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Overzicht

1. Wat is er misgegaan met het gebruik van 
computers in het onderwijs?

2. Hoe moet het wel: voorbeeld 1

3. Hoe moet het wel: voorbeeld 2

4. Conclusie



• ‘the essentials of 
learning have 
been gradually 
forgotten’ 

• ‘they matter 
more than the 
novelties of 
technology’



• Er is te te veel IT en te weinig een visie op 
onderwijs

• Ga niet uit van wat de computer kan, ga 
uit van wat het onderwijs nodig heeft, en

• hanteer een expliciete onderwijsvisie

• Maar wat is er nodig en welke visie dan?



Judith Boetcher: http://vccslitonline.cc.va.us/usingweb/bckgrnd.htm



• en dan heb ik het nog niet over 
probleemgestuurd leren, learning by doing, 
project based learning, etc.

• hoe kies je, en wat werkt?

• geen algemene regel, twee voorbeelden ter 
illustratie van problemen en visies
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probleem: hoe leer je 
kinderen op de 

basisschool rekenen?



• Hoe ‘leuk’ je het ook maakt, het blijft 
eenvoudigweg een kwestie van uit het hoofd 
leren

• In Bloom’s taxonomie ‘kennis’: die je 
opsomt, vertelt, benoemt, etc

• Hoe kun je de computer inzetten?



• Drill and practice-programma’s

• lk heb er voor mijn kinderen zelf nog een 
gemaakt (in Hypercard)

• Saai, maar effectief, want ze konden zelf 
oefenen en het programma onthield wat 
goed en fout ging

• Belonen als het goed ging (je bent klaar), 
‘bestraffen’ als het fout ging (nog even 
dooroefenen)



• Achterliggende onderwijsvisie: 
behavioristische opvatting, drill en practice-
oefening is geschikt om deze kennis op te 
doen

• Vast effectiever en efficiënter dan hard op in 
de klas opdreunen

•  Vast effectiever en efficiënter dan papier 
vanwege ingebouwde intelligentie

• Dus zinvol computergebruik
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Probleem: 
hoe los ik 

het teacher 
bandwidth-
probleem 

op in online 
leerom-

gevingen?
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• Achterliggende onderwijsvisie: sociaal-
constructivisme; je leert samen, door met 
elkaar te discussiëren, begripsvorming is 
sociaal proces

• Alleen effectief en efficiënt voor lastige 
problemen: onderscheid tussen warmte en 
temperatuur; tussen massa en gewicht; 
tussen nature en nurture; goed en kwaad

•  Alleen effectiever en efficiënter voor hogere 
orde categorieën in Bloom’s systeem: begrip
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• Computer is oninteressant tenzij je er in 
onderwijskundige termen geformuleerde 
problemen mee probeert op te lossen

• En dan is de computer een medium, net als 
het bord, maar wel veel en veel krachtiger 
door de interactiviteit ervan

Conclusie



• mijn conclusie moet worden genuanceerd

• ik negeer computergebruik ten behoeve van 
de secundaire processen

• leerlingen- en financiële administratie

• elektronische leeromgevingen??

Terzijde 1



• mijn conclusie is onvolledig

• Ik negeer alle problemen die met 
implementatie samenhangen

• de innoverende voorhoede versus de 
behoudende middenmoot

Terzijde 2



• mijn conclusie is te boud:

• je moet je vooral wel door nieuwe hard- en 
software laten inspireren

• podcasts met de iPod; mobiele computers 
(telefoons, pda’s)

• wiki’s en weblogs; multimediale software

Terzijde 3
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