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Voorwoord

Alhoewel docenten de meerwaarde van het gebruik van digitale 
schoolborden erkennen, integreren zij deze borden maar sporadisch 
in hun lessen. En als ze een digitaal schoolbord gebruiken, is dat over-
wegend als projectiescherm voor presentaties of als schrijfbord, dus 
als een krijtbord met afwasbare stiften. In mindere mate gebruiken 
docenten het digitaal schoolbord om multimedia in te zetten tijdens 
de les. 
In 2011 deed KPC Groep onderzoek naar de redenen achter deze 
constatering en stelde op basis van de uitkomsten van dit onderzoek 
een set van ontwerpeisen voor maatregelen op ter bevordering van 
het gebruik. Deze publicatie is een weergave van deze activiteiten.

In hoofdstuk 1 gaan we in op de ontwikkelingen in het afgelopen  
decennium, waarin sprake is van een toenemend gebruik van ICT in de 
school. We constateren dat het leren met behulp van ICT steeds meer 
aan de orde is. En tegelijkertijd merken we dat – vooral op didactisch 
vlak – nog veel mogelijkheden onbenut blijven bij het gebruik van 
bijvoorbeeld het digitaal schoolbord in de lessen. Docenten erkennen 
de meerwaarde van het gebruik van dit bord, maar integreren het 
maar sporadisch in hun lessen. 
Het gedrag van docenten als het gaat om het gebruik van het 
digitaal schoolbord in hun lessen staat centraal in het tweede hoofd-
stuk. We beschrijven twee typen factoren die van invloed zijn op dit 
gedrag (distale en proximale) en illustreren met gegevens uit eigen 
onderzoek de opvattingen van docenten over proximale factoren 
als houding en eigen effectiviteit. Het hoofdstuk sluiten we af met 
twee consequenties uit het onderzoek die in acht moeten worden 
genomen bij het ontwerpen van maatregelen ter vergroting van het 
gebruik van het digitaal schoolbord. 
In hoofdstuk 3 noemen we ontwerpeisen van gebruiksbevorderende 
maatregelen die leiden tot een hogere motivatie, een opener houding 
en een verbeterde effectiviteit bij docenten. En we gaan in op de be-
langrijke voorwaardelijke rol die een schoolleider daarin kan vervullen. 



Conclusies en aanbevelingen sluiten deze publicatie af. We zetten 
alles op een rij en geven aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het 
verbeteren van het (didactisch) gebruik van het digitaal schoolbord in 
de les.

We hebben deze publicatie met veel genoegen gemaakt, het zou 
ons niet gelukt zijn zonder de medewerking van velen. Als eerste 
willen we Karel Kreijns bedanken voor zijn deskundige inzichten en 
inspirerende bijdragen in woord en geschrift. De directie en mede-
werkers van de christelijke scholengemeenschap Melanchton, locatie 
Bergschenhoek danken we voor hun deelname aan het onderzoek 
en de mogelijkheid om via fotografie en interviews deze publicatie te 
verlevendigen. Tot slot danken we ook de directie en medewerkers 
van de Sancta Maria Mavo in ’s-Hertogenbosch en Paul Vermeulen 
voor hun bijdragen aan het onderzoek en de totstandkoming van 
deze publicatie.

Wij wensen u veel leesplezier!

De auteurs
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1  Digitale schoolborden: oude wijn in 
nieuwe zakken?

Onze maatschappij anno 2012 dankt haar richting en inrichting voor 
een groot deel aan de inzet en het bestaan van ons omringende 
moderne technologieën. Natuurlijk oefent deze ontwikkeling grote 
invloed uit op het onderwijs dat we aanbieden en volgen. Het is niet 
meer voor te stellen te kunnen studeren en leren zonder gebruik van 
ICT.
In dit hoofdstuk gaan we in op het gebruik en de inzet van het  
digitaal schoolbord op dit moment.

1.1 Gebruik digitaal schoolbord

De positie van ICT in het onderwijs is sterk aan het veranderen. De 
focus van scholen, docenten en leerlingen is van het leren over ICT, 
via leren met behulp van ICT, inmiddels doorgeschoven naar het leren 
door middel van ICT. 
Uit onderzoek door Meijer, Van Eck en Felix (2008) blijkt dat onderwijs 
effectiever en efficiënter kan worden ingericht met behulp van ICT en 
dat ICT bovendien bijdraagt aan het aantrekkelijker maken van het 
onderwijs. Zodoende lijkt het dus aannemelijk ervan uit te gaan dat 
ICT een toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs. 

Het gebruik en de inzet van ICT kan volgens Ward, Parr en Robinson 
(2003) worden ingedeeld in vier stadia (punten) van ontwikkeling:
1 installatie (toereikende infrastructuur);
2 administratief en professioneel gebruik (cijferinvoer, e-mail, 

communicatie, lesvoorbereiding);
3 integratie binnen het curriculum (traditionele opvattingen,  

oude wijn, nieuwe zakken);
4 innovatie van het onderwijs (leerling georiënteerd onderwijs).
Waarbij we er op dit moment vanuit kunnen gaan dat de eerste twee 
punten inmiddels binnen elke Nederlandse school voor voortgezet 
onderwijs en door iedere vo-docent zijn geadopteerd. 
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Veel vo-scholen en hun docenten zullen zich op dit moment bij het 
derde punt bevinden (docent gerelateerd onderwijs). Nog relatief 
weinig scholen richten zich op het laatste punt, innovatie van het  
onderwijs. De Vier in Balans Monitor 20111 bevestigt deze aanname.

Het in gebruik nemen van digitale schoolborden past goed binnen 
de eerste drie genoemde punten. Mede daardoor is binnen steeds 
meer vo-scholen het digitaal schoolbord op grotere of kleinere schaal 
geïntroduceerd. In het algemeen is daarbij in het aanleren van de 
benodigde instrumentele vaardigheden (knoppencursus) voorzien. 
De inzet van het digitaal schoolbord en de mogelijkheden die een 
dergelijk bord biedt om aan te sluiten bij de actualiteit, een beroep te 
doen op meerdere zintuiglijke leerervaringen en het direct betrekken 
van individu of groep bij vraagstelling of oplossing en feedback 
bieden echter vooral didactisch heel veel mogelijkheden en kansen 
voor zowel de docent als de leerling. Het kan de beleving van het 
onderwijs veranderen en de aansluiting op punt 4 een stap dichterbij 
brengen.

Met deze publicatie proberen we een brug te slaan tussen het  
digitaal schoolbord en de didactische kansen en mogelijkheden die 
zich kunnen voordoen bij het gebruik van dit interactieve instrument. 
Het gaat hierbij met name om de didactiek en niet om het kunnen  
bedienen van het bord. We proberen waardevermeerdering bij 
docent-instructies na te streven en gaan na op welke wijze we  
de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen kunnen laten toe-
nemen. Ook geven we een aantal handvatten over manieren waarop 
de school haar docenten kan faciliteren en motiveren om het digitaal 
schoolbord zo optimaal mogelijk in te zetten om de leerprocessen te 
verbeteren. (Weimer, 2001; Higgins, Beauchamp & Miller, 2007). 

1  De Vier in Balans Monitor is de jaarlijkse uitgave van Kennisnet over het gebruik en het 
rendement van ICT in het onderwijs. De monitor is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek 
en gaat over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
In de uitgave worden de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe inzichten over wat in het 
onderwijs wel en niet werkt met ICT samengevat.
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1.2 Meerwaarde inzet digitaal schoolbord

Een digitaal schoolbord lijkt in absolute zin het meest geschikt voor 
directe instructie door de docent. Daarmee is het bord interessant 
voor scholen die een meer klassikale en docent georiënteerde  
didactische aanpak voorstaan. Docenten zullen immers eerder een 
nieuwe ICT toepassing gebruiken als deze aansluit bij hun actuele 
onderwijsgedrag.

