
Open Universiteit 
www.ou.nl 

Docenten zijn net mensen

Citation for published version (APA):

Kirschner, P. A. (2012). Docenten zijn net mensen. Didactief, 42(7), 37. https://didactiefonline.nl/blog/paul-
kirschner/docenten-zijn-net-mensen

Document status and date:
Published: 01/09/2012

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between
the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the
final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
https://www.ou.nl/taverne-agreement

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23 May. 2023

https://didactiefonline.nl/blog/paul-kirschner/docenten-zijn-net-mensen
https://didactiefonline.nl/blog/paul-kirschner/docenten-zijn-net-mensen
https://research.ou.nl/en/publications/c5eb9e43-91c1-40f2-9cd0-d81ac43486bf


september 2012 37

ONDERZOEKONDERZOEK KORT

Wij horen vaak dat er van alles en nog wat mis is met 
leraren. Vooral hun ict-vaardigheden zijn hopeloos. 
Docenten, zo heet het dan, weten niet hoe ze ict in 
de les moeten gebruiken, behoren tot een ouderwetse 
generatie van digitale allochtonen, zitten zo muurvast 
in hun methodes en gewoontes dat ze niet aan ‘eigen-
tijdse’ leermiddelen willen, enzovoorts. 
En dat ondanks alle tijd en geld die overheden telkens 
weer steken in programma’s – beginnend in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw tot op de dag van vandaag 
(denk aan het 100-scholenproject, PRINT, Informa-
tica Stimuleringsplan, POCO, Committ, Europese 
Digitale Rijbewijs, Kennisnet, Wikiwijs, …). Keer op 
keer, ondanks alle inzet van menskracht en middelen, 
alle trainingen door talloze bedrijfjes en instellingen, 
alle goede bedoelingen van leermiddelenmakers, 
docenten, schoolleiders en -bestuurders slagen we er 
niet in om te bereiken wat in allerlei andere beroeps-
sectoren vanzelfsprekend lijkt te gebeuren, te weten 
effectief, efficiënt en zelfs bevredigend gebruik van 
ict-tools in oude en nieuwe werkprocessen.
Misschien handig, denk ik dan, om eens te kijken wat 
we uit onderzoek weten over redenen van docenten 
om wel of geen ict te gebruiken.  

Vermeulen, Van Acker, Kreijns en Van Buuren heb-
ben verfrissend en baanbrekend onderzoek gedaan op 
dit gebied. Verfrissend omdat ze afstappen van een 
veel gebruikt model voor het verklaren van ict-gebruik 
in het algemeen en digitale leermiddelen (DLM’s) 
in het bijzonder, namelijk het TechnologieAcceptatie-
Model. Dit model voorspelt meer gebruik naarmate 
een gereedschap ervaren wordt als makkelijker te 
gebruiken en nuttiger. Maar hoe simpel en logisch dit 
moge klinken, het model vergeet dat de gebruiker een 
mens is met gevoelens, intenties en werkend in een 
omgeving die invloed uitoefent. 
Baanbrekend is dit onderzoek, omdat de auteurs met 
een alternatief komen, namelijk een Geïntegreerd Mo-
del voor Gedragsvoorspellingen. Daarmee laten ze zien 
dat er andere, misschien belangrijkere verklaringen 
zijn voor docentgedrag jegens DLM’s. Ze noemen 
self-efficacy, houding en subjectieve norm als kernva-
riabelen om te voorspellen of docenten wel of geen ict 
gaan gebruiken. Self-efficacy is de overtuiging dat je 
iets kan, in dit geval zelfvertrouwen dat je die DLM’s 
goed weet te gebruiken. Houding is een algemeen 
gevoel van sympathie of antipathie over het gebruik. 
Subjectieve norm verwijst naar de ervaren psycholo-
gische steun of druk vanuit de omgeving (leerlingen, 
ouders, schoolleiding) om iets wel of niet te doen. 
Eenvoudig gezegd: als een docent denkt DLM’s te 
kunnen gebruiken, er positief tegenover staat en voelt 
dat de omgeving gebruik wenselijk acht, zal zij of hij 
eerder geneigd zijn om DLM’s te gebruiken. Deze 

drie variabelen samen geven de intentie weer om 
DLM’s te gebruiken, wat een eerste gezonde stap zou 
zijn tot daadwerkelijk gebruik. 
Uit hetzelfde onderzoek kwam een vierde, tamelijk 
sterke variabele tevoorschijn, namelijk persoonlijk 
ondernemerschap. Dit heeft te maken met de mate 
waarin docenten gebruikmaken van hun persoonlijke 
netwerk voor ondersteuning én eigen initiatief 
ontplooien bij het zoeken naar mogelijke innovatieve 
toepassingen. Dit kwam ook naar voren in het onder-
zoek van Drent en Melissen naar wat docenten ervan 
weerhoudt ict innovatief te gebruiken. Deze Twentse 
onderzoeksters vonden dat personal entrepreneurship 
van directe invloed is op innovatief gebruik van ict en 
indirect ook invloed heeft op de houding jegens ict en 
het vertrouwen in eigen kunnen. 

En wat leert dit ons? Heel simpel: docenten zijn net 
mensen. Zij worden beïnvloed en gestuurd vanuit 
hun eigen (on)zekerheden, door wat in hun omgeving 
als belangrijk wordt gezien en door het gevoel dat zij 
wel wat in de melk te brokkelen hebben. Natuurlijk 
zijn gebruiksgemak en ervaren nut van belang, maar 
concentreer je eerst op de mens en pas daarna op het 
ding!
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