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In dit hoofdstuk doen we dat voor het 
gebruik van (digitale) beelden in het 
onderwijs. Deze beelden, zowel stilstaand 
als bewegend, kan men steeds eenvoudiger 
maken, manipuleren en verspreiden. Mede 
hierdoor zijn beelden in de jongerencultuur 
steeds populairder geworden. Dit is echter 
niet de belangrijkste reden om aandacht 
te besteden aan de inzet van beelden in 
het onderwijs. Belangrijker nog is dat deze 
inzet, mits adequaat, een positieve impact 
heeft op het leren van studenten. De kennis 
over hoe studenten met behulp van beelden 
leren (visual knowledge building) is al voor-
handen. De didactische praktijk in het hoger 
onderwijs sluit hier echter nog niet op aan. 

 
TPACK-model

Docenten beschikken over een unieke 
kennis basis die hun handelen – expliciet 
maar vooral ook impliciet – stuurt. Deze 
 basis bestaat ten eerste uit inhoudelijke 
kennis van hun vakgebied. Maar die vak-
kennis, hoe wezenlijk ook, is niet voldoende: 
goede docenten verbinden haar met didac-
tische kennis, bijvoorbeeld over het leren 
van studenten. 

In figuur 1 is de overlap weergegeven tussen 
vakinhoudelijke expertise en algemeen 
didactische en psychologische inzichten. 
Deze overlap is in de literatuur bekend 
geworden onder de term PCK (pedagogical 
content knowledge).  1  In Nederland wordt 
hiervoor ook de term vakdidactiek gebruikt. 
Goede docenten weten op basis van hun 
PCK bijvoorbeeld, welke moeilijkheden 

studenten ondervinden wanneer ze zich 
vakinhoudelijke concepten en hun toepas-
singsmogelijkheden eigen proberen te 
maken.

ICT voegt zowel aan de didactische als 
aan de vakinhoudelijke component een 
nieuwe dimensie toe. Dit heeft een recht-
streekse invloed op de kennisbasis van 
docenten. Om deze nieuwe kennisbasis in 
beeld te brengen hebben Koehler en Mishra 
het technological pedagogical content 
 knowledge–model (TPACK) ontwikkeld.  2 

Competenties op het gebied van ICT 
(technological knowledge) beïnvloeden de 
kennisbasis die ten grondslag ligt aan het 
professioneel handelen van docenten op 
verschillende manieren. Enerzijds maakt de 
inzet van ICT de uitbreiding en verdieping 
van de kennisbasis mogelijk. Hierdoor wordt 
het didactische repertoire van docenten 
relatief onafhankelijk van het vak dat zij 
doceren. Te denken valt aan de inzet van 
weblogs om reflectievaardigheden van 
s tudenten te bevorderen, wiki’s om geza-
menlijke kennisconstructie te stimuleren, 
Youtube-achtige films om onderwijs aan-
trekkelijker en actueler te maken, en web-
colleges om lessen op een later moment 
terug te kijken. Technological pedagogical 
knowledge is de term waarmee deze extra 
didactische kennis wordt aangeduid. 

Anderzijds raakt de inzet van ICT de kern 
van de vakgebieden in het hoger onderwijs. 
Deze overlap tussen inhoud en technologie 
wordt in figuur 2 aangeduid met de term 
technological content knowledge. Het 
gaat hier om de inzet van ICT die specifiek 
gebonden is aan bepaalde vakgebieden. Zo 
maken ontwikkelingen in de elektronenmi-
croscopie de nanotechnologie mogelijk en 
zijn bedrijfssimulaties specifiek gebonden 
aan vakgebieden met economie als belang-
rijke basisdiscipline. Meteorologie draait voor 
een groot deel om het werken met  digitale 
satellietbeelden en klimaatmodellen.

De kennis over hoe 
 studenten met behulp 
van beelden leren (visual 
knowledge building) is al 
voorhanden. De didacti-
sche praktijk in het hoger
onderwijs sluit hier echter 
nog niet op aan.
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ICT is niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. 

Maar de beloften om het hoger onderwijs met behulp 

van ICT effectiever, efficiënter en vooral betekenisvoller 

te maken zijn nog niet ingelost. Voor een deel waren 

de verwachtingen naïef en niet gebaseerd op gedegen 

wetenschappelijke inzichten (zie het hoofdstuk ‘Pas op: 

hypes!’). Ontmythologisering van de rol van ICT in het 

leren van studenten is een belangrijke eerste stap om 

haar potentieel te kunnen benutten. 

De tweede stap: erkenning van de rol van de docent. 