Omdat het bord ook een heel andere set van didactische mogelijk-
heden heeft, is het ook een prima instrument voor scholen die meer 
leerling georiënteerd werken. Comparatieve studies hebben aange-
toond dat wanneer docenten moderne opvattingen over onderwijs 
hanteren, zij eerder geneigd zijn gebruik te maken van ICT hulp-
middelen. Daarom zijn de opvattingen en ideeën van de binnen de 
school werkende docenten van groot belang voor succesvol gebruik 
van het digitaal schoolbord.
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Voor de school als instelling kan het introduceren van het digitale 
schoolbord niet alleen op basisniveau (introductie technologie in  
het schoollokaal), maar ook op metaniveau een innovatie-impuls  
opleveren. Daarbij kan de beschikbaarheid van een digitaal school-
bord binnen het klaslokaal bij sommige docenten leiden tot meer en 
ander gebruik van ICT en technologie binnen het door hen aange-
boden onderwijs (technology driven innovation, zie figuur 1). Hoewel 
zo’n door  technologie gedreven innovatie in de meeste gevallen 
maar beperkt succesvol is, kan juist het aanschaffen van een digitaal 
schoolbord wel degelijk een positief effect sorteren. Dit kan namelijk 
optreden op het moment dat het digitaal schoolbord daadwerkelijk 
didactisch wordt gebruikt en de meerwaarde door dat gebruik wordt 
erkend door de docent. 
Uiteraard is het in alle gevallen beter als men onderwijsgedreven  
te werk gaat. De aanschaf van een digitaal schoolbord is dan een 
logisch gevolg van gewenste (didactische) veranderingen binnen het 
onderwijsleerproces.

 

Figuur 1. Twee afstemmingsrichtingen: onderwijsgedreven (vanuit menselijke 

factoren) en techniekgedreven (vanuit materiële factoren). Onderwijsgedreven 

afstemming heeft meer kans van slagen (Bron: Vier in Balans Monitor 2011)

Onderwijsgedreven

Techniekgedreven

Visie Deskundigheid
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1.3 Huidige ontwikkelingen en trends

De afgelopen jaren zijn de digitale schoolborden in een bijzonder 
hoog tempo in scholen geplaatst. Bijna alle scholen in het voortgezet 
onderwijs beschikken wel over een digitaal schoolbord en de docent 
beschikt in één op de zes leslokalen over een digitaal schoolbord. 
Bovendien hebben schoolleiders de verwachting dat ze ook in de  
komende periode nog veel zullen investeren in extra aanschaf van 
deze interactieve borden (Bron: Vier in Balans Monitor 2011).

Deze ontwikkelingen geven op niet mis te verstane wijze aan welke 
rol de digitale schoolborden nu al spelen en gaan spelen binnen de 
onderwijskundige processen van een school. Bovendien laten ze 
zien dat dit enorme kansen biedt voor de professionalisering van 
docenten. Met digitale schoolborden wordt immers grotendeels 
voldaan aan de meest belanghebbende voorwaarde, namelijk aan te 
sluiten bij de opvattingen die docenten over het onderwijs hebben 
(OECD, 2010; Van Gennip & Van Rens, 2008; Versluijs & Van den 
Boorn, 2011). 

Als we er daarnaast voor zorgen dat de docent zich vertrouwd voelt 
met het instrument, ermee kan omgaan (instrumentele vaardigheden) 
en overtuigen we hem van de meerwaarde van het instrument door 
goed leiderschap te tonen (Dexter, 2008; Vanderlinde, 2011;  
Waslander 2011), dan kan het digitaal schoolbord wel eens meer 
blijken te zijn dan oude wijn in nieuwe zakken. 
Dit alles kan worden versterkt en ondersteund door docenten  
didactische ICT vaardigheden aan te bieden binnen de gewenste 
professionaliseringstrajecten van de school, zoals te herleiden is uit 
figuur 2. 
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Didactische ICT-vaardigheden           (% leraren) 2009 2010 2011

Gebruik van leerlingvolgsysteem 48 60 69

Gebruik van computer als didactisch hulpmiddel 51 58 66

Communiceren via ICT met leerlingen 55 61 65

Organiseren van lessen waarin ICT wordt gebruikt 46 54 58

Gebruik van educatieve programmatuur 44 51 53

Beoordelen bruikbaarheid van educatieve  

programmatuur
37 46 53

Gebruik van elektronische leeromgeving 37 53 52

Integreren van ICT in het onderwijs 40 43 51

Digitaal lesmateriaal van internet aanpassen voor 

in de les
35 40 43

Gemiddeld 44 51 57

Figuur 2. Gemiddeld percentage leraren po, vo en mbo met (zeer) gevorderd 

niveau voor diverse didactische ICT-vaardigheden (Bron: TNS NIPO, 2009a, 

2009b, 2010, uit Vier in Balans Monitor 2011)
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2  Docentgedrag en gebruik van digitale 
schoolborden

Alhoewel docenten de meerwaarde van het gebruik van digitale 
schoolborden erkennen, integreren zij digitale schoolborden maar 
sporadisch in hun lessen (Kreijns, 2009). En als ze een digitaal school-
bord gebruiken, is dat overwegend als projectiescherm voor presen-
taties of als schrijfbord, dus als een krijtbord met afwasbare stiften. 
In mindere mate gebruiken docenten het digitaal schoolbord om 
multimedia in te zetten tijdens de les. In dit hoofdstuk gaan we in op 
het gedrag van docenten als het gaat om het gebruik van het digitaal 
schoolbord in hun lessen.

2.1 Distale en proximale factoren

Uit de jaarlijkse monitor van Kennisnet blijkt dat de ICT infrastructuur, 
het aanbod van digitale leermiddelen en professionalisering gemid-
deld genomen op orde zijn binnen vo-scholen. Toch blijft het daad-
werkelijk gebruik achter. De vraag rijst of er andere factoren in het 
spel zijn waardoor het gebruik van het digitaal schoolbord achterblijft. 

Nadere analyse van de investeringen en stimuleringsmaatregelen 
(ofwel interventies) die reeds gepleegd zijn om het gebruik van 
digitale schoolborden te bevorderen, laat zien dat veel van de 
‘incentives’ gericht zijn op technologische, materiële en organisatori-
sche factoren. In feite zijn dit zeer belangrijke factoren die richting 
kunnen geven aan het gebruik van het digitaal schoolbord binnen de 
schoolorganisatie. Maar ze raken te weinig de uitvoerder en zijn 
persoonlijke overwegingen om daadwerkelijk het digitaal schoolbord 
te gaan gebruiken. 

Daarentegen blijken disposities – de aan een persoon hangende 
overtuigingen zoals bijvoorbeeld houding – het gedrag van docenten 
direct te beïnvloeden. Disposities worden daarom vaak proximale 
factoren genoemd omdat ze het dichtst bij het gedrag van de docent 
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staan (proximaal betekent dichtbij). De materiële, technologische en 
organisatorische factoren zijn dan als achtergrondvariabelen aan te 
duiden omdat ze het gedrag van docenten minder direct beïnvloeden. 
Deze achtergrondvariabelen worden ook wel distale factoren genoemd, 
omdat ze het verst van het gedrag van de leraar af staan (distaal 
betekent veraf).
Zonder het belang van meer op de achtergrondliggende factoren 
voor het gebruik van digitale schoolborden tijdens de les aan de kant 
te willen schuiven, is het goed om bij het ontwerpen van stimulerings-
maatregelen oog te hebben voor de proximale factoren. 

2.2 Digigedrag

Het geïntegreerd model voor gedragsvoorspelling (IMPB, Fishbein  
& Ajzen, 1975; Fishbein & Yzer, 2003) schetst de samenhang tussen 
de achtergrondvariabelen en de disposities en hun relatie met de  
besluitvorming ofwel de intentie van een individu om – in onze 
context – daadwerkelijk het digitaal schoolbord te gaan gebruiken. 
Het model voor gedragsvoorspelling is een cognitief model. Het is 
gevalideerd en wordt veelvuldig toegepast in de gezondheidszorg, 
bijvoorbeeld bij het ontwerpen van preventieve maatregelen voor  
het terugdringen van risicogedrag in relatie tot de gezondheid (zoals 
roken). Op onderwijskundig gebied wordt dit model tot op heden 
slechts sporadisch gebruikt. 

Model
Om het denkkader van het model praktisch toe te passen binnen  
de schoolorganisatie hebben we het model iets vereenvoudigd  
(zie figuur 3). 
De factoren ‘kenmerken van de leraar’, ‘kenmerken van de school’ en 
‘kenmerken van de taak’ zijn de achtergrondvariabelen. 
• Kenmerken van de leraar kunnen zijn: het opleidingsniveau, 

de leeftijd, de onderwijskundige visie en het niveau van ICT 
competenties. 

