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As the world moves into the age of uncertainty, nations, communities 
and individuals need all the learning power they can get. Our institu-
tions of business and education, even our styles of parenting, have to 
change so that development and the expression of learning power be-

come real possibilities. But this will not happen if they remain founded 
on a narrow conceptualization of learning: one which focuses on con-

tent over process, comprehension over competence, ability over en-
gagement, teaching over self-discovery. (Claxton, 1999). 



  

 
Introductie ................................................................................................................................. 1 
Wat is digitale didactiek? .......................................................................................................... 4 
Het bestaansrecht van digitale didactiek ................................................................................... 5 
Enkele voorbeelden van digitaal-didactische principes........................................................... 11 
Het aanleren van digitale didactiek ......................................................................................... 19 

Drie overpessimistische visies ...................................................................................... 20 
Drie overoptimistische visies ........................................................................................ 22 
Conclusies ..................................................................................................................... 23 

Een kader voor het leren van docenten: UUU model .............................................................. 24 
Uitwerken...................................................................................................................... 25 
Uitbreiden...................................................................................................................... 27 
Uitdragen: kennisdelen ................................................................................................. 29 
Collectief leren.............................................................................................................. 31 
Leren en veranderen: van persoonlijke ontwikkeling naar 
organisatieverandering .................................................................................................. 33 
Conclusie....................................................................................................................... 34 

Ondersteuning van het leren gebruiken van ICT in het onderwijs door 
academische docenten: naar de digitale didacticus ................................................................. 35 
Tot slot..................................................................................................................................... 45 
Referenties............................................................................................................................... 46 
Chronologische lijst van (mede) onder begeleiding van P.R.J. Simons 
tot stand gekomen proefschriften ............................................................................................ 51 



  



 

1 

Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici  
leren ICT te gebruiken in hun onderwijs2

P.Robert-Jan Simons 
Expertisecentrum ICT in het onderwijs 
IVLOS Universiteit Utrecht 
 
Mijnheer de Rector, 
Geachte toehoorders, 
 

Introductie 
 
Toen ik enkele weken geleden als docent optrad in een internationale 
summerschool, had ik aan tafel een gesprek over informatie en com-
municatietechnologie (ICT) in het onderwijs met twee collega-docen-
ten: Simone Volet uit Australië en Detlev Leutner uit Duitsland. Bei-
den bleken ook betrokken bij de invoering en het gebruik van ICT in 
het hoger onderwijs en aardig op de hoogte van de internationale stand 
van zaken. Samen konden we een aardig deel van de wereld overzien. 
We concludeerden dat bijna steeds hetzelfde patroon waarneembaar is: 
beleidsmakers willen het onderwijs verbeteren of vernieuwen (ik kom 
op dit onderscheid later terug) door de invoering of uitbreiding van 
ICT. Vervolgens gaat alle aandacht uit naar technische kwesties als 
“welk type computers moet worden aangeschaft?”, “wat voor internet-
connecties (breedband of ADSL)?”, welke elektronische leeromgeving 
(ELO) moet worden gekozen?”, “hoe kan standaardisering worden 
bereikt?”, enz. Hoe groter en hoe sneller de computers en de verbin-
dingen, hoe beter het zal gaan, zo lijkt de collectieve veronderstelling. 
In Australië, zo vertelde Simone, leek men zich inmiddels te realiseren 
dat er meer nodig was dan het oplossen van technische problemen en 
het inrichten van een infrastructuur. Zij werd als leerpsychologe ge-
vraagd deel uit te gaan maken van een adviesraad die de overheid 
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moest adviseren over onderwijsvernieuwing met behulp van ICT. Vlak 
voor ons gesprek plaatsvond op Kreta, had zij echter ontslag genomen 
uit de adviesraad, omdat het niet mogelijk bleek in de adviezen enige 
aandacht te besteden aan de leer- en onderwijskundige aspecten van 
ICT-gebruik. Hoewel zij dus speciaal aangetrokken was om te advise-
ren over de didactisch onderwijskundige aspecten, bleek de rest van de 
raad alleen geïnteresseerd te zijn in de kenmerken van de infrastruc-
tuur. Zorg voor een goede infrastructuur en de rest komt vanzelf, zo is 
de dominante gedachte. Detlev Leutner vertelde dat zijn ervaringen in 
Duitsland precies hetzelfde waren. 
Ik bracht in ons tafelgesprek in dat de vorige Nederlandse ambtenaren 
en politici serieus van mening waren dat de invoering van ICT in het 
onderwijs klaar was: alle scholen hebben computers en goede internet-
verbindingen. Dat computers voornamelijk voor tekstverwerking wor-
den gebruikt en dat het didactisch onderwijskundig gebruik van ICT in 
het onderwijs nauwelijks van de grond was gekomen, leek hen volledig 
te ontgaan. De directie ICT van het ministerie van onderwijs en weten-
schappen kon wel worden opgeheven en verdere investeringen in ICT 
in het onderwijs waren niet nodig. Pim Fortuyn vond dat de computers 
de scholen wel weer uitkonden. Het nieuwe kabinet had in de begro-
ting dan ook geen middelen begroot voor ICT in het onderwijs. Ten 
tijde van het schrijven van deze rede leek het tij echter enigszins ge-
keerd: de nieuwe minister was op zoek naar geld voor ICT in het on-
derwijs en van de genoemde opvatting van Fortuyn is gelukkig niets 
meer vernomen.  
Doen we het binnen de Universiteit Utrecht echt anders? Is niet ook 
binnen onze universiteit de aandacht tot nu toe meer uitgegaan naar 
“het schuiven met dozen” en het kiezen van een elektronische leerom-
geving dan naar de kwesties als professionalisering van docenten, or-
ganisatieverandering en curriculumintegratie? In de grootschalige en 
lovenswaardige activiteiten die onze universiteit leverde om de compe-
tenties van academische docenten op onderwijsgebied te verbeteren via 
de zogenaamde Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) was weliswaar 
enige aandacht voor ICT-gebruik, maar veel te weinig naar huidige 
behoeften gemeten.  
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Tenslotte kom ik ook in mijn activiteiten in de Stichting “ICT op 
school” en binnen het expertisecentrum op het gebied van elektroni-
sche leeromgevingen “EXCELO” (een samenwerking van de universi-
teit van Amsterdam en de universiteit Utrecht) dezelfde merkwaardige 
spanningen tegen. ICT-gebruik in het onderwijs wordt belangrijk ge-
vonden vanwege de verbeteringen en vernieuwingen van het onderwijs 
die daardoor beter mogelijk worden, maar het is erg moeilijk om de 
aandacht gericht te krijgen op de wijze waarop dit het beste kan gebeu-
ren. Het is moeilijk om aan de “technology push” en aan de nadruk op 
financieel economische kwesties te ontkomen. 
Hoe zou het toch komen dat er telkens en overal ter wereld steeds zo 
weinig aandacht is voor didactische aspecten van ICT-gebruik in het 
onderwijs? Dat is één van de vragen die ik hieronder zal proberen te 
beantwoorden. Twee thema’s zullen hierin centraal staan: digitale di-
dactiek en het leren van academische docenten. Eén van mijn voorstel-
len zal zijn dat we meer systematisch onderzoek moeten doen naar 
digitale didactiek: de wijze waarop ICT in het onderwijs en bij het 
leren wordt gebruikt en zou kunnen worden gebruikt. Een ander voor-
stel zal zijn om het leren van docenten met betrekking tot ICT-gebruik 
in hun onderwijs meer als een organisatieleerprobleem dan als een 
persoonlijk professionaliseringsprobleem op te vatten. De ontwikke-
ling en explicitering van digitale didactiek kunnen, zo is mijn veron-
derstelling, de oplossing van dit organisatieleerprobleem ondersteunen. 
In deze rede ga ik in op de volgende vragen: 
• Wat is digitale didactiek? Bestaat er wel digitale didactiek?  
• Heeft digitale didactiek bestaansrecht? Waarom zou er digitale 

didactiek moeten komen? Wat is er tegen? 
• Wat zijn voorbeelden van digitaal-didactische principes? 
• Hoe kunnen we het leren van academische docenten conceptualise-

ren volgens het UUU model? 
• Hoe kunnen we het leren gebruiken van ICT in het onderwijs door 

academische docenten ondersteunen: naar de digitale didacticus  
Het eerste gedeelte van deze rede behandelt de digitale didactiek: wat 
is dat? Bestaat die wel? Wat houdt hem tegen? Hoe ziet die eruit? In 
het tweede gedeelte ga ik in op het leren van academische docenten. 
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Eerst behandel ik een model voor het leren van docenten (en professi-
onals in het algemeen), daarna pas ik dit toe op het leren werken met 
ICT in het onderwijs. 

Wat is digitale didactiek? 
 
Digitale didactiek3 betreft kennis en kunde met betrekking tot het ge-
bruik van ICT bij het faciliteren van het leren. Voor sommigen heeft de 
term didactiek wellicht de Angelsaksische betekenis met nadruk op 
“van boven af opgelegd”, traditioneel, instruerend; onderwijzend. Het 
woordenboek geeft als betekenis van didactiek ook “de kunst van het 
onderwijzen”. Die betekenis geef ik hier expliciet niet aan het begrip 
didactiek. De betekenis die ik aan didactiek geef sluit meer aan bij de 
omschrijving die hetzelfde woordenboek geeft van didacticus: “iemand 
die lerend te werk gaat”. Voor mij gaat het om het organiseren en faci-
literen van het leren. Voor een deel betreft digitale didactiek algemene 
kennis en kunde die op alle vakgebieden betrekking heeft (algemene 
digitale didactiek), voor een deel zijn er ook vakspecifieke principes 
(digitale vakdidactiek). Ik beperk me in deze rede voornamelijk tot 
algemene digitale didactiek, hoewel ik de vakspecifieke invalshoek erg 
belangrijk vind.  
Ging het tot een aantal jaren geleden vooral om didactische principes 
bij het gebruik van ICT als vervanger van docentgecentreerd onderwijs 
(ook wel afstandsonderwijs genoemd; zie voor een review Phipps and 
Merisotis, 1999), de laatste tijd staan steeds vaker vormen van ICT-ge-
bruik in het onderwijs centraal. Naast deze twee (ICT-gebruik als en in 
onderwijs) is er overigens ook leren via het ontwerpen van ICT. Stu-
denten leren doordat zij simulaties, websites, Powerpoint presentaties 
en andere vormen van ICT ontwerpen: een bijzondere en moderne 
vorm van leren tijdens het werken. Deze vorm van ICT-gebruik trekt 
in toenemende mate de belangstelling van onderwijskundigen. 
In feite zal ik het begrip digitale didactiek in twee betekenissen gebrui-
ken: a) als de onderliggende vaak impliciete kennis en kunde die do-
centen en ontwerpers hanteren bij het inrichten van leer- en instructie-
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situaties met behulp van ICT; b) de meer normatieve op onderzoek 
gebaseerde prescripties voor docenten en ontwerpers van leer- en in-
structiesituaties waarin ICT wordt gebruikt. 

Het bestaansrecht van digitale didactiek  
 
In contacten met collega-onderzoekers, ICT-coördinatoren en docenten 
is mij de afgelopen maanden gebleken dat er best wel twijfels zijn over 
het bestaansrecht van “digitale didactiek”. Hierbij komen we onder 
meer de volgende opvattingen tegen. 
1.   Het zou alleen gaan om technische kwesties en computervaardig-
heden 

Net zoals tien jaar geleden mensen nog dachten dat leren tekstver-
werken een technisch motorische vaardigheid is die te vergelijken 
is met typen (zie het proefschrift van Christa Teurlings, 1995), 
denken mensen nu dat het bij het gebruik van ICT in het onder-
wijs, bijvoorbeeld via het gebruik van elektronische leeromgevin-
gen, gaat om simpele technische computervaardigheden. Hiervoor 
beschreef ik al de dominantie van de “technology push” in het be-
leid. “Geef ons maar een korte knoppencursus”, is een veel ge-
hoorde reactie vanuit de faculteiten. Niet de tamelijk simpele tech-
nische computervaardigheden moeten hierbij echter centraal staan, 
maar de digitale didactiek: hoe en onder welke condities kan ICT 
worden ingezet in het onderwijs? Dat wil niet zeggen dat knoppen-
cursussen niet waardevol kunnen zijn. Zij dienen echter de compu-
tervaardigheden te trainen in een didactisch kader. De klanten van 
dergelijke cursussen vragen overigens in toenemende mate om 
aanvulling met didactische benaderingen. 