Lange tijd werd aangenomen dat die rol onder invloed 

van ICT aan belang zou inboeten. Niets is minder waar: 

net als bij andere onderwijsvernieuwingen speelt de 

 docent een cruciale rol in de innovatie van onderwijs 

met behulp van ICT. Daarom gaan we in dit hoofdstuk in 

op de vraag naar de betekenis van ICT voor het vakman-

schap van docenten in het hoger onderwijs. 

De derde stap heeft te maken met ‘ICT’ als zodanig. Dat 

wordt nog teveel als een containerbegrip gebruikt: vaak 

ontbreekt een omschrijving van wat een ICT-toepassing 

precies inhoudt. Als die toepassing nauwkeuriger be-

schreven wordt, dan is het ook mogelijk om de impact 

op het leren vanuit de wetenschappelijke theorie te ver-

antwoorden. 
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Figuur 1 Pedagogical Content Knowledge (PCK)

Figuur 2 TPACK-model 



Gestalttheorie
De leerpsychologie biedt een aantal 
 theorieën die ons helpen om de verwerking 
van visuele informatie te begrijpen. Deze 
theorieën hebben één gemeenschap-
pelijk kenmerk: ze tonen aan dat voor 
het verwerken van visuele informatie de 
bewerking hiervan in de hersenen cruciaal 
is. Van oudsher biedt de Gestaltpsychologie 
een kader om dit fenomeen te begrijpen. 
De essentie van de Gestalttheorie is dat het 
brein (visuele) stimuli groepeert door deze 
als een eenvoudiger geheel te interpreteren. 
Dat groeperen verloopt volgens bepaalde 
principes. Eén van de bekendste is het 
figuur-achtergrondprincipe, waarbij de 
hersenen bijvoorbeeld bepalen of je in één-
zelfde plaatje een jonge vrouw of een heks 
ziet. Beiden tegelijk zien is niet mogelijk.
(Zie figuur 3)

Figuur 4 is een ander voorbeeld van dit 
principe. Jonge kinderen zullen hier als 
eerste dolfijntjes zien, terwijl volwassenen 
een andere voor- en achtergrondperceptie 
hebben. 

Een andere bekend principe is de sluiting 
van de goede vorm.  (Zie figuur 5) Het 
brein maakt incomplete vormen af tot een 
bekend geheel, zoals de figuur hieronder 
laat zien. 
 
Overigens geldt de invloed van in het brein 
aanwezige kennis niet alleen bij het ver-
werken van plaatjes. Hoewel de woorden 
van onderstaande tekst in eerste instantie 
lastig te herkennen zijn, weten geoefende 
lezers er wel raad mee. Doordat de eerste 
en de laatste letter op hun plek staan, is het 
ontcijferen geen groot probleem.

  Vregohing van de kawtilteit van het 
heogr onwerdijs en ondezeork door ICT-
inavontie. Door saemn te wkeren in SRUF 
raeliresen de hgoer ondersijwinsletlingen 
verniuewgnien die het benalg van een 
invidideule inestlling ovrestijegn.

Multimediaal leren
Twee andere theorieën besteden eveneens 
aandacht aan de verwerking van visuele 
informatie: de dual coding-theorie en de 
cognitieve theorie van multimediaal leren. 
De dual coding-theorie van Paivio doet 
uitspraken over de wijze waarop het brein 
verbale en non-verbale stimuli verwerkt tot 
mentale representaties.  3  Deze theorie gaat 
ervan uit dat het brein van de mens over 
twee systemen beschikt voor het verwerken 
van deze twee typen informatie. 

Het werk van Baddeley en Hitch komt 
overeen met deze gedachtelijn.  4  Zij onder-
scheiden in het werkgeheugen een fonolo-
gische lus voor het opslaan van auditieve 
informatie en een visuo-spatieel kladblok 
voor het opslaan van visuele informatie. 
Beide cognitieve processen worden geregu-
leerd door een centraal uitvoeringsorgaan 
(central executive). 

Voor het integreren van beelden in onder-
wijsleeractiviteiten is het van belang dat 
beide informatieverwerkingskanalen op de 
juiste wijze, dat wil zeggen in samenhang, 
gestimuleerd worden. Dit heeft een positief 
effect op de kwaliteit van het leren. Maar 
als die samenhang niet goed gerealiseerd 
wordt, hindert dat juist het leerproces. 
Kinderen leren bijvoorbeeld sneller lezen, 
als bij woorden een overeenkomstig plaatje 
getoond wordt. Ze raken echter in de 
war als beeld en woord niet met elkaar 
 overeenkomen. 

Het leren met behulp van bronnen waarin 
beeld en geluid gecombineerd worden, staat 
centraal in de cognitieve theorie van multi-
mediaal leren van Mayer.  5  (Zie figuur 6.)