• Kenmerken van de school kunnen zijn: leiderschap, aanwezig-
heid van een ICT infrastructuur en dito digitale leermiddelen, en 
de visie van de school met betrekking tot het gebruik van ICT. 
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• Kenmerken van de taak kunnen zijn: toepassing van simulaties 
(bijvoorbeeld bij motortechniek) en toepassing van video-confe-
rencing (zoals een talenpracticum voor buitenlanders). 

‘Disposities’ zijn:
• houding (de mate waarin gunstig of ongunstig wordt geoor-

deeld over het gebruik van een digitaal schoolbord);
• ervaren sociale druk om het gedrag te vertonen (verplichting 

vanuit het management om het digitaal schoolbord te gebruiken);
• eigen effectiviteit (het geloof digitale schoolborden succesvol te 

kunnen inzetten). 

Dit theoretische model beschouwen we als een aanvullend perspectief 
op het gebruik van ICT (in dit geval digitale schoolborden) naast het 
conceptueel model dat Kennisnet in de Vier in Balans Monitor 2011 
gebruikt. In dat theoretisch model hebben de disposities een plek. 
Deze disposities geven inzicht hoe de docent als individu afwegingen 
maakt om tot gebruik te komen. Het belang van disposities komt tot 
uitdrukking in het volgende (Amerikaanse) gezegde: ‘You can bring 
horses to water, but you can’t make them drink.’ 
Met andere woorden, zelfs als aan de randvoorwaarden wordt vol-
daan (de docent heeft een moderne visie op onderwijs, er is een ICT 
infrastructuur, er zijn veel digitale leermiddelen en er is een les waarin 
veel ICT gebruikt kan worden), dan nog is niet gegarandeerd dat een 
docent ook daadwerkelijk het digitaal schoolbord gaat gebruiken. 
Dat hangt af van de disposities die die docent heeft. 
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Figuur 3. Digigedrag: docentgedrag en gebruik digitale schoolborden

Omgevingsfactoren
Omzetting van intentie naar daadwerkelijk gebruik kan worden beïn-
vloed door plotselinge nieuwe omgevingsfactoren en andere factoren 
waarmee a priori geen rekening is gehouden. Hierdoor komt de om-
zetting van intentie naar gedrag in het geding. Onderstaand voor-
beeld van de koorddanser illustreert de invloed van deze factoren. 

De koorddanser
Een koorddanser spant een touw tien centimeter boven de grond en 
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hij over een professionele uitrusting om optimaal te kunnen balanceren. 
Het geloof in eigen kunnen neemt na een tijdje oefenen behoorlijk 
toe en de koorddanser heeft er vertrouwen in dat hij in balans zal 
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een demonstratie voor een groepje toeschouwers wordt aangekon-
digd. De koorddanser is er klaar voor! Op het moment suprême 
aanschouwt en ervaart de koorddanser de diepte onder het koord dat 
tussen twee hoge gebouwen is gespannen. Hij voelt ook dat een 
windvlaag zijn koord aan het wiebelen brengt. De koorddanser schrikt, 
begint te twijfelen aan zijn eigen kunnen en trekt zich terug, ondanks 
het handjevol toeschouwers en zijn voornemen. 
In deze metafoor zijn het touw, het ‘droog’ oefenen, de professionele 
uitrusting en de coach de achtergrondvariabelen en het vertrouwen 
in eigen kunnen en de intentie de proximale factoren. De windvlaag 
en de diepte vormen de plots opdoemende factoren en beïnvloeden 
de overgang van intentie naar daadwerkelijk gebruik. Het zijn deze 
omstandigheden die van te voren door de koorddanser niet zijn mee-
genomen bij de inschatting van zijn intentionele gedrag.

Naarmate beter wordt geanticipeerd op mogelijke omgevingsfactoren 
waardoor je minder verrast zult worden, levert dat betere inschattingen 
op voor de mate waarin iemand onder andere zijn eigen kunnen en 
‘span of control’ goed inschat. Als gevolg hiervan wordt de relatie 
tussen intentie en daadwerkelijk gebruik beter. Het is daarom zaak 
om alle mogelijke (belemmerende) omgevingsfactoren zoveel moge-
lijk in kaart te brengen.

2.3 Onderzoek: wat leeft bij docenten? 

In een exploratief onderzoek hebben we 70 docenten, werkzaam in 
het voortgezet onderwijs, een digitale betrouwbare vragenlijst voor-
gelegd met vragen over met name de proximale factoren in relatie 
tot het gebruik van het digitaal schoolbord tijdens het lesgeven. Hier-
onder geven we op hoofdlijnen de bevindingen aan uit dit onderzoek.

Houding
In het onderzoek is gevraagd hoe docenten tegenover het gebruik 
van het digitaal schoolbord staan (zie figuur 4 en 5). Dit wordt in grote 
mate bepaald door de waarschijnlijkheid en wenselijkheid van de 
gevolgen wanneer zij het digitaal schoolbord (zouden) gebruiken. 
Zo kunnen docenten die het digitaal schoolbord gebruiken, ervaren dat 
ze extra uren in de lesvoorbereiding moeten stoppen, wat natuurlijk 
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niet wenselijk is. Aan de andere kant geeft het gebruik van een digitaal 
schoolbord afwisseling in het lesgeven, iets dat wel wenselijk is. 
De verwachtingen van de docenten worden in de meeste gevallen be-
paald door stereotypische gedachten die binnen de school leven. Daar-
mee wordt in dit geval bedoeld dat als de school bijvoorbeeld vindt 
dat het gebruik van digitale schoolborden alleen maar een hype is en 
niet veel meer is dan een moderne versie van het traditionele krijtbord, 
individuele docenten die gedachte voor waar aannemen en overnemen. 
In het ontwerp van stimuleringsmaatregelen zal met de verwachtingen 
van docenten rekening moeten worden gehouden, bijvoorbeeld door 
expliciet te sturen op de verwachtingen. Een objectief beeld van deze 
verwachtingen is daarbij van belang.  

Door regelmatig het digitaal schoolbord in mijn lessen te 
gebruiken …

Figuur 4. De waarschijnlijkheid (procentueel) waarmee deze stellingen optreden 

wanneer het digitaal schoolbord enkele keren per dag wordt gebruikt

kan ik minder andere dingen doen  
tijdens de les

leer ik nieuwe dingen

krijg ik meer afwisseling in mijn werk

moet ik mij mentaal meer inspannen

zal ik harder moeten werken

zal ik mijn tempo in de les moeten  
verhogen om alle lessstof te behandelen

zal ik extra uren moeten maken  
voor de lesvoorbereiding

Zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijk

Neutraal

Onwaarschijnlijk

Zeer onwaarschijnlijk
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Door regelmatig het digitaal schoolbord in mijn lessen te 
gebruiken …

Figuur 5. De wenselijkheid (procentueel) waarmee deze stellingen optreden 

wanneer het digitaal schoolbord enkele keren per dag wordt gebruikt

Sociale druk
De 70 docenten zijn ook bevraagd op de sociale druk die zij ervaren 
van anderen in hun omgeving om een digitaal schoolbord te gebruiken. 
Anderen zijn in dit geval niet alleen leidinggevenden en collega’s, 
maar ook ouders en leerlingen.
Ze geven aan dat ze in het algemeen weinig druk vanuit de school-
organisatie ervaren en voelen zich daarom in grote mate autonoom of 
ze wel of niet met een digitaal schoolbord werken. Dit heeft te maken 
met de kenmerken van hun primaire taak: een docent is in grote mate 
autonoom in de wijze waarop hij vorm geeft aan zijn les. Leiding-
gevenden stellen weliswaar dat het digitaal schoolbord gebruikt zou 

kan ik minder andere dingen doen  
tijdens de les

leer ik nieuwe dingen

krijg ik meer afwisseling in mijn werk

moet ik mij mentaal meer inspannen

zal ik harder moeten werken

zal ik mijn tempo in de les moeten  
verhogen om alle lessstof te behandelen

zal ik extra uren moeten maken  
voor de lesvoorbereiding

Zeer wenselijk

Wenselijk

Neutraal

Onwenselijk

Zeer onwenselijk
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moeten worden, maar verbinden daar geen consequenties aan. 
Als er wel sprake is van sociale druk, dan wordt deze vooral veroor-
zaakt door de mening van anderen of doordat steeds meer collega’s 
het digitaal schoolbord gebruiken. Enige druk om het gebruik van het 
digitaal schoolbord te stimuleren of zelfs zware druk door docenten 
te verplichten er gebruik van te maken, zal zeker invloed hebben op 
de intentie om dit bord vaker te gaan gebruiken. 
Afgezien van eventuele sociale druk, geven de meeste bevraagde 
docenten aan dat ze in behoorlijk hoge mate intrinsiek gemotiveerd 
zijn om het digitaal schoolbord te gebruiken. Dat heeft in ieder geval 
een positief effect op de intentie om het digitaal schoolbord vaak in 
de klas te gebruiken. 

