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	•	Jaargang	2,	num
m
er	2	–	juni	2013

Eliane Segers 
R

adboud U
niversiteit N

ijm
egen

 O
nderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van m

ulti-
m

edia leereffecten kan vergroten. M
ensen leren bij voorbeeld 

m
eer van gesproken tekst m

et plaatjes dan van geschreven 
tekst m

et plaatjes. D
it is het zogeheten m

odaliteitseffect 
dat een robuust effect is gebleken. Toch w

erkt het in de 
onderw

ijspraktijk niet altijd even goed. O
p lange term

ijn kan 
het effect zelfs w

orden tenietgedaan.

M
ultim

edia kunnen de instructie verrijken en 
variatie bieden, m

aar interessanter zijn de 
effecten van m

ultim
edia op het leren. M

ulti-
m

ediale teksten com
bineren verschillende m

edia: 
geschreven tekst m

et plaatjes, gesproken tekst 
m

et plaatjes of geschreven en gesproken tekst. 
O

ok de com
binatie m

et bew
egend beeld is 

m
ogelijk. Bij m

ultim
edialeren m

oeten kinderen 
een tekst begrijpen en bijvoorbeeld de inhoud 
koppelen aan de plaatjes bij de tekst.  

E
r blijken sterke leereffecten te zijn. O

nderzoek 
laat zien dat m

ensen m
eer leren van een m

ulti-
m

ediale tekst dan van een geschreven tekst 
alleen (het m

ultim
edia-effect). O

ok blijkt dat een 
gesproken tekst m

et plaatjes m
eer leer effect 

heeft dan een geschreven tekst m
et plaatjes. 

D
it heet het m

odaliteitseffect. B
eide effecten 

zijn	uitgebreid	beschreven	in	de	leertheorieën	
van M

ayer (2009) en S
w

eller (2005). 

1
M
eer leren van 

beeld en geluid
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de andere studie het effect om
gekeerd (1b). 

In het onderzoek van M
ayer is het tem

po van 
leren gestuurd door de com

puter. D
e student 

ziet een scherm
 en na een tijdje verschijnt 

autom
atisch het volgende scherm

. D
e leerder 

kan dus niet zijn of haar eigen tem
po bepalen. 

O
ok in een ander onderzoek (Tabbers, 2002, 

bij studenten) verdw
ijnt het m

odaliteitseffect als 
leerders zelf hun leertem

po kunnen bepalen. 
D

aarbij hebben bepaalde beperkingen van het 
korteterm

ijngeheugen w
aarschijnlijk een m

inder 
grote invloed, doordat de leerder nog een keer 
terug kan kijken in de tekst. 

O
p lange term

ijn leren leerlingen 
m

eer van lezen dan van luisteren
Als leerlingen in hun eigen tem

po w
erken, ebt 

het bestaande effect op lange term
ijn w

eg en 
keert het zelfs om

 bij transfervragen. Er zijn m
aar 

w
einig studies gedaan naar leereffecten op lange 

term
ijn. D

e studies van onder anderen M
ayer 

richt ten zich alleen op de korte term
ijn effecten.  

In de tw
ee eerder aangehaalde studies m

et basis-
schoolleerlingen w

erden de kinderen nogm
aals 

een w
eek (studie 1) of een dag (studie 2) later 

getest. H
et m

odaliteitseffect bleek in beide studies 
op lange term

ijn te verdw
ijnen (1a) of zelfs om

 
te keren (2a en 2b). O

p lange term
ijn onthouden 

kinderen evenveel van geschreven tekst m
et 

plaatjes als van gesproken tekst m
et plaatjes, 

A
udiotekst m

et beeld benut  
korteterm

ijngeheugen goed
Een verklaring voor het m

odaliteitseffect is dat 
een gesproken tekst m

et plaatjes het korteter-
m

ijngeheugen optim
aal benut, om

dat zow
el het 

visuele als het auditieve deel w
ordt gebruikt. Bij 

geschreven tekst w
ordt het juist te veel belast. 

Een van de huidige, in dit verband vereenvoudigd 
beschreven,	theorieën	over	het	korteterm

ijnge-
heugen is dat het bestaat uit een visueel/spatieel 
deel en een auditief deel (Baddeley, 2012). 
W

anneer een geschreven tekst m
et plaatjes m

oet 
w

orden verw
erkt, legt dat een grote druk op het 

visuele deel om
dat zow

el de tekst als de plaatjes 
binnenkom

en via de ogen, w
aarna de geschreven 

tekst ook nog w
ordt verklankt. 

 
H

et m
odaliteitseffect is een robuust effect 

dat in tientallen studies is aangetoond (G
inns, 

2005). K
ort na het leren zijn er zow

el directe 
leereffecten als gem

iddelde en grote transfer-
effecten. S

tudenten onthouden dus m
eer en 

kunnen het geleerde beter toepassen in een 
nieuw

e situatie na het bestuderen van een 
gesproken tekst m

et plaatjes dan na het bestu-
deren van een geschreven tekst m

et plaatjes. 
 

H
et effect treedt onder gecontroleerde (labo-

ratorium
)condities consequent en overtuigend 

op. M
aar w

ie het principe w
il benutten in de 

onder w
ijs praktijk m

oet rekening houden m
et  

een aantal beperkende factoren. 

B
ij zelf tem

po bepalen  
verdw

ijnt het m
odaliteitseffect

In tw
ee studies bij basisschoolkinderen blijkt het 

m
odaliteitseffect niet altijd stabiel op te treden 

(zie	figuur	1).	A
ls	leerlingen	hun	eigen	tem

po	
van leren kunnen bepalen, treedt in de ene 
studie het m

odaliteitseffect w
el op (1a) en is in 

M
O

D
A

LITEITSEFFEC
T

H
et m

odaliteitseffect houdt in dat een 
gesproken tekst m

et plaatjes m
eer leer-

effect heeft dan een geschreven tekst m
et 

plaatjes.

Figuur 1: 
R

esultaten van tw
ee studies (S

egers et al., 2008 en W
ittem

an &
 S

egers, 2010) naar het m
odaliteitseffect w

aarbij 
basisschoolleerlingen zelf het tem

po m
ogen bepalen  In tegenstelling tot de resultaten bij M

ayer laten deze resultaten 
zien dat het m

odaliteitseffect niet altijd optreedt, som
s verdw

ijnt, of zelfs om
keert.
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het leren (C
arney & Levin, 2002): (1) plaatjes die 

een ezelsbruggetje zijn, (2) interpretatieplaatjes 
(com

plexe plaatjes, zoals een dw
arsdoorsnede 

van een boorm
achine), (3) organisatieplaatjes 

(bijvoorbeeld een plaatje van N
ederland w

aarbij 
de verschillende bodem

 soorten uit de tekst visu-
eel staan w

eer gegeven), (4) representatie plaatjes 
(w

eergave van een situatie in een verhaal) en (5) 
decoratieve plaatjes. D

ecoratieve plaatjes blijken 
zelfs een negatief effect op het leren te hebben, 
om

dat	ze	afleiden	van	het	te	leren	m
ateriaal.	In	

het onderzoek van M
ayer w

orden vooral inter-
pretatieplaatjes gebruikt. H

ierbij is het plaatje 
vaak hard nodig om

 de tekst te begrijpen. D
it 

zal een versterkend effect hebben gehad op de 
resultaten. C

om
plexere plaatjes, die eigenlijk op 

zichzelf al een verhaal vorm
en, geven dus het 

grootste	leereffect.	O
verbodige	plaatjes	zijn	aflei-

ders, en hebben een negatief effect op het leren.

