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1. Inleiding 
 
Regelmatig wordt de vraag gesteld of de Informatie- en CommunicatieTechnonolgie (ICT) zal 
kunnen zorgen voor een bezuiniging op de kosten van het onderwijs. Sommige sceptici vragen 
zich zelfs af of de interesse van de overheid in ICT eigenlijk niet alléén voort komt uit 
bezuinigings-overwegingen. Wat mij betreft zijn dit niet de goede vragen. Wellicht zal er op de 
lange duur bij sommige onderwerpen die voor grote groepen lerenden van belang zijn en die 
tamelijk onveranderlijk zijn wel enige bezuining mogelijk blijken. Door de bank genomen echter 
zal op de kortere termijn eerder een verhoging van de kosten noodzakelijk zijn om echt werk te 
maken van ICT in het onderwijs en zullen we op de langere termijn al blij mogen zijn wanneer 
we de kosten op een met het huidige vergelijkbaar niveau kunnen houden / brengen. 

Wat zijn dan wel de goede vragen? Alvorens hierop een antwoord te geven, moet ik 
echter eerst ingaan op een tweetal zorgen die ik heb. De eerste zorg is dat er steeds weer en bijna 
overal waar ik kom toch eerder sprake is van een “technology push” dan van onderwijskundig 
verantwoorde ontwikkelingen. Er wordt gemaakt wat mogelijk is vanuit de huidige stand van 
zaken in de techniek en niet waaraan behoefte is vanuit onderwijskundig perspectief. De software 
moet steeds mooier, sneller en geavanceerder worden. Er wordt ontworpen wat ontworpen kan 
worden en er zo leuk uit ziet of zo goed past bij de hardware. Docenten wachten tot de ultieme 
software gereed is met de invoering van ICT in hun lessen en klagen steen en been over het niet 
(op tijd) beschikbaar zijn van software. Veel te weinig gaat de discussie mijns inziens over de 
vraag waaraan we nu precies behoefte hebben in het onderwijs.  

De tweede zorg die ik heb is dat door middel van ICT een slechte copie wordt gemaakt van 
het bestaande onderwijs of erger zelfs van vormen van onderwijs uit het verleden. Het bestaande 
onderwijs, de huidige manier van doceren wordt ingeblikt in de computer. Veel courseware volgt 
nog de leerpsychologie (het behaviorisme) uit de vijftiger jaren. Het ziet er dan wel prachtig uit 
maar de basis leerprincipes zijn die van “drill and practice” en van geprogrammeerde instructie. 
Dat is heel jammer, want ik denk dat veel van het huidige en het nog oudere onderwijs dringend 
aan vernieuwing toe is, onder andere gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in de 
samenleving en in de leerpsychologie. In plaats van een reproductie van bestaand onderwijs in 
ICT stel ik voor om te zoeken naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren via ICT.  

Het antwoord op de vraag aan welke vormen van ICT dan wel behoefte is zal ik hieronder 
uitwerken in vier delen. In essentie gaat het om een leerpsychologische visie op ICT in plaats van 
een technologische en een gerichtheid op onderwijsverbetering in plaats van een reproductie van 
bestaand onderwijs. De vier delen zijn: 
a) Het sociaal-constructivisme als uitgangspunt 
b) ICT die kernproblemen van het onderwijzen beter helpt oplossen dan zonder ICT mogelijk 

was 
c) ICT die nieuwe dingen mogelijk maakt in het onderwijs 



d) ICT die het mogelijk maakt leerlingen op school beter voor te bereiden op een leven lang eren 
dan nu vaak gebeurt 

 
 