Eigen effectiviteit
Onder eigen effectiviteit verstaan we de mate waarin een docent het 
moeilijk of makkelijk vindt om belemmeringen te overwinnen het digi-
taal schoolbord te gebruiken, het gevoel heeft deze belemmeringen 
onder controle te hebben en het geloof in eigen kunnen heeft om het 
digitaal schoolbord te gebruiken. Het gaat dus om een inschatting 
van de eigen kennis en vaardigheden.
Sommige docenten overschatten zichzelf, bijvoorbeeld door te 
denken dat ze het digitaal schoolbord didactisch kunnen uitbuiten. 
Als puntje bij paaltje komt, kunnen ze echter tijdens het gebruik 
ervaren dat hun kunnen toch beperkter is dan zij gedacht hadden, 
bijvoorbeeld wanneer zij stemkastjes bij het digitaal schoolbord willen 
gebruiken. 
Kortom, er is inconsistentie bij docenten tussen van te voren (a priori) 
weten over voldoende didactische vaardigheden te beschikken, en 
achteraf (a posteriori) constateren dat bepaalde didactische vaardig-
heden toch ontbreken. 
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Figuur 6. Percentage didactisch gebruik ICT

De docenten is ook gevraagd in te schatten hoe ervaren ze zijn met 
het didactisch gebruik van ICT (zie figuur 6). Dat docenten hun eigen 
effectiviteit ten aanzien van het gebruik van het digitaal schoolbord 
hoog inschatten blijkt uit de antwoorden op de vragenlijst. Afhankelijk 
van allerlei moeilijke of makkelijke omstandigheden verwacht onge-
veer 50 tot 80% van de docenten dat de inzet van het digitaal school-
bord makkelijk zal zijn. Het gaat dan om omstandigheden als het 
onverwacht invallen voor een collega, het ontbreken van ondersteu-
ning, het omgaan met nieuwe digitale lesmaterialen, het terug 
kunnen vallen op een collega voor hulp en het op gang worden 
geholpen door een collega.  
Onder dezelfde omstandigheden vindt eenzelfde percentage van de 
ondervraagde docenten het waarschijnlijk dat ze de les met het 
digitaal schoolbord succesvol zullen laten verlopen. Een mogelijke 
oorzaak voor deze hoge inschatting van de eigen effectiviteit is dat 
docenten solistisch opereren en in de omgeving niet over een spiegel 
beschikken om effectiviteit juist in te schatten. Het ontbreken van een 
gemeenschappelijke visie op effectief gebruik van het digitaal school-
bord tijdens de les kan een tweede mogelijke oorzaak zijn. Hoe dan 
ook leidt deze gemiddeld genomen hoge effectiviteitbeleving niet 
tot meer integraal gebruik van het digitaal schoolbord tijdens de les.

Intentie gebruik
We hebben de docenten ook gevraagd of ze van plan zijn, dus  
de intentie hebben om het digitaal schoolbord te gaan gebruiken  

•   A  Absolute nitwit (geen 
gebruiker, weet er niets van)

•   B  Starter (oriënterende 
gebruiker)

•   C  Beginner (beginnende 
gebruiker)

•   D  Beetje ervaren (beetje 
ervaren gebruiker)

•   E  Ervaren (gevorderde 
gebruiker)

•   F  Expert (vergevorderde 
gebruiker, weet alles wat nodig is)

•   G  Goeroe (zeer gevorderde 
gebruiker, weet alles wat nodig is)
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(zie figuur 7). Het gaat hierbij om de bereidwilligheid en de volhardend-
heid om het digitaal schoolbord te gaan gebruiken, evenals het plan-
nen wanneer dit gaat gebeuren. Naarmate deze zaken hoog scoren, 
stijgt de kans om daadwerkelijk het digitaal schoolbord te gebruiken. 
Uit het onderzoek blijkt dat docenten het gemiddeld genomen zeer 
waarschijnlijk vinden dat zij het digitaal schoolbord gaan gebruiken. 

Figuur 7. De intentie (procentueel)om het digitaal schoolbord te gaan gebruiken

Onverwachte belemmeringen
Zoals in paragraaf 2.2 aangegeven gaat het bij plots opdoemende 
belemmeringen om belemmeringen waar de docent van te voren  
(a priori) geen rekening mee had gehouden. Deze belemmeringen 
kleuren zijn ervaringen en zijn daarmee van invloed op de houding en 
de intentie, en de inschatting van de eigen effectiviteit. De genoemde 
belemmeringen, uitgesproken in het kader van de in dit onderzoek 
gevoerde gesprekken, zijn individueel en talloos. Enkele voorbeelden 

Ik verwacht dat ik regelmatig het digitaal 
schoolbord ga gebruiken

Ik wil regelmatig het digitaal schoolbord 
gaan gebruiken

Ik ben gedreven om regelmatig het digitaal 
schoolbord te gaan gebruiken

Ik zal proberen om regelmatig het digitaal 
schoolbord te gaan gebruiken

Ik heb het voornemen om regelmatig het 
digitaal schoolbord te gaan gebruiken

Ik ben van plan om regelmatig het digitaal 
schoolbord te gaan gebruiken

Zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijk

Onwaarschijnlijk
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van belemmeringen zijn de volgende. 
• Wat te doen bij technische problemen? 
• Kan ik dat zelf wel oplossen of is er hulp? 
• Stel dat ik naar een ander lokaal moet? 
• Heb ik wel tijd genoeg om tijdens al mijn lessen het digitaal 

schoolbord te gaan gebruiken? 
• Wat als de leerlingen het niet waarderen of heel druk zijn? 
• Verwachten de leerlingen niet steeds betere lessen als ik regel-

matig het digitaal schoolbord ga gebruiken of is de lol er snel 
weer vanaf? 

• Hoe krijg ik de leerlingen weer bij de les als het mislukt? 
In feite gaat het hier om aannames van docenten over het effectief 
gebruik van digitale schoolborden die juist werken als beperking 
voor daadwerkelijk gebruik van het digitaal schoolbord. Achter deze 
aannames schuilt een reële behoefte of angst van de docent waar 
oprecht aandacht voor moet zijn. 

Beperkende aannames kunnen in het hier en nu door de docent wor-
den bijgesteld als er een tegengestelde positieve ervaring tegenover 
staat. In het ontwerpen van stimuleringsmaatregelen moet rekening 
worden gehouden met de aanzienlijke invloed van beperkende aan-
names op het daadwerkelijk gebruik van digitale schoolborden. En 
er moet aandacht zijn voor het expliciteren en onderzoeken van deze 
aannames zodat ze achteraf (a posteriori) geen verrassing opleveren. 
 
Confrontatie met ontbrekende kennis en vaardigheden
Bij confrontatie met ontbrekende kennis en vaardigheden gaat het 
om het moment dat de docent daadwerkelijk lesvoorbereidingen met 
het digitaal schoolbord gaat maken en merkt dat hij niet over de juiste 
vaardigheden beschikt. Naar dit moment wordt vaak gerefereerd als 
een docent zegt dat hij tot in de late uurtjes bezig is geweest met een 
multimediapresentatie voor één les. Vervolgens wordt deze ervaring 
gezien als een nieuwe belemmering voor het gebruiken van het digi-
taal schoolbord. 
De docenten geven inderdaad aan over met name weinig didactische 
vaardigheden te beschikken en iets meer over instrumentele vaardig-
heden. Toch ligt bij deze laatste factor een belangrijk deel van de 
oplossing naar daadwerkelijk gebruik. Hoe vaardiger een docent zich 
voelt, des te meer het digitaal schoolbord wordt gebruikt. 



