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Leerkrachten als ontwerpers van een ICT-rijke leeromgeving: 
Effecten op professionele ontwikkeling 

 
Samenvatting  
In deze studie wordt onderzocht welke effecten een proces van curriculumontwerp, -
implementatie en -evaluatie heeft op de professionele ontwikkeling van leerkrachten op het 
gebied van beginnende geletterdheid. Er worden data verzameld betreffende praktijkkennis 
van docenten, uitvoering het ontwerpproces, implementatie van het ontworpen materiaal, en  
leerlingresultaten In deze roundtable sessie wordt nader ingegaan op analyse van de 
resultaten, met name het gebruik van meerdere databronnen staat centraal.  

Inleiding  
Professionele ontwikkeling van leerkrachten is effectief als zij plaatsvindt in authentieke 
probleemoplossingssituaties waarbij sociaal leren en reflectie een grote rol spelen (Penuel, Fishman, Yamaguchi 
& Gallagher, 2007). In deze studie maken docenten deel uit van een docentontwikkelteam, waar zij gezamenlijk 
leeractiviteiten ontwikkelen voor een ICT-rijke leeromgeving voor beginnende geletterdheid. De assumptie in 
het onderzoek is dat deze gezamenlijk ontwerpactiviteit bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van de 
leerkracht. Om de effecten van professionele ontwikkeling op de kennis, vaardigheden, attitudes en opvattingen 
van docenten te conceptualiseren, maken wij gebruik van het Interconnected Model of Profesional Growth 
(IMPG) (Clarke & Hollingsworth, 2002), afgebeeld in Figuur 1.  
 

 
 
Figuur 1. Interconnected model of professional growth (Clarke & Hollingsworth, 2002). 
 

In het IMPG model worden de volgende domeinen onderscheiden: het persoonlijke domein omvat 
kennis, attitudes en overtuiging van leerkrachten, het externe domein bestaat uit de ondersteuning die een 
leerkracht aanzet tot leren, het praktijkdomein (domain of practice) bestaat uit het handelen van de leerkracht in 
zijn professionele praktijk, de lespraktijk, maar ook  bijvoorbeeld ontwerpactiviteiten met collega’s (Kreber & 
Cranton, 2002; Voogt et al., 2011). Het gevolgdomein (domain of consequence) omvat de effecten op leerlingen 
als gevolg van het handelen van de docent. De relaties tussen de domeinen kunnen worden beschreven als 
handelingen en reflectie 
 Binnen deze studie zijn de vier domeinen, en de onderlinge interacties, onderzocht binnen de context 
van docentontwikkelteams die werken aan ict-rijke lesmatriaal voor beginnende geletterdheid. De domeinen zijn 
als volgt geoperationaliseerd: praktijkkennis - het geheel aan cognities (kennis, attitude, overtuiging) die een 
leerkracht heeft opgebouwd door ervaringen (Meijer, 1999) - vormt het persoonlijk domein. Deelname aan het 
ontwerpproces en het in aanraking komen met de leerprincipes achter de ICT-rijke leeromgeving voor 
beginnende geletterdheid vormt het externe domein. De ontwerpbijeenkomsten (framing professional 
experimentation) en  vervolgens het handelen in de praktijk (classroom experimentation)vormen samen het 
praktijkdomein.. Vervolgens geven de uitkomsten (leerresultaten) binnen het gevolgdomein voeding aan een 
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proces wat tezamen met reflectie op het ontwerp (domain of practice) en reflectie op de voorgestelde leerdoelen 
(external domain) mogelijk leidt tot verandering in het persoonlijke domein.   

Probleemstelling 
Doel van het onderzoek is de onderlinge relatie tussen alsmede de veranderingen in de bovengenoemde 
domeinen te onderzoeken. Daarbij is de focus met name gericht op de verandering in praktijkkennis. Dit 
onderzoek hoopt daarmee inzicht te krijgen in hoe de professionele ontwikkeling van leerkrachten tijdens het 
ontwerpproces verloopt en ondersteund kan worden.  

Tijdens de roundtable sessie wordt nader ingegaan op het gebruik van meerdere databronnen ter 
beantwoording van de volgende onderzoeksvraag: “Hoe heeft het participeren in ontwerpteams invloed op de 
professionele ontwikkeling van docenten?” Daarbij staat met name de verbinding van meerdere data-bronnen 
met een kwalitatief karakter centraal om inzicht te krijgen in de professionele ontwikkeling van de betrokken 
leerkrachten. Wij formuleren hierbij 4 deelvragen: 

1. Welke kennis, vaardigheid, opvatting en attitudes bezitten leerkrachten omtrent beginnende 
geletterdheid en in het bijzonder aangaande functionele geletterdheid voor en na deelname in 
ontwikkelteams (persoonlijk domein)? 
2.   Hoe ziet het gezamenlijk ontwerpproces eruit (praktijkdomein-voorbereiden)? 
3.   Hoe verloopt de implementatie van de leeromgeving (praktijk domein-handelen)? 
4. Welke invloed op het leren van leerlingen heeft de implementatie deze leeromgeving 
(gevolgdomein)? 
 
 

Methode  
Aan dit onderzoek nemen in totaal 12 leerkrachten deel, verdeeld over 4 ontwerpteams. Om de praktijkkennis 
(persoonlijk domein) in kaart te brengen wordt elk leerkracht aan het begin van dit project individueel 
geïnterviewd over hun praktijkkennis ten opzichte van ICT, kleuteronderwijs en beginnende geletterdheid. 
Daarnaast maken leerkrachten een concept-map omtrent het thema beginnende geletterdheid. Vervolgens wordt 
voor ieder ontwerpteam een twee uur durende ontwerp-workshop gehouden waarbij de opdracht is: ontwerp een 
ICT-rijke leeromgeving met PictoPal (zie ook McKenney & Voogt, 2009). Discourse analyse en open 
observatie worden gebruikt om de voorbereidende elementen het praktijkdomein te bestuderen. Deze 
leeromgeving wordt daarna door iedere leerkracht geïmplementeerd in de klas als 8 weken durende lessenserie. 
Gedurende deze periode worden de handelingen in dit praktijkdomein onderzocht door observaties in de klas. 
Voorafgaand en na-afloop van de implementatie van de door de leerkrachten ontworpen ICT-rijke leeromgeving 
wordt de leerwinst in functionele geletterdheid van leerlingen onderzocht (gevolgdomein) met een bestaande 
toets (zie Cviko, McKenney & Voogt, 2011). Afsluitend vindt een individueel leerkrachtinterview plaats over 
praktijkkennis gevolgd door een focusgroepdiscussie binnen het ontwerpteam met als input de leerresultaten en 
de resultaten van de implementatie van de leeromgeving.  

Resultaten 
Tijdens de ORD zal de data verzameling voltooid zijn. Initiële analyses van de bovengenoemde data zullen 
gepresenteerd worden. Naast de bevindingen zullen ook tijdens de roundtable de volgende punten aan de orde 
komen: andere analyses; andere punten die belangrijk zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden; en 
eventuele wijze van rapporteren van de studie.  
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