Voortbouwend op de dual coding-theorie 
geeft Mayer een aantal principes voor het 
ontwikkelen van multimediale instructie. 
 Enkele voorbeelden hiervan zijn het 
weglaten van overbodige informatie, het 
simultaan presenteren van informatie die bij 
elkaar hoort, en het richten van de aandacht 
van de lerende op relevante informatie.
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In het hart van het model komen alle com-
ponenten samen onder de noemer TPACK. 
Docenten die over TPACK-competenties 
beschikken, kunnen een onderbouwde 
afweging maken over de inzet van ICT in 
hun onderwijs. Zij betrekken hierbij vakin-
houdelijke, didactische en technologische 
overwegingen in onderlinge samenhang. Ze 
stellen zichzelf de fundamentele vraag hoe 
zij hun onderwijs met behulp van ICT bete-
kenisvoller, effectiever en adaptiever kunnen 
maken. Dit is het unieke kennisdomein voor 
de docent in de eenentwintigste eeuw. 

De succesvolle inzet van ICT in het hoger 
onderwijs vergt een zorgvuldige analyse 
van de impact ervan binnen een vakgebied 
of beroepsdomein, in combinatie met het 
onderwijs en het leren van studenten. Bij 
deze analyse moet men nauwkeurig bepalen 
welke doelstellingen het beste met behulp 
van ICT gerealiseerd kunnen worden. Zo 
kunnen studenten wiskundige formules 
beter leren toepassen met een programma 
dat oefenopgaven genereert en corrigeert. 
Met sociale media kunnen ze gezamenlijk 
kennis construeren.1  

Het TPACK-model biedt voor alle typen 
ICT-inzet een referentiekader om tot een 
krachtige en productieve leeromgeving te 
komen. Toepassing van dit referentiekader 
dwingt tot een onderwijskundige analyse 
en voorkomt daarmee mythevorming en 
misplaatste verwachtingen rond ICT in het 
(hoger) onderwijs.

Kijken doe je…. met je hersens!

Om tot betekenisvolle informatie over de 
inzet van ICT te komen, moet je een keuze 
maken uit de veelheid van mogelijkheden. 
De keuze die wij in dit hoofdstuk maken, 
richt zich op het gebruik van beelden om 
leerprocessen te optimaliseren. Voor deze 
keuze hebben we een aantal redenen. De 
belangrijkste is dat leren met behulp van 
beelden (visual knowledge building) nog 
steeds een ondergeschoven kindje is in 
het onderwijs. Dit is jammer, want - mits 

goed ingezet – kunnen beelden binnen het 
hoger onderwijs een duidelijke meerwaarde 
 hebben. 

Een tweede reden is dat het beeld zich, 
meer dan het woord, in een toenemende 
populariteit mag verheugen. De jongeren-
cultuur wordt steeds meer een beeldcultuur. 
ICT heeft daar een onmiskenbare invloed op 
uitgeoefend. Het gemak waarmee beelden 
gemaakt, gedeeld en gemanipuleerd kun-
nen worden, is onder invloed van techno-
logie enorm vergroot. Waar vroeger dure 
apparatuur en gedegen vakkennis nodig 
was om een film te monteren, volstaat nu 
een mobiele telefoon en een montagepro-
gramma op de pc.

Dit betekent echter niet dat jongeren ook 
visueel geletterd zijn op het niveau dat in 
het hoger onderwijs verwacht mag worden. 
Het ‘academisch kijken’ vergt expliciete 
aandacht in het curriculum. 

Digitaal beeld maakt het onderwijs echter 
niet alleen aantrekkelijk, het kan ook een 
positieve invloed hebben op de effectiviteit 
van het leren. Dit laatste vereist een goed 
doordachte inzet van die beelden. Binnen 
de leerpsychologie zijn een aantal baan-
brekende theorieën ontwikkeld die hierbij 
goede diensten kunnen bewijzen. Op deze 
theorieën gaan we hieronder in, om vervol-
gens en tweetal voorbeelden te bespreken 
van de inzet van beelden in het hoger 
onderwijs. Deze inzet relateren we aan het 
TPACK-model.
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Het ‘academisch kijken’ 
vergt expliciete aandacht
in het curriculum.

 1  Het hoofdstuk ‘Chaordisch onderwijs en onder-
zoek’ gaat dieper in op de mogelijkheden van 
sociale media om de creativiteit van studenten 
die in groepen werken optimaal te benutten. 