20   Digitale schoolborden in de praktijk

Wanneer het gebruik positief verloopt, zal de docent zich weer 
vaardiger voelen, et cetera. Het gaat dan niet alleen om de positieve 
ervaring tijdens de les, maar ook tijdens de voorbereiding van de les. 
Ook dit gegeven verdient aandacht bij het ontwerpen van stimule-
ringsmaatregelen. 

2.4  Consequenties voor het ontwerpen van stimulerings-
maatregelen

Op basis van uitkomsten van onderzoek naar het gebruik van digitale 
schoolborden,  gebaseerd op het model Digigedrag (zie figuur 3 in 
paragraaf 2.2), formuleren wij twee consequenties voor het ontwerpen 
van maatregelen. 
1 Meer rekening houden met factoren die van invloed zijn op  

de besluitvorming van de docent om daadwerkelijk gebruik  
te maken van het digitaal schoolbord door onder andere oog  
te hebben voor uitkomstverwachtingen, discrepanties tussen 
zeggen en doen, en belemmeringen en didactische vaardig-
heden van docenten.

2 De druk op gebruik van het digitaal schoolbord vergroten door 
dit schoolbord te integreren in de onderwijskundige visie van de 
school en de uitwerking daarvan in het didactisch concept van 
de les, en het planmatiger aansturen van het voornemen om het 
digitaal schoolbord te gaan gebruiken.

In het volgende hoofdstuk werken we deze twee consequenties uit in 
een aantal ontwerpprincipes. 
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3 Ontwerpeisen voor effectief leren

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de ontwerpeisen van maatrege-
len die leiden tot een hogere motivatie, een opener houding en een 
verbeterde effectiviteit bij docenten. We zoomen daarbij nogmaals 
in op factoren die van invloed zijn op de disposities en daarmee op 
de besluitvorming van de docent om daadwerkelijk gebruik te maken 
van het digitaal schoolbord en hoe daar voor de verschillende doel-
groepen stimuleringsmaatregelen voor kunnen worden ontworpen. 
We gaan ook in op de belangrijke voorwaardelijke rol die schoolleiders 
daarin kunnen vervullen. 

In dit hoofdstuk zijn citaten opgenomen afkomstig uit interviews op 
22 november 2011 met de schoolleiding, de ICT-coördinator en een 
aantal docenten van de christelijke scholengemeenschap Melanchton,  
locatie Bergschenhoek. De school heeft een commissie ‘ICT en 
innovatief onderwijs’.

3.1 Algemeen

Bij het ontwerpen van stabiele en duurzame maatregelen (interventies) 
die het gebruik van ICT in de scholen moeten bevorderen, moet  
rekening gehouden worden met drie niveaus, namelijk: 
• de kenmerken van de leraar (bijvoorbeeld eerdere ervaringen 

met ICT of de onderwijskundige visie van de docent);

“Het digibord is een uitstekend middel om de aandacht van de leerlingen 
bij de les te houden. Het activeert leerlingen en het mooiste voorbeeld daar-
van is dat onlangs een leerling spontaan mij extra toepassingen voordeed 
met het digibord en enthousiast de rest van de opgave afmaakte die ik aan 
het uitleggen was.”
Floris Geldof (docent economie) 

geen lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’
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• de kenmerken van de school (bijvoorbeeld de visie op ICT of de 
visie op leiderschap);

“In de ontwikkeling naar het meer en beter gebruiken van het digibord 
mag iedereen in zijn eigen tempo meegaan. Maar stil staan is geen optie, 
iedereen moet stapjes zetten!”
Gesinus Hospes, adjunct-directeur

• de kenmerken van de taak: laat deze specifieke toepassingen 
van ICT toe, zoals techniek georiënteerde simulaties? 

Door rekening te houden met deze drie niveaus kunnen de disposities 
(houding, eigen effectiviteit, enzovoort) van de docent veranderen 
ten gunste van het gebruik van ICT in de klas. Vanuit dit vertrekpunt 
kunnen de ontwerpeisen voor interventies worden geformuleerd. Dit 
verloopt langs vijf te nemen stappen, die elk een aantal gedefinieerde 
taken omvat.

Stap 1 Analyse van de huidige situatie aangaande het gebruik van 
ICT op school 
Met andere woorden: nagaan waarom de situatie van het ICT gebruik 
is zoals die wordt waargenomen, zeker wanneer die situatie proble-
matisch is. 
Is dat het geval, dan moet inzicht verkregen worden welke docenten 
terughoudend zijn en dus de doelgroepen voor de maatregelen  
vormen. Zijn dat bijvoorbeeld startende of juist oudere docenten of 
zijn het de docenten van bepaalde vaksecties? 

“In mijn opleiding is totaal geen aandacht besteed aan het werken met 
digiborden!”
Floris Geldof (docent economie) 

geen lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Daarnaast moet er een overzicht komen van de factoren (zowel op  
de drie niveaus, als wel de disposities) die invloed hebben op terug-
houdend gebruik van ICT. Zo hebben sommige docenten de opvat-
ting dat ICT geen meerwaarde heeft, omdat zij met de traditionele 
manier van lesgeven al goede resultaten behalen en dat heeft natuur-
lijk invloed op hun houding ten aanzien van ICT.
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Stap 2 Per doelgroep kijken welke veranderingen nodig zijn om 
die doelgroep in beweging te krijgen
Hiermee zijn de veranderingsdoelen voor elke doelgroep duidelijk. 
Bijvoorbeeld: de oudere docenten van een school willen in de klas 
vooral niet laten blijken dat zij niet goed kunnen omgaan met het  
digitaal schoolbord, zeker wanneer zij daarvoor leermaterialen moeten 
maken met het bijbehorende ontwikkelprogramma van het school-
bord. Het veranderingsdoel is enerzijds dat zij leren accepteren dat zij 
niet alle ins en outs van het digitaal schoolbord hoeven te beheersen 
en anderzijds dat zij ICT vaardiger moeten worden, dus leren hoe het 
schoolbord ontwikkelprogramma werkt waarmee zij leermaterialen 
kunnen maken voor het digitaal schoolbord. 
Om deze veranderingsdoelen te realiseren moeten de factoren uit 
stap 1 opnieuw bekeken worden op hun verband met dit verande-
ringsdoel. Om bij het voorbeeld van de oudere docenten te blijven: 
de factor ICT kennis en vaardigheden en de factor eigenwaarde 
spelen een rol bij het veranderingsdoel. Wat de eigenwaarde betreft, 
oudere docenten hebben vaak het idee dat zij alles moeten weten, zij 
moeten daarom ervaren dat zij zich niet hoeven te schamen als zij iets 
niet weten over ICT en dat zij daarover ook van de leerlingen nuttige 
dingen kunnen leren.

“De beste manier van leren is: voorbeelden zien in de eigen werkomgeving 
en deze dan, eventueel met een beetje hulp van collega’s, zelf toepassen in je 
eigen lespraktijk.”
Thijs Boesberg (docent Nederlands)

lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Stap 3 Per factor per doelgroep kijken hoe de bijbehorende  
stimuleringsmaatregel kan worden ontworpen 
Het is aan te raden om (onderzoeks)literatuur te raadplegen bij 
het ontwerpen van stimuleringsmaatregelen. Mogelijk dat er in het 
verleden al een dergelijke maatregel ontwikkeld en uitgevoerd is. 
Het opnieuw uitvinden van het wiel wordt hiermee voorkomen. Een 
dergelijke aanpak heeft bovendien het voordeel dat op een ‘weten-
schappelijke’, verantwoorde wijze stimuleringsmaatregelen worden 
ontwikkeld. Bestaat de maatregel echter nog niet, dan zal deze zo 
goed mogelijk ontworpen moeten worden met de kennis en kunde 
die voorhanden is. 
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Wat betreft het voorbeeld van de oudere docenten: zij kunnen bege-
leid worden door een ervaren coach die de kneepjes kent van het 
gebruik van het digitaal schoolbord en het bijbehorende schoolbord 
ontwikkelprogramma. Ook kunnen de oudere docenten een training 
volgen. Een ander idee is een werkgroep samen te stellen die het 
digitaal schoolbord als centraal thema heeft. 