2.   Het zou niet zo’n vaart lopen met ICT in het onderwijs 
Afstandsonderwijs via ICT zonder een belangrijke rol voor de 
menselijke factor lijkt tegenwoordig even onwaarschijnlijk en inef-
fectief als “face to face” onderwijs zonder ICT. Afstandsonderwijs 
blijkt heel moeilijk vol te houden zonder contact  met medestuden-
ten en begeleiders. Dus worden combinaties van afstandsonderwijs 
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met bijeenkomsten georganiseerd. Omgekeerd wordt ook in het 
“gewone” onderwijs het gebruik van ICT steeds populairder. 
Steeds duidelijker wordt dat ICT niet de vervanger zal worden van 
de docent, maar eerder zijn belangrijke knecht. ICT in het onder-
wijs is dan ook niet te stuiten. Digitale didactiek kan op weinig 
sympathie rekenen van mensen die menen dat het gebruik van ICT 
in het onderwijs een tijdelijke modegril is die vanzelf weer over 
gaat. Zij geloven niet dat ICT de docent zal gaan vervangen en 
verwachten mede daarom dat de ICT-mode voorbij zal gaan. Wei-
nig deskundigen denken nu echter nog dat ICT de docent zal gaan 
vervangen. In plaats daarvan wordt eerder gedacht aan verbetering 
en vernieuwing van het door docenten georganiseerde onderwijs 
met behulp van ICT. Een belangrijke invloed zal daarbij ook uit-
gaan van toenemende onderlinge concurrentie. Het universitair on-
derwijs in Europa wordt steeds meer vergelijkbaar. Mede dankzij 
ICT zal de concurrentie tussen universiteiten toenemen. Als de 
(Nederlandse) universiteiten niet zwaar aan de slag gaan met ICT, 
verslechtert op termijn de marktpositie. Niet alleen studenten zul-
len dit in toenemende mate gaan eisen, ook de maatschappelijke 
ontwikkelingen in en buiten het onderwijs wijzen duidelijk in de 
richting van noodzakelijk en uitvoerig gebruik van ICT in het on-
derwijs. Denk maar aan trends als de “learning economy”, “Neder-
land kennisland”, “internetsociety Nederland”, de “digitale univer-
siteit”, e.d. Digitale didactiek kan dan ook niet genegeerd worden. 

3.   Digitale didactiek zou niet bestaan 
Dicht bij de voorgaande opvatting is er de vooronderstelling dat 
digitaal leren en onderwijzen aan dezelfde wetten en algemeenhe-
den voldoet als al het onderwijzen en leren. Er zouden met andere 
woorden geen specifiek digitaal-didactische principes bestaan. Wat 
maakt het met andere woorden nu uit of leren en instructie met of 
zonder ICT worden georganiseerd? 
Inmiddels is er wel degelijk specifieke kennis over het gebruik van 
ICT in het onderwijs. Ontwerpen en begeleiden van geheel of ge-
deeltelijk digitaal onderwijs vraagt om nieuwe benaderingen en 
nieuwe competenties. Collison, Elbaum, Haavind en Tinker (2000) 
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laten bijvoorbeeld zien dat het begeleiden van een elektronische 
discussie heel andere benaderingen vraagt dan het begeleiden van 
een “face to face” discussie. In een elektronische discussie moeten 
mensen op een andere wijze uitgenodigd worden tot bijdragen dan 
in een reële discussie. Omdat docenten/begeleiders niet kunnen 
zien of horen hoe studenten reageren en alleen af kunnen gaan op 
geschreven informatie, moeten interventies veel voorzichtiger en 
uitvoeriger zijn dan in een mondelinge discussie. Ook is het be-
langrijk om als docent niet alle vragen naar je toe te trekken en stu-
denten meer op elkaar te laten reageren. Daarnaast is het van be-
lang om te selecteren waarop je als docent reageert en waarop niet. 
Geroutineerde e-mailgebruikers hebben inmiddels waarschijnlijk 
ervaren dat het schrijven van een e-mail heel wat anders is dan het 
schrijven van een briefje. Te snel uiten we in een e-mail onze 
boosheid te direct of zijn we te slordig in het reageren. Ook bege-
leiding van studenten in een elektronische samenwerking vraagt 
een explicieter voorstructurering van het samenwerkingsproces 
dan het begeleiden van samenkomende groepen. Digitale didactiek 
zou wel degelijk moeten bestaan. Verderop zal ik nog andere 
voorbeelden presenteren van de bedoelde verschillen tussen didac-
tiek en digitale didactiek.4  

4. Denken in termen van digitale didactiek zou de computertechni-
sche aspecten       teveel benadrukken, terwijl de vragen waar het 
om gaat in het kader van algemene en vakdidactiek moeten worden 
beantwoord 
Volgens deze opvatting wordt ICT te veel apart gezet en dienen 
vragen rondom de inzet van ICT in het onderwijs in een algemeen 
en vakdidactisch kader te worden beantwoord. Door afzonderlijke 
digitale didactiek te ontwikkelen en expliciteren wordt meegewerkt 
aan de verheerlijking van de technologie. ICT wordt daarbij te veel 
als panacee voor alle kwalen opgevoerd en belangrijke andere vra-
gen krijgen te weinig aandacht.  
Hoewel het klopt dat het dikwijls gaat om algemene en vakspeci-
fieke didactiek waar ICT-gebruik een onderdeel van uit maakt en 
hoewel ook het verheerlijkingsargument zeker valide is, is het m.i. 
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toch wel degelijk zinvol om afzonderlijke aandacht te besteden aan 
de digitale aspecten van leren en instrueren en specifieke op digita-
le didactiek gerichte professionalisering te organiseren. Onder punt 
3 werd al aangegeven dat er wel degelijk specifieke didactische 
principes te onderkennen zijn die met ICT-gebruik samenhangen. 
Ook zijn velen ervan overtuigd dat ICT-gebruik een radicale ver-
andering van het onderwijs met zich mee kan/zou moeten brengen, 
wanneer er echter dan wel op nieuwe manieren naar het onderwijs 
wordt gekeken. Naar mijn mening is met name ook digitale vakdi-
dactiek van groot belang: hoe ICT ingezet kan/moet worden is ver-
schillend per vakgebied.  
Digitale didactiek is nog relatief nieuw voor de meeste docenten en 
kan, mits geplaatst in een duidelijk didactisch onderwijskundig ka-
der, een zinvolle specifieke aanvulling zijn op algemene en vak-
specifieke didactiek. Misschien moeten we op den duur wel weer 
toe naar een integratie van didactiek en digitale didactiek, tijdelijk 
lijkt mij extra aandacht voor de digitale didactiek van groot belang 
voor het welslagen van de gedeeltelijke digitalisering van het on-
derwijs. Dit geldt zeker binnen de Universiteit Utrecht waar via de 
Basis Kwalificaties Onderwijs (BKO) trajecten al veel algemeen 
onderwijskundig/didactische professionalisering heeft plaatsge-
vonden. ICT-gebruik heeft daarin echter een te beperkte plaats (ge-
had).  

5.   Het zou niet gaan om ICT-gebruik, maar om de visie op onderwijs 
Deze opvatting benadrukt sterk de relatie tussen onderwijsopvat-
tingen en het gebruik van ICT in het onderwijs. Al waar het om 
draait is de visie op onderwijs. Bij bepaalde visies zou ICT-
gebruik zinvol zijn en bij andere niet. Al wat nodig is voor ICT-
gebruik in het onderwijs is een visie waarin dit gebruik past. Digi-
tale didactiek is ook bij deze opvatting overbodig of een automati-
sche consequentie van een bepaalde visie. 
Hoewel de relatie tussen onderwijsvisie en gedrag in de klas aan-
nemelijk lijkt, blijkt deze relatie empirisch moeilijk aantoonbaar. 
Zo vond Bolhuis (1999) in haar proefschrift weinig verbanden tus-
sen opvattingen van docenten over actief en zelfstandig leren en de 
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mate waarin het zelfstandig leren in hun klassen feitelijk voor-
kwam. Ook in andere studies bleken mensen lang niet altijd te 
doen wat ze zeggen te vinden (Argyris, 1991). Recent vond Coen-
ders (2002) in zijn Utrechtse doctoraalscriptie in opdracht van de 
Stichting ICT op School echter wel enige verbanden tussen on-
derwijsvisies en ICT-gebruik bij leraren in het primair onderwijs.  
Hoe het ook zij, naar mijn mening, zijn onderwijsvisies belangrijke 
ingrediënten van digitale didactiek. Digitale didactiek legt juist 
verbanden tussen onderwijsvisies en ICT-gebruik. Gebruik van 
ICT in het onderwijs lijkt geen automatisch gevolg van het hebben 
van een bepaalde onderwijsvisie. In plaats daarvan denk ik dat bij 
verschillende onderwijsvisies verschillende vormen van ICT-
gebruik aansluiten/passen en dat de discussie zou moeten gaan 
over de vraag welke vorm van ICT we bij onze onderwijsvisie 
vinden passen (zie Jörg en Admiraal, 2002). Welke elektronische 
leeromgeving we bijvoorbeeld kiezen en standaardiseren en hoe 
we deze implementeren zou m.i. in belangrijke mate moeten af-
hangen van onze visie op onderwijs. 

6. Studenten leren de benodigde ICT-vaardigheden wel thuis, in het 
voortgezet onderwijs of elders (vrienden): digitale didactiek zou 
daarom overbodig worden 
In een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) (De Haan, Huijsmans en Steyaert, 2002) werd duidelijk dat 
de meeste leerlingen thuis over een computer beschikken en de 
computervaardigheden eerder thuis en onder vrienden dan op 
school leren. De school en de universiteit hoeven daarom, aldus 
het SCP-rapport, geen belangrijke rol bij het leren van ICT-vaar-
digheden van leerlingen en studenten te hebben. De nieuwe inter-
netgeneratie zou sowieso wel al vanzelf leren werken met ICT.  
Deze opvattingen gaan echter voorbij aan een aantal belangrijke 
andere overwegingen. Dat leerlingen/studenten ICT-competenties 
nu elders leren wil nog niet zeggen dat het niet ook of zelfs beter in 
de school of op de universiteit zou kunnen gebeuren (afgezien van 
de vraag of we dit wenselijk vinden). De genoemde gegevens rich-
ten zich alleen op de zuivere computervaardigheden (alweer de na-
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druk op de technische aspecten dus) en niet op het gebruik ervan 
bij het leren. Daarnaast gaat het m.i. niet alleen om het leren van 
ICT-competenties, maar ook om het leren werken met ICT in een 
“leercontext”. Dat leren studenten toch niet buiten de school en 
universiteit? De verschuiving naar buitenschools leren die door het 
SCP wordt voorgesteld, leidt af van de ontwikkeling van digitale 
didactiek met oog voor “leren leren”. Naar mijn mening dienen 
leerlingen en studenten juist op school en op de universiteit te le-
ren hoe zij zelfstandig gebruik kunnen maken van de op het inter-
net en in databases aanwezige informatie en on-line cursussen. Di-
gitale vakdidactiek dient dan ook gericht te zijn op dit geïntegreer-
de leren om zelfstandig digitaal te leren op het eigen vakgebied. 

7.   ICT-gebruik zou in het onderwijs geen meerwaarde opleveren 
Op basis van een internationaal rapport uit het begin van de negen-
tiger jaren werd vervolgens door de SCP-onderzoekers ook gecon-
cludeerd dat het gebruik van ICT in het onderwijs weinig toege-
voegde waarde zou hebben.  
Ander onderzoek laat zien dat er wel degelijk toegevoegde waarde 
in het gebruik van ICT in het onderwijs is. Het grootschalige 
BECTA onderzoek (2002) concludeert:  
“Schools judged by OFSTED to have very good ICT resources 
achieved better results than schools with poor ICT. The difference 
between the two groups of schools has increased in comparison 
with the results for the previous year. The very good ICT schools 
had improved their performance and the poor ICT schools had got 
worse overall. This difference was also seen for schools in similar 
socio-economic circumstances. When schools with similar socio-
economic backgrounds were compared, those with good ICT re-
sources tended to achieve better results than those with unsatisfac-
tory ICT.” 
Nu is de toegevoegde waarde in termen van rendementsverbetering 
(effectiviteit en efficiëntie) methodologisch erg moeilijk hard te 
maken (zie de uitstekende publicatie “zin en onzin over het rende-
ment van ICT in het onderwijs” van het ministerie van OC&W van 
juni 2002), zomaar concluderen dat ICT didactisch gezien weinig 
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uithaalt, is wel het andere uiterste. Onderzoek naar het rendement 
van ICT-gebruik in het hoger onderwijs is nog maar weinig ver-
richt  (Veen, Van Tartwijk,  Lam, Geloven en Pilot, 1999). In het 
licht van de SCP-discussie hebben we er nu wel dringend behoefte 
aan.  
 

8.   Conclusies 
Digitale didactiek is tot op heden nog niet goed van de grond ge-
komen omdat er allerlei opvattingen zijn die het denken hierover 
belemmeren. Naar mijn mening is de verdere ontwikkeling van di-
gitale didactiek echter wel van groot belang omdat: 

1. het om meer gaat dan technische kwesties alleen 
2. ICT het onderwijs op termijn drastisch kan (helpen) verbeteren en 

vernieuwen 
3. er al veel nieuwe digitaal-didactische kennis is verzameld 
4. zeker in een overgangsperiode een afzonderlijk accent op digitale 

kwesties verantwoord is 
5. onderwijsvisies niet vanzelf leiden tot onderwijsgedrag 
6. studenten geïntegreerd in het onderwijs moeten leren hoe zij zelf- 
      standig digitaal kunnen leren 
7. studenten ICT het rendement van het onderwijs kan verhogen 

Enkele voorbeelden van digitaal-didactische 
principes 

Waarover gaat digitale didactiek dan? Enerzijds gaat dit over het spon-
taan gebruik van ICT in het onderwijs door docenten. Voor welke doe-
len en hoe zetten zij ICT in? Anderzijds gaat het over mogelijke vor-
men van ICT-gebruik die vooral uit theorievorming en onderzoek naar 
voren komen. Onderzoek naar spontane digitale didactiek is nog 
schaars. Het weinige onderzoek dat is verricht laat zien dat docenten 
ICT vooral gebruiken voor de minder didactische functies, zoals toets-
constructie, tekstverwerking, presenteren van gebruikte powerpoint 
sheets, e.d. Zie bijvoorbeeld het rapport “Flexibel en open hoger on-
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derwijs met ICT” van Veen, Van Tartwijk, Lam, Geloven, Moonen, 
Peters en Pilot (2001), het rapport “Resultaten van vier jaar ICT-beleid 
in het onderwijs” van de Inspectie van het onderwijs (2001); het rap-
port “ICT-monitor 2000-2001” van het ministerie van OC&W (2002), 
het rapport “Vier in balans” van de Stichting ICT op school (2001) en 
www.e-learningplaza.nl. Docenten lijken moeilijk los te komen van 
traditionele opdrachten. Jos Baeten, (mondelinge communicatie 2002) 
vertelde mij bijvoorbeeld dat de opdracht aan informaticadocenten om 
een uitdagende opdracht te maken, die in een elektronische leeromge-
ving geplaatst zou kunnen worden, bij de overgrote meerderheid van 
de docenten leidde tot opdrachten als “Lees hoofdstuk 4 en bedenk er 
drie vragen over.” De stap naar het begeleiden van het nieuwe leren 
(zie Simons, Van der Linden en Duffy, 2000) lijkt moeilijker dan we 
wel eens denken. Er is nog vrijwel geen praktijkkennis over de condi-
ties waaronder ICT-gebruik in het onderwijs nu wel en niet zinvol is. 
Verder onderzoek naar het gebruik van ICT in het onderwijs is drin-
gend gewenst. 
Zonder ook maar enige pretentie van volledigheid te suggereren, zal ik 
een zestal voorbeelden bespreken van op onderzoek gebaseerde digi-
taal-didactische principes. “De” digitale didactiek bestaat natuurlijk 
(nog) niet. Het gaat om eerste ideeën en ervaringen. 
1. In het mede onder mijn (bege-)leiding verrichte promotieonder-

zoek van Else Veldhuis-Diermanse (2002) bleek dat het niet zo 
gemakkelijk was om studenten in het wetenschappelijk onderwijs 
gezamenlijk tot diepgaande bestudering en uitwisseling van litera-
tuur te brengen (knowledge building). Samenwerkend leren met 
behulp van ICT is volgens Bereiter in zijn boek “Education and 
Mind in the Knowledge Age” (2002) vooral van belang omdat dit 
“knowledge building” kan ondersteunen en tot stand kan brengen. 
Hieronder verstaat hij: “There is a practice of working for produ-
cing cultural knowledge typical of scientific research groups or 
other expert communities. Knowledge building focuses on creat-
ing, articulating and building different kinds of conceptual arte-
facts”. De dissertatie van Veldhuis-Diermanse (2002) maakt duide-
lijk dat er in dit opzicht nog een lange weg te gaan is: het is moge-
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lijk om studenten in het hoger onderwijs met behulp van “Know-
ledge Forum” tot knowledge building te brengen, maar dan moet 
wel aan een veelheid faciliterende condities met betrekking tot 
taakformuleringen, wijze van coaching en feedback geven e.d. 
worden voldaan. Knowledge building ging bij studenten in het ho-
ger onderwijs niet vanzelf. Alleen wanneer de taakformulering stu-
denten echt uitdaagde om samen te werken en op zoek te gaan naar 
verdieping, waren er aanwijzingen voor diepgaander (in tegenstel-
ling tot reproductiegericht) leren. Alleen wanneer samenwerking 
tussen studenten ook zodanig gestructureerd werd, dat er sprake 
was van gemeenschappelijke belangen en “individuele accountabi-
lity” werd er daadwerkelijk samengewerkt. Ook Van Boxtel (2000) 
vond in haar proefschrift aanwijzingen dat taakcondities belangrij-
ke invloeden hebben op de bijdragen die samenwerking tussen 
leerlingen kan hebben op begripsvorming. Lipponen (2001) be-
schreef zes hoofdfuncties van ICT bij het ondersteunen van know-
ledge     building: 
• Facilitating externalisation of thought through writing and 

visualisation  
• Facilitating progressive discourse and collaborative learning 
• Facilitating metacognitive development and Learning to Learn 
• Creating connections between cultures of schooling and expert 

cultures 
• Providing access to extended sources of information 
• Providing tools for publishing results of inquiry 
Hoewel deze vormen van ondersteuning ook in “niet digitale” di-
dactiek een rol spelen en belangrijk zijn, krijgen zij specifieke 
nieuwe invullingen bij het gebruik van ICT in het onderwijs. Een 
eerste digitaal-didactisch principe luidt: het oproepen van diep-
gaand leren bij studenten in een elektronische leeromgeving 
vraagt taakformuleringen die hen uitnodigen om onderzoek te 
doen en samen te werken. 

2. In het pas gestarte onderzoek van mijn promovendus Jakko van der 
Pol blijkt nu al dat het erg moeilijk is om studenten Sociale Weten-
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schappen tot “grounding” en “shared understanding” te krijgen. 
Grounding betreft activiteiten in elektronische discussies die er-
voor zorgen dat studenten (en docenten) op elkaar aansluiten zodat 
er meer gemeenschappelijk begrip ontstaat. Hoe kunnen we elek-
tronische discussies zo begeleiden dat er meer aansluiting plaats 
gaat vinden? Hoe kunnen we studenten leren om zelf actief te 
“grounden”? Een tweede digitaal-didactisch principe is: begelei-
ders moeten studenten leren hoe zij in elektronische discussies op 
elkaar aan kunnen sluiten zodat er meer gemeenschappelijk begrip 
ontstaat. 

3. Het Europees Clnet project (Simons, Van der Meijden en De Jong, 
2000) waarin een tiental Europese instituten samen een “fourth    
frame-work” project in het primair en voortgezet onderwijs uit-
voerden naar computer gestuurd samenwerkend leren, liet zien dat 
het niet eenvoudig maar ook niet onmogelijk is om ook bij jongere 
leerlingen samenwerkend leren via de computer te realiseren. Eén 
van de moeilijkste punten voor de betrokken docenten betrof het al 
dan niet ingrijpen en volgen van de uitwisseling die leerlingen had-
den. Eén docent liet bijvoorbeeld een racistisch conflict in zijn klas 
gewoon doorgaan zonder er zich mee te bemoeien. Andere docen-
ten maakten in het geheel geen gebruik van de rijke informatie die 
uit de elektronische discussies tussen hun leerlingen te lezen was. 
Uit de automatisch gegenereerde protocollen kon eenvoudigweg 
worden afgelezen welke leerlingen actief en welke passief waren. 
Ook was te zien wie kwalitatief goede inbreng leverde en wie al-
leen marginaal participeerde. De docenten deden echter niets met 
al deze informatie. Kennelijk moeten zij opnieuw leren welke di-
dactische rol zij in een ICT-omgeving kunnen/moeten spelen. Het 
derde digitaal-didactische principe luidt: begeleiders moeten de 
elektronische discussies tussen studenten volgen en op tijd ingrij-
pen. 

4. In een ander project (Ligorio, Talamo en Simons, 2002) bleek dat 
de rol van de tutor in een elektronische discussie in Active Worlds 
(een 3-dimensionale virtuele educatieve omgeving) een heel ande-
re is dan die in een “face to face” (f2f) discussie/samenwerking. In 
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dit internationale samenwerkingsproject moesten Italiaanse en Ne-
derlandse kinderen elkaar helpen bij het leren over elkaars cultuur. 
Dus de Italiaanse kinderen bouwden bijvoorbeeld een virtuele ten-
toonstelling over Nederlandse kunst en de Nederlandse kinderen 
over Italiaanse kunst. Bij het begeleiden van de co-constructie ac-
tiviteiten bleken de rollen van de tutoren nieuwe invullingen te 
krijgen. Sommige leerlingen vervulden spontaan de rol van tutor 
van andere leerlingen, zodat de volwassen tutor beter afzijdig kon 
blijven. De tutor wordt dan meer de begeleider van de leerlingtuto-
ren dan van de leerlingen als werkers. Tutorrollen bleken sterk 
door elkaar te gaan lopen. Het vierde digitaal-didactisch principe 
is: de begeleider van elektronische samenwerking moet zich rich-
ten op de onderlinge tutoring van de studenten. 

5. Belangrijk bleken in het hiervoor beschreven project (Ligorio, 
2001) ook de aansluitingen tussen synchrone communicatie via 
chats, a-synchrone communicatie via een virtuele werkruimte in 
Knowledge Forum en de daadwerkelijke samenwerking binnen de 
klas. Hoe kunnen deze drie vormen van communicatie op elkaar 
afgestemd worden en welke activiteiten kunnen het best virtueel en 
welke face to face gebeuren? Welke communicatie verloopt het 
beste synchroon en welke asynchroon? Het vijfde digitaal-didac-
tisch principe luidt: de ontwerper van een leeromgeving moet op 
zoek gaan naar optimale combinaties van synchrone, asynchrone 
en fysieke communicatie. 

6. Het lopend promotieproject van Maarten de Laat (zie De Laat en 
Simons, in druk) richt zich op de wijze waarop een leer-werkge-
meenschap het leren organiseert. Het onderzoek laat zien dat het 
onderling uitwisselen en bediscussiëren van kennis en inzichten 
door de deelnemers van de leer-werkgemeenschap hoog wordt ge-
waardeerd, maar dat het moeilijk is om het collectieve leerproces 
te reguleren (De Laat, De Jong & Ter Huurne, 2000). Belangrijk is 
daarom dat de deelnemers van een leerwerkgemeenschap onder-
ling het onderwerp afbakenen en duidelijke afspraken maken over 
doelen die men nastreeft, waardoor het ‘gedeelde probleem’ meer 
gestructureerd bestudeerd kan worden. Dit onderzoek toont aan dat 
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de inzet van Knowledge Forum als ICT-tool alleen niet voldoende 
is. Er is meer aandacht nodig voor de context waarin men leert en 
de sociale processen die het collectieve leren aansturen. In het pro-
ject worden twee vormen van ondersteuning beproefd: het structu-
reren van de samenwerking via een stappenplan voor collectief le-
ren (Hakkairainen, 1998) en het verdelen van verantwoordelijkhe-
den binnen de groep, zodat taken, die uitgevoerd moeten worden 
voor het continueren van het overleg, niet blijven liggen. Dit kan 
door het toewijzen van rollen die de wederzijdse afhankelijkheid 
tussen de leden van groep vergroten. Het bijbehorende zesde digi-
taal-didactische principe luidt: voor virtuele samenwerking zijn ex-
pliciete rollen en stappenplannen belangrijke vormen van onder-
steuning voor het collectieve leren. 