Facts and figures

Figuur 3 Jonge vrouw en heks

Figuur 4 Dolfijnen of innige omarming?
Message d’Amour des Dauphins,  
Sandro Del-Prete, 1987

Figuur 5 Sluiting van de goede vorm



Facts and figures

Figuur 6 Cognitieve theorie van multimediaal leren
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Digital story telling: naar een 
professionele biografie

Tegenwoordig is het voor iedereen met een 
pc en een mobiele telefoon mogelijk om 
zelf een rich media-productie te maken. Met 
‘rich media’ bedoelen we dat alle informatie 
in de verschillende verschijningsvormen met 
behulp van een computerprogramma aan 
elkaar gekoppeld en toegankelijk is. 

Hoewel alle studenten in het hoger onder-
wijs al vele jaren het vak Nederlandse taal 
gevolgd hebben, krijgen zij op de universi-
teit of hogeschool begeleiding om goede 
onderzoeksverslagen te leren maken en 
hun werk voor een publiek van vakgenoten 
te presenteren. Gaat het echter om visueel 
materiaal, dan beperkt de instructie zich 
meestal tot figuren en tabellen. Weliswaar 
hebben de studenten in hun privéleven al 
ontdekt wat de kracht van beelden kan zijn, 
maar net zoals je een briefje aan een vriend 
sneller schrijft dan een onderzoeksartikel, 
is het maken van een digitaal verslag met 
beelden op academisch niveau veel lastiger 
dan een tekst met foto’s op Facebook 
zetten. Maar ook in het hoger onderwijs 
biedt de digitale wereld aan studenten tal 
van mogelijkheden om beter uit te drukken 
wat ze geleerd hebben, of hoe ze zich als 
academicus of professional tot de wereld 
verhouden. 

In het hoofdstuk ‘Chaordisch onderwijs en 
onderzoek’ pleiten Van Till, Van Hillegers-
berg en Mulder voor een vorm van hoger 
onderwijs waarin standaardisatie vervangen 

wordt door educatie die op het individuele 
talent is afgestemd. Het is geen pleidooi 
voor geïndividualiseerd onderwijs, maar 
juist voor een sociale vorm van leren. Het 
sociale uit zich hierin, dat men samen met 
andere unieke talenten kennis verwerft, 
deelt en presenteert. 

Uiteraard blijft het zoeken naar goede 
matches dan niet beperkt tot de eigen 
instelling. Veel studenten zijn bijvoorbeeld 
via Facebook sociaal aanwezig op het web. 
Maar de Facebook-vorm is vaak ongeschikt 
om je te presenteren aan mogelijke samen-
werkings–partners op intellectueel vlak. 
Studenten in het hoger onderwijs dienen 
zich te bekwamen in een vorm van digital 
storytelling waarmee zij zich op een aan-
sprekende manier presenteren in een aca-
demische of professionele gemeenschap.

Zo’n digitaal verhaal hoeft niet te voldoen 
aan de traditionele volgtijdelijkheid waaraan 
gedrukte verhalen vaak onderworpen zijn. 
Juist het gebruik van beelden in een rich 
media-omgeving maakt een ander, infor-
matierijker en levendiger verhaal mogelijk. 
 Kennis van de wijze waarop het brein visuele 
informatie verwerkt, is voor het ontwerpen 
van deze digitale verhalen heel nuttig. 
Daarnaast gaat ook een ander facet een 
belangrijke rol spelen: de retorica. Retorica 
gaat in dit verband over de overtuigings-
kracht van beelden. 

Voor docenten is bij dit academisch digital 
storytelling een boeiende rol weggelegd. Zij 
zijn immers degenen die vertrouwd zijn met 
de cultuur van de gemeenschap waarin de 
studenten hun intellectuele partners willen 
vinden om aan aantrekkelijke projecten en 
vraagstukken te kunnen werken. Studenten 
en docenten in het hoger onderwijs kunnen 
samen op ontdekkingstocht om na te gaan 
hoe rich media ingezet kunnen worden voor 
een professionele biografie. 

Op een site als op LinkedIn lijken biografieën 
nu vaak sterk op het traditionele cv. Er 
wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de 
kracht van beelden om korter en informa-
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De digitale wereld biedt 
studenten in het hoger 
onderwijs tal van moge-
lijkheden om beter uit te 
drukken wat ze geleerd 
hebben, of hoe ze zich als 
academicus of professional 
tot de wereld verhouden.

Verschillen in waarneming
Het leren met beelden (visual knowledge 
building) is gecompliceerder dan aanvan-
kelijk werd aangenomen. Zo veronderstelde 
Thomas Edison dat foto’s en film het studie-
boek met geschreven tekst overbodig 
zouden maken. Deze voorspelling is niet 
uitgekomen, aangezien visuele informatie 
niet rechtstreeks wordt verwerkt maar een 
aantal mentale vertaalslagen vergt. Betekenis 
verlenen aan visuele informatie is een proces 
dat via verschillende fasen verloopt en 
nauw verbonden is met de voorkennis van 
de lerende. In de theorieën die hierboven 
beschreven staan, neemt die voorkennis een 
belangrijke plaats in. 