“In de commissie laten we elkaar onze vorderingen zien en we gaan 
daarbij verder dan het vertonen van PowerPoint presentaties en mooie 
trucjes. Het is waardevol om dat te doen, het brengt ons verder in onze 
ontwikkelingen.”
Gemma Töns (docent wiskunde) 

lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Om de eigenwaarde aan te pakken, kunnen andere maatregelen 
getroffen worden. Bijvoorbeeld door met behulp van overredende 
communicatie een houding te creëren waarin toegegeven mag  
worden dat men soms dingen over ICT niet weet. Kenmerkend voor 
onze kennismaatschappij is immers dat kennis vaak gedistribueerd is 
en dat je er dus voor moet zorgen dat je weet waar je die kennis kunt 
halen.

Een duidelijke aanwijsbare factor die bij vrijwel alle doelgroepen te 
vinden is, is het ontbreken van de kennis en vaardigheden om met 
het digitaal schoolbord om te kunnen gaan, wat invloed heeft op de 
eigen effectiviteit. 

“Ik zou graag nog beter zicht willen krijgen op de mogelijkheden om het 
digibord didactisch en interactief in te zetten in de les.”
Judith Peeters (docent aardrijkskunde) 

geen lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

De kennis en didactische vaardigheden van docenten in een school 
lopen in de regel ver uiteen en dat geldt zeker ook in relatie tot het 
daadwerkelijke gebruik van digitale schoolborden. We zien bijvoor-
beeld binnen scholen docenten die niet weten hoe het digitaal 
schoolbord aangeschakeld en bediend moet worden. We spreken hier 
van een gebrek aan instrumentele kennis en vaardigheden. Tegelijker-
tijd zien we dat collega’s van deze docenten zich ontwikkeld hebben 
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tot experts in het didactisch en methodisch inzetten van het bord in 
een lessituatie, gebruikmakend van de specifieke functionaliteiten. 

“De leden van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’ gaan  
collega’s begeleiden en hen enthousiasmeren bij het gebruik van digiborden. 
Dat werkt, omdat het dicht bij de eigen werkpraktijk, laagdrempelig en 
veilig is. De collega’s accepteren elkaars gezag en deskundigheid en durven 
elkaar kritische vragen te stellen.”
Gesinus Hospes, adjunct-directeur

Een training in het instrumentele en didactisch gebruik, als onderdeel 
van een stimuleringsmaatregel, ligt dan voor de hand. In een  
dergelijke training moet de docent stappen zetten die liggen in  
de zone van zijn ontwikkeling en die aansluiten bij zijn behoeften en 
wensen. Dit verhoogt de eigen effectiviteit van docenten aanzienlijk.

Een andere stimuleringsmaatregel die de eigen effectiviteit van  
docenten verhoogt, is het benadrukken van de positieve ervaringen 
van docenten. We bedoelen hiermee dat succesverhalen wat betreft 
het gebruik van digitale schoolborden, hoe klein ook, geëxpliciteerd 
en gevierd moeten worden. Dit zal bovendien ook leiden tot een 
positievere houding ten opzichte van het gebruik van het digitaal 
schoolbord. 
Leerlingen zijn een krachtige bron voor positieve ervaringen. Als zij 
aangeven door het gebruik van het digitaal schoolbord de les interes-
santer en afwisselender te vinden, dan zal dat een stimulans zijn voor 
de docent. Ook collega-docenten kunnen bijdragen aan het beleven 
van positieve ervaringen: door intervisie kunnen docenten elkaar een 
spiegel voorhouden en in gesprek gaan over de effectiviteit van het 
eigen functioneren en de invloed van het gebruik van het digitaal 
schoolbord hierop.

“Wat goed werkt is dat ik van collega’s van andere vakken mooie voor-
beelden zie van functionaliteiten en didactisch gebruik. Dat inspireert en 
brengt mij verder.”
Judith Peeters (docent aardrijkskunde) 

geen lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’
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Stap 4 Per doelgroep alle maatregelen samenvoegen tot een 
coherent geheel
Dit coherent geheel vormt dan de ‘stimuleringsmaatregel’. Hierbij 
wordt aangegeven hoe de stimuleringsmaatregel gerealiseerd en 
uitgevoerd moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk zijn.  
De schoolleiding heeft hierin een ondersteunende rol. 
Zo zullen docenten bijvoorbeeld vrij geroosterd moeten worden om 
de stimuleringsmaatregel te kunnen ‘ondergaan’. In de praktijk is 
dat vaak een groot probleem vanwege het drukke programma van 
scholen. Door te geven lessen, bij te wonen (rapport)vergaderingen 
en andere belangrijke zaken komt het vaak niet tot uitvoering van de 
stimuleringsmaatregel.

“We zijn met de sectie één keer bij elkaar gekomen om elkaar te laten zien 
wat er voor wiskunde mogelijk is met het smartboard. Vaker is nog niet 
gelukt, vanwege de hoge werkdruk. Wat de collega’s doen met wat ik ze 
aanreik, daar heb ik geen zicht op.”
Gemma Töns (docent wiskunde) 

lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Stap 5 Een evaluatieplan schrijven dat parallel loopt aan de  
uitvoering van de stimuleringsmaatregel
Door middel van het evaluatieplan kan het succes van de stimulerings-
maatregel worden bepaald en gedocumenteerd.

“Vanwege de drukte en ook vanwege de tijd die ik stop in het perfectioneren 
van lessen of voorbereidingen voor de commissie, lukt het me vaak niet 
‘eens rustig achterover te leunen’ en na te denken over de richting die we op 
willen. Terwijl ik weet dat dat hard nodig is.”
Mark van der Ende (ICT-coördinator)

kartrekker van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

In dit hoofdstuk gaan we vooral in op de stappen 3 en 4 voor zover 
die van toepassing zijn op de dagelijkse praktijk van de school. 
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3.2 Invloedrijke factoren 

Bij stap drie moeten we rekening houden met factoren die van 
invloed zijn op de disposities en daarmee op de besluitvorming 
van de docent om daadwerkelijk gebruik te maken van het digitaal 
schoolbord en hoe daar voor de verschillende doelgroepen stimule-
ringsmaatregelen voor kunnen worden ontworpen. 

“Docenten die in een leersetting zitten (bijvoorbeeld in de commissie) 
stellen zich vaak consumerend op. Het blijft een uitdaging om hen in de 
zelfverantwoordelijke actieve werkhouding te houden.”
Mark van der Ende (ICT-coördinator)

kartrekker van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Willen, maar niet kunnen
Als een docent besluit het digitaal schoolbord te gaan gebruiken, 
zijn er vaak obstakels die hem uiteindelijk toch nog van het gebruik 
weerhouden. 
Wat betekent dit nu voor de ontwerpeisen van de stimuleringsmaat-
regelen, of liever: de oplossingen die leiden tot daadwerkelijk gebruik 
van het digitaal schoolbord in de les? Hoe kunnen we zorgen dat de 
gekozen oplossingen voldoende weerstand bieden tegen de plots 
opdoemende belemmeringen en de confrontatie met ontbrekende 
kennis en vaardigheden. Wat dat eerste betreft zullen docenten  
bevraagd moeten worden wat die belemmeringen zijn op het 
moment dat ze het digitaal schoolbord wilden gebruiken maar niet 
konden, juist vanwege die plots opdoemende belemmeringen. 
Bijvoorbeeld: een kapotte projectielamp en geen reservelamp voor-
handen. Ook is het niet ondenkbeeldig dat een docent een filmpje 
wil afspelen, maar dat op de gebruikte computer net niet het juiste 
afspeelprogramma aanwezig is en de kennis ontbreekt om dat  
programma te installeren. De hulp van ICT vaardige collega’s kan hier-
bij even een uitkomst bieden, maar de docent moet nagaan of hij zelf 
toch niet wat meer kennis van afspeelprogramma’s moet opdoen.