7. In diverse projecten over digitale portfolio’s (Driessen, Beijaard, 
Van Tartwijk, Van der Vleuten, 2002) is duidelijk geworden dat 
ook hier meer nodig dan een technische infrastructuur enerzijds en 
gewone algemene didactiek anderzijds. Beleidsmakers denken in 
eerste instantie dat het alleen gaat om een inhoudsopgave en een 
hoeveelheid opslagcapaciteit op een website of CD-Rom. Al snel 
komen zij echter tot de ontdekking dat er veel meer speelt, zoals: 
“wat is openbaar en wat voor de student?”; “wat is toegankelijk 
voor de begeleider? ”; “welke rol speelt het portfolio in het curri-
culum?”; “hoe is de relatie met academische competenties?”; “wel-
ke functionele eisen stellen wij aan het portfolio?”; “hoe stimuleer 
je studenten en docenten om eraan te beginnen?”. Het digitaal-di-
dactisch principe dat hier bij hoort is: Het gaat bij digitale portfo-
lio’s meer om de didactiek dan om de techniek. 

Digitale didactiek, zo kan dit gedeelte worden afgesloten, richt zich op 
vragen als: 
• Wanneer is inzet van ICT wel en niet geïndiceerd: voor welke 

doeleinden, welke methoden? 
• Hoe kan ICT bijdragen tot onderwijsverbetering en -vernieuwing? 
• Hoe kunnen opdrachtformuleringen zodanig uitdagend worden 

gemaakt dat zij aanzetten tot samenwerking en diepgaande ver-
werking? 
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• Hoe kan het discussiëren en samenwerken in een elektronische 
omgeving worden begeleid (feedback; al of niet ingrijpen; infor-
meren; sturen)? 

• Hoe kunnen studenten begeleid worden in het elkaar ondersteunen 
bij het leren (elkaars tutor worden; elkaar feedback geven)? 

• Hoe kunnen digitale portfolio’s en vormen van zelftoetsing worden 
ingezet? 

Onderzoek van de toekomst zal zich op dergelijke thema’s moeten 
richten (zie ook Wartella, O’Keefe, & Scantlin, (2000). 
Met Kearsley en Sheinemann (1998) ben ik van mening dat er drie 
specifieke soorten activiteiten belangrijker kunnen worden door ICT-
gebruik in het onderwijs:  
• Relaties leggen en onderhouden (relate);  
• Creëren (create) 
• Naar buiten brengen (donate).  
In Figuur 1 zijn voor elk voorbeelden opgenomen. 
 
Figuur 1: Voorbeelden van didactische bijdragen in de categorieën 
relateren, creëren en naar buiten brengen 
 
 
Soort bijdrage 
via ICT 

voorbeeldactiviteiten 

Relaties leggen • Mensen met elkaar in contact brengen (klanten, 
andere disciplines; professionals, musea, scho-
len, overheid) 

• Samenwerkend leren organiseren 
• Community building  
• Groepen in standhouden 
• Rollen verdelen 
• Groundingactiviteiten  
• Feedback geven 

Creëren • Actieve werkvormen organiseren 
• Stappenplannen inbrengen en bewaken 
• Co-constructie en knowledge building orga-
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niseren 
• Probleem/praktijk gestuurd leren: action lear-

ning 
• Ontwerpen als leervorm; leren door ontwerpen 
• Onderzoekend leren 
• Kritisch leren organiseren 
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Naar buiten 
brengen 

• Groepen met een datum, doel en plaats organise-
ren 

• Voor echte klanten laten werken 
• Naar professie en medestudenten brengen 
      - publiceren (website; artikel) 
      - workshop 
      - tools ontwikkelen 
• Betrekken bij innovatie 
• Leren door te ontwerpen voor anderen 
• Leren door problemen van anderen op te lossen 

 

Het aanleren van digitale didactiek 
 
Tot hier toe heb ik mij gericht op het bestaansrecht en de inhoud van 
digitale didactiek. Nu ga ik nader in op het leren van digitale didactiek 
door academische docenten. De in de paragraaf over het bestaansrecht 
van digitale didactiek geformuleerde opvattingen die belemmeren dat 
digitale didactiek aandacht krijgt en van de grond komt, belemmeren 
m.i. ook dat er door beleidsmakers en het management voldoende ge-
investeerd wordt in professionalisering van docenten met betrekking 
tot ICT-gebruik. Wie denkt dat het alleen om technische kwesties gaat, 
investeert niet graag in professionalisering van docenten die meer is 
dan basiscomputervaardigheden. Wie niet gelooft dat ICT het onder-
wijs op termijn drastisch kan gaan verbeteren en vernieuwen, zal ook 
niet erg gemotiveerd zijn om in de professionalisering van docenten te 
investeren. Wie niet gelooft dat er al veel nieuwe digitaal-didactische 
kennis is verzameld, ziet niet in dat er voor docenten veel te leren is. 
Wie het onverantwoord vindt om in een overgangsperiode een afzon-
derlijk accent op digitale kwesties te leggen, kiest niet voor specifieke 
digitale professionalisering. Wie gelooft dat onderwijsvisies vanzelf 
leiden tot onderwijsgedrag, wil hoogstens aan visievorming werken. 
Wie niet inziet dat studenten ingebed in het onderwijs moeten leren 
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hoe zij zelfstandig digitaal kunnen leren, laat het leren van digitale 
competenties over aan het buitenschoolse leren. Digitale didactiek en 
professionalisering van docenten hebben met andere woorden dezelfde 
“vijanden”.  
Daarnaast zijn er, zo is mijn ervaring, ook nog enkele andere opvattin-
gen die belemmeren dat er in professionalisering van docenten wordt 
geïnvesteerd. Eerst bespreek ik enkele overpessimistische visies en 
daarna enkele overoptimistische. Overpessimisitische visies leiden tot 
gebrek aan activiteit. Overoptimisitische zorgen voor korte termijn 
activiteiten die echter snel weer doodbloeden bij teleurstellende erva-
ringen. Waarom en hoe is het mogelijk om professionalisering van 
docenten met betrekking tot digitale didactiek te realiseren?  
 
Drie overpessimistische visies 
 
1. Eén pessimistische opvatting is dat de docenten, meestal bedoelt 

men de oudere docenten, die nog niet met ICT werken, dit niet 
meer zullen leren, omdat hun achterstand onoverbrugbaar groot is 
geworden. Dit argument gaat voorbij aan het feit dat de werkdruk 
van docenten zodanig groot wordt ervaren, dat het gewoon niet 
lukt om naast het gewone werk nog even deskundige te worden op 
het gebied van ICT in het onderwijs. Niemand is m.i. te oud om te 
leren, zeker op dit gebied niet. Het gaat veel meer om vragen 
rondom de wijze waarop leren en professionaliseren worden gefa-
ciliteerd en rondom tijdsgebrek, werkdruk en gebrek aan samen-
werking. Een eerste stelling: Werkdruk en gebrek aan facilitering 
waren tot nu toe belangrijker oorzaken van gebrek aan leren dan 
ouderdom of onwil 

2. Een andere pessimistische visie concentreert zich op gebrek aan 
effectiviteit van cursussen op het gebied van ICT-gebruik: er treedt 
geen transfer op van het volgen van dergelijke cursussen naar on-
derwijsverbetering en onderwijsvernieuwing, zo luidt de redene-
ring. Cursussen digitale didactiek en andere professionaliserings-
activiteiten op dit gebied zullen inderdaad niet als vanzelf leiden 
tot onderwijsverbetering en –vernieuwing (zie Simons, 1990; 
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1999a; Simons en Verschaffel, 1992). Dat lukt alleen wanneer de-
ze zijn ingebed in een organisatieveranderingsstrategie en -aanpak 
en wanneer transfer naar de werksituatie centraal wordt gesteld. 
Tegenwoordig wordt gepleit voor “blended learning”, waarin de 
verschillende vormen van leren (cursorisch, in het werk, zelfstan-
dig, alleen, met anderen, e.d.) op elkaar betrokken en in samen-
hang worden georganiseerd (zie Valiathan, 2002). De toegevoegde 
waarde van ICT in het onderwijs dient hierbij centraal te staan. 
Deze is uit te drukken in de drie G’s: gewin, gemak en genot (Col-
lis en Moonen, 2001). Didactische ICT-cursussen alleen zullen in-
derdaad niet de gewenste effecten sorteren. Daarom dienen zij al-
tijd deel uit te maken van bredere professionaliseringsactiviteiten 
zodat er ook transfer naar de werkplek optreedt. Samenwerking 
tussen docenten is daarbij essentieel. Een tweede standpunt: Pro-
fessionaliseringsbeleid dat breder is dan opleidingsbeleid alléén 
biedt wel goede perspectieven 

3. De derde pessimistische visie benadrukt dat aan professionalise-
ringsactiviteiten alleen die docenten deelnemen die ze eigenlijk 
niet nodig hebben. Verplichten vormt geen oplossing. Wel is het 
raadzaam om via helder facultair beleid sterke druk uit te oefenen 
en zoveel mogelijk gezamenlijke activiteiten te organiseren waar-
bij docenten elkaar ondersteunen. De dertig procent voorlopers 
komen er vanzelf wel, maar kunnen wel een nuttige rol vervullen 
bij het ondersteunen van de middengroep. De echte tegenstanders 
zullen op den duur meegenomen en meegetrokken kunnen worden 
door de hoofdgroep van de voorlopers en de middengroep. Zoals 
onder 1. al werd vermeld, blijkt uit onderzoek dat werkdruk en 
tijdsgebrek de belangrijkste belemmeringen zijn voor de noodzake-
lijke professionaliseringsinhaalslag (Van den Dool en Geerligs, 
2001). Daarom is een beleid noodzakelijk waarin met deze be-
lemmerende factoren terdege rekening wordt gehouden. Het ver-
dient aanbeveling zoveel mogelijk docenten te bereiken. Een derde 
stelling: Het lijkt mogelijk om ook de middengroep van docenten te 
bereiken. 
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Drie overoptimistische visies 
 
1. De eerste overoptimistische redenering gaat er van uit dat professi-

onaliseringsbeleid overbodig is omdat docenten in hun werk, thuis 
of via hun studenten wel leren hoe zij ICT in hun onderwijs kun-
nen gebruiken. Hoewel er veel docenten zijn die de benodigde 
competenties wel vanzelf leren (of van hun studenten), zijn er ook 
velen die dat niet lukt. Docenten leren vooral de didactische toe-
passingen moeizaam, vooral die toepassingen die zij nog niet ken-
nen. Nationaal en internationaal onderzoek (Van den Dool en 
Geerligs, 2001) laten zien dat docenten zelf, onderwijsmanagers en 
ICT-coördinatoren het gebrek aan deskundigheidsbevordering als 
één van de belangrijkste struikelblokken voor ICT-gebruik zien. 
Vernieuwend ICT-gebruik in het onderwijs en onderwijsvernieu-
wing met behulp van ICT gaan niet vanzelf en vragen gerichte en 
collectieve professionaliseringsactiviteiten, ingebed in en gestimu-
leerd door facultair beleid. De meeste docenten zullen de gewenste 
competenties niet verwerven zonder hulp 

2. Een tweede overoptimistisch idee is dat ICT de oplossing vormt 
voor alle onderwijsproblemen tegelijk. Er wordt door vertegen-
woordigers van deze visie van uit gegaan dat ICT-docenten zou 
kunnen vervangen of dat alle onderwijsproblemen verdwijnen 
wanneer er maar voldoende in ICT wordt geïnvesteerd. Wanneer 
geen onderscheid wordt gemaakt tussen waardevol en overbodig 
ICT-gebruik verdwijnt het vertrouwen in de echte mogelijke bij-
drage van ICT en in de mogelijkheden om onderwijsproblemen op 
te lossen. Het gevolg is een afnemende behoefte aan professionali-
sering van docenten. Een belangrijk thema in alle professionalise-
ringsactiviteiten zal zich moeten richten op de vraag onder welke 
condities ICT-gebruik in het onderwijs nuttig is/kan zijn. Er zal 
beter onderscheid gemaakt moet worden tussen onderwijscondities 
waarin ICT wel en juist niet waardevol kan zijn 

3. Een derde overoptimistische visie verwacht ook te veel van ICT. 
Deze visie gaat ervan uit dat onderwijsvernieuwing het automati-
sche gevolg is van invoering van ICT. Teleurstelling is al snel het 
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gevolg, want voor onderwijsvernieuwing is meer nodig dan ICT 
alleen  (Basten, 2000). Wanneer geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen de vormen van onderwijsvernieuwing die via de invoering 
van ICT in het onderwijs worden nagestreefd, krijgt professionali-
seringsbeleid geen heldere plaats in het onderwijsbeleid en worden 
docenten niet optimaal gemotiveerd om eraan deel te nemen. Dik-
wijls wordt tegenwoordig gedacht in drie soorten rollen van ICT 
en fasen van vernieuwing: substitutie (bestaand onderwijs verbete-
ren), transitie (didactische vernieuwing van onderwijsmethoden op 
beperkte schaal) en transformatie (fundamentele vernieuwing van 
onderwijsmethoden).  
Er moeten duidelijke keuzen gemaakt worden tussen de verschil-
lende vormen van onderwijsvernieuwing en de rollen van ICT 
daarin (substitutie, transitie, transformatie). 
 