2. Het sociaal-constructivisme als uitgangspunt 
 
Het sociaal constructivisme of ook wel sociaal constructionisme genoemd is een steeds 
belangrijker wordende stroming in de leer- en onderwijspsychologie die ontstaan is in de sociale 
psychologie. De basisaanname van deze stroming in de sociale psychologie is dat mensen hun 
(sociale) werkelijkheid construeren door te interacteren met medemensen. Er is niet één 
waarheid, maar vele naast elkaar. De subjectiviteit van menselijke waarneming en oordelen wordt 
tot uitgangspunt genomen. Niet dat er geen gemeenschappelijke betekenisconstructie mogelijk is, 
deze is echter niet vanzelfsprekend. Mensen gaan in de omgang met de werkelijkheid vooral af 
op de interpretatie ervan in en door de (sub)cultuur waar zij deel van uit maken. Belangrijke 
anderen bepalen in belangrijke mate hoe wij de werkelijkheid ervaren en hoe wij ons zelf zien. 
Mensen zijn hierbij steeds uit op het bewaken en verstevigen van hun identiteit. Belangrijke 
anderen zijn diegenen die bereid zijn die identiteit te helpen behouden en verstevigen. 
 Voor de leer- en onderwijspsychologie zijn deze sociaal-psychologische uitgangspunten 
vertaald naar leer- en onderwijssituaties. Ook hier spelen dus subjectieve oordelen en 
identiteitsontwikkeling belangrijke rollen. Het begrip krachtige leeromgeving is een uitwerking 
geworden van een constructivistisch ideaal voor leeromgevingen. Dit zijn leeromgevingen waarin 
leerlingen uitgedaagd worden om samen met elkaar actief te leren, met een duidelijk zicht op de 
functionaliteit van het leren en het geleerde (toepassingsperspectief), waarin het leren wordt 
gesitueerd in een concrete context en waarin de authenticiteit van die context zo hoog mogelijk 
is. Hierdoor kunnen leerlingen vooral vanuit intrinsieke motivatie leren en worden zij geacht 
zoveel mogelijk zelfstandig hun leren te sturen en te controleren. De docent is hierbij meer coach 
en begeleider dan overdrager van informatie. De basisuitgangspunten van het leerpsychologisch 
sociaal constructivisme zijn: 
• De lerende leert het beste wanneer er een actieve rol is voor de lerende zelf; Deze activiteit 

komt tot uiting in het aansluiten bij (verschillen in) voorkennis en belangstelling, het bewaken 
en toetsen van de voortgang door de lerende zelf en het centraal stellen van het construeren 
van betekenis en het leren in de context van een concrete werkelijkheid (situated cognition); 

• De subjectieve interpretatie van de (leer)situatie zal het gedrag bepalen en dit betekent dat 
subjectieve en persoonlijke ervaringen ruim baan moeten krijgen; 

• Er  is geen objectieve waarheid met betrekking tot de leerstof, de visie op het vak, de 
opvatting over leren e.d.. in plaats daarvan worden leerlingen in de gelegenheid gesteld hun 
eigen perspectieve geleidelijk aan te ontwikkelen; Centraal hierbij staat het principe van 
knowledge building in plaats van knowledge reproduction 

• Er is niet een alles of niets onderscheid tussen begrijpen en niet begrijpen: begrip komt 
geleidelijk aan tot stand; 

• Het leren verloopt het beste wanneer leerlingen in dialoog met elkaar samen werken aan 
betekenisconstructie, die geleidelijk aan steeds meer in overeenstemming met de opvattingen 
in de dominante cultuur zal worden; 

• Nieuwe vormen van toetsing (“authentic testing”) zijn nodig om deze krachtige 
leeromgevingen te laten functioneren: leerlingen moeten worden afgerekend op die kennis en 
vaardigheden, passend bij de gewenste leerprocessen, die bedoled worden. 



• Leren is hierbij het verkrijgen van nieuwe perspectieven door te interacteren met anderen 
(met inbegrip van de docent) en in de werkelijkheid. 

 
• De laatste jaren is een vijftal nauw verwante, nieuwe didactische modellen beschreven en 