M
et veel voorkennis  

is een plaatje m
inder nodig

Verder heeft een plaatje geen toegevoegde 
w

aarde w
anneer een leerder al veel voor kennis 

heeft (Schnotz, 2011); de leerder heeft het 
plaatje niet m

eer nodig om
 de tekst te be grijpen. 

Een interpretatie- of organisatieplaatje verandert 
zo, afhankelijk van de voorkennis van de leerder, 
m

in of m
eer in een decoratief plaatje. H

et kan 
dan zelfs het leereffect inperken om

dat het de 
aandacht	afleidt.

Im
plicaties

M
ultim

ediale teksten w
orden steeds vaker gebruikt 

in de klas. D
at ze leereffecten kunnen vergroten, 

is in een aantal grote studies aan getoond. M
aar 

designprincipes kunnen niet zo m
aar één-op-één 

w
orden vertaald naar de praktijk. Leer lingen leren 

niet altijd m
eer van gesproken tekst m

et plaatjes. 
H

et beeld is duidelijk genuanceerder. 
 

Leraren en ontw
erpers van digitaal leer-

m
ateriaal die zich bew

ust zijn van de kracht en 
beperkingen van m

ultim
edia, kunnen de leer-

effecten ervan vergroten. H
et vraagt bijvoorbeeld 

veel van een leerling die een tekst verw
erkt m

et 
plaatjes	die	afleiden.	H

et	is	beter	om
	over-

bodige plaatjes te verm
ijden en het digibord 

rustig te houden. H
et korteterm

ijngeheugen kan 
in dergelijke situaties snel overbelast raken, 
zeker bij leerlingen m

et w
einig voorkennis of bij 

zw
akke lezers. Teksten zouden daarom

 m
oeten 

aansluiten bij de voorkennis van het kind.
H

et is beter om
 geschreven teksten m

et plaatjes 
in eigen tem

po te laten verw
erken, dat is m

et 
nam

e belangrijk voor de langeterm
ijneffecten. 

D
e leerlingen hebben zo controle over het eigen 

leerproces en ze kunnen focussen op de voor 
hen m

oeilijke stukken in de tekst.
 

Tot slot is het goed om
 terug te kom

en op 
het geleerde. N

iet door de tekst nog een keer 
te laten lezen, m

aar door actief het geleerde uit 
het geheugen op te laten halen. Tussentijdse 
testen m

oeten niet alleen toetsen, m
aar ook als 

leerm
iddel fungeren en transfervragen bevatten.

m
aar is geschreven tekst m

et plaatjes m
et nam

e 
het beste als het gaat om

 transfer, het toepassen 
van het geleerde in een nieuw

e situatie. 
 

W
at is de verklaring van deze tegenstrijdige 

resultaten? W
e w

eten het niet zeker, m
aar door 

de tekst te lezen in plaats van te beluisteren vindt 
w

aarschijnlijk een diepere verw
erking van de 

tekst plaats. Kinderen die een geschreven tekst 
bestuderen, kunnen m

akkelijk terugkijken naar 
een stukje dat ze niet goed begrepen. Ze kunnen 
even pauzeren om

 naar een plaatje te kijken en 
de geschreven w

oorden m
oeten in het hoofd 

alsnog w
orden verklankt. D

aardoor leren ze op 
een andere en w

aarschijnlijk betere m
anier. 

H
et is in elk geval niet zo dat de lezers het ge-

leerde langer onthouden om
dat ze m

eer tijd nam
en 

om
 de opgaven te m

aken. Ze konden alleen zelf 
de tijd verdelen die ze per opgave besteedden. 

Leerlingen leren ook  
van toetsen m

aken
Een interessant bijkom

end verschijnsel in de 
studies	bij	figuur	1	is	het	zogenoem

de	toets-
effect. H

oew
el de kinderen andere vragen 

kregen op de tw
ee tijdstippen (direct na het leren 

en een dag of een w
eek later), is toch voor de 

geschreven tekst te zien dat er een toenam
e is 

in kennis over de tijd bij de transfervragen.  
D

oor het testen m
oet het geleerde opnieuw

 
geactiveerd w

orden in het brein. D
it heeft  

een positief effect op het onthouden. 

N
iet alle plaatjes  

hebben een toegevoegd leereffect
Kinderen leren, zoals eerder gezegd, m

eer van 
een m

ultim
ediale tekst. M

aar niet alle afbeel-
dingen ondersteunen het leren. Er zijn vijf typen 
plaatjes	die	aflopen	in	toegevoegde	w

aarde	voor	

Eliane Segers is als universitair hoofddocent 
verbonden aan het Behavioural Science Institute 
van de R

adboud U
niversiteit N

ijm
egen. H

aar 
onderzoek richt zich onder andere op het 
optim

aliseren van het leren, vaak in interactie 
m

et de com
puter.  

Eliane Segers
H
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E

.S
egers@

pw
o.ru.nl
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●	
H

et m
odaliteitseffect is een robuust effect en houdt in dat m

ensen m
eer 

leren van auditieve tekst m
et plaatjes dan van geschreven tekst m

et 
plaatjes. 

●		
H

et effect geldt niet bij alle typen plaatjes, niet als de leerder veel voork-
ennis heeft of als de leerder zelf het tem

po m
ag bepalen.

●		
Leerlingen onthouden de stof langer als ze een geschreven tekst m

et 
plaatjes zelf lezen in hun eigen tem

po. 
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 “Schrijf een w
erkstuk van 1200 w

oorden over 
de vraag of de m

ens verantw
oordelijk is voor 

de opw
arm

ing van de aarde.” Steeds vaker 
krijgen leerlingen dit soort opdrachten w

aarbij 
ze over een bepaald onderw

erp zelf inform
atie 

m
oeten zoeken op internet en zelfstandig kennis 

rondom
 het onderw

erp m
oeten construeren. 

