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Skepsis is dominant



…alleen als het didactisch zinvol is
... alleen als we zeker weten dat het werkt
... 

De nuchtere logica van alledag



Rogers’ diffusion theory of innovations

Opleiders & trainers



Gartner’s hype cycle 2008



Visies op technologie

Instrumentalisme Substantivisme

Een telefoon is 
niet een apparaat 
om op afstand te 
communiceren

Een telefoon is 
een apparaat om 

op afstand te 
communiceren

Technologie 
ondersteunt ons 
dagelijks leven

Technologie schept 
andere manieren 

van leven



De instrumentele technologievisie
• Technologie is een hulpmiddel
• Technologie maakt leren gemakkelijker
• “Hoe ons onderwijs te ondersteunen?”
• Het primaat ligt bij didactiek en leerprocessen
• Implementatiemedia zijn uitwisselbaar
• Technologie is neutraal en geen cultuurproduct



De instrumentele vraagstelling

“Hoe kan technologie X het leren en 
onderwijzen in ons instituut ondersteunen?”

19e eeuws
instrumentalisme



19e eeuw: industriële revolutie

• Mechanisatie: machines vervangen mensen
• Nieuwe technologieën maken bestaande 

producten
• Instrumenteel, substitutioneel gebruik



Zie: elektrificatie van het spoor



Onderwijselektrificatie anno 1899



Oude modellen, nieuwe technologie



Oude modellen, nieuwe technologie



Oude modellen, nieuwe technologie



Oude modellen, nieuwe technologie



De instrumentalisme-valkuil

didactiek technologie



Substantieve impact



De substantieve technologievisie

Technologie:
– is de drijvende kracht voor verandering 

(McLuhan, Postman)
– creëert nieuwe uitdrukkingsvormen 

(Borgmann)
– herstructureert de maatschappij (Ellul, Husserl)
– maakt onvervreemdbaar deel uit van onze 

sociale en natuurlijke omgeving (Reeves, 
Nash) 

– bepaalt onze existentie (Heidegger)
– ...



Leren omgaan met technologie

Chat speech
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Marshall McLuhan

“First we build the tools, 
then they build us.”



Wat is een telefoon?

Een telefoon is 
niet een apparaat 
om op afstand te 
communiceren

Technologie schept 
andere manieren van 

leven



De juiste vraag

“Hoe kan technologie X het leren en 
onderwijzen in ons instituut ondersteunen?”

“Hoe kan technologie X in ons instituut 
worden gebruikt en ontwikkeld voor het 
creëren van nieuwe vormen van leren en 
onderwijzen?”



Wisselwerking

didactiek technologie
?



Seymour Sarason, 1992

“the biggest risk in education is not taking one”