Technische en logistieke belemmeringen
Een open deur: als belemmeringen in technische en logistieke zin 
veelvuldig in de lesweek van de docent voor komen, zal dat een 
negatief effect hebben op het daadwerkelijk gebruik van het digitaal 
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schoolbord. Docenten die de intentie hebben om meer gebruik te 
gaan maken van het digitaal schoolbord zullen zeer terughoudend 
zijn of blijven, als zij in hun omgeving collega’s gefrustreerd zien raken 
door technische of logistieke malheur. Bovendien is een ruime en 
stabiele beschikbaarheid van digitale schoolborden voorwaardelijk 
voor het gebruik ervan. Er moet zekerheid bestaan over wanneer de 
docent wel en niet over een digitaal schoolbord kan beschikken. En 
er moet zekerheid bestaan over het functioneren van het apparaat in 
een snelle netwerkverbinding. Wat helpt is de beschikbaarheid van 
een helpdesk, waar acute problemen kunnen worden neergelegd en 
opgepakt.

“Helaas geef ik nog te veel les in lokalen waarin alleen een whitebord 
hangt. Het werkt frustrerend als ik een les voorbereid waarin ik gebruik wil 
maken van het digibord, om er dan vervolgens op school niet mee aan de 
slag te kunnen.”
Floris Geldof (docent economie) 

geen lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Dit lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet! We kennen situaties 
waarbij de ambities van de school als het gaat om het gebruik van 
digitale schoolborden niet gelijk oploopt met de beschikbaarheid 
ervan. En we kennen situaties waarbij geplande investeringen in 
digitale schoolborden wordt vertraagd of afgeblazen, zonder dat 
daarbij voldoende is nagedacht over de gevolgen op het gebied van 
onderwijsvisie en -uitvoering. 

“Ik heb veel affiniteit met computers en werk graag met het digibord. Mijn 
enthousiasme staat wel onder druk, omdat ik nog niet in al mijn lessen de 
beschikking heb over een digiborden.”
Thijs Boesberg (docent Nederlands)

lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Bij het formuleren van ontwerpeisen voor stimuleringsmaatregelen 
of oplossingen is het dus belangrijk in te gaan op de factoren die van 
invloed zijn op de disposities en daarmee op besluitvorming van de 
docent. En ook te inventariseren wat de plots opdoemende belemme-
ringen zijn bij docenten die hebben geprobeerd het digitaal school-
bord te gebruiken. Evenals de kennis en didactische vaardigheden 
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waar vooraf geen rekening mee is gehouden, maar die wel belangrijk 
blijken te zijn wanneer je als docent een digitaal schoolbord wilt 
gebruiken.

3.3 Randvoorwaarden stimuleringsprogramma’s

In het vorige hoofdstuk formuleerden we – op basis van uitkomsten 
van onderzoek naar het gebruik van digitale schoolborden – een 
aantal randvoorwaarden voor het ontwerpen van stimuleringsmaat-
regelen.
 
Onderwijskundige visie en strategie
De eerste randvoorwaarde die altijd bij het ontwerpen van stimule-
ringsmaatregelen moet worden meegenomen, is dat bij alle stappen 
die de school zet rekening gehouden moet worden met de onderwijs-
kundige visie en strategie van de school, dan wel dat onderdelen van 
de stimuleringsmaatregel geïntegreerd daarin worden opgenomen. 

Actueel
Het is belangrijk dat de visie helder op papier staat en tot stand 
gekomen is met voldoende inbreng van alle betrokkenen. De visie en 
doorvertaling ervan in een concrete strategie met activiteitenplannen 
moet voortdurend onderwerp van gesprek zijn in de school. In de 
activiteitenplannen moet duidelijk zijn wat er gaat gebeuren, wanneer 
en met wie, en wat het resultaat moet zijn. Daarbij is een open en 
transparante communicatie voorwaardelijk. De uitvoering van de  
activiteitenplannen en de onderdelen van de stimuleringsmaatregel  
dienen planmatig ter hand genomen te worden.

“In een (netwerk)-map met werkdocumenten (Scenario Bergschenhoek) 
hebben we onze visie en activiteitenplannen verzameld. De werkdocumen-
ten worden regelmatig geactualiseerd. Ik ga ervan uit dat de docenten 
handelen naar de inhoud van de map.”
Gesinus Hospes, adjunct-directeur

Dit lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar is het niet! We kennen 
situaties waarbij de onderwijsvisie van de school slechts leeft in de 
hoofden van de schoolleiding en zijn vastgelegd in documenten, 
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verborgen in diepe laden en mappen. We kennen situaties waarbij de 
visie wollig en abstract is geformuleerd en niet vertaald in concrete 
activiteitenplannen. En soms verwarren docenten de vorige visie met 
de huidige visie, omdat ze de ontwikkelingen niet op een rijtje hebben. 
Kortom, we zien stimuleringsmaatregelen of oplossingen in de school, 
talrijk in aantal en vaak niet sporend met de onderwijsvisie of daar 
haaks op staand. 

Door onderdelen van de stimuleringsmaatregel te integreren in de 
onderwijskundige visie en strategie van de school en door een sterke 
stimulans vanuit de schoolleiding dat die visie ook gedragen wordt 
door de docenten en door consistente uitvoering van de strategie, 
kan de school zorgen dat de sociale druk bij risicodocenten wordt 
verhoogd om het digitaal schoolbord te gebruiken.

“De inrichting van een nieuwe vestiging van onze school, met een helder 
onderwijsconcept waarin ICT-gebruik een belangrijke rol speelt, maakte 
het ons mogelijk selectief te zijn bij het aannemen van personeel. Sollicitan-
ten die zich achter het onderwijsconcept plaatsen, hebben een pre.”
Gesinus Hospes, adjunct-directeur

Uitkomstverwachtingen
Daarnaast is het belangrijk na te denken over de uitkomstverwachtingen 
als de stimuleringsmaatregel wordt toegepast. Dit speelt zich af op 
tenminste drie dimensies. 
• Wat zijn de verwachtingen van de schoolleiding aangaande het 

te bereiken effect van de stimuleringsmaatregel in termen van 
‘uitdagend en effectief onderwijs’?

• Wat verwacht de individuele docent te bewerkstelligen met 
deelname aan de stimuleringsmaatregel?

• Wat verwachten de leerlingen hiervan te zien in de les?
Meer specifiek gaat het dus om het uitspreken en managen van ver-
wachtingen op aspecten als het gebruik van het digitaal schoolbord 
in relatie tot de inhoudelijke en didactische invulling van de les en de 
houding en het gedrag van de docent ten aanzien van het gebruik.

Behoeften
Als voldoende helder is wat de uitkomstverwachtingen zijn, is het 
doen van een ‘needs assessment’ met de docent een volgende stap. 
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Via het assessment bespreken we en leggen we vast wat hij nodig 
heeft voor het zetten van stappen om aan de uitkomstverwachtingen 
te kunnen voldoen. In het ontwerp van de interventie of oplossing 
wordt hiermee rekening gehouden.

Ruimte in het leerproces
Een tweede randvoorwaarde bij het ontwerpen van de stimulerings-
maatregel is te zorgen voor voldoende ruimte in het leerproces om te 
experimenteren en om fouten te maken. Vier kernwoorden zijn van 
belang: dichtbij, veilig, laagdrempelig en just-in-time. 

Experimenteren
Waarbij we de kanttekening maken dat een goede eerste stap op 
weg naar het daadwerkelijk gebruik van het digitaal schoolbord het 
‘samen spelen in de zandbak’ is. Ofwel: in eerste instantie ongeleid 
en nog zonder uitgekristalliseerde perspectieven met elkaar frequent 
positieve ervaringen opdoen, dichtbij en in een veilige omgeving.