We geven een voorbeeld om dat belang te il-
lustreren. Aan de M van McDonalds kan men 
op twee niveaus betekenis verlenen. Ten eer-
ste als de letter m van het alfabet (primaire 
denotatie), ten tweede als het logo van de 
fastfoodketen McDonalds (secondaire deno-
tatie). Die laatste betekenis kan bij de kijker 
allerlei associaties oproepen, zoals de relatie 
tussen fastfood en overgewicht van kinderen 
(primaire connotatie) of trek in een Big Mac 
krijgen (secondaire connotatie). Plaatsen we 
nu deze M bovenop de  Akropolis, dan zou 
de connotatie kunnen zijn dat Griekenland 
haar schulden te lijf wil gaan via reclame-
inkomsten van McDonalds! 

Kortom, het interpreteren en duiden van 
visuele informatie vraagt veel van de kijker. 
Maar mensen zijn doorgaans niet heel 
nauwkeurig in hun visuele waarnemen. 
Mack en Rock hebben daar onderzoek naar 
gedaan en de term inattentional blindness 
geïntroduceerd.  6  Hiermee doelen zij op 
de ongevoeligheid van het brein voor een 
overduidelijke visuele stimulans als de 
aandacht op iets anders gericht is. Een 
beroemd voorbeeld is een video van Simon 
en Chabris met basketballende mensen, 
waarin een als gorilla verkleed persoon 
overduidelijk door het beeld loopt. De 
meeste toeschouwers zien deze gorilla niet, 
doordat ze de opdracht hebben gekregen 
het aantal keren te tellen dat de spelers de 
bal overspelen.  7 

Het is niet alleen deze inattentional blind-
ness die een rol speelt, maar ook het butter-
fly defect van Salomon en Almog, waarbij 
visueel materiaal, zoals film, ertoe uitnodigt 
om informatie snel en vooral oppervlak-
kig te verwerken.  8  Dit in tegenstelling tot 
geschreven teksten in boeken: die doen een 
sterker appel op een serieuze bestudering.  
9, 10  

Voorwaarden voor succes
Zeker wanneer visuele en tekstuele 
 informatie op een interactieve manier aan 
elkaar gekoppeld worden is het educatieve 
potentieel groot. Tegelijkertijd is ook het 
risico aanwezig dat er juist een mismatch 
ontstaat. 

Docenten in het hoger onderwijs zullen 
competenties moeten ontwikkelen om 
 visuele informatie nog beter in te zetten. 
Een beeld kan informatie vaak informa-
tiever, krachtiger, indringender, korter 
en overzichtelijker weergeven. Een serie 
getallen is in tabelvorm informatiever, en 
de werking van het hart is duidelijker te 
representeren met behulp van een animatie. 
Met behulp van het TPACK-model kunnen 
docenten nog professioneler omgaan met 
beeld in hun onderwijs. Dit betekent dat zij 
onderwijs ontwikkelen waarbij: 
•	 	de	positieve	impact	van	beelden	gebruikt	

wordt en de valkuilen vermeden worden;
•	 	de	combinatie	van	woord	en	beeld	

 zodanig is dat het leren wordt bevorderd 
en niet gehinderd;

•	 	de	informatie	zo	is	gestructureerd	dat	
ze optimaal door studenten kan worden 
verwerkt;

•	 	studenten	worden	gestimuleerd	om	hun	
aandacht te richten op relevante informatie 
van visuele stimuli;

•	 	studenten	worden	aangezet	om	beelden	
indringend te bestuderen in plaats van 
snel en oppervlakkig te kijken.

Ook zullen docenten hun TPACK-kennis 
moeten inzetten om studenten te begeleiden 
bij het zelf ‘in beeld brengen’ van hun kennis, 
vaardigheden of opvattingen. Dit is het 
onderwerp van de volgende paragraaf.
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Naast deze grillige verschijningsvorm van 
concepten in concrete situaties, speelt een 
andere factor een rol bij het ontstaan van 
zogenaamde case-complexity en across-
case-irregularity. Binnen complexe situaties 
beïnvloeden verscheidene factoren elkaar, 
waardoor concepten een ander relatief ge-
wicht kunnen krijgen. In sommige communi-
catieve situaties is de relationele boodschap 
bijvoorbeeld van minder belang dan in ande-
re. Stel, er doet zich tijdens een operatie een 
ernstige situatie voor. De verantwoordelijke 
chirurg zal zich vooral concentreren op de 
inhoud van de boodschap die zij overbrengt. 
Wat moeten de aanwezigen doen? Zeg ik 
precies het goede? De ernst van de  situatie 
en de urgentie van de boodschap zijn in 
deze specifieke situatie contextfactoren die 
bepalen dat de ontvangers en zenders van 
de boodschap zich vooral richten op de 
inhoud. De wijze waarop gecommuniceerd 
wordt, is hier minder van belang. 