onderzocht: Situated cognition, Anchored instruction, Cognitive apprenticeship, Criscrossing 
landscapes en Reciprocal teaching. Bij situated cognition gaat er men er van uit dat kennis en 
vaardigheden altijd verbonden zijn met concrete situaties en contexten en dat onderwijzen dus 
vooral bestaat uit het organiseren van situaties. Bij anchored instruction is men vooral gericht 
op het verankeren van nieuwe kennis en vaardigheden aan een “anker”, dat is een in het 
geheugen van de lerende aanwezige persoonlijke werkelijkheid. Dit doet men vooral via het 
aanbieden van complexe gesimuleerde multimediale cases met darin veel mogelijkheden om 
met gegevens aan de slag te gaan en bestaande kennis en vaardigheden uit verschillende 
disiplines te integreren. Bij cognitive apprenticeship wordt het middeleeuwse meester 
gezelsysteem verbonden met het leren leren en het leren denken. Zoals de gezellen vroeger 
leerden timmeren door in kleine groepjes met elkaar te leren door te doen, het werk van de 
meester na te doen, geleidelijk aan steeds ingewikkelder opdrachten te mogen verrichten en 
geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid te krijgen, zo leren leerlingen nu volgens het 
cognitive apprenticeship model. De principes zijn het zelfde: in kleine groepjes werken, de 
meester imiteren, geleidelijke opbow van moeilijkheid van leer- en denkopdrachten en 
geleidelijk aan steeds meer zelfverantwoordelijkheid. Bij criscrossing landscapes is de nadruk 
vooral gelegd op het zelf vekennen van leerstof, door als een landverkenner kris kras door de 
leerstof te gaan en zo een eigen beeld ervan op te bouwen. Bij reciprocal teaching tenslotte 
wisselen de leerlingen en de docent regelmatig van rol: leerlingen leggen elkaar en de docent 
uit hoe zij een taak aanpakken en hoe zij leren. De docent en de medeleerlingen stellen vragen 
en samen worden de te hanteren leer- en denkstrategieën voor iedereen steeds duidelijker.  
 

3. Kernproblemen vn het onderwijzen beter aan kunnen 
 
Kernproblemen zijn volgens Onstenk (1997): Kenmerkende en centrale beroeps-situaties waarin: 
- Complexe problemen opgelost moeten worden 
- De specificiteit van de situatie  en 
- De sociale context een belangrijke rol speelt 
Een voorbeeld van een kernprobleem in een beroepsveld is dat van de timmerman die steeds en 
aan de kwaliteit van zijn werk (gladheid, duurzaamheid sterkte van verbindingen, hardheid 
materiaal) moet denken en aan de kosten ervan. Als hij aan al zijn eigen kwaliteitseisen voldoet 
wordt zijn product erg duur. Probeert hij goedkoper te werken dan is hij zelf en sommige klanten 
ontevreden over de kwaliteit). 
Kernproblemen hebben volgens Onstenk steeds de volgende dimensies:  een sociaal-culturele 
dimensie (taakverdeling, normen, cultuur van werkgemeenschap (community of practice), een 
strategische dimensie, een vakmatige, productie dimensie en een historische dimensie (zie verder 
Onstenk’s dissertatie. Kernproblemen zijn in principe niet oplosbaar; het zijn meer de continue 
spanningsvelden waarin beroepsbeoefenaren zich steeds bevinden en waarin zij dag in dag uit 
steeds weer keuzes moeten maken.  Dat wil echter niet zeggen dat er geen verschillen kunnen zijn 
in de kwaliteit van de oplossingen. Sommige beroepsbeoefenaren slagen er beter in met die 
spanningen om te gaan dan andere. Sommigen kiezen gewoon voor één kant van de medaille en 
negeren de andere kant. Zo kiest de ene timmerman bijvoorbeeld voor kwaliteit zonder aan de 



kosten te denken en de andere kiest voor lage kosten en doet water bij de kwaliteitswijn. Het 
denken over dit kernprobleem hangt samen met de sociaal-culturele dimensie: het hangt er van af 
met wie en hoe de timmerman samenwerkt, welke normen en waarden er gelden in de context en 
hoe de werkgemeenschap er uit ziet. De strategische dimensie heeft te maken met de markt-
product combinatie waarvoor in de werkgemeenschap is / wordt gekozen. Die kan bijvoorbeeld 
kiezen voor een kleine groep van klanten die veel betalen of een grote die relatief weinig betalen 
voor de geleverde producten. Natuurlijk zijn er allerlei vakmatige, productie gerichte aspecten die 
bij dit dilemma een rol spelen. Tenslotte is er altijd een historische dimensie: de opvattingen over 
de kwaliteit-prijs verhoudingen zijn ooit op een bepaalde manier tot stand gekomen in de cultuur 
en zijn ook aan verandering onderhevig. Spanningen en dilemma’s bestaan vaak tussen oudere 
opvattingen en nieuwere inzichten 