“Inspiratie vinden is enorm belangrijk. Als de docenten in de commissie 
goede voorbeelden zien, hierdoor geïnspireerd raken en deze gaan gebruiken 
in hun eigen lessen en er vervolgens enthousiast mee aan de slag gaan met 
collega’s, dan verloopt het leer- en toepassingsproces prima!”
Thijs Boesberg (docent Nederlands)

lid van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Leer/werkgroep
De te ontwerpen stimuleringsmaatregelen of oplossingen moeten 
appelleren aan de leerdrang en leerbehoefte van de docent. Daarbij 
is eigenaarschap over het eigen leerproces een belangrijke voor-
waarde en niet sturing of dwang ‘van bovenaf’. Kartrekkers of experts 
in de school, eventueel verzameld in een leer/werkgroep, kunnen 
daarbij een belangrijke rol spelen. Over deze kartrekkers of experts: 
we achten het waardevol hen te lokaliseren en te vragen actief te 
participeren in een leer/werkgroep. Elk mens voelt zich gevlijd als 
hem gevraagd wordt deel te nemen in een groep die belangrijk wordt 
geacht in de school. Een docent is ook maar een mens! 
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“In de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’ zitten docenten die 
gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen in het gebruik van digiborden. 
Deze voorlopers in de school inspireren elkaar door telkens met elkaar 
nieuwe functionaliteiten en goede voorbeelden van didactisch gebruik uit te 
wisselen.”
Gesinus Hospes, adjunct-directeur

In een dergelijke leer/werkgroep ligt het accent op uitwisselen en 
leren van elkaar. Goede voorbeelden, dicht bij de lespraktijk, zijn de 
opstap naar meer en breder. Overmatig sturen van de groep kan  
averechtse effecten hebben. De docenten moeten weg van consu-
mentengedrag en zich zelf verantwoordelijk voelen voor de voort-
gang en resultaten. De sfeer in de groep moet veilig zijn, met waar-
dering voor elkaars expertise. In de gezamenlijke zoektocht worden 
leraren niet afgebrand op mislukkingen of fouten. Indien gewenst  
(en pas dan!) worden experts van buitenaf ingeschakeld voor de 
inbreng van specifieke expertise.

“In de commissie heerst een open en veilige sfeer, er is op geen enkele  
manier wantrouwen onder elkaar. Dat bevordert de deskundigheid 
enorm.”
Mark van der Ende (ICT-coördinator)

kartrekker van de commissie ‘ICT en innovatief onderwijs’

Dit lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar is het niet! We zien situaties 
waarbij interventies of oplossingen niet aansluiten bij de behoeften 
van de docenten. Dit gaat dan om inhoud (te ver weg van de zone 
van naaste ontwikkeling), geen aansluiting met lespraktijk, statische 
werkvormen en het ontbreken van nabije ondersteuning op het  
moment dat er een hulpvraag is.

Betrokkenheid
Een derde randvoorwaarde is dat iedereen die het aangaat wordt 
betrokken bij het ontwerpen van de stimuleringsmaatregel, inclusief 
de schoolleider.

Verantwoordelijkheid
Hoe kun je als schoolleider zorgen voor een positieve bijdrage aan het 
daadwerkelijk gebruik van digitale schoolborden in de lespraktijk? 
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Uiteraard en vanzelfsprekend door de verantwoordelijkheid te nemen 
voor het formuleren en levend houden van de schoolvisie op onder-
wijs, het nemen van de regie over het vertalen van deze visie in 
activiteitenplannen en het monitoren en evalueren van de interventies 
of oplossingen. 

Voorbeeldgedrag
Maar er is meer. Voorbeeldgedrag in woord en daad helpt om de 
veranderingen tot stand te brengen. Docenten kijken kritisch naar 
het denken en handelen van de schoolleiding (en niet altijd positief 
kritisch). Wanneer een schoolleider in woord en daad zijn beleid voor-
leeft, levert dat een bijdrage aan de motivatie van de docenten en 
het tempo van veranderen. Wanneer een schoolleider terughoudend 
denkt en handelt, heeft dit een zeer sterk vertragend effect.

“Als je als schoolleiding wilt dat er meer ICT wordt gebruikt in het 
onderwijs, dan moet je zelf in woord en daad daarin het voorbeeld geven. 
Belangstelling tonen, inzet waarderen, complimenten geven en successen 
vieren.”
Gesinus Hospes, adjunct-directeur

Hoe laat de schoolleider voorbeeldgedrag zien? In woorden door 
voortdurend zijn consistente beleid uit te dragen: niet drammerig en 
directief, wel vanuit passie en met de overtuiging dat het goed is. 
Met steekhoudende argumentatie, die aansluit op de gedachtewereld 
van de docent en hem het gevoel geeft dat niet het onmogelijke 
wordt gevraagd. En met de ruimte om via aanpassingen en zijpaden 
tegemoet te komen aan de wensen van docenten, zonder daarbij het 
einddoel uit het oog te verliezen.

Transformatief leiderschap
De literatuur over onderwijsinnovatie geeft geen uitsluitsel over welke 
strategie en welke vorm van sturing of leiderschap het meest effectief 
is voor onderwijsinnovatie. Wel is er veel geschreven over kenmerken 
van leiderschap die bevorderend zijn voor onderwijsinnovatie. Eén van 
die kenmerken is transformatief leiderschap (Geijsel, Sleegers, Van den 
Berg & Kelchtermans, 2001; zie Hallinger & Van Heck, 1998). Kenmer-
ken van dit leiderschap zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van een visie, 
het scheppen van duidelijkheid over doelen en verwachtingen, het 
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geven van ondersteuning en het stimuleren van professionele ontwik-
keling van de betrokkenen (Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999).

Transformatief leiderschap blijkt een positieve invloed te hebben op 
betrokkenheid en motivatie van de invoerders en de bereidheid zich 
extra in te zetten voor onderwijsinnovatie (Geijsel et al., 2001).  
Een ander kenmerk van transformatief leiderschap is stabiliteit. 
Dit houdt in dat er sprake is van continuïteit in het management,  
wat de implementatie van vernieuwingen in een schoolorganisatie 
bevordert (Muncey & MacQuillan, 1996).

Het is dus evident dat transformatief leiderschap een vorm van 
leiderschap is die bijdraagt aan het verhogen van het daadwerkelijke 
gebruik van het digitaal schoolbord in de lespraktijk van docenten.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Veel scholen in het voortgezet onderwijs zijn inmiddels redelijk tot 
goed voorzien van digitale schoolborden, toch blijft het gebruik achter. 
Dit heeft onder andere te maken met het feit dat weinig scholen in 
hun onderwijs zo ver zijn dat ze de beweging gemaakt hebben van 
leren over ICT naar leerling georiënteerd onderwijs, waarbij geleerd 
wordt door middel van ICT. 

Analyse van de investeringen en stimuleringsmaatregelen (ofwel 
interventies) die reeds gepleegd zijn om het gebruik van ICT, en meer 
specifiek het digitaal schoolbord te bevorderen, laat zien dat veel van 
de ‘incentives’ gericht zijn op technologische, materiële en organisa-
torische factoren. In feite zijn dit zeer belangrijke factoren, ze raken 
echter te weinig de uitvoerder en zijn persoonlijke overwegingen om 
daadwerkelijk het digitaal schoolbord te gaan gebruiken. 

Disposities – de aan een persoon hangende overtuigingen zoals 
bijvoorbeeld houding – beïnvloeden het gedrag van een docent 
direct. Ze zijn van essentieel belang bij zijn besluit om het digitaal 
schoolbord wel of niet te gebruiken. Maatregelen die meer rekening 
houden met proximale factoren (persoonlijk, ‘dichtbij’) die van invloed 
zijn op de besluitvorming van de docent om daadwerkelijk gebruik te 
maken van het digitaal schoolbord zullen effectiever zijn, dan maat-
regelen die inspelen op distale factoren (randvoorwaarden, ‘meer op 
afstand’).

Onze aanbeveling is bij het ontwerpen van stabiele en duurzame  
interventies die het gebruik van ICT in de scholen moeten bevorderen, 
rekening te houden met drie niveaus, namelijk: 
• de kenmerken van de docent (bijvoorbeeld aanwezige ervaring 

met ICT of de onderwijskundige visie van de docent);
• de kenmerken van de school (bijvoorbeeld de visie op ICT of de 

visie op leiderschap);
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• de kenmerken van de taak: laat deze specifieke toepassingen 
van ICT toe, zoals techniek georiënteerde simulaties? 

Door rekening te houden met deze drie niveaus kunnen de disposities 
(houding, eigen effectiviteit, enzovoort) van de docent veranderen 
ten gunste van het gebruik van ICT in de klas. 

Vanuit dit vertrekpunt zijn ontwerpeisen voor interventies geformu-
leerd. Dit verloopt langs vijf te nemen stappen, die elk een aantal 
gedefinieerde taken omvat.
1 Analyse van de huidige situatie aangaande het gebruik van ICT 

op school.
2 Per doelgroep kijken welke veranderingen nodig zijn om die 

doelgroep in beweging te krijgen.
3 Per factor per doelgroep kijken hoe de bijbehorