Maurits 

Jeroen van Nieuwaal Natuurkunde Applet op beamer 

71 63 Vellesancollege Paul Logman Natuurkunde Eigen website 

72 64 CSG Jan Arentsz 

Alkmaar 

Kees Koopman Natuurkunde Toetsen mbv de ELO Moodle 

73 65 CSG Jan Arentsz 

Alkmaar 

Kim Blankendaal Scheikunde Prezi 

74 66 CSG Jan Arentsz 

Alkmaar 

Kim Blankendaal Scheikunde Digitaal lesmateriaal op laptop 

75 67 Fioretti College 

Veghel 

Roel van der Sloot Mens en Natuur Applet 

76 68 Fioretti College 

Veghel 

Jos  Klomp Mens en Natuur Digitale reanimatiepop 

77 69 Cals College 

Nieuwegein 

Mark Koren Biologie Socrative 

78 70 Cals College 

Nieuwegein 

Mark Koren Biologie Video (YouTube) 

79 71 Haags 

Montessori 

Lyceum 

Onne Van Buuren Natuurkunde Coach 

80 72 Grotius College 

Heerlen 

Peter Out Natuurkunde Applet en Powerpoint 

81 73 Colegio Arubano 

Aruba 

Pieter Selen Natuurkunde Simulatie 

82 74 Chr College 

Nassau Veluwe 

Harderwijk 

Petra  ten Bolscher Wiskunde Stemkastjes 

83 75 Chr College 

Nassau Veluwe 

Harderwijk 

Maurice Jörrissen Wiskunde Stemkastjes 

 