Een uitstekende analyse van kernproblemen van het onderwijzen is beschreven in een 
tamelijk onbekende publicatie van Scardamalia & Bereiter (1989). Zij beschrijven de volgende 
drie “core problems of teaching”: 
a) Aansluiten bij belangstellingen of voorkennis van de lerende of uitgaan van de leerstof en 

de doelstellingen. 
b) De natuurlijke ontwikkeling  van lerenden de kans geven of juist meerwaarde leveren ten 

opzichte van de spontane ontwikeling door kennis en vaardigheden te doen verwerven die 
niet vanzelf ontstaan. 

c) Vaardigheden gesitueerd in bepaalde contexten leren (dus onder uitsluiting van andere 
contexten) of ze isoleren van contexten en er op rekenen dat lerenden zelf (later) zorgen 
voor de verbinding met de context waarin zij terecht zullen komen. 

Er zijn echter nog wel meer kerproblemen van het onderwijzen (zie Simons, in druk). Ik beperk 
me hier tot twee andere: 
d) Planning  en organisatie van het leren door de docent versus de planning en organisatie 

overlaten aan de  leerlingen:  sturen vs volgen 
e) De nadruk leggen op leren of op het leren leren. 
 
Naar mijn mening hebben ook deze vijf kernproblemen historische dimensie. Volgens nieuwere 
inzichten en ontwikkelingen zijn er verschuivingen nodig in de richting van steeds één kant van 
de dilemma’s. ICT speelt een belangrijke rol, c.q. zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen. 
 
a) het beter aansluiten bij belangstelling en voorkennis 
Idealiter dient ICT wat mij betreft vooral nieuwe mogelijkheden te bieden aan docenten om beter 
aan te sluiten bij belangstelling en voorkennis van leerlingen. Dit betekent bijvoorbeeld hulp 
bieden bij het in kaart brengen van voorkennis en belangstelling en het bieden van mogelijkheden 
om de verschillende groepen leerlingen andere leerstof en andere presentatiewijzen aan te bieden 
afhankelijk van hun voorkennis en belangstelling. Te denken valt aan mogelijkheden om 
gedeelten van de leerstof over te slaan; meer visueel-gerichte presentaties tegenover meer 
tekstuele en toespitsing van de leerstof op verschillende belangstellingsgebieden. 
 
b) het leveren van meerwaarde ten opzichte van de spontane ontwikkeling door kennis en 

vaardigheden met toegevoegde waarde te doen verwerven 
De belangrijkste vraag hierbij is hoe ICT ertoe kan bijdragen dat belangrijke nieuwe 
vaardigheden, die in deze tijd door de samenleving en het bedrijfsleven worden verlangd kunnen 
worden ingebed in ICT. Het gaat hierbij om kerncompetenties als kritisch en logisch kunnen 
denken, problemen kunnen oplossen, sociale vaardigheden en dergelijke (zie Onstenk, 1997). 



 
c) het situeren van vaardigheden in contexten 
Hierbij gaat het om de vraag hoe ICT ertoe kan bijdragen dat kennis en vaardigheden meer en 
beter worden verbonden met praktijkcontexten. Hoe kan met andere woorden via ICT het 
toepassingsperpectief worden versterkt? Te denken valt aan voorbeelden van ICT waarin 
complexe praktijksituaties worden gesimuleerd of worden getoond viea interactieve video. 
 
d) het overlaten van de planning en organisatie van het leren aan leerlingen 
Bij dit dilemma zoek ik vooral naar mogelijkheden om de controle van leerlingen over hun eigen 
leren te vergroten. Te denken valt aan het bieden van keuzemogelijkheden in doelstellingen en 
subdoelstellingen, mogelijkheden om de eigen volgorde zelf te bepalen, mogelijkheden om via de 
eigen leerstijl te leren, mogelijkheden om alleen dan wel samen te leren, mogelijkheden om te 
kiezen uit verschillende vormen van toetsing van het leren. Een belangrijke nieuwe mogelijkheid 
bestaat er naar mijn mening uit dat leerlingen meer mogelijkheden krijgen hun eigen leren ook 
buiten het klaslokaal beter te organiseren en plannen. Wanneer zij bijvoorbeeld de beschikking 
krijgen over programma’s voor thuis (en die kunnen beter heel simpel zijn in verband met de 
diversiteit aan computerfaciliteiten thuis), kunnen zij in eigen tijd (extra) oefenen. 
 
e) het mogelijk maken van geïntegreerd  leren leren. 
ICT kan  in dit opzicht behulpzaam zijn door in programma’s geïntegreerde leren leren hulp in te 
bouwen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door adviezen te geven over leerstrategieën, door 
feedback te geven op gekozen leerdoelen in relatie tot de voorkennis en op de gekozen 
leerstrategieën. Ook kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om leerlingen te informeren over door 
andere leerlingen gekozen volgordes en aanpakken en hen hierover met elkaar te laten 
communiceren.  
 
3. Nieuwe doelen en mogelijkheden realiseren 
 
Gedeeltelijk realiseren de in het voorgaande weergegeven prioriteiten voor ICT ook nieuwe 
mogelijkheden, doordat ze taken kunnen overnemen waaar docenten niet zo goed in zijn of niet 
aan toekomen. Hoofdzakelijk waren het echter toch vooral bestaande docent taken die beter 
mogelijk worden. Naast deze vijf zijn er echter ook enkele nieuwe taken en mogelijkheden 
waaraan we m.i. vanuit een sociaal-constructivistisch gezichtspunt behoefte hebben. Ik bespreek 
er zes. 
a) Bieden van mogelijkheden om te interacteren met de computer  
In principe bieden computers legio mogelijkheden om actieve interactie- en 
feedbackmogelijkheden te realiseren. Toch zie ik maar al te vaak dat deze uit 
kostenbesparingsoverwegingen e.d. niet worden benut. Actiever leren via ICT betekent vooral 
ook interacteren met de computer 
b) Bieden van mogelijkheden om te interacteren met anderen 
De laatste tijd zijn vooral allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan om via de technologie met 
anderen te interacteren. Dit kan zijn met leerlingen in dezelfde klas en met de docent 
(intraklassikaal), met leerlingen in andere klassen op dezelfe school (interklassikaal, 
intrascholair), met leerlingen van andere scholen (interscholair), met leerlingen in andere landen 
(internationaal) en met allerlei andere mensen in instituten als musea, overheidsinstanties, 
bedrijven, universiteiten en dergelijke. Naast email-contacten komen er steeds meer 
mogelijkheden om ook on-line te communiceren (chatten, videoconferencing) of  samen te 



werken via groupware als CSILE, Knowledge Forum, Fist Class en dergelijke. Sceptici vragen 
zich af of deze vormen van communicatie veel toevoegen aan “echt” contact of telefonisch 
contact en of de nieuwe interactiemogelijkheden niet het menselijk contact zullen verdringen. Ik 
ben van mening dat er wel degelijk grote voordelen zijn aan deze nieuwe vormen van 
communicatie en dat ze niet in plaats van het gewone contact komen maar er een welkome 
aanvulling op vormen. De voordelen ervan zijn onder andere: ieder kan in eigen tijd en op de 
eigen plek reageren; de reacties kunnen in rust gegeven worden waardoor er meer diepgang in 
kan komen en er zullen minder dominantie verschijnselen optreden. Ook is het mogelijk om te 
discussiëren zonder lawaai en met inbreng van leerlingen die in mondelinge discussies niet aan 
de bak komen. Tenslotte is het mogelijk te discussiëren met leerlingen en volwassenen over de 
hele wereld. Naar mijn mening zal de communicatiefunctie van het internet op den duur wel eens 
veel belangrijker kunnen blijken te zijn dan de informatiefunctie. 
 
c) Virtuele en audio-visuele informatie beschikbaar maken 
Via de moderne technologie is het mogelijk om veel meer audio-visuele en gesimuleerde 
werkelijkheden te betrekken bij het onderwijs. Dit biedt leerlingen de gelegeheid om veel dichter 
bij de concrete werkelijkheid te komen en meer toepassings- en ervaringsgericht te leren. 
 
d) Mogelijkheden bieden voor het actief construeren van betekenis 
Sinds het begin van deze eeuw is er al de klacht dat veel onderwijs leerlingen aanzet tot 
reproductie-gericht leren en te weinig tot het actief construeren van betekenis (zie bijvoorbeld 
Dewey). Via het internet en via de hiervoor genoemde nieuwe communicatiemogelijkheden kan 
het ideaal van de “kowledge building society” nu veel dichter bij komen. Goed opgezette 
leeromgevingen kunnen met gebruik making van interactieve communicatiesoftware helpen om 
leerlingen actief betekenis te laten construeren.  
 
e) Mogelijkheden bieden om te reflecteren op leren en opgedane ervaringen 
Reflectie op eigen gedrag en eigen leren zijn wellicht de meest gebruikte termen in de 
hedendaagse leerpsychologie. Mensen leren in belangrijke mate door tijd te nemen voor reflectie 
en door samen met anderen actief te reflecteren op ervaringen en andere leergebeurtenissen. ICT 
kan hiervoor ondersteunign en stimulans bieden. 
 
f)   Mogelijkheden bieden om actief perspectieven te  cooördineren 
Tenslotte kan door middel van ICT vooral ook het actief coördineren van verschillende 
werkelijkheidsperspectieven en opvattingen beter mogelijk worden. Door leerlingen via het 
internet en via multimedia in contact te brengen met de verschillende perspectieven op de 
werkelijkheid die er op alle gebieden (tot en met de wiskunde toe) bestaan, kunnen zij leren om 
een eigen perspectief in te gaan nemen en dit te relateren aan de andere bestaande perspectieven. 
Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s waarin video-opnamen van concrete cases als 
schietincidenten van minuut tot minuut van commentaar voorzien zijn door verschillende partijen 
(rechters, advocaten, slachtoffers, politiemensen). Door de case intensief door te nemen en te 
beluitseren en te zien wat de verschillende mensen vinden van de schhietwaardigheid van de 
situatie op de verschillende momenten kan de (aanstaande) politieman tegelijkertijd allerlei 
verschillende informatiebronnen te integreren (schietinstructies, wettelijke bepalingen, sociale en 
strategische overwegingen, veiligheid van omstanders e.d.) en een eigen mening opbouwen. 
 
 



5. Beter voorbereiden op een leven lang leren 
 
Naar mijn mening moet de school leerlingen voorbereiden op het latere leren: hoe zij een leven 
lang kunnen blijven leren. Hierbij moet er m.i. een onderscheid gemaakt worden tussen drie 
soorten van leren die in het levenslange leren van belang zijn. Deze drie vormen - formeel leren, 
actieleren en ervaringsleren (zie onder) worden geheel verschillend aangestuurd en ze 
veronderstellen geheel verschillende leervaardigheden en leermotivaties. Wat goed is vor de ene 
manier van leren is niet noodzakelijkerwijs ook goed voor de nadere. Mensen die goed zijn in de 
ene vorm zijn niet vanzelf ook goed in de andere. Formeel leren heeft betrekking op het leren dat 
wordt bepaald en georganiseerd door een buitenstaander (docent, manager, computer). Die 
plannings- en organisatie-beslissingen kunnen betrekking hebben op het kiezen uit en aanbod van 
de na te streven leerdoelen, het mede bepalen van de te ondernemen leeractiviteiten, de wijze van 
toetsing, het bewaken, controleren en sturen van het leerproces e.d. (zie Simons, 1988; in druk).  
Actieleren (ook wel informeel of non-formeel leren genoemd) betreft het leren dat mensen in het 
kader van hun werk of hobby zelfstandig doen zonder dat er al te veel sprake is van externe 
sturing. Dan is er veel meer vrijheid voor lerenden om vanuit intrinsieke motivatie of vanuit een 
probleem te leren. Het bepalen van doelen, planning, sturing e.d. verloopt onder dit soort 
condities geheel anders dan onder de condities die doorgaans in formele onderwijssituatie gelden. 
Het actieleren verloopt vanuit eigen leerintenties. Het leren staat meer centraal dan het handelen 
(vergelijk Koper, 1992). Bij het ervaringsleren, een tweede vorm van informeel of nonformeel 
leren, ligt de nadruk daarentegen meer op actiedoelen dan op leerdoelen. Het leren is meer een 
bijproduct dan een hoofdproduct van de activiteiten. Het leren wordt dan dus door niemand 
expliciet gepland. Eigenlijk zijn het hier meer de probleem oplossingsactiviteiten, de 
experimenten, de innovaties en ander menselijke handelingen die het leren bepalen, zonder dat de 
lerende zelf zich er van bewust is te leren. 
 De huidige school bereidt leerlingen vooral voor op het formele leren, maar niet of slecht 
op het actieleren en het ervaringsleren. Leerlingen leren de vaardigheden van het actieleren en 
ervaringsleren zelfs af (zie Simons, 1997). Omdat de school leerlingen moet voorbereiden op het 
levenslange leren in al zijn facetten, zal de school van de toekomst ook ruimte moeten bieden 
voor het non-formele (actie- en ervarings-) leren zodat leerlingen de daarbij benodigde 
leercompetenties ontwikkelen en voorkomen kan worden dat er te eenzijdige gewoontevorming 
in de richting van het formele leren ontstaat (vergelijk Simons, 1997). Naar mijn mening kan ICT 
hierbij een belangrijke rol spelen. Overigens kan ook ten aanzien van het formele leren nog wel 
het een en ander verbeterd worden waarbij ICT een rol kan spelen. Ik ga op de drie vormen van 
leren één voor één in. 
 
a) Formeel leren 
Hoewel er in formele leersituaties vanuit een pedagogische taak door de school of de werkgever 
veel beslissingen zijn of worden genomen, zijn er ook mogelijkheden om daarbinnen zelfstandig 
te leren. In het voorgaande werd hier al op ingegaan. Voor ICT betekent dit vooral dat leerlingen 
moeten leren hoe zij kritisch kunnen omgaan met de geboden mogelijkheden om te leren en dat 
zij moeten leren om binnen de geboden ruimte zelf verstandige beslissingen te nemen. ICT kan 
hen helpen door de zognaamde “learner control” binnen het formele leren vorm te geven (zie 
boven) en er om heen hulp te bieden bij het leren leren (vergelijk Biemans, 1997). Zelfs binnen 
volledig dichtgetimmerde leeromgevingen zonder keuzemogelijkheden is een actieve rol van de 
leerling m.i. belangrijk. Dan gaat het er vooral om dat leerlingen zich bewust worden van de 
gemaakte keuzes en hun achtergronden. Ik zou hiervoor de term “meeleren” willen introduceren. 



ICT kan leerlingen helpen om “mee te leren” door de gemaakte (dicht getimmerde) keuzes helder 
te verantwoorden en door leerlingen door middel van vragen commitment te laten uitspreken met 
de genomen beslissingen.  
 
b) Actieleren 
Bij het actieleren gaat het om het bewust gepland zelf gestuurde leren (zie Bolhuis, 1995; Revans, 
1982). Vanuit handelingen (in de beoepspraktijk) formuleren mensen expliciete 
leerdoelstellingen en gaan zij aan de gang om deze te verwerkelijken. Leren staat hierbij op de 
voorgrond, bijvoorbeeld doordat er sprake is van studie of van netwerkcontacten met anderen 
(werkend leren). ICT kan leerlingen / mensen helpen om deze keuzes te maken en te 
verantwoorden. De  in het kader van het formele leren opgedane ervaring met learner control kan 
hierbij goed van pas komen. Het kritisch leren en het meeleren bieden de basis voor het volledig 
zelf-gestuurde leren. Nieuw of extra in vergelijing met learner control zijn hierbij vooral het 
kiezen van leerdoelstellingen, het bepalen van subdoelstellingen, het bepalen van een vorm van 
zelftoetsing en het treffen van maatregelen gericht op zelfbeoordeling, zelfbeloning en adequate 
attributieprocessen. De overige cognitieve, metacognitieve en affectieve componenten komen 
goed overeen met learner control in formele leersituaties. ICT zou leerlingen moeten helpen om 
te leren hun leren van en bij het handelen beter en bewuster te sturen, bijvoorbeeld door in 
simulatie en virtuele leeromgevingen steeds de bewuste leercomponenten terug te laten komen en 
te faciliteren, keuzemogelijkheden in doelen en subdoelen aan te reiken, vormen van zelftoetsing 
voor te structureren en te faciliteren en door systemen van zelfbeoordeling, zelfbeloning en 
attributies te ondersteunen. 
 
c) Ervaringsleren 
Men denkt vaak dat ervaringsleren niet gepland en georganiseerd kan worden omdat het spontaan 
verloopt en een bijproduct is van handelen. Toch is dit een misverstand. Ook ervaringen kunnen 
georganiseerd en gepland worden vanuit een (vaag) leerperspectief zonder dat het leren de 
hoofdzaak wordt en we dus weer terug zijn bij het actieleren. Bij ervaringsleren is er dus eerder 
sprake van lerend werken en niet van werkende leren. Het gaat om incidentele spontane 
leerprocessen. Zo kunnen mensen zelf (of buitenstaanders) de werk-of probleem 
oplossingservaringen meer of minder ervaringsrijk maken. Men denke bijvoorbeeld aan 
verschijnselen als job-rotation, taakverijking, uitbreiding van verantwoordelijkheden, noodzaak 
en stimulansen om te vernieuwen en  degelijke. ICT kan ook hierbij een rol spelen door 
leerlingen gelegenheden te bieden om ervaringen op te doen, bijvoorbeeld in complexe, 
gesimuleerde situaties als de oefenfirma (LernBuro; practice firm) of door leerlingen producten te 
laten ontwerpen. Elders heb ik betoogd (Simosn, 1997) dat er in werksituaties vier typen 
processen belangrijk zijn bij het lerende werken:  a) Feedback zien te krijgen en er open voor 
staan b) Reflecteren op het handelen in rust; c) Visie en theorie ontwikkelen en d) Innoveren en 
experimenteren. Deze vier kunnen zowel alleen als samen met anderen worden uitgevoerd, met 
anderen in vergelijkbare omstandigheden (horizontale netwerken) of met anderen waarmee men 
te maken heeft ineen taakverdeling (vertikale netwerken). ICT draagt bij aan het ontwikkelen van 
de vaardigheden met betrekking tot ervaringsleren voor zover er sprake is van het organiseren 
van deze vier typen handelingsmogelijkheden voor leerlingen waarin zij ervaring kunnen opdoen 
, samen met anderen in horizontale en vertikale netwerken. Ook  is het belangrijk dat leerlingen 
geholpen worden om achteraf het geleerde te overdenken en te vertalen naar nieuwe situaties 
(transfermogelijkheden opzoeken). 
 



6. Een wensenlijstje als samenvatting 
 
Bij wijze van samenvatting kan het volgende lijstje dienen van mogelijkheden om via ICT het 
onderwijs te verbeteren: 
 
1 Het beter aansluiten bij belangstelling en voorkennis 
2 Het leveren van meerwaarde ten opzichte van de spontane ontwikkeling door kennis en 

vaardigheden met toegevoegde waarde te doen verwerven 
3 Het situeren van vaardigheden in contexten 
4 Het overlaten van de planning en organisatie van het leren aan leerlingen: learner control 
5 Het mogelijk maken van geïntegreerd  leren leren 
6 Bieden van mogelijkheden om te interacteren met de computer  
7 Bieden van mogelijkheden om te interacteren met anderen 
8 Virtuele en audio-visuele informatie beschikbaar maken 
9 Mogelijkheden bieden voor het actief construeren van betekenis 
10 Mogelijkheden bieden om te reflecteren op leren en opgedane ervaringen 
11 Mogelijkheden bieden om actief perspectieven te  coordineren 
12 Leerlingen helpen om kritisch te leren 
13 Leerlingen helpen om actief mee te leren 
14 Mogelijkheden bieden om bewust gepland te leren 
15 Leerlingen helpen om te leren bewust gepland te leren 
16 Leerlingen gelegenheden bieden om ervaringen op te doen in complexe probleem situaties 
17  Leerlingen helpen om te actief ervaringsmogelijkheden te creëren waarvan ze kunnen leren 
18 Leerlingen helpen en leren om achteraf impliciete leerervaringen te expliciteren 
19 Leerlingen helpen en leren om in horizontale en vertikale netwerken te functioneren 
20 Leerlingen helpen en leren om transfer naar nieuwe situaties te faciliteren 
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