H
et is daarvoor van belang dat leerlingen goed 

hun w
eg w

eten te vinden op internet en be-

trouw
bare inform

atie kunnen selecteren. H
et 

is op zichzelf gem
akkelijk allerlei inform

atie te 
vinden, een kw

estie van ‘even’ googlen, w
ant 

‘alles staat op internet’. M
aar leerlingen hebben 

daarbij de vaardigheid nodig om
 die inform

atie 
te selecteren op betrouw

baarheid en bruikbaar-
heid. D

it is niet eenvoudig, w
ant het internet 

bevat een oceaan aan inform
atie, w

aarvan de 
herkom

st som
s m

oeilijk te achterhalen is en de 

Saskia B
rand-G

ruw
el

C
entre for Learning S

ciences and Technologies (C
E

LS
TE

C
),  

O
pen U

niversiteit N
ederland

A
m

ber W
alraven

ITS
, R

adboud U
niversiteit

In het hedendaagse onderw
ijs w

ordt steeds m
eer van 

leerlingen verw
acht dat ze uit inform

atie die ze op internet 
vinden zelfstandig kennis construeren. U

it onderzoek blijkt 
dat er drie instructieprincipes zijn die leerlingen helpen dit 
proces – van inform

atie naar kennis – aan te leren.

Kennis leren  
verw

erven m
et  

inform
atie van  

internet 

2

 

S
chem

a van een proces voor het oplossen van inform
atieproblem

en bij een opdracht.
P

rocesw
erkblad bij een opdracht (onderdeel van illustratie)
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de tekst en het gehanteerde taalgebruik. D
eze 

criteria w
orden vaak rigide gehanteerd, zoals 

“een blogpost is altijd onbetrouw
baar” (Kuiper 

et al, 2005; W
alraven, 2008). D

aarnaast nem
en 

leerlingen vaak te w
einig tijd voor de laatste 

stap van het proces: het grondig bestuderen en 
verw

erken van de gevonden en geselecteerde 
inform

atie. H
et is deze vaardigheid die ervoor 

zorgt dat vanuit de gevonden inform
atie kennis 

w
ordt geconstrueerd. 

D
rie instructieprincipes

Als het gaat om
 de inform

atievaardigheid van 
leerlingen valt er dus nog heel w

at w
inst te 

behalen. H
et gaat hier om

 com
plexe, hogere 

ordevaardigheden, die leerlingen niet vanzelf 
leren. Zij hebben hiervoor instructie nodig. 
D

e vragen die hierbij gesteld kunnen w
orden 

zijn: H
oe pakken w

e onderw
ijs in inform

atie-
vaardigheden aan? H

oe geven w
e dit vorm

 in 
een curriculum

? W
elke didactische w

erk vorm
en 

zijn het m
eest geschikt voor het aanleren van 

deze vaardigheden? Verschillende onder-
zoeken hebben drie principes opgeleverd die 
hand vatten bieden voor het ontw

erpen van 
instructie in inform

atievaardigheden. 

1. Integratie in de vakinhoud
Inform

atievaardigheden kunnen w
orden 

getypeerd als hogere ordevaardigheden. H
et 

zijn	activiteiten	in	een	hiërarchisch	leerproces	
die lagere ordeprocessen ondersteunen. Een 
lagere ordeproces is bijvoorbeeld de opdracht 
w

aarm
ee dit artikel begon: “Schrijf een w

erkstuk 
over de gevolgen van de opw

arm
ing van de 

aarde.” D
e inform

atievaardigheden w
aarm

ee 
de leerling deze opdracht aanpakt zijn het 
hogere ordeproces. Als een leerling in staat is te 

betrouw
baarheid niet altijd duidelijk. Zeker bij 

opdrachten w
aarbij tegenstrijdige inform

atie kan 
w

orden gevonden, is het van belang dat leer-
lingen kritisch kunnen om

gaan m
et de gevonden 

inform
atie. D

it vraagt vaardigheden die kunnen 
w

orden om
schreven als inform

atievaardigheden. 

W
at zijn inform

atievaardigheden?
Inform

atievaardigheden om
vatten: het kunnen 

form
uleren van goede zoekvragen, het vast-

stellen w
elke inform

atie nodig is, het bepalen 
van de zoekstrategie m

et de te hanteren 
trefw

oorden, het beoordelen en selecteren van 
bronnen en inform

atie, het grondig bestuderen 
en het verw

erken van de inform
atie in bijvoor-

beeld een w
erkstuk of spreekbeurt (B

rand-
G

ruw
el et al., 2005). 

 
Leerlingen vinden zichzelf vaak goed in het 

zoeken en vinden van inform
atie op internet. Als 

het gaat om
 deze stappen in het proces doen 

ze het ook zeker niet slecht. Leraren zeggen 
dan ook vaak: “M

ijn leerlingen kunnen dat beter 
dan ik.” Ze zijn inderdaad som

s sneller m
et de 

com
puter, w

eten precies hoe de brow
ser w

erkt, 
enzovoorts. M

aar zow
el als het gaat om

 de 
stappen die aan het zoeken vooraf gaan – het 
form

uleren van goede zoekvragen (zeker voor 
m
eer	com

plexe	opdrachten,	zoals	een	profiel-
w

erkstuk) – en de stappen die volgen als ze 
inform

atie hebben gevonden, scoren leerlingen 
m

inder goed (zie bijvoorbeeld Brand-G
ruw

el &
 

G
erjets, 2008). 

 
In de eerste plaats hebben (zeker jongere) 

leerlingen bij het beoordelen van bronnen en 
inform

atie niet de neiging te tw
ijfelen aan de 

w
aarde ervan. Ze nem

en een w
einig kritische 

houding aan en gebruiken bij het beoordelen 
oppervlakkige criteria als uiterlijk en lengte van 

D
e vaardigheid om

 vanuit  
inform

atie op internet kennis te 
construeren kan w

orden getypeerd 
als een hogere orde vaardigheid
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18 bepalen w

at de inform
atiebehoefte is, vragen te 

form
uleren, inform

atie te selecteren en beoor-
delen en te verw

erken (hogere orde), kom
t dit de 

kennis constructie ten goede (W
alraven 2008). 

D
it m

aakt dat hogere ordevaardigheden het 
beste kunnen w

orden onderw
ezen in de context 

van een vakinhoud, w
aarbij realistische hele 

opdrachten de m
otivatie bevorderen. 

 
H

et integreren van instructie in inform
atie-

vaardigheden in het vakinhoudelijke onder-
w

ijs kan dus het beste w
orden gekoppeld aan 

opdrachten die een beroep doen op deze 
vaardig heden. H

et m
es snijdt dan aan tw

ee 
kanten, w

ant aandacht voor zow
el de lagere als 

hogere orde aspecten verhoogt de kw
aliteit van 

het onderw
ijs. D

at betekent dat niet alleen de 
inform

atie vaardigheden van de leerlingen ver-
beteren, m

aar dat het ook de kennis constructie 
ten goede kom

t. U
it onderzoek (W

alraven, 
2008) blijkt dat dit inderdaad zo kan w

erken. 
In 15 lessen geschiedenis over W

O
II in het 

V
O

 leerden leerlingen naast de vakinhoud ook 
kritisch om

 te gaan m
et inform

atie op inter-
net. D

eze leerlingen w
aren na het volgen van 

de lessen kritischer dan de controlegroep en 
presteerden op het gezam

enlijke geschiedenis-
proefw

erk	over	W
O
II	significant	beter.