In een situatie waarin een leraar een bijzon-
der agressieve ouder te woord moet staan 
is het omgekeerde het geval. De toon is 
dan in eerste instantie belangrijker dan de 
specifieke inhoud van de boodschap.

Kortom, goed begrip van complexe situaties 
vergt flexibiliteit in het toepassen van 
concepten, met aandacht voor de speci-
fieke context waarin die concepten zich 
voordoen: complexe situaties zijn zelden 
eenvoudig vergelijkbaar met elkaar en daar-
door kan geen eenduidig handelingsadvies 
worden gegeven voor een bepaald type 
situatie. Adequaat handelen komt tot stand 
op grond van een (persoonlijke) inschatting 
van specifieke contextfactoren.  12  

Voordelen van rich media-omgevingen
Over het leren en leren toepassen van 
begrippen doet de cognitieve flexibiliteits-
theorie uitspraken.  13, 14  Deze theorie stelt 
dat het effectief leren en toepassen van 
begrippen veel beter verloopt als deze 
begrippen gerelateerd worden aan uiteen-
lopende praktijksituaties en vanuit verschil-
lende perspectieven worden beschouwd. 
Dit vraagt om leeromgevingen waarin 

 studenten ook daadwerkelijk met veel 
verschillende toepassingssituaties gecon-
fronteerd worden. Een prominente inzet van 
digitale video in een rich media-omgeving 
biedt mogelijkheden om die veelheid aan 
toepassingsmogelijkheden te realiseren. 
Daarmee draagt deze inzet bij aan de 
snelheid van leerprocessen.  15  Studenten 
kunnen op deze manier immers veel meer 
situaties bestuderen dan in de realiteit 
 mogelijk is. Bovendien kunnen de situaties 
zo gekozen worden dat ze optimaal aanslui-
ten bij de leerbehoefte van de studenten en 
de doelen van het onderwijs. 

Een laatste voordeel van de inzet van rich 
media waarin video een centrale rol speelt, 
is dat praktijksituaties toegankelijk gemaakt 
worden voor (herhaalde) bestudering. Echte 
praktijksituaties vragen van de (aankomend) 
professional immers onmiddellijk handelen. 
In een dergelijke situatie is er weinig tijd 
om ook direct van de situatie te leren. Een 
video-opname in een rich media-omgeving 
biedt mogelijkheden voor herhaalde bestude-
ring achteraf en gerichte verbinding met de 
onderliggende kennisbasis. Zo ontstaat een 
mentale bibliotheek van praktijksituaties 
(cases) die met behulp van wetenschappe-
lijke begrippen geïndexeerd is. De veelheid 
van praktijksituaties maakt het mogelijk 
om te abstraheren vanuit het unieke van 
een situatie. Deze abstracte kennis is nuttig 
om nieuwe situaties het hoofd te kunnen 
bieden.

Toepassing van de cognitieve flexibiliteits-
theorie vraagt van docenten dat ze een 
grondige kennis van de concepten in hun 
vakgebied verbinden met een veelheid 
van toepassingssituaties als basis voor het 
ontwerpen van rich media-cases waarvan 
video-opnamen van praktijksituaties de 
kern vormen. Het ontwerpen van zulke rich 
media-cases kan door studenten gebeuren 
in de vorm van een portfolio waarin zij aan-
tonen praktijk en theorie op een adequate 
manier met elkaar te verbinden.  16  Het be-
geleiden van studenten bij de ontwikkeling 
van dit portfolio doet ook een groot beroep 
op de TPACK van docenten.
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tiever duidelijk te maken wie je bent, wat 
je kunt en waar je voor staat. Op Facebook 
nemen beelden wel een belangrijke plaats in 
om de social presence op het web vorm te 
geven.  11  De wijze waarop je jezelf presen-
teert op Facebook is echter minder geschikt 
voor het opbouwen en onderhouden van 
een professioneel netwerk. 

Voor de (nabije) toekomst kunnen we ons 
de vraag stellen wat academic presence op 
het web behelst en hoe we er samen met 
studenten goede en aantrekkelijke vormen 
voor gaan uitvinden. Zo’n vorm is in ieder 
geval compact én informatief, persoonlijk én 
professioneel, uniek én herkenbaar. 

