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Hoe kunnen docenten het beste leren werken met ICT in hun onderwijs? Traditioneel wordt daarbij 
veel waarde gehecht aan cursussen en trainingen. Onderzoek laat echter zien dat deze te weinig 
opleveren in termen van transfer naar de werkplek en daadwerkelijk gebruik in de praktijk. Daarom 
zullen er andere vormen van leren moeten worden gezocht. Recent onderzoek laat zien dat er in totaal 
zes manieren zijn om het leren te ondersteunen en faciliteren (zie Bolhuis en Simons, 1999; Simons, 
2002):  
a. het werk zodanig herorganiseren dat er geleerd wordt door te doen;  
b. docenten ondersteunen bij het zelfstandig expliciet en gericht ondernemen 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 leerprocessen en leerresultaten  
f. het leren van docenten inbedden in organisatieverandering 
In de volgende paragrafen geef ik voorbeelden van deze zes manieren van ondersteuning van het leren 
gebruiken van ICT door docenten. 
 

1. Het werk zodanig herorganiseren dat er geleerd wordt tijdens het 
werken 

De kans op leren omgaan met ICT in het onderwijs kan worden vergroot door de zes typen van 
impliciet leren te bevorderen bijvoorbeeld door  
• Expertfeedback organiseren 

Docenten worden in de gelegenheid gesteld om hun opdrachten en vragen, gegeven feedback, 
contacten met leerlingen, toetsen, evaluatieactiviteiten, e.d voor te leggen aan vakdidactici en 
onderwijskundigen, die suggesties doen voor verbetering en een kwaliteitsoordeel 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 startconferentie 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 geautomatiseerde monitoren, kan 
worden nagegaan wie de gebruikers zijn en wie achterblijven. Door middel van leerling- en docent 
evaluaties kunnen de reacties worden geregistreerd. Door deze monitoring en evaluatiegegevens 
terug te koppelen kan invloed op leer- en professionaliseringsprocessen worden gecreëerd. 
Sommige elektronische leeromgevingen bieden de mogelijkheid om deze gegevens 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 
leerlingen 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, bijvoorbeeld 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 worden als leren. Wanneer het reflecteren zonder expliciete 
leerintenties 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 geboden dan wel een opdracht worden 
gegeven om een opzet te maken voor een digitaal portfolio of een aangepaste lay-out van een 
website. 

• Visieontwikkeling stimuleren 
Docenten kan gevraagd worden om een (gezamenlijke) visie te ontwikkelen op het onderwijs en 
de rol van ICT daarin. Het schoolsmanagement kan hierin het voortouw nemen. Leerlingen 
kunnen 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. 

• 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 –toepassingen te laten plaatsvinden. 

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

 

2. Docenten ondersteunen bij het zelfstandig expliciet en gericht 
ondernemen van leeractiviteiten 

Om de tweede vorm van leren (het expliciete en gerichte zelfgestuurde) leren van docenten te 
ondersteunen moeten heel andere activiteiten worden ondernomen. 
• Docenten ondersteunen bij het expliciteren van hun impliciete leren 

Zoals uitvoerig is betoogd in Simons (2002) moet verwacht worden dat docenten 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 geprefereerde 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 didactiek. 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 (bijvoorbeeld 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 informatie te vinden. De 
competentieoverzichten vertonen echter wel gebreken: overaccentuering van technische 
competenties; nadruk op funderend onderwijs; onnodige uitsplitsing naar kennis, vaardigheden en 
attitudenii; overdetaillering; gebrekkige categorisering, enz. Een functionele beschrijving van 
competenties is dan ook nog niet bereikt. Naar mijn mening dienen de competenties onderscheiden 
te worden naar minimale competenties die voor alle docenten 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 bereikeniii. Er dienen 
vervolgens instrumenten ontwikkeld te worden om deze competenties te toetsen en om docenten te 
helpen zichzelf te toetsen op deze minimumcompetenties. 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 discussie van leerlingen; 
d) het gebruiken van het digitaal portfolio en elektronische toetssystemen 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 
daarvan het leren van leerlingen 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 pedagogisch-didactische competenties uitermate succesvol (zie 
Gjørling, 2002). Pedagogische ICT rijbewijzen lijken meer effect te sorteren dan 
computerrijbewijzen.  

• Gevorderde digitaal-didactische competenties omschrijven behorend bij vormen van 
onderwijsvernieuwing 
Daarnaast worden er meer specifieke competenties beschreven die gekoppeld zijn aan specifieke 
vormen van onderwijs (probleemgestuurd onderwijs, samenwerkend leren, projectonderwijs). 
Voor elk van deze onderwijsvormen worden specifieke digitaal-didactische competenties 
beschreven (zie figuur 1).  

 
Figuur 1: Voorbeelden van gevorderde digitaal-didactische competenties en onderwijsmethoden 
 
Onderwijsmethode Competenties 
Probleem gestuurd  
Onderwijs 

Maken van goede en aantrekkelijke 
probleembeschrijvingen m.b.v. multimediale 
informatie 
Voorstructureren van informatie op internet, 
elektronische database, bibliografische 
informatie, on-line cursussen, multimediaal 
materiaal. e.d. 

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

Samenwerkend leren Leerlingen met elkaar in contact brengen 
Organiseren van samenwerkingsprocessen en 
community building 
Communities in standhouden en afsluiten 
Organiseren van spelregels en rollen 
Interdependentie en individuele 
aanspreekbaarheid organiseren 

 
• Gevorderde digitaal-didactische competenties omschrijven behorend bij nieuwe rollen van 

docenten 
Verwacht mag m.i. worden dat ook in het 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 leerlingen, van ontwikkelaar van leermateriaal en die van 
assessor en administrateur. Een eerste uitwerking van voorbeelden van competenties die bij deze 
rollen passen staat in figuur 2. 

 



Figuur 2: Voorbeelden van gevorderde digitaal-didactische competenties en rollen van docenten 
 
Docentrol Competenties 
Docent als 
ontwikkelaar 

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 
begeleider 

Wijze van feedback geven die de 
zelfwerkzaamheid van leerlingen bevordert 
Leerlingen elkaar laten begeleiden en feedback 
geven 
Contacten met leerlingen 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 
Trekken van consequenties uit evaluaties 
Registreren van leerlingen 
Leerlingen indelen in groepen 
Volgen van opdrachten en feedback hierop 

 
• Digitale portfolio’s voor docenten 

Een organiserend kader voor de docentprofessionaliseringsactiviteiten 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 voorbeeld geven aan 
leerlingen en werken aan hun eigen (digitale) Professionalisering.  

 

3. Geven van begeleiding bij het leren en professionaliseren  
In de derde plaats zijn er natuurlijk allerlei meer traditionele mogelijkheden 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 voorbereidingen op het zelfgestuurde leren dan traditioneel 
het geval is. Daarnaast geloof ik meer in mentoring en coaching. Dat leidt tot de volgende 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 onderwijs? 
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-gebruik in het onderwijs? 
Hoe gaan wij het leren op de werkplek leren? 
Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen bij het leren: communities of practice, onderlinge 
feedback en het organiseren van coaching? 
Hoe sluiten wij aan bij HRM en organisatieveranderingen? 
Hoe organiseren wij collectieve leer- en professionaliseringsactiviteiten en -processen? 

II. Maatwerkcursus(sen) voor gevorderden 
Op basis van vragen van gebruikers kunnen vakspecifieke cursussen 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 digitale didactiek (zie boven). 

IV. Bijeenkomsten “Verbeter je onderwijs met ICT” 
Docenten brengen de opzet van hun eigen onderwijs in en bespreken met elkaar en met de 
trainers hoe verbetering gerealiseerd kan worden met behulp van ICT. 

• Buddytrajecten 
Docenten kunnen gedurende een bepaalde periode hun college en werkgroepvoorbereiding doen 
samen met een “buddy met expertise 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.  

 

4. 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 onderwijs, 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, kan in beide gevallen het 
beschikbaar stellen van “tijd” helpen. Daarom zouden er ook “taakuren” voor 
digitaliseringstrajecten gegeven 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 
pilotprojecten in het voortgezet onderwijs uitgevoerd (zie verder de bijdrage van van Dongen in 
dit nummer van de Studiehuireeks).  

• Resultaten afspreken 
Ook kunnen in plaats van “taakuren” resultaten worden afgesproken: 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 collegadocenten uit de 
faculteit binnen een bepaalde tijd.  

 

5. ondersteunen van het collectief maken van individuele leerprocessen 
en –resultaten. 

Op verschillende manieren kan ook het collectieve leren worden ondersteund. 
• 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 onderwijs (communities of practice). Samenwerken en samen leren 
zijn kernbegrippen in deze tijd voor bijna alle werknemers en professionals. Geldt dit niet ook 
voor docenten? Het is daarom van groot belang om op basis van de inmiddels opgebouwde know 
how over community building (Wenger, 1998) ondersteuning te bieden aan docenten (of groepen 
docenten en leerlingen) 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, bestaande uit mensen (docenten uit verschillende disciplines, leerlingen, 
mensen van buiten de school) die hetzelfde willen leren, maar geen gemeenschappelijk 
praktijkbelang hebben. Het in 2001 gestarte onderzoek binnen het “Expertisecentrum ICT in het 
onderwijs” van mijn promovendi Sanne Akkerman en Jurjen van de Groep richt zich op het 
samenwerkend leren en communityvorming bij docenten. Communities hebben of ontwikkelen de 
volgende kenmerken:  



1. Ze zijn rond een thema of kennisdomein georganiseerd, waarin meerdere problemen 
achtereenvolgens 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 kennisomgevingen 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.), waarmee men zich verbonden voelt. 
Over tijd bouwt men een gemeenschappelijk geheugen op waarover de leden kunnen 
beschikken en waarin nieuwkomers kunnen worden geïntroduceerd, via “legitimized 
peripheral participation”. 

• E-learning-experience 
Een permanente e-Learning Experience (zie bijvoorbeeld www.e-learningxp.nl) zou hierbij een 
goede rol kunnen vervullen: een besloten community waar docenten kennis kunnen maken met e-
learning toepassingen, ervaringen kunnen uitwisselen, goede voorbeelden laten zien, etc. Wellicht 
kan de site van ICT op school hiermee worden uitgebreid. 

 

6. Zorgen voor inbedding in organisatieleren en –organisatieverandering 
Naar mijn mening is het van groot belang om leren en professionaliseren te verbinden met 
organisatieverandering en –ontwikkeling. Organisaties veranderen op verschillende wijzen. Ook leden 
van organisaties hebben hun voorkeuren voor verschillende manieren van veranderen. De verander-
kleuren 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 
individuen 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 visie/strategie. Ook hierbij is inbreng van onderaf en 
commitment van essentieel belang. Verder dient de organisatie een duidelijke keuze te 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 verbinden met 
leerkleuren vanuit de veronderstelling dat mensen niet alleen preferente manieren van veranderen 
maar ook voorkeuren voor manieren van leren hebben. Zouden leer- en veranderkleuren niet met 
elkaar te maken hebben? Professionaliseringsactiviteiten op ICT-gebied dienen ook te passen in een 
heldere HRM-strategie, waarbij ICT-competenties, digitale portfolio’s en 
professionaliseringsactiviteiten deel gaan uitmaken van functioneringsgesprekken. Commitment van 
het facultair management is hierbij van groot belang.  
Het leren van docenten dient m.i. beter ingebed te worden in een expliciete 
organisatieveranderingsstrategie. Daar zijn de volgende activiteiten op gericht: 
• Beleidsplannen helpen maken 

Scholen dienen niet alleen expliciete strategische visies op onderwijs en de rol van ICT daarbinnen 
te ontwikkelen, maar ook hun expliciete professionaliseringsplannen voor docenten hierin een 
plaats te geven. 

• Studiedagen 
Op studiedagen wordt het proces van het gezamenlijk maken van keuzen met betrekking tot het 

http://www.e-learningxp.nl/


gebruik van ICT in het onderwijs in relatie tot visies 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 en van de organisatieleden. Passend bij de gekozen veranderkleuren kunnen 
vervolgens keuzen gemaakt worden voor de leerkleuren. 

7. Tot slot 
 
Ik pleit ervoor dat het leren van docenten met betrekking tot ICT-gebruik in hun onderwijs meer als 
een organisatieveranderingsprobleem dan als een persoonlijk professionaliseringsprobleem moet 
worden opgevat. De ontwikkeling en explicitering van digitale didactiek kunnen de oplossing van dit 
organisatieveranderingsprobleem en de daarin plaatshebbende professionalisering ondersteunen. 
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