2. A
anleren van een system

atische aanpak
Bij het aanleren van com

plexe vaardigheden, 
zoals inform

atievaardigheden, is het van belang 
om

 aandacht te besteden aan de system
atische 

aanpak. W
elke stappen m

oeten w
orden gezet? 

En hoe? D
e system

atische aanpak die ge-
hanteerd kan w

orden bij inform
atievaardigheden 

is gebaseerd op onderzoek (Brand-G
ruw

el et al., 
2005) en bestaat uit 5 stappen: 

beklijft beter en de leerlingen ervaren het als 
een gezam

en lijk product. In een onderzoek van 
W

alraven (2008) m
aakten leraren en leerlingen 

sam
en een m

indm
ap over het beoordelen van 

inform
atie. D

eze m
indm

ap, op een grote poster, 
groeide tijdens de klassikale discussies. Zo 
ontstond een steeds geavanceerder netw

erk 
van criteria. D

e leerlingen bleken hierdoor m
eer 

inzicht te krijgen in beoordelingscriteria ten aan-
zien van de bruikbaarheid en betrouw

baarheid 
van bronnen en inform

atie. 

delen? W
at is een zoekm

achine of een w
ebsite? 

W
at is het effect van zoeken m

et booleaanse 
operatoren	voor	het	verfijnen	van	zoekacties?	
Leraren kunnen leerlingen deze kennis in de 
vorm

 van m
entale m

odellen (m
entale schem

a’s 
van onderling sam

enhangende feiten, concepten 
en principes) aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm

 
van een reader of w

ebsite, of sam
en m

et hen 
ontw

ikkelen	(Van	M
erriënboer	&	Kirschner,	2012).	

 
Een voorbeeld hiervan is het sam

en m
aken 

van m
indm

aps. O
p deze w

ijze bouw
en leer-

lingen een eigen m
entaal m

odel. D
e inhoud 

1) het verhelderen van de zoekvragen; 
2) het bepalen van de zoekstrategie;
3) het beoordelen en selecteren van inform

atie;
4) het bestuderen van de gevonden inform

atie;
5) het presenteren van de inform

atie door m
iddel 

van bijvoorbeeld een w
erkstuk. 

 
Bij het uitvoeren van deze stappen is een 

aantal vragen leidend. Bijvoorbeeld bij de stap 
‘beoordelen en selecteren’ zijn dat vragen als: 
H

oe bruikbaar is de inform
atie in het licht van de 

gestelde vragen? H
oe betrouw

baar is de infor-
m

atie? O
f concreter: W

ie is de auteur? W
elke 

organisatie zit er achter deze site? Is het w
el een 

prim
aire bron? 

 
U

it onderzoek (W
opereis et al., 2008) w

eten 
w

e dat een procesw
erkblad helpt om

 leerlingen 
een system

atische aanpak te leren hanteren. 
Procesw

erkbladen zijn w
erkbladen w

aarop staat 
aangegeven w

elke stappen doorlopen m
oeten 

w
orden. Tijdens het m

aken van opdrachten 
beantw

oorden de leerlingen de vragen die 
betrekking hebben op de stappen. Procesbladen 
kunnen in het begin uitgebreid zijn en alle stappen 
tot in detail bevatten. G

aandew
eg kan de onder-

steuning w
orden verm

inderd door de detailvragen 
w

eg te laten en alleen de hoofdvragen bij de stap-
pen w

eer te geven. Belangrijk is dat leerlingen 
terugkijken hoe ze de stappen hebben uitgevoerd 
en w

aarom
 dit al dan niet succesvol w

as. D
it 

reflec	teren	is	een	belangrijk	aspect	in	het	leren	
van een goede aanpak.

3. O
ntw

ikkelen van m
entale m

odellen
Leerlingen kunnen beter inform

atievaardigheden 
ontw

ikkelen als zij m
eer kennis bezitten over 

(zoeken op) het internet: W
elke criteria kun je 

gebruiken om
 bronnen en inform

atie te beoor-
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W
at w

e w
eten over  

instructie in inform
atie-

vaardigheden
●	

Leerlingen die m
et inform

atie van internet zelfstandig kennis m
oe-

ten construeren hebben instructie nodig in inform
atievaardigheden, 

w
ant leerlingen ontw

ikkelen deze hogere orde vaardigheden niet 
vanzelf. 

●	
Verschillende onderzoeken hebben drie principes opgeleverd die 
handvatten bieden voor het ontw

erpen van instructie in inform
atie-

vaardigheden: 

	
•	

Integratie	in	de	vakinhoud.	Leerlingen	leren	hogere	orde	 
  

vaardigheden beter aan in realistische contexten.

	
•	

H
et	aanleren	van	een	system

atische	aanpak	voor	het	 
  

uitvoeren van inform
atievaardigheden. Procesw

erkbladen  
  

kunnen hierbij helpen.

	
•	

H
et	aanbrengen	van	m

entale	m
odellen.	H

et	sam
en	m

et	 
  

leerlingen construeren van m
indm

aps is hiervan een  
  

goed voorbeeld. 

M
eer w

eten?

Brand-G
ruw

el, S., W
opereis, I. & Verm

etten, Y. (2005). Inform
ation problem

 solving by 

experts and novices: analysis of a com
plex cognitive skill. C

om
puters in H

um
an Behaviour, 
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B
rand-G
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 S
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om
puters in H

um
an 

B
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K
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trategies for supporting students in searching and processing inform
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R
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esearch, 75, 285-328.

M
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. van &
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plex learning  
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ew

 York: R
outledge.

W
alraven, A
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ecom
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ebsearcher: E
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W
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el, S. & Verm

etten, Y. (2008). The effect of em
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solving inform
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an Behaviour, 24, 738-752.

A
ls u een account aanm

aakt op w
w

w
.O

penU
.nl (de leer- en w

erkom
geving van de O

pen 

U
niversiteit), dan kunt u vervolgens op http://portal.ou.nl/w

eb/m
asterclass-ow

-130313/

aankondiging de opnam
es bekijken van de online m

asterclass ‘H
oe m

aak ik van m
ijn 

leerlingen kritische w
ebgebruikers?’. D

eze m
asterclass liep van 13 tot 20 m

aart 2013, 

georganiseerd door K
ennisnet en C

elstec.
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22 E

en briljant w
iskundige is nog geen goede 

leraar. E
en goede leraar is iem

and die zijn 
didactische kennis en vaardigheden zodanig 
m

et zijn vak inhoudelijke kennis com
bineert dat 

zijn leerlingen zich ingew
ikkelde concepten 

en processen van een bepaald dom
ein kun-

nen eigen m
aken. D

eze unieke deskundigheid 
noem

en w
e P

edagogical C
ontent K

now
ledge 

(S
hulm

an, 1986).  

E
chter: vandaag de dag heeft een goede leraar 

nog een andere vorm
 van kennis nodig, en dat 

is kennis van technologie. Technologie is de 
afgelopen jaren steeds belangrijker gew

orden 
voor de inrichting en organisatie van het 
onderw

ijs leerproces. K
oehler en M

ishra (2008) 
hebben dit aspect aan het oorspronkelijke 
m

odel van S
hulm

an toegevoegd. Ze noem
en 

het TPA
C

K
 (Technological P

edagogical C
ontent 

Joke Voogt &
 Petra Fisser

U
niversiteit Tw

ente

Jo Tondeur &
 Johan van B

raak 
U

niversiteit G
ent

Leraren die succesvol onderw
ijs m

et ict verzorgen slagen 
erin hun technologische, vakinhoudelijke en didactische 
kennis en vaardigheden te integreren. D

e kennis die dit 
vraagt noem

en w
e TPA

C
K

. TPA
C

K
 beoogt m

eer te zijn 
dan de som

 der delen: door integratie versterken de drie 
kennisdom

einen elkaar.

T
PACK: kennis en 

vaardigheden voor 
ict-integratie

3

4W
:	W

eten	W
at	W

erkt	en	W
aarom

	•	Jaargang	2,	num
m
er	2	–	juni	2013

D
e kern van TPA

C
K

 is de  
com

binatie tussen w
at een  

leraar lesgeeft, hoe hij dat  
doet én w

aarm
ee
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now
ledge) en beschrijven hierm

ee de kennis 
en vaardig heden die leraren nodig hebben 
om

 technologie effectief te kunnen integreren 
in bestaande en nieuw

e onderw
ijspraktijken. 

K
oehler en M

ishra gaan ervan uit dat hiervoor 
vakinhoudelijke, didactische en technologische 
kennis m

oet w
orden geïntegreerd. D

at is de 
kern van TPA

C
K

: de com
binatie tussen w

at een 
leraar lesgeeft, hoe hij dat doet én w

aarm
ee.

	
G
evisualiseerd	(figuur	1)	zijn	de	drie	

dom
einen technologische kennis (TK

, Techno-
logical K

now
ledge), vakinhoudelijke kennis (C

K
, 

C
ontent K

now
ledge) en didactische kennis (P

K
, 

P
edagogical K

now
ledge) te onderscheiden. D

e 
overlappen tussen deze drie kennisdom

einen 
geven de integratie w

eer: P
C

K
 (vakdidactische 

kennis), TP
K

 (integratie van didactische en 
technologische kennis), TC

K
 (integratie van 

vakinhoudelijke en technologische kennis) en 
TP

C
K

 (de integratie van kennis van alle ver-
schillende kennisdom

einen). S
ucces vol onder-

w
ijs ver zorgen m

et behulp van ict betekent dat 
de leraar continu een balans zoekt tussen de 
kennis dom

einen van het TPA
C

K
-m

odel.

Toepassingen van TPA
C

K
TPA

C
K

 is dus in de eerste plaats een vorm
 van 

kennis. D
aarnaast w

ordt TPA
C

K
 in toenem

ende 
m

ate gebruikt als een conceptueel m
odel om

 
op de integratie van ict in het onderw

ijs te 
reflecteren.	Leraren	kunnen	bijvoorbeeld	bij	
het ontw

erpen van ict-rijke lessen nagaan op 
w

elke w
ijze vakinhoud, didactiek en technologie 

elkaar versterken. 
 

Voor beide toepassingen geldt: TPAC
K biedt 

een gem
eenschappelijke taal en daarm

ee een 
gem

eenschappelijke richting. H
et m

odel is 
aantrekkelijk om

dat het eenvoud en com
plexi-

teit verenigt. D
e em

pirische onderbouw
ing van 

TPAC
K is sterk in ontw

ikkeling, m
aar de hierna 

volgende, m
eest recente onderzoeksresultaten 

laten zien dat TPAC
K leraren inderdaad kan 

helpen bij het m
aken van beredeneerde keuzes 

over hoe ict ingezet kan w
orden in het onderw

ijs. 

Figuur 1: 
H

et TPA
C

K
 m

odel (K
oehler &

 M
ishra, 2008)

W
at is het nut van TPA

C
K

  
voor de integratie van ict  
in de onderw

ijs praktijk?
D

e kracht van TPA
C

K
 is dat het leraren aanzet 

te kijken naar de toegevoegde w
aarde van ict 

voor het leerproces van leerlingen. H
et zet hen 

aan tot kritisch denken over hun eigen praktijk-
kennis en de kennis en vaardigheden die zij 
nodig (zouden m

oeten) hebben om
 ict zinvol te 

kunnen inzetten in hun vak, m
et behulp van een 

bepaalde didactiek. Zo w
ordt voorkom

en dat 
ict aan een bestaande didactiek of vakinhoud 
w

ordt toegevoegd, zonder dat duidelijk is w
elke 

functie het in het leerproces vervult. 
 

O
nderzoek (A

gyei &
 Voogt, 2012) toont aan 

dat leraren (in opleiding) die hebben deel-
genom

en aan een professionaliseringstraject, 
w

aarbij TPA
C

K
 als conceptueel kader w

ordt 
gebruikt om

 ict-rijke lessen te leren ontw
er-

pen, vinden dat zij beter in staat zijn om
 ict 

in hun lespraktijk te integreren dan daarvoor 
het geval w

as. D
it beeld w

ordt bevestigd door 
lesobservaties. E

en voorbeeld is het inzetten 
van spreadsheets (=technologie) in een les die 

als doel heeft het begrip kw
adratische functie 

(=vakinhoud) te begrijpen en w
aar leerlingen 

w
orden	uitgedaagd	de	vorm

	van	de	grafische	
w

eergave van de functie – een parabool – te 
voorspellen (=didactiek) (A

gyei &
 Voogt, 2012). 

 
K

oehler en M
ishra (2008) gaan ervan uit dat 

leraren zich ontw
ikkelen in de drie afzonderlijke 

kennisdom
einen, w

aarbij zij – door de relaties 
die zij leggen – als het w

are nieuw
e kennis-

dom
einen bouw

en. D
aarom

 benoem
en zij de 

overlap tussen TK
 en P

K
 als TP

K
 en tussen TK

 
en C

K
 als TC

K
. U

it recent vragenlijstonderzoek 
van Fisser et al. (2012, 2013) blijkt echter dat 
leraren in de praktijk TP

K
 , TC

K
 en TPA

C
K

 
niet als aparte dom

einen onderscheiden, m
aar 

het als één geheel zien. D
us kijkend naar de 

T-gerelateerde kennisdom
einen zijn uitein-

delijk m
aar tw

ee dom
einen teruggevonden: het 

oorspronkelijke TK
 enerzijds en de com

binatie 
van TP

K
, TC

K
 en TPA

C
K

. Fisser et al. (2012) 
duiden deze com

binatie aan m
et ‘TPA

C
K

 core’, 
ofw

el	het	hart	van	het	m
odel	(zie	figuur	2).	

D
eze resultaten w

ijzen erop dat het gebruik van 
technologie (conceptueel) w

elisw
aar te onder-

Figuur 2:  
TPA

C
K

 core, ofw
el het hart van het m

odel, 
integreert kennis uit drie dom

einen: techno-
logische, vakinhoudelijke en pedagogische 
kennis (TP

K
, TC

K
 en TP

C
K

) en vorm
t zo een 

nieuw
 kennisdom

ein. (Fisser et al., 2012)

C
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ledge  
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Technological 
C

ontent  
Know

ledge  
(TC

K)

Technological 
Pedagogical  
Know

ledge  
(TPK)Pedagogical  

Know
ledge 

(PK)

Technological  
Know

ledge 
(TK)

C
ontent  

Know
ledge 

(C
K)

Pedagogical 
C

ontent Know
ledge 

(PC
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kunnen w
orden om

 vast te stellen of een docent 
TPA

C
K

 ontw
ikkelt: zelfbeoordeling door m

iddel 
van een vragenlijst en beoordeling op basis 
van prestatie. D

e m
eest gebruikte vragenlijst 

is die van S
chm

idt et al. (2009). B
ij beoorde-

ling op basis van prestatie is vaak sprake van 
een rubric, w

aarm
ee een lessenplan van een 

docent of ontw
ikkeld m

ateriaal w
ordt beoor-

deeld, of een les van een docent w
ordt geob-

serveerd. E
r w

ordt vooral naar de ‘fit’ gekeken: 
w

ordt de technologie effectief geïntegreerd in 
het (ge plande) onderw

ijs, zoals in het eerder 
genoem

de voorbeeld over het gebruik van 
spreadsheets. H

et m
eten van TPA

C
K

 op basis 
van prestatie is nog sterk in ontw

ikkeling.

H
oe kunnen leraren  

TPA
C

K
 ontw

ikkelen?
TPA

C
K

 leer je niet uit een boekje. H
et zijn 

kennis en vaardigheden die een leraar 
(gaandew

eg) zelf ontw
ikkelt. B

ijvoorbeeld 

scheiden is, m
aar dat het in de praktijk een 

geïntegreerd onderdeel is van de vakkennis en 
didactische vaardigheid van leraren.

Verschillende conceptuele  
invullingen van TPA

C
K

E
r is een aantal discussiepunten over de invul-

ling van het m
odel. E

en eerste punt betreft de 
K

 van K
ennis. TPA

C
K

 heeft alleen betrekking 
op de kennis en vaardigheden die leraren nodig 
hebben. E

chter: of leraren ict integreren in hun 
onderw

ijspraktijk hangt ook af van hun opvattin-
gen over onderw

ijs, hun attitude en hun gevoel 
van bekw

aam
heid op het gebied van ict. H

et is 
een optelsom

 die voor iedere leraar een andere 
uitkom

st biedt. M
aar het gevoel van w

el of niet 
bekw

aam
 te zijn blijkt een factor van betekenis. 

 
D

aarnaast zijn er verschillende op vattingen 
over de T van Technologie in het m

odel. K
oe-

hler en M
ishra zijn van m

ening dat het gaat 
over de T in de brede zin van het w

oord, van 
‘oude’ technologie (boek, krijtje, bord, et cetera) 
tot ‘nieuw

e’ technologie (ict). D
iverse auteurs 

pleiten er echter voor om
 de T toe te spitsen op 

ict, om
dat leraren vaak w

el w
eten hoe ze ‘oude’ 

technologie effectief kunnen gebruiken (die 
kennis m

aakt im
m

ers deel uit van hun P
C

K
, 

hun vakdidactische kennis), m
aar niet over het 

benodigde repertoire beschikken om
 ict effectief 

te integreren in hun onderw
ijspraktijk. D

oor 
de T van TPA

C
K

 te richten op nieuw
e techno-

logie benadruk je dat het gaat om
 een nieuw

e, 
relevante vorm

 van kennis, die nieuw
e vragen 

oproept. A
lleen al door zich deze vragen te stel-

len breiden leraren hun repertoire uit. 

H
oe w

ordt TPA
C

K
 gem

eten?
E

r zijn tw
ee typen instrum

enten die gebruikt 

VO
O

R
B

EELD
EN

  
VA

N
 TK

 EN
 TPA

C
K

TK
 (technologische kennis)

“Ik ken veel verschillende ict-toepassingen”
“Ik kan m

ijn eigen ict-problem
en oplossen“

TPA
C

K
 (integratie van ict)

“Ik w
eet hoe ik ict-toepassingen kan ge-

bruiken om
 concepten uit m

ijn vakgebied 
op een andere m

anier te presenteren aan 
m

ijn studenten”
“Ik kan lessen geven w

aarbij ict, vak-
inhoud en didactiek op een goede m

anier 
zijn geïntegreerd”

m
et stagebegeleiders; (c) een ict-rijk curriculum

 
ontw

ikkelen in kennisgem
eenschappen van 

lerarenopleiders, leraren en leraren-in-oplei-
ding.	D

eze	strategieën	voldoen	aan	de	alge-
m

een erkende basisprincipes van effectieve 
professio nalisering van leraren: w

erkplekleren, 
gedurende langere tijd, gericht op inhoud en de 
verbetering van het leren van leerlingen.

door actief betrokken te zijn of te w
orden bij 

het ontw
erp en de im

plem
entatie van ict-rijke 

lessen (Voogt et al., 2013). A
ls het gaat om

 
het ontw

ikkelen van TPA
C

K
 op de lerareno-

pleiding	zijn	er	drie	strategieën	effectief	(P
olly	

et al. 2010): (a) inzetten op begeleiding en 
opleiding van lerarenopleiders; (b) de ontw

ik-
keling van TPA

C
K

 koppelen aan stages van 
leraren-in-opleiding, in nauw

e sam
enw

erking 
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ente. H
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W
at w

e w
eten over  

TPA
C

K
●	

TPAC
K staat voor de kennis en vaardigheden die leraren nodig heb-

ben om
 ict op een effectieve m

anier te integreren in hun onderw
ijs.

 ●	
D

oor leraren actief te betrekken bij het ontw
erp en de im

plem
en-

tatie van ict-rijke lessen ontw
ikkelen ze TPA

C
K

, om
dat een derge-

lijke aanpak gebaseerd is op algem
een geldende principes voor 

effectieve professionalisering van leraren. 

●	
Leraren die TPA

C
K

 hebben ontw
ikkeld kunnen beredeneerde 

keuzes m
aken over de inzet van ict in hun onderw

ijs; zij vinden 
zichzelf m

eer bekw
aam

 en dat blijkt ook uit observaties van hun 
lespraktijk.

M
eer w

eten?

Agyei, D
 & Voogt, J. (2012). D

eveloping Technological Pedagogical C
ontent Know

ledge in 

pre-service m
athem

atics teachers, through Teacher D
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30 D

igitale leerm
iddelen w

orden steeds vaker 
ingezet in het onderw

ijs vanuit de veronderstelling 
dat ze aansluiten bij de leefw

ereld van leer-
lingen. Ze kunnen een positief effect hebben op 
m

otivatie en leerprestaties. O
f dit effect optreedt 

hangt af van de kw
aliteitskenm

erken van digitale 
leer m

iddelen zoals de m
ate w

aarin ze rekening 
houden m

et verschillende interesses, leefw
ereld, 

niveau en w
erkw

ijze van leerlingen. W
ant niet 

iedereen leert op dezelfde m
anier m

et ict. 