Rich media: beter én sneller leren

Instellingen voor hoger onderwijs zijn in 
de eerste plaats kennisinstellingen. Het 
ontwikkelen, overdragen en delen van 
kennis zijn onbetwistbare kerntaken. Het 
hoger onderwijs leidt ook op voor beroepen 
waarin standaardoplossingen – het routine-
matig toepassen van kennis – niet aan de 
orde zijn. De hoger opgeleide professional 
gebruikt kennis in uiteenlopende situaties 
en moet daarbij telkens afwegingen maken 
om die kennis optimaal te kunnen inzetten. 
Dit geldt voor artsen en leraren, en even-
zeer voor ingenieurs en managers. 

De vertaalslag of transfer van wetenschap-
pelijke kennis naar ill-structured situaties 
om complexe problemen op te lossen, is 
een wezenlijke doelstelling van het hoger 
onderwijs. In deze situaties volstaat het niet 
om vaste procedures en welomschreven 
concepten toe te passen. Het unieke van 
de situatie vraagt om afweging van diverse 
factoren om te komen tot een zinvolle op-
lossing en adequaat handelen. Kennis wordt 
dus steeds afhankelijk van de beoordeling 
van een specifieke situatie ingezet. 

Communicatiesituaties zijn bijna altijd 
ill-structured: er zijn geen vaste procedures 
die ingezet kunnen worden om altijd tot 
een zinvol eindresultaat te komen, maar er 

moeten per situatie afwegingen worden 
gemaakt die vragen om contextgevoelig 
denken. 

Complicerend hierbij is dat de concepten 
die worden gehanteerd bij het interpreteren 
van uiteenlopende situaties niet statisch 
zijn, maar juist veranderlijk van aard. 
Concepten kennen een abstracte inhoud 
en een zekere reikwijdte: ze betekenen niet 
altijd precies hetzelfde. Dit wordt concept 
complexity genoemd. In de concrete situ-
atie hebben concepten steeds een andere 
en unieke verschijningsvorm. 

Denk bijvoorbeeld aan een concept uit 
de communicatiekunde als de relationele 
boodschap. Uit dit aspect van communi-
catieve uitingen kan opgemaakt worden 
hoe een zender tegenover een ontvanger 
staat. Gebleken is dat ontvangers van een 
boodschap zeer gevoelig zijn voor de toon 
en wijze waarop een zender de inhoud 
overbrengt. Niet zozeer het wat, maar 
vooral het hoe bepaalt hoe de ontvanger op 
een bepaalde inhoud reageert. Een student 
kan de abstracte inhoud van het concept 
‘relationele boodschap’ leren. Maar de wijze 
waarop een relationele boodschap in een 
daadwerkelijke communicatieve situatie 
wordt vormgegeven, is heel verschillend, 
omdat deze situaties sterk van karakter 
kunnen verschillen en zich nooit precies 
herhalen.
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De cognitieve flexibili-
teitstheorie stelt dat het 
 effectief leren en toepas-
sen van begrippen veel 
beter verloopt als deze 
begrippen gerelateerd 
worden aan uiteenlopende
praktijksituaties en vanuit 
verschillende perspectie-
ven worden beschouwd.



Tot slot

De grondgedachte achter dit hoofdstuk 
is ‘de mythe voorbij’. ICT-toepassingen in 
het hoger onderwijs hebben een geweldig 
educatief potentieel, maar leiden niet ‘als 
vanzelf’ tot de gewenste effecten. Daar is 
veel meer voor nodig – vooral docenten 
die de inzet van ICT voor hun vakgebied 
goed kunnen doordenken, en verbinden aan 
wetenschappelijke inzichten over het leren 
van studenten. Dit vergt een uitbreiding 
én verdieping van de kennisbasis van die 
docenten. Het TPACK-model vormt hiervoor 
een leidraad. 

Verder hebben we dit hoofdstuk toegespitst 
op het gebruik van (digitale) beelden. Niet 
alleen omdat dit aansluit bij de leefwereld 
van studenten, maar vooral omdat beeld, 
mits adequaat ingezet, de kwaliteit van 
onderwijs verhoogt.
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ICT-toepassingen in
het hoger onderwijs  
hebben een geweldig
educatief potentieel, 
maar leiden niet ‘als
vanzelf’ tot de gewenste 
effecten.

Sinds het ontstaan van de moderne weten-
schap in de zeventiende eeuw heeft de 
wetenschappelijke communicatie door 
middel van boeken en tijdschriften een 
essentiële rol gespeeld. De ontwikkeling 
van het wetenschappelijk publiceren wordt 
gekenmerkt door schaalvergroting, speciali-
satie en standaardisatie. Uiteindelijk is in de 
decennia na 1950 een systeem uitgekristal-
liseerd met een relatief beperkt aantal inter-
nationaal opererende uitgevers, een qua 
vakgebieden sterk gedifferentieerd aanbod 
van (met name internationale) wetenschap-
pelijke tijdschriften in combinatie met een 
stelsel van goed georganiseerde maar door-
gaans lokaal functionerende bibliotheken 
die als clearing house de schakel vormen 
tussen gebruikers en de wetenschappelijke 
informatie.

Onderzoekers waren door dit systeem  
voor hun informatievoorziening tot nog  
toe afhankelijk van hetgeen lokaal door  
hun bibliotheek werd aangeboden, naast 
informatie die zij verkregen via ondermeer 
interbibliothecair lenen, persoonlijke  
contacten en congresbezoeken. Eén van 
de gevolgen hiervan was dat onderzoekers 
zich in het algemeen moesten beperken  
tot een vrij kleine en doorgaans weinig 
veranderlijke set van informatiebronnen, 
meestal scherp gefocust op het eigen  
onderzoeksterrein, naast aanvullende  
bronnen die door incidenteel literatuur-
onderzoek werden verkregen.

Dit systeem is in relatief korte tijd drastisch 
veranderd als gevolg van de digitalisering 
van tijdschriften, de opkomst van het inter-
net en het Web, initiatieven zoals arXive.org1 
en zogenaamde bulklicenties en big deal-
contracten van instellingen met uitgevers. 4 

Hierdoor heeft de onderzoeker toegang 
gekregen tot vrijwel alle belangrijke weten-
schappelijke literatuur, ook die buiten het 
eigen onderzoeksterrein. Niet alleen de 
toegankelijkheid is sterk verbeterd. Ook de 
vindbaarheid is enorm toegenomen dankzij 
algemene zoeksystemen zoals Google, en 
specifieke zoekmogelijkheden en navigatie-
hulpmiddelen binnen de sites van uitgevers. 

Niet alleen de formele literatuur (tijdschrif-
tartikelen en boeken) is beter vindbaar, 
maar ook ook de meer informele literatuur 
zoals working papers en congresbijdragen. 
En de trend is dat zoekmachines steeds 
beter worden door gebruik van semantische 
kennis, al valt er momenteel nog wel wat 
af te dingen op de selectiekwaliteiten van 
diezelfde zoekmachines.  5   6 

Omdat de wetenschappelijke literatuur niet 
meer in lokale bibliotheken maar ergens in 
de cloud wordt bewaard, is de onderzoeker 
in principe niet meer afhankelijk van het 
fysieke aanbod van de lokale bibliotheek. 
Voor de publicaties waarvoor een licentie 
nodig is, fungeert de bibliotheek nog wel als 
clearing house in juridische zin: voor vrije 
toegang is de onderzoeker in veel gevallen 
afhankelijk van de licenties die zijn instel-
ling met uitgevers heeft afgesloten. Open 
Access-modellen beogen echter ook deze 
laatste drempel weg te nemen. Op termijn 
zou het dan niet meer nodig zijn om de 
 toegang tot wetenschappelijke literatuur 
door middel van licenties te bekostigen. 
Hiermee zou dan ook de clearing house-
functie van de bibliotheek verdwijnen. 
Idealiter ontstaat er dan een open, mondiaal 
systeem voor wetenschappelijke informatie 
in de cloud die voor iedereen, onafhankelijk 
van tijd, plaats en functie beschikbaar is 
zonder de omweg via een bibliotheek.

De belangrijkste spelers in dit systeem  
zijn de grote internationale uitgevers als 
Elsevier en Springer, en internet bedrijven 
als Google en Amazon. De schaalgrootte  
en geavanceerde werkwijze van deze 
 bedrijven geeft de universitaire bibliotheken  
weinig kans om op dit terrein een rol van 
betekenis te spelen. Om maar één voorbeeld 
te noemen: de Universiteit van Michigan 
schatte 1000 (!) jaar nodig te hebben om 
zijn collectie van zeven miljoen boeken te 
digitaliseren. Google kreeg dit voor  
elkaar in slechts zes jaar.  7 

1  arXive.org is een elektronisch archief van  
wetenschappelijke papers uit de exacte  
wetenschappen. Het is een initiatief van onder-
zoeker Paul Ginsparg. Sinds zijn verhuizing van 
Los Alamos National Laboratory naar Cornell 
University wordt arXive.org gehost door Cornell 
University Library.

de cloud ís de nieuWe universitaire bibliotheek 1
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