Conclusies 
Professionaliseringsbeleid gericht op ICT-competenties van docenten 
komt niet goed van de grond om dezelfde redenen die belemmeren dat 
digitale didactiek aandacht krijgt en van de grond komt (zie boven). De 
ontwikkeling van digitale didactiek uit de praktijkervaring van docen-
ten en uit theorievorming en onderzoek zal, zo verwacht ik, een gun-
stige invloed hebben op professionalisering van docenten. Daarnaast is 
het mijns inziens ook van groot belang om op digitaal-didactische 
competenties gericht professionaliseringsbeleid te ontwikkelen omdat 
1. werkdruk en gebrek aan facilitering tot nu toe belangrijker oorza-

ken van gebrek aan leren waren dan ouderdom, eigenwijsheid of 
onwil; 

2. professionaliseringsbeleid dat breder is dan opleidingsbeleid alléén 
wel goede perspectieven biedt; 

3. het mogelijk lijkt om ook de middengroep van docenten te berei-
ken; 

4. niet alle docenten de gewenste competenties zullen verwerven 
zonder hulp; 

5. beter onderscheid gemaakt moet gaan worden tussen onderwijs-
condities waarin ICT wel en juist niet waardevol kan zijn; 
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6. duidelijke keuzen gemaakt moeten gaan worden tussen de ver-
schillende vormen van onderwijsvernieuwing en de rollen van ICT 
daarin. 

 

Een kader voor het leren van docenten: UUU 
model5

 
Na aandacht besteed te hebben aan digitale didactiek en aan de profes-
sionalisering van docenten met betrekking tot ICT, behandel ik in deze 
paragraaf een voorstel voor een kader voor het leren van docenten in 
het algemeen: het UUU model, bestaande uit de fasen uitwerken, uit-
breiden en uitdragen. In de hierna volgende paragraaf pas ik dit model 
toe op het leren van ICT-competenties. Samen met Manon Ruijters 
ontwikkelde ik dit UUU model voor het leren van docenten en andere 
professionals (Simons & Ruijters, 2001). Het bestaat uit drie vormen 
van leren die nauw met elkaar verbonden zijn en moeten worden: im-
pliciet leren dat tijdens het werken plaats vindt, het meer systematische 
onderzoeken van het werk (praktijktheorieën; systematisch uitproberen 
van nieuwe activiteiten) en het creëren van nieuwe mogelijkheden. 
Deze drie (werken, onderzoeken en creëren) leiden tot drie vormen van 
leren die ondersteund kunnen worden: uitwerken, uitbreiden en uitdra-
gen. Uitwerken is het expliciet maken en verhelderen van de bestaande 
praktijktheorieën, de manier van werken en de manier van impliciet 
leren. Uitbreiden betreft het leren door meer systematisch, gericht en 
bewust onderzoekachtige activiteiten te verrichten tijdens het werk. 
Gedeeltelijk zijn dit expliciete leeractiviteiten, gedeeltelijk zullen deze 
activiteiten meer als werken gezien worden. Uitdragen betreft het be-
schikbaar maken van de resultaten van het uitbreiden en uitwerken 
voor anderen in en buiten de eigen organisatie. Ik licht deze drie nader 
toe. 
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Uitwerken 
Het uitwerken betreft het impliciete leren tijdens het werken (zie 
Klarus, 1998; Kwakman, 1999; Onstenk, 1997). Mensen leren heel 
veel in de praktijk van het werk, naar mijn mening vooral wanneer zij 
hun werk graag goed willen doen. Dergelijke spontane leerprocessen 
en de uitkomsten ervan, blijven vaak impliciet, zo blijkt uit onderzoek 
van mijn promovendi Doornbos, Krak en Berings (zie Doornbos en 
Krak, 2001; zie ook Eraut, 1998). Het wordt steeds duidelijker dat 
docenten bij voorkeur gemotiveerd worden zich verder te bekwamen 
wanneer zij kunnen aansluiten bij wat ze spontaan leren in hun dage-
lijks werk. Wanneer zij zich realiseren hoeveel zij eigenlijk impliciet 
en vanzelf leren zonder erbij stil te staan, gaan zij vanzelf nadenken 
over nieuwe mogelijkheden om hierop voort te borduren. Het is daar-
om belangrijk dat docenten zich realiseren wat zij allemaal weten en 
kunnen en hoe zij dit vanzelf, namelijk door te werken hebben geleerd 
zonder erbij stil te staan. Dit lukt gemakkelijker wanneer zij trots zijn 
op hun werk. Door er beter over na te denken ontstaat ook een gevoel 
van trots: “goh dat ik dat allemaal al geleerd heb, daar had ik niet zo 
bij stil gestaan”. Ook leidt het nadenken over impliciete praktijkkennis 
tot (nieuwe) ambitie om meer expliciet te leren.  
Het is niet zo gemakkelijk om erachter te komen hoeveel en wat je 
eigenlijk impliciet hebt geleerd. Het woord leren, zo is mij gebleken, 
werkt hierbij zelfs blokkerend en belemmerend. Veel leren gebeurt dan 
ook impliciet. Dit moeten we voor een deel vooral ook zo laten! Wat 
vanzelf gaat moeten we niet gaan bederven door het te gaan organise-
ren of door het een expliciete vorm van leren van te maken. Wel is het 
belangrijk om de resultaten van dit impliciete leren te expliciteren zo-
dat het eerder genoemde gevoel van trots op het werk wordt versterkt 
en zodat er een basis ontstaat voor ambities om aanvullend meer expli-
ciet en gericht te leren en te veranderen.  
Daarnaast is het ook belangrijk om niet het leren te herorganiseren, 
maar wel het werk zelf. Te vaak gaan we ervan uit dat we mensen 
meer en anders aan het leren krijgen door hen te onderwijzen (externe 
sturing) of door hen aan te zetten tot zelfgestuurd leren. In beide geval-
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len (extern gestuurd of zelfgestuurd leren) staat het bewust organiseren 
en plannen van het leren vanuit vooraf bedachte leerdoelstellingen en 
leerstrategieën centraal. Dit is soms ook noodzakelijk, maar lang niet 
altijd. Vaak kunnen we veel beter het leren impliciet laten. Dat vinden 
mensen over het algemeen prettiger. Leren is dan als het ware een ca-
deautje dat zij vanzelf als bijproduct van werken meekrijgen. Toch 
kunnen we wel de kans op impliciet leren vergroten zonder in de val 
van (zelf) sturing vooraf te vervallen. Door met een leerbril naar werk 
te kijken kan de kans op impliciet en vanzelf leren worden vergroot. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen 
en vernieuwingen, door de variatie op te zoeken, door feedback (van 
leerlingen, collegae, experts) op te zoeken, door nieuwe dingen uit te 
proberen, door tijd te nemen voor reflectie, e.d. 
Welke vormen van impliciet leren op de werkplek kunnen worden 
onderscheiden? Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn, volgen 
hieronder zes kernactiviteiten van impliciet leren en vijf typen perso-
nen die hierbij een rol spelen. Een schema van impliciet leren op de 
werkvloer staat in figuur 2. 
 
Figuur 2: Schema van impliciet leren op de werkvloer 
 

Personen 
Kernactiviteit  

zelf collegae experts managers klanten 

a) reflectie 
 

     

b) feedback 
 

     

c) visie-  
    ontwikkeling 

     

d) uitproberen 
 

     

e) variatie 
 

     

f) regulatie      
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a) Kritische reflectie op het eigen functioneren vindt plaats in veilige, 

kleine groepen waarin collega’s praten over hun werk (intervisie 
en netwerken).  

b) Zonder feedback lopen professionals snel in gezamenlijke valkui-
len van defensiviteit en de schuld buiten jezelf zoeken. 

c) Intervisie gecombineerd met georganiseerde feedback (bijvoor-
beeld op basis van observatie) is echter op zich zelf ook nog niet 
effectief. Om echt te vernieuwen is m.i. ook input van buiten 
noodzakelijk. Nieuwe inzichten en theorieën zijn nodig om het in-
tervisie-/feed- backproces gaande te houden en steeds nieuwe im-
pulsen te geven.  

d) Uitgaande van de nieuwe inzichten, de kritische reflectie op basis 
van feedback en intervisie, zijn ook uitprobeerprojecten van be-
lang, waarin nieuwe ideeën worden uitgeprobeerd, veranderings-
voorstellen worden beproefd en resultaten van intervisiegesprek-
ken worden toegepast. Daardoor zijn er steeds weer nieuwe impul-
sen voor de intervisie en feedback.  

e) Hoe meer variatie mensen ondervinden, hoe meer kans op impli-
ciet leren er is (zie Kwakman, 1999).  

f) Tenslotte leren mensen ook door verantwoordelijk te zijn voor 
anderen (reguleren) (vergelijk Onstenk, 1997). 

De kernactiviteiten die hiervoor zijn beschreven zijn reflectie, feed-
back krijgen, visieontwikkeling, uitproberen/innoveren, variatie en 
regulatie. Mijn boodschap is dat een combinatie van alle zes deze vor-
men van impliciet leren noodzakelijk zijn om tot gedragsverandering 
en vernieuwing te komen. Zij kunnen vorm krijgen in individuele tra-
jecten, of in collectieve trajecten met collegae, met experts, met mana-
gers en met klanten. 

Uitbreiden 
Daarnaast horen echter ook expliciete vormen van leren tot de professi-
onele ontwikkeling, zowel via externe sturing alsook via zelfsturing. Er 
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zijn bij de meer expliciete vormen van leren drie vormen te onder-
scheiden: onderzoekend leren, theoretisch leren en kritisch leren.  
Het onderzoekend leren bestaat uit het systematisch onderzoeken van 
de eigen praktijk en het min of meer systematisch toetsen van de eigen 
praktijktheorieën. Eigenlijk betreft dit een vorm van actieonderzoek, 
waarbij de docent zelf als onderzoeker optreedt. Door in de praktijk 
expliciet uit te gaan van een zelf ontwikkelde praktijktheorie, door in 
de praktijk variaties uit te proberen en door te letten op systematische 
verschillen in deze praktijksituaties, kan een uitbreiding van de eigen 
werktheorieën optreden.  
Bij het theoretische leren gaat het om het verbinden van de eigen prak-
tijkervaring met concepten uit de onderwijskundige en vakdidactische 
literatuur. Vaak zal dit bestaan uit het raadplegen van boeken of artike-
len waarin ervaringen van anderen zijn beschreven of waarin theorieën 
worden uiteengezet. De ervaring leert dat docenten na de lerarenoplei-
ding nog maar zelden kennis nemen van nieuwe inzichten uit de on-
derwijskunde en de vakdidactiek (Kwakman, 1999). Nieuwsgierigheid 
naar de wijze waarop leerlingen aan het leren en denken krijgen het 
best kan worden georganiseerd, is hier en basisvoorwaarde, maar kan 
tegelijkertijd ook een gevolg van het theoretische leren zijn. Mijn erva-
ring leert dat het theoretische leren het best gedijt vanuit expliciete vra-
gen en doelen die voortvloeien uit de eigen praktijkervaring en vanuit 
problemen waar men in de praktijk zelf geen oplossingen voor heeft 
gevonden.  
Het kritische leren tenslotte moet/kan ervoor zorgen dat het professio-
nele leren niet te veel verbonden blijft met de bestaande praktijk. Er is 
ook kritische reflectie noodzakelijk op het eigen functioneren en op 
gewenste vernieuwingen. Kritisch leren is enerzijds een houding die 
we van elke professionele docent zouden mogen verwachten. Het is 
echter geenszins een eenvoudige vorm van leren. Voor het kritisch 
kunnen leren is veel vertrouwen in de omgeving en veel zelfvertrou-
wen nodig. Maar ook geldt hierbij dat het praktiseren van het kritisch 
leren ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van dit gevoel van ver-
trouwen.  
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Uitdragen: kennisdelen 
Uitkomsten van onderzochte praktijktheorie en andere uitkomsten van 
het theoretische en het kritische leren zouden gedeeld moeten worden 
met andere professionals binnen en buiten de universiteit: bijdragen 
leveren aan de professie en aan de organisatie. In ieder geval is het zo 
dat vanuit het “halen-brengen” principe gesteld kan worden dat je pas 
kunt brengen wanneer je de inhoud van de boodschap overdraagbaar 
helder hebt. Om die reden is brengen profijtelijk. Je leert misschien 
nog wel het meest wanneer je probeert over te dragen, uit te leggen, te 
concretiseren of een instrument te ontwerpen. Ook is het voor het in-
standhouden van de eigen motivatie en voor de ontwikkeling van het 
vak of de professie van groot belang dat dit gebeurt. Het naar buiten 
brengen van wat geleerd is, kan op verschillende manieren gebeuren: 
door een instrument te ontwerpen (lessenserie, methode, website, dia-
gnostisch instrument), door te publiceren (artikel in een vakdidactisch 
tijdschrift, op internet, in de schoolkrant, in een database, in een scrip-
tie, in een boek), door er over te vertellen (lezing, lesgeven aan aan-
komende (of collega) professionals, workshops) of door bijdragen te 
leveren aan discussies (community of practice, internetdiscussiegroep, 
professionele netwerken). 
Expliciet op zoek gaan naar mogelijkheden om bij te dragen aan de 
professie (zowel de vakinhoudelijke als de pedagogische didactische) 
kan een belangrijke uitdaging gaan opleveren voor de professional in 
wording. Laat de collegae zien dat je iets goeds hebt ontwikkeld of 
bedacht. Ook kan dit leiden tot vormen van (zelf)beloning. Het is mo-
tiverend om iets gepubliceerd te krijgen, om iets zichtbaar te maken, 
om te zien dat anderen iets kunnen met wat je gemaakt hebt, om bij-
dragen te leveren aan de organisatie, e.d. Figuur 3 visualiseert het tota-
le model.  
 
Figuur 3: Het UUU model voor het leren van docenten 
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Collectief leren 
Uit het voorgaande is duidelijk dat voor leren vaak anderen nodig zijn. 
In lerende organisaties zijn teams de bouwstenen (zie Bomers, 1989). 
Leren kan beschouwd worden als een sociaal constructieproces waar-
aan we alleen maar kunnen meedoen wanneer we onderdeel zijn van 
een netwerk van mensen. Het is daarbij belangrijk om onderscheid te 
maken tussen collectieve leerprocessen en collectieve leeruitkomsten. 
Wanneer we samen met collegae of met anderen impliciete leerproces-
sen ondergaan of expliciete leerprocessen ondernemen, bijvoorbeeld 
door te discussiëren, door een dialoog te voeren of door gezamenlijk 
activiteiten te ondernemen, spreek ik van collectieve leerprocessen. 
Dan zijn er niet vanzelf ook collectieve leeruitkomsten. Daarvoor is 
meer nodig. Dan gaat het er om dat er door allen gedeelde inzichten 
ontstaan, die aan eenieder duidelijk zijn (bewust) en die worden ver-
taald in concrete acties: veranderingen in het werk die op basis van 
deze inzichten worden afgesproken. Dergelijke collectieve leeruitkom-
sten komen dikwijls niet tot stand, blijven te veel impliciet of worden 
niet vertaald naar gemeenschappelijke acties. 
De cyclus van werken en leren, die hiervoor vooral als een individuele 
cyclus is gebruikt, kan worden omgevormd tot een cyclus voor collec-
tieve leerprocessen die kan leiden tot diverse soorten collectieve leer-
uitkomsten. Dan worden de verschillende activiteiten in teamverband 
gedaan en wordt gestreefd naar collectieve uitkomsten. Dit is een com-
munity of practice, omdat er een gemeenschappelijk werkdoel is (bij-
voorbeeld studenten naar het eindexamen brengen; samenwerken aan 
de vakdiscipline). Het kan echter ook samen met andere professionals 
(van buiten de eigen organisatie) gebeuren. Dan is dit een community 
of learning. Hierbij staat niet het gemeenschappelijk werkdoel cen-
traal, maar het van elkaar leren en het gezamenlijk iets nieuws ontwik-
kelen of bedenken. Het is m.i. zelfs belangrijk dat collectief leren niet 
beperkt wordt tot de collega-professionals. Juist in de samenwerking 
en vanuit de feedback van andere actoren, zoals werkgevers, alumni en 
last but not least studenten kunnen nieuwe inzichten ontstaan en ont-
staat de behoefte aan nieuwe acties. Daarom is het belangrijk dat deze 



  

32 

netwerkcontacten (ook) in een leerperspectief worden geplaatst. Ik 
noem dit verticaal leren (in tegenstelling tot het horizontale leren dat 
we met collega-professionals doen).  
Het gezamenlijk bezig gaan met het expliciteren van impliciete prak-
tijkervaringskennis is om een aantal redenen belangrijk. Alleen geëx-
pliceerde kennis en kunde kunnen gedeeld worden met collega-pro-
fessionals. Dat wil niet zeggen dat alles expliciet moet worden ge-
maakt en gezamenlijk moet gebeuren. Impliciet laten van gedeelde 
praktijkervaring kan ook een groepsidentiteitgevoel opleveren. Er is 
zeker ook ruimte nodig voor de individuele autonomie van docenten. 
Alleen vanuit een gevoel van individualiteit en autonomie kunnen pro-
fessionals namelijk open staan voor collectieve vormen van leren. 
Eerder werd erop gewezen dat het niet eenvoudig is impliciete prak-
tijkkennis te expliciteren. Gezamenlijk reflecteren op praktijkkennis 
kan hierbij een goede functie vervullen. Het blijkt beter te werken 
wanneer we ons afvragen wat er in ons werken is veranderd in een 
bepaalde periode en wat dit dan moet betekenen voor de competenties 
die we nu kennelijk hebben ontwikkeld. Ook op zoek gaan naar ons 
eigen (impliciete) beeld van de ideale beroepsbeoefenaar in ons vak en 
hoe wij daar wel en niet aan voldoen, werkt. Verder werkt het naden-
ken over gelukte handelingen goed om dit te bereiken: “ga eens na 
wanneer je het gevoel had dat je werk (bijvoorbeeld het activeren van 
leerlingen) heel goed lukte; waardoor kwam dit en wat zegt dit over je 
eigen competenties?” 
Het bezig gaan met het uitbreiden van de praktijkervaringskennis door 
onderzoekend leren, theoretisch leren en kritisch leren kan vaak beter 
collectief gebeuren. Dan kunnen de teamleden zorgen voor vertrouwen 
en veiligheid waarbinnen het expliciete leren beter kan floreren. Ook 
kunnen mensen elkaars nieuwsgierigheid oproepen en versterken. 
Sommige vormen van expliciet leren veronderstellen zelfs anderen. 
Mensen kunnen dit vaak niet goed alleen. Dit geldt met name voor het 
kritisch leren. Maar ook het onderzoekend leren gaat veel beter met 
anderen samen. Dan kunnen er gezamenlijke onderzoeksafspraken 
worden gemaakt die nog veel beter de nieuwsgierigheid en het zelfver-
trouwen kunnen bevorderen, omdat docenten hierbij elkaar kunnen 
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inspireren. Bij het theoretische leren kunnen docenten elkaar goed 
ondersteunen door taakverdelingen te maken en elkaar te informeren 
over expliciete kennis die ze tegenkomen. 
Tenslotte geldt ook voor het uitdragen (naar buiten brengen) dat hier 
collectieve leerprocessen toegevoegde waarde kunnen hebben. Samen 
met collegae werken aan producten die voor anderen interessant kun-
nen zijn, kan de uitdaging en zelfbeloning versterken. 
Het bijdragen aan het collectief maken van leerprocessen kan samen-
gevat op zes verschillende manieren gebeuren: eraan bijdragen dat 
leerprocessen meer gezamenlijk gaan verlopen ten aanzien van a) uit-
werken, b) uitbreiden en c) uitdragen en ertoe bijdragen dat de uitkom-
sten van het d) uitwerken, e) uitbreiden en f) uitdragen meer gemeen-
schappelijk worden. 

Leren en veranderen: van persoonlijke ontwikkeling 
naar organisatieverandering 
Naar mijn mening is het van groot belang om leren en professionalise-
ren te verbinden met organisatieverandering en –ontwikkeling. Organi-
saties veranderen op verschillende wijzen. Ook leden van organisaties 
hebben hun voorkeuren voor verschillende manieren van veranderen. 
De veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak (1999) kunnen hierbij 
een nuttige rol vervullen, omdat ze een “taal” bieden om met elkaar te 
praten over manieren van veranderen van de organisatie en van indivi-
duen daarbinnen. Te vaak hebben beleidsmakers de neiging om de 
kern van het professionaliseringsprobleem te definiëren in termen van 
persoonlijke ontwikkeling: docenten die niet (meer) willen of kunnen. 
Naar mijn mening is het vruchtbaarder om de kern van het probleem te 
definiëren als een organisatieveranderingsprobleem. Dan gaat het erom 
dat de organisatie een heldere strategische visie ontwikkelt op de te 
realiseren doelen en veranderingen. Zo’n visie dient een afgewogen 
combinatie te zijn van top-down en bottom-up processen. De rol die 
het gebruik van ICT hierin speelt vormt een afgeleide van deze vi-
sie/strategie. Ook hierbij is inbreng van onderaf en commitment van 
essentieel belang. Verder dient de organisatie een duidelijke keuze te 
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maken voor een manier van veranderen: welk veranderkleurenpalet 
wordt gekozen? Een interessant project van Manon Ruijters en Jos van 
der Woude van Twynstra Gudde tracht de veranderkleuren te verbin-
den met leerkleuren vanuit de veronderstelling dat mensen niet alleen 
preferente manieren van veranderen maar ook voorkeuren voor manie-
ren van leren hebben. Zouden leer- en veranderkleuren niet met elkaar 
te maken hebben? Professionaliseringsactiviteiten op ICT-gebied die-
nen ook te passen in een heldere HRM-strategie, waarbij ICT-compe-
tenties, digitale portfolio’s en professionaliseringsactiviteiten deel gaan 
uitmaken van functioneringsgesprekken. Commitment van het facultair 
management is hierbij van groot belang.  
Wilfred Rubens en Margriet Schmitz-Darwinkel (zie http: 
//home.wxs.nl/%7eruben921/orgbreed.html) betogen dat bij de invoe-
ring van ICT in het onderwijs rekening gehouden moet worden met a) 
Management en organisatie; b) Middelen en systemen; c) Mensen en 
cultuur; d) Processen en producten en e) Resultaten. 

Conclusie 
Het kader voor het leren van docenten bracht ons tot in totaal zes ma-
nieren om het leren te ondersteunen en faciliteren (zie ook Bolhuis en 
Simons, 1999):  
a. het werk zodanig herorganiseren dat er geleerd wordt door te doen;  
b. docenten ondersteunen bij het zelfstandig expliciet en gericht on-

dernemen van leeractiviteiten;  
c. geven van begeleiding bij het leren en professionaliseren (training, 

cursus, mentoring);  
d. het afspreken van milestones in het werk waaraan de resultaten van 

het leren zichtbaar worden (ontwerpen van materiaal, websites, 
toetsen, overzichten, publicaties, e.d.);  

e. ondersteunen van het collectief maken van individuele leerproces-
sen en leerresultaten (uitwerken, uitbreiden en uitdragen) 

f. het leren inbedden in organisatieverandering 
In de volgende paragraaf geef ik voorbeelden van deze zes manieren 
van ondersteuning van het leren gebruiken van ICT door docenten. 
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Ondersteuning van het leren gebruiken van 
ICT in het onderwijs door academische do-
centen: naar de digitale didacticus 
 
De zes hiervoor geïntroduceerde vormen van ondersteuning van het 
leren en professionaliseren, zullen nu worden toegepast op het leren 
werken met ICT in het onderwijs. 
a. het werk zodanig herorganiseren dat er geleerd wordt tijdens het 

werken 
De kans op leren omgaan met ICT in het onderwijs kan worden ver-
groot door de zes typen van impliciet leren te bevorderen (zie figuur 2, 
pag. 25) bijvoorbeeld door  
• Expertfeedback organiseren 

Docenten worden in de gelegenheid gesteld om hun opdrachten en 
vragen, gegeven feedback, contacten met studenten, toetsen, eva-
luatieactiviteiten, e.d voor te leggen aan vakdidactici en onder-
wijskundigen, die suggesties doen voor verbetering en een kwali-
teitsoordeel geven. 

• Onderlinge feedback organiseren 
Het leren van de meeste digitaal-didactische competenties zal in de 
praktijk moeten plaatsvinden. Hierbij is de rol van peers (collega-
docenten) belangrijk (zie Zuylen, 1999). Het proces van elkaar 
feedback geven en ontvangen wordt ondersteund door een start-
conferentie te organiseren, spelregels hieromtrent af te spreken, 
criteria te helpen formuleren en werkafspraken te maken over te 
geven en te ontvangen feedback. 

• Monitoring en evaluatie 
Door het gebruik van ICT in de gaten te houden via al dan niet ge-
automatiseerde monitoren, kan worden nagegaan wie de gebrui-
kers zijn en wie achterblijven. Door middel van student- en docent 
evaluaties kunnen de reacties worden geregistreerd. Door deze 
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monitoring en evaluatiegegevens terug te koppelen kan invloed op 
leer- en professionaliseringsprocessen worden gecreëerd. Sommige 
elektronische leeromgevingen bieden de mogelijkheid om deze ge-
gevens automatisch te verzamelen. Van belang hierbij is vooral het 
zorgvuldig en met oog voor privacy openbaar maken ervan, want 
dan zorgen de zichtbare verschillen tussen opleidingen, cursussen, 
docenten en studenten voor externe input die aanleiding kan zijn 
voor bezinning. 

• Tijd voor reflectie organiseren 
Docenten de gelegenheid geven om alleen of gezamenlijk in rust 
na te denken over het gebruik van ICT in het onderwijs, bijvoor-
beeld in discussiesessies of via intervisietrajecten. Hier bevinden 
we ons in het overgangsgebied tussen impliciet en expliciet leren. 
Er zijn echter vormen van reflectie die minder gepercipieerd wor-
den als leren. Wanneer het reflecteren zonder expliciete leerinten-
ties gebeurt en zonder de term leren te gebruiken, rekenen we dit 
nog tot het impliciete leren. 

• Vernieuwingsprojecten opzetten waarin docenten aan ICT-gebruik 
kunnen werken 
Zo kan aan een docent bijvoorbeeld de gelegenheid worden gebo-
den dan wel een opdracht worden gegeven om een opzet te maken 
voor een digitaal portfolio of een aangepaste lay-out van een web-
site. 

• Visieontwikkeling stimuleren 
Docenten kan gevraagd worden om een (gezamenlijke) visie te 
ontwikkelen op het onderwijs en de rol van ICT daarin. Het oplei-
dingsmanagement kan hierin het voortouw nemen. Studenten kun-
nen hierbij betrokken worden.  

• Variatie van ICT-werk vergroten 
De verschillende typen aan ICT-gerelateerde werkzaamheden die 
docenten verrichten, kunnen worden uitgebreid (task enrichment, 
job rotation). Hoe gevarieerder de ervaring is, des te groter de kans 
op impliciet leren. 
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• Regelmogelijkheden uitbreiden 
Docenten gelegenheid geven om verantwoording te nemen voor 
ICT-gerelateerde werkzaamheden van andere docenten. Onderzoek 
heeft laten zien dat het verantwoordelijk zijn voor het werken van 
anderen het impliciete leren bevordert. Dit kunnen we bijvoorbeeld 
organiseren door roulerend leiderschap over ICT-gebruik en –toe-
passingen te laten plaatsvinden. 

• In functioneringsgesprekken aandacht besteden aan ICT-gebruik 
Hoe gebruiken academici ICT in hun onderwijs? Hoe ontwikkelen 
zij hun competenties op dit gebied? 

 
b. docenten ondersteunen bij het zelfstandig expliciet en gericht on-

dernemen van leeractiviteiten 
Om de tweede vorm van leren (het expliciete en gerichte zelfge-
stuurde) leren van docenten te ondersteunen moeten heel andere 
activiteiten worden ondernomen. 

• Docenten ondersteunen bij het expliciteren van hun impliciete 
leren 
Zoals hierboven werd aangegeven mag verwacht worden dat do-
centen weinig zicht hebben op wat zij in hun werk allemaal leren, 
ook met betrekking tot ICT-gebruik in het onderwijs. Wanneer zij 
hun impliciete kennis expliciet maken, kan deze beter gedeeld 
worden, ontstaat meer zicht op de (impliciete) kennelijk geprefe-
reerde manier van leren en ontstaat meer bereidheid en ambitie 
voor meer expliciete vormen van leren. 

• Minimale digitaal-didactische competenties omschrijven 
Eén van de problemen waarvoor docenten zich gesteld zien is zicht 
te krijgen op wat er te leren valt op het terrein van digitale didac-
tiek. Om gericht en zelfgestuurd te kunnen leren moet men immers 
op zijn minst enigszins weten wat er te leren valt. Beschrijvingen 
van competenties kunnen docenten helpen dit overzicht te krijgen. 
In de literatuur (Van Eck en Volman, 2002) en op het internet (bij-
voorbeeld http://www.intime.uni.edu; http://www.ltts.org; 
http://www.edna.edu.au/sibling/leadingpractice/competence.htm; 
http://www.eduhound.com/tutorial_links.cfm) is wel enige infor-
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matie te vinden. De competentieoverzichten vertonen echter wel 
gebreken: overaccentuering van technische competenties; nadruk 
op funderend onderwijs; onnodige uitsplitsing naar kennis, vaar-
digheden en attituden6; overdetaillering; gebrekkige categorisering, 
enz. Een functionele beschrijving van competenties is dan ook nog 
niet bereikt. Naar mijn mening dienen de competenties onder-
scheiden te worden naar minimale competenties die voor alle do-
centen relevant zijn en competenties voor gevorderde docenten. 
Daarnaast is het belangrijk dat deze competenties niet top-down 
worden opgelegd, maar dat de docenten in de praktijk betrokken 
worden bij de formulering van de competenties om zo een “sense 
of ownership” en “commitment” te bereiken7. Er dienen vervol-
gens instrumenten ontwikkeld te worden om deze competenties te 
toetsen en om docenten te helpen zichzelf te toetsen op deze mini-
mumcompetenties. Ik stel de volgende minimale competenties 
voor:  
a) het gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO); het 

kennen van de gebruikersmogelijkheden en rollen in deze 
ELO; 

b) op het juiste moment en op de juiste plaats kunnen kiezen voor 
en tegen inzet van ICT in het onderwijs; 

c) het opzetten van en leiding geven aan een elektronische dis-
cussie van studenten; 

d) het gebruiken van het digitaal portfolio en elektronische toets-
systemen in het onderwijs; 

e) op het eigen vakgebied de weg weten op het internet (o.a.    
on-line cursussen, vakspecifiek leermateriaal), in elektronische 
databases en in bibliografische informatie om op grond daar-
van het leren van studenten te kunnen faciliteren; 

f) het gebruik van ICT voor de eigen professionele ontwikkeling 
van de docent. 

In Denemarken bleek een grootschalig professionaliseringsproject 
gericht op een combinatie van computercompetenties met pedago-
gisch-didactische competenties uitermate succesvol (zie Gjørling, 
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2002). Pedagogische ICT rijbewijzen lijken meer effect te sorteren 
dan computerrijbewijzen.  

• Gevorderde digitaal-didactische competenties omschrijven beho-
rend bij vormen van onderwijsvernieuwing 
Daarnaast worden er meer specifieke competenties beschreven die 
gekoppeld zijn aan specifieke vormen van onderwijs (probleemge-
stuurd onderwijs, samenwerkend leren, projectonderwijs). Voor 
elk van deze onderwijsvormen worden specifieke digitaal-
didactische competenties beschreven (zie figuur 4).  

 
Figuur 4: Voorbeelden van gevorderde digitaal-didactische competen-
ties en onderwijsmethoden 
 
Onderwijsmethode Competenties 
Probleem gestuurd  
Onderwijs 

Maken van goede en aantrekkelijke probleem-
beschrijvingen m.b.v. multimediale informatie 
Voorstructureren van informatie op internet, 
elektronische database, bibliografische infor-
matie, on-line cursussen, multimediaal materi-
aal. e.d. 

Project onderwijs Contacten met authentieke werksituaties als 
uitgangspunt nemen 
Haalbare projecten formuleren 
Werkprocessen digitaal ondersteunen (groeps-
intranet; kennismanagement; kenniscreatie) 

Samenwerkend leren Studenten met elkaar in contact brengen 
Organiseren van samenwerkingsprocessen en 
community building 
Communities in standhouden en afsluiten 
Organiseren van spelregels en rollen 
Interdependentie en individuele aanspreekbaar-
heid organiseren 
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• Gevorderde digitaal-didactische competenties omschrijven beho-
rend bij nieuwe rollen van docenten 
Verwacht mag m.i. worden dat ook in het universitair onderwijs 
(zoals in de meeste andere vormen van onderwijs) geleidelijk aan 
verschillen in rollen van docenten zullen gaan ontstaan. In het   
Nederlandse HBO en in het buitenlandse hoger onderwijs treft 
men een dergelijke roldifferentiatie al op sommige plaatsen aan. 
De docentrollen lijken zich te ontwikkelen in die van begeleider 
van studenten, van ontwikkelaar van leermateriaal en die van as-
sessor en administrateur. Een eerste uitwerking van voorbeelden 
van competenties die bij deze rollen passen staat in figuur 5. 

 
Figuur 5: Voorbeelden van gevorderde digitaal-didactische competen-
ties en rollen van docenten 
 
Docentrol Competenties 
Docent als ontwikke-
laar 

Digitale leerstof maken 
Overzicht hebben over op internet beschikbare 
on-line cursussen en materialen op het eigen 
vakgebied 
Uitdagende vragen en opdrachten maken 
Ontwerpen van een cursus/curriculum met inzet 
van ICT waar dit zinvol en nodig is 

Docent als begelei-
der 

Wijze van feedback geven die de zelfwerk-
zaamheid van studenten bevordert 
Studenten elkaar laten begeleiden en feedback 
geven 
Contacten met studenten structureren 
Coaching op leren leren 
Niet te veel en niet te weinig ingrijpen 

Docent als assessor 
en administrateur 

Werken met digitale portfolio’s 
Collega’s ondersteunen bij het opzetten van 
portfoliotrajecten 
Werken met elektronische toetssystemen 
Organiseren van elektronische evaluaties 



  

41 

Trekken van consequenties uit evaluaties 
Registreren van studenten 
Studenten indelen in groepen 
Volgen van opdrachten en feedback hierop 

 
• Digitale portfolio’s voor docenten 

Een organiserend kader voor de docentprofessionaliseringsactivi-
teiten kan worden gevormd door projecten rond digitale portfolio’s 
voor docenten. Hiermee kunnen docenten tegelijkertijd praktische 
ervaring opdoen met het werken met portfolio’s, het goede voor-
beeld geven aan studenten en werken aan hun eigen (digitale) Pro-
fessionalisering.  

 
c. geven van begeleiding bij het leren en professionaliseren  
In de derde plaats zijn er natuurlijk allerlei meer traditionele mogelijk-
heden om via cursussen en bijeenkomsten ondersteuning van het leren 
te bieden. Ik pleit ervoor de cursussen en bijeenkomsten een nieuwe, 
dichter bij de werksituatie liggende invulling te geven. Ook ben ik er 
voorstander van om dergelijke bijeenkomsten meer te zien als voorbe-
reidingen op het zelfgestuurde leren dan traditioneel het geval is. Daar-
naast geloof ik meer in mentoring en coaching. Dat leidt tot de volgen-
de opzetten: 
• Diverse typen bijeenkomsten organiseren 

I. Oriëntatiebijeenkomsten 
Dergelijke bijeenkomsten zouden zich moeten richten op de 
volgende vragen: 
Wat valt er voor ons te leren op het gebied van ICT in het on-
derwijs? 
Hoe leren wij met betrekking tot ICT in het onderwijs? 
Hoe is het gesteld met onze digitaal-didactische competenties? 
Wat zijn goede voorbeelden op ons vakgebied van ICT-ge-
bruik in het onderwijs? 
Hoe gaan wij het leren op de werkplek leren? 
Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen bij het leren: communi-
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ties of practice, onderlinge feedback en het organiseren van 
coaching? 
Hoe sluiten wij aan bij HRM en organisatieveranderingen? 
Hoe organiseren wij collectieve leer- en professionaliserings-
activiteiten en -processen? 

II. Maatwerkcursus(sen) voor gevorderden 
Op basis van vragen van gebruikers kunnen vakspecifieke cur-
sussen worden georganiseerd die aansluiten bij de gevorderde  
digitaal-didactische competenties, aansluitend bij specifieke 
vormen van onderwijsvernieuwing of specifieke docentrollen  

III. Computerbasisvaardigheidscursussen 
De bestaande cursussen blijven natuurlijk nodig. Zij kunnen 
waarschijnlijk beter worden verbonden met aspecten van digi-
tale didactiek (zie boven). 

IV. Bijeenkomsten “Verbeter je onderwijs met ICT” 
Docenten brengen de opzet van hun eigen onderwijs in en be-
spreken met elkaar en met de trainers hoe verbetering gereali-
seerd kan worden met behulp van ICT. 

• Buddytrajecten 
Docenten kunnen gedurende een bepaalde periode hun college en 
werkgroepvoorbereiding doen samen met een “buddy met experti-
se op het gebied van digitale didactiek”. In Zweden bleek het ITIS 
project waarin dit werd gerealiseerd, zeer succesvol (zie 
www.itis.gov.se/english/). 

• Mentoring 
Docenten krijgen gedurende een bepaalde tijd ondersteuning van 
een meer ervaren collega bij digitaliseren van hun onderwijs.  

 
d. het afspreken van milestones in het werk waaraan de resultaten 

van het leren zichtbaar worden   
• Tijd en geld geven 

De belangrijkste belemmering voor digitalisering van het onder-
wijs, zo blijkt uit onderzoek is het structurele gebrek aan tijd dat 
docenten hiervoor hebben. Los van de vraag of dit tijdgebrek reëel 
aanwezig is of dat er eerder sprake is van een gebrek aan prioriteit, 
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kan in beide gevallen het beschikbaar stellen van “tijd” helpen. 
Daarom zouden er ook “taakuren” voor digitaliseringstrajecten ge-
geven moeten kunnen worden. Het Canadese “grass roots” project 
heeft aangetoond dat het on-line beschikbaar stellen van geld voor 
ICT-projecten die door scholen en docenten zelf worden bedacht 
en ingebracht, goed kan werken. In Nederland worden nu pilotpro-
jecten in het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Binnen de Universi-
teit Utrecht vervullen de Educatieve Middelen Pool (EMP-
projecten) een belangrijke soortgelijke functie. 

• Resultaten afspreken 
Ook kunnen in plaats van “taakuren” resultaten worden afgespro-
ken: een te leveren product of dienst die aan een tijd en plaats is 
gebonden. Voorbeelden: een nieuwe cursusopzet met meer gebruik 
van ICT is klaar voor een bepaalde datum; een workshop voor col-
legadocenten uit de faculteit binnen een bepaalde tijd.  

 
e. ondersteunen van het collectief maken van individuele leerproces-

sen en –resultaten. 
Op verschillende manieren kan ook het collectieve leren worden on-
dersteund. 
• Learning communities en communities of practice opzetten en 

ondersteunen. 
Bestaande docententeams worden ondersteund bij het leren van en 
met elkaar om beter te worden in het gebruik van ICT in het on-
derwijs (communities of practice). Samenwerken en samen leren 
zijn kernbegrippen in deze tijd voor bijna alle werknemers en pro-
fessionals. Geldt dit niet ook voor academische docenten? Het is 
daarom van groot belang om op basis van de inmiddels opge-
bouwde know how over community building (o.a. Brown en Cam-
pione, 1994; McDermott, 1999; Wenger, 1998) ondersteuning te 
bieden aan docenten (of groepen docenten en studenten) bij het 
vormen van communities, het modereren (e-moderating) ervan en 
het in stand houden van deze communities. Ook is het belangrijk 
om learning communites op te zetten en te ondersteunen, bestaan-
de uit mensen (docenten uit verschillende disciplines, studenten, 
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mensen van buiten de universiteit) die hetzelfde willen leren, maar 
geen gemeenschappelijk praktijkbelang hebben. Het in 2001 ge-
starte onderzoek binnen het “Expertisecentrum ICT in het onder-
wijs” van mijn promovendi Sanne Akkerman en Jurjen van de 
Groep richt zich op het samenwerkend leren en communityvor-
ming bij academische docenten. Communities hebben of ontwik-
kelen de volgende kenmerken: 1. Ze zijn rond een thema of ken-
nisdomein georganiseerd, waarin meerdere problemen achtereen-
volgens of tegelijkertijd de revue kunnen passeren. 2. Ze zijn op 
vrijwillige basis georganiseerd, buiten de organisatiestructuur om. 
Ze voeren van een eigen leeragenda. 3. Ze vormen open ken-
nisomgevingen waarin leden vanuit de gehele organisatie kunnen 
participeren, zijn gericht op het oplossen van problemen en het 
verwerven van een dieper inzicht. 4. Ze hebben een gevoel van 
wederzijdse betrokkenheid naar elkaar toe en ze creëren als gevolg 
daarvan een gezamenlijke onderneming. 5. Ze zijn over de tijd een 
sociale eenheid (vanwege het wederzijdse commitment) waaraan 
men een zekere (gedeelde) identiteit aan kan ontlenen. Een sfeer 
van onderling vertrouwen is hierbij een voorwaarde. 6. Ze bouwen 
gezamenlijk aan een gedeeld repertoire van gemeenschappelijke 
resources (eigen routines, vocabulaire, hulpmiddelen, etc.), waar-
mee men zich verbonden voelt. Over tijd bouwt men een gemeen-
schappelijk geheugen op waarover de leden kunnen beschikken en 
waarin nieuwkomers kunnen worden geïntroduceerd, via “legiti-
mized peripheral participation”. 

• E-learning-experience 
De Universiteit Utrecht zou het initiatief kunnen nemen tot een 
permanente e-Learning Experience (zie bijvoorbeeld www.e-
learningxp.nl): een besloten community waar docenten kennis kun-
nen maken met e-learning toepassingen, ervaringen kunnen uitwis-
selen, goede voorbeelden laten zien, etc. Wellicht kan de site van 
SURF-Educatief (onderwijs) hiermee worden uitgebreid. 

 
f. Zorgen voor inbedding in organisatieleren en –

organisatieverandering 
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Zoals hierboven is betoogd, dient het leren van docenten ingebed te 
worden in een expliciete organisatieveranderingsstrategie. Daar zijn de 
volgende activiteiten op gericht: 
• Beleidsplannen helpen maken 

Faculteiten en opleidingen dienen niet alleen expliciete strategi-
sche visies op onderwijs en de rol van ICT daarbinnen te ontwik-
kelen, maar ook hun expliciete professionaliseringsplannen voor 
docenten hierin een plaats te geven. 

• Studiedagen 
Op studiedagen voor faculteiten, opleidingen of delen daarvan 
wordt het proces van het gezamenlijk maken van keuzen met be-
trekking tot het gebruik van ICT in het onderwijs in relatie tot vi-
sies op onderwijs ondersteund door informatie te verstrekken over 
mogelijkheden, keuzemogelijkheden aan te bieden en plannen voor 
professionalisering te maken (zie de boven genoemde vijf vormen 
van professionalisering). 

• Veranderkleuren van de organisatie kiezen 
Met behulp van het instrumentarium van De Caluwé en Vermaak 
(1999) kan ondersteuning worden verleend aan het bepalen van 
een manier van veranderen die past bij de dominante kleuren van 
de organisatie. Passend bij de gekozen veranderkleuren kunnen 
vervolgens keuzen gemaakt worden voor de leerkleuren. 

Tot slot 
 
Ik pleit ervoor dat meer systematisch onderzoek wordt gedaan naar 
digitale didactiek: de wijze waarop ICT bij het leren wordt gebruikt en 
zou kunnen worden gebruikt. Ook ben ik van mening dat het leren van 
academici met betrekking tot ICT-gebruik in hun onderwijs meer als 
een organisatieveranderingsprobleem dan als een persoonlijk professi-
onaliseringsprobleem moet worden opgevat. De ontwikkeling en ex-
plicitering van digitale didactiek kunnen de oplossing van dit organisa-
tieveranderingsprobleem en de daarin plaatshebbende professionalise-
ring ondersteunen. 
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1 Ik dank Ineke Lam, Rick de Graaff, Wilfred Rubens, Manon Ruijters en            
Petra Smulders voor hun commentaar op eerdere versies van deze tekst. Wil-
leke     Veltman dank ik voor het verzorgen van de opmaak en lay-out. 
 
2In deze rede verwijs ik veelvuldig naar proefschriften van onder mijn (bege-
)leiding gepromoveerde onderzoekers. Deze heb ik niet in de literatuurlijst 
opgenomen, maar in een afzonderlijke, chronologische lijst van promoti. 
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3 De omschrijving van mijn leerstoel “Didactiek in digitale context” heb ik in 
het begin eenvoudig vertaald als “didactics in digital context”. Al snel vertel-
de een Amerikaanse collega mij dat dit verkeerde associaties oproept in het 
Engelse taalgebied. De term “Didactics” roept daar namelijk associaties als 
“belerend”, “van bovenaf opgelegd” en “sturend” op. Voor ons begrip di-
dactiek wordt eerder het woord pedagogy gebruikt. Digital pedagogy roept 
echter bij ons weer vreemde associaties op. Digitale didactiek kan ik dan ook 
niet vertalen als digital didactics, noch als digital pedagogy. Maar hoe dan 
wel? Ik heb er voor gekozen om mijn leerstoel in het Engels te omschrijven als 
“ICT and   learning and instruction”. Digitale didactiek kunnen we het beste 
vertalen als “digital learning and instruction”.  
 
4 Ter nuancering dient opgemerkt te worden dat de verschillen ook weer niet 
al te groot zijn.Wat goed is voor digitale didactiek blijkt vaak ook wel goed in 
gewone didactiek. Veel digitale didactiek is ook vertaling van klassieke didac-
tische principes in een nieuw jasje. Toch is het m.i. zinvol om zeker in het 
huidige tijdsgewricht de digitale didactiek een poosje “apart” te benadruk-
ken. 
 
5 De oplettende lezer zal overeenkomsten ontdekken tussen de wijze waarop 
studenten gemotiveerd worden om met ICT te gaan werken in de sectie over 
digitale didactiek volgens de engagement theory van Kearsley en Sheineman 
en het kader voor het leren van docenten dat hier wordt geschetst. Dit volgt 
direct uit het door mij eerder geïntroduceerde Droste-principe: het leren van 
docenten voldoet aan dezelfde wetten als het leren van studenten. Op het 
Droste blikje staat een juffrouw met een cacaoblik op wier dienblad weer een 
juffrouw staat met een cacaoblik, enz.waarop Manon Ruijters en ik bedachten 
de indeling uitwerken, uitbreiden en uitdragen overigens zonder op de hoogte 
te zijn van het werk van Kearsley en Sheinemann.  
 
6 Van Eck en Volman (2002) maken deze uitsplitsing naar kennis, vaardighe-
den en attituden bijvoorbeeld en Coenders (2002) sloot hierbij aan.Gevolg is 
dat allerlei onderwerpen drie keer terugkomen: als kenniselement, als vaar-
digheid en als attitude. Kenmerkend voor de competentiebenadering is nu 
juist/zou moeten zijn dat kennis attituden en vaardigheid geïntegreerd en op 
elkaar afgestemd worden beschreven en verworven (zie Simons, 1999). 
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7 Competentie-overzichten kunnen m.i. niet tegelijkertijd een functie vervullen 
in een bewustwordingsproces en als toetsingsinstrument worden gebruikt in 
het personeelsbeleid waarop beslissingen rond bevordering, en salaris wor-
den gebaseerd. Ik kies hier duidelijk voor de bewustwordingsfunctie. 
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