R
ekening houden m

et verschillen
O
m
	álle	leerlingen	te	laten	profiteren	van	de	

voordelen van ict-toepassingen, is aandacht voor 
individuele verschillen noodzakelijk, m

aar ook 
aandacht voor groepsverschillen. Bij onderzoek 

Irm
a H

eem
skerk &

 Edith van Eck
K

ohnstam
m

 Instituut, U
niversiteit van A

m
sterdam

M
onique Volm

an &
 G

eert ten D
am

U
niversiteit van A

m
sterdam

D
igitale leerm

iddelen hebben de potentie om
 in te spelen 

op verschillen tussen leerlingen. M
aar veel ict-m

ateriaal 
is helem

aal niet gericht op een gevarieerde doelgroep, 
w
aardoor	niet	alle	leerlingen	er	evenveel	van	profiteren.	

W
elke kenm

erken m
aken m

ateriaal geschikt voor 
verschillende groepen leerlingen?

Ict inzetten  
m

et aandacht
voor verschillen 
tussen leerlingen

4

4W
:	W

eten	W
at	W

erkt	en	W
aarom

	•	Jaargang	2,	num
m
er	2	–	juni	2013

<hier kom
t illustratie m

indm
ap>
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Jongens leren vooral door het 
w

edstrijd elem
ent in een gam

e en 
m

eisjes als ze inform
atie m

oeten 
zoeken op internet. D

oor beide  
elem

enten op te nem
en in een gam

e 
kom

 je tegem
oet aan de behoeften  

van beide groepen leerlingen

K
enm

erken van m
ateriaal  

dat tegem
oetkom

t aan een  
diverse doelgroep
U

it onderzoek kennen w
e een aantal kenm

erken 
van ict-toepassingen die tegem

oetkom
en aan 

verschillen tussen leerlingen (H
eem

skerk, 2008). 
Leraren kunnen digitale leerm

iddelen ‘scannen’ 
op	drie	categorieën	kenm

erken	om
	te	bepalen	in	

hoeverre ze geschikt zijn voor een gevarieerde 
doelgroep. 

K
enm

erken ten aanzien van de inhoud
D

e lesstof in digitale leerm
iddelen sluit beter 

aan bij de verschillen tussen leerlingen als het 
perspectief rekening houdt m

et en respectvol 
is naar diverse groepen in de sam

enleving, 
zonder stereotypering. E

en breed inzetbare 
ict-toepassing houdt rekening m

et verschillende 
interesses van leerlingen. M

eisjes hebben 
bijvoorbeeld m

eer interesse voor praktische 
en sociaal relevante onderw

erpen, het liefst in 
een ‘real life’ context. Voor m

eisjes heeft een 
interessant onderw

erp m
eer invloed op zelf-

gerapporteerde leerprestaties en hun w
aarder-

ing voor het m
ateriaal, dan voor jongens 

(H
eem

skerk, 2008).   

K
enm

erken ten aanzien van de interface
D

iversiteit krijgt een plaats als van verschillende 
groepen in de sam

enleving een representatie 
aanw

ezig is in beeld en geluid. O
p plaatjes van 

personen kom
en dan zow

el m
annen als vrou-

w
en voor, m

ensen uit etnische m
eerderheids- en 

m
inderheidsgroepen en uit verschillende sociale 

m
ilieus. D

e afbeeldingen zijn niet stereo typerend 
en houden rekening m

et m
ogelijke taboes in 

verschillende culturen. O
ok varieert het kleur-

gebruik en de m
ate van gedetailleerdheid in de 

naar educatieve gam
es blijkt bijvoorbeeld dat 

zow
el jongens als m

eisjes betere leerresultaten 
behalen dankzij de gam

e, m
aar dat de achter-

liggende oorzaak daarvan verschilt: jongens leren 
vooral door het w

edstrijdelem
ent in de gam

e 
en m

eisjes als ze inform
atie m

oeten zoeken op 
internet (Adm

iraal e.a.; ingediend). D
oor beide 

elem
enten op te nem

en in een gam
e kom

 je 
tegem

oet aan de behoeften van beide groepen 
leerlingen. 
 

M
et m

ultim
ediale faciliteiten en adaptieve 

system
en kun je, beter dan m

et boeken, rekening 
houden m

et verschillen tussen leerlingen. M
aar 

veel ict-m
ateriaal lijkt juist onbew

ust ontw
ikkeld 

voor een bepaalde groep. D
igitale leerm

iddelen 
zijn producten in een sociaal-culturele context. 
Zo w

orden com
puters en techniek veelal ge-

associeerd m
et m

annelijkheid. Educatieve 
softw

are en gam
es zijn daarom

 vaak ontw
orpen 

m
et het oog op m

annelijke, w
esterse gebruikers 

(Ibrahim
, W

ills & G
ilbert, 2010; C

ooper, 2006). 
 

Veel digitale leerm
iddelen sluiten daardoor 

m
inder goed aan bij m

eisjes en bij leerlingen uit 
etnische m

inderheidsgroepen en lagere sociaal-
econom

ische groepen. D
it heeft gevolgen voor 

de m
ate w

aarin en de m
anier w

aarop leerlingen 
ervan leren. Bij gebruik van ict-toepassingen die 
niet zo goed aansluiten is er bijvoorbeeld m

inder 
sam

enw
erking en participatie, en zijn er m

eer 
hulpvragen van m

eisjes en leerlingen uit m
inder-

heidsgroepen (H
eem

skerk, 2008). Toepassingen 
die beter aansluiten op verschillende (groepen) 
leerlingen hebben een positief effect op concen-
tratie, actief w

erken en ervaren leerresultaten. 
M

eisjes en leerlingen uit m
inderheidsgroepen 

profi	teren	het	m
eest	van	een	gevarieerd	aanbod	

van de lesstof, m
aar uiteindelijk hebben alle leer-

lingen er voordeel van (H
eem

skerk, 2008). 
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W
anneer leerlingen sam

enw
erken, krijgen ze 

de kans te rouleren en diverse leerervaringen 
op te doen als er verschillende taken en rollen 
ondersteund w

orden m
et het m

ateriaal. W
at 

betreft com
m

unicatie: m
eisjes com

m
uniceren 

graag, m
aar voor som

m
ige culturele groepen 

is com
m

unicatie juist problem
atisch. En hoe 

m
eer ruim

te het m
ateriaal biedt voor verschil-

lende vaardigheden, hoe breder het gebruiker-
spubliek dat het aanspreekt. M

eisjes hebben 
bijvoorbeeld een voorkeur voor creatieve en 
com

m
unicatieve vaardigheden, zoals tekenen 

en schrijven.
4.  Leerlingen ontw

ikkelen zelfvertrouw
en als ze 

w
orden ondersteund door duidelijke help-func-

ties m
et stapsgew

ijze opbouw
 (scaffolding) en 

positieve feedback. Vooral m
eisjes w

illen snel 
w

eten w
at ze m

oeten doen, net als leerlingen 
uit etnische m

inderheidsgroepen. O
verigens 

speelt de m
anier w

aarop leerlingen elkaar in 
de klas kunnen helpen ook een rol. 

5.  Leerlingen kunnen kiezen hoe ze het pro-
gram

m
a gebruiken. Leerlingen kunnen bij 

dit m
ateriaal actief participeren en zijn zelf 

verantw
oordelijk voor hun leerproces. Vooral 

m
eisjes prefereren bijvoorbeeld een m

eer ex-
ploratief gebruik van digitale leerm

iddelen. Als 
het	ook	flexibel	is	en	leerlingen	zelf	inform

atie	
kunnen toevoegen, eigen ervaringen kunnen 
inbrengen en zo hun eigen kennis kunnen 
construeren, kom

t dat de culturele sensitiviteit 
ten goede.

B
etekenis voor de inzet van  

digitaal leerm
ateriaal in de praktijk 

H
et is m

oeilijk zo niet onm
ogelijk om

 digitale 
leerm

iddelen te ontw
erpen die even geschikt 

zijn voor alle leerlingen, al w
as het m

aar om
dat 

afbeeldingen. Stem
m

en, geluiden en m
uziek zijn 

afw
isselend en passen bij verschillende achter-

gronden van leerlingen. 
 

D
igitale leerm

iddelen m
et diverse visuele en au-

ditieve eigenschappen zijn aantrekkelijker voor een 
brede groep leerlingen. Voor jongens blijken leuke 
plaatjes een voorw

aarde om
 een ict-toepassing te 

w
aarderen (H

eem
skerk, 2008). En jongens heb-

ben voordeel  van een com
binatie van visuele en 

auditieve inform
atie, terw

ijl m
eisjes beter presteren 

m
et alleen visuele inform

atie (Luik, 2009).

K
enm

erken ten aanzien van de instructie  
Een ict-toepassing structureert en ondersteunt het 
leerproces zodanig dat het past bij de capaciteit 
en w

erkw
ijze van verschillende groepen leer-

lingen als het de volgende kenm
erken heeft  

(G
illani, 2000; H

eem
skerk, 2008; Kinzie, 2008):

1.  H
et m

ateriaal sluit aan bij de voorkennis van 
alle leerlingen, w

at betreft de inhoud van de 
lesstof, de ict-vaardigheden en de taalvaardig-
heden. Als de instructies niet in de m

oedertaal 
zijn, is dat som

s een probleem
 en kunnen een 

w
oordenboek, aandacht voor helder taal-

gebruik en instellingsm
ogelijkheden voor taal 

helpen. 
2.  D

e ict-toepassing ondersteunt m
eerdere 

leerstrategieën,	zoals	‘trail	&	error’	m
aar	ook	

‘observatie & im
itatie’ enzovoort. N

iet iedereen 
is creatief of durft te experim

enteren m
et com

-
puters, daarin kunnen culturele verschillen een 
rol spelen. 

3.  Bij leeractiviteiten zijn sam
enw

erking, com
m

u-
nicatie en vaardigheden relevante aspecten. 
Jongens vinden com

petitie leuk, m
eisjes pre-

fereren sam
enw

erking. Een com
petitie-elem

ent 
kan faalangst oproepen bij leerlingen m

et een 
lage sociaaleconom

ische achtergrond.  

 
O

ndanks al deze m
itsen en m

aren kan een ict-
toepassing toch rekening houden m

et diversiteit. 
Leraren kunnen digitale leerm

iddelen ‘scannen’ 
op bovengenoem

de kenm
erken. Zo kunnen zij 

beoordelen of dat m
ateriaal leerlingen m

et ver-
schillende achtergronden, interesses, voorkeuren 
en w

erkw
ijze w

eet te boeien. D
eze ‘bril’ van 

kenm
erken helpt bij het ontw

ikkelen en de keuze 
van digitale leerm

iddelen voor een gevarieerde 
groep. Leraren w

eten hierdoor beter hoe ze deze 
kunnen inzetten in de klas en of er bijvoorbeeld 
m

eer uitleg van hen nodig is, of dat leerlingen 
elkaar m

ogen helpen.
 

D
oor digitale leerm

iddelen system
atisch te 

beoordelen op genoem
de kenm

erken kun je ict 
evenw

ichtiger inzetten, om
 te voorkom

en dat in 
het ergste geval leerlingen system

atisch w
orden 

uitgesloten. U
iteindelijk hebben álle leerlingen 

voordeel van m
eer inclusieve digitale leerm

id-
delen, om

dat deze tegem
oetkom

en aan hun 
uiteenlopende behoeften.

bepaalde aspecten gunstig zijn voor de ene groep 
leerlingen en juist ongunstig voor een andere. 
D

aarnaast is relatief veel onderzoek gedaan naar 
verschillen tussen jongens en m

eisjes in relatie 
tot ict, m

aar veel m
inder naar sociaal-culturele 

verschillen, zeker in de N
ederlandse context.

Aandacht voor diversiteit is bovendien breder dan 
inspelen op verschillen tussen jongens en m

eisjes 
volgens stereotype, onveranderlijke kenm

erken. 
Verschillen tussen m

eisjes onderling en tussen 
jongens onderling zijn groter dan verschillen tus-
sen m

eisjes en jongens als groep. H
etzelfde geldt 

voor verschillen tussen leerlingen m
et een andere 

sociaal-culturele achtergrond.
 

Tenslotte is het in het onderw
ijs ook niet de 

bedoeling dat het aanbod voortdurend kennis en 
vaardigheden versterkt die de leerlingen al in huis 
hebben. Er w

ordt ook beoogd dat leerlingen zich 
verbreden en dat zij bijvoorbeeld som

s sam
en-

w
erken, ook al w

erken ze liever alleen, of dat zij 
zich verdiepen in een onderw

erp dat niet vanzelf-
sprekend hun belangstelling heeft.
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W
at w

e w
eten over  

inzet van ict m
et aan-

dacht voor verschillen?
●	

D
igitale leerm

iddelen die inspelen op een gevarieerd publiek, kun-
nen helpen voorkom

en dat individuele leerlingen en leerlingen uit 
bepaalde groepen van de sam

enleving benadeeld w
orden in hun 

leerproces. 

●	
D

igitale leerm
iddelen kunnen individueel niet álle leerlingen 

aanspreken, w
el kunnen ze in m

eer of m
indere m

ate aansluiten 
bij interesses, leefw

ereld en w
erkw

ijze van verschillende groepen 
leerlingen.

●	
D

oor digitale leerm
iddelen te beoordelen op kenm

erken op het 
gebied van de inhoud, de interface en de instructies, kunnen 
docenten nagaan in w

elke m
ate een gevarieerd leerlingpubliek 

aangesproken w
ordt.

●	
D

e bevindingen kunnen handvatten bieden bij het ontw
erpen en/of 

kiezen van digitale leerm
iddelen.  

M
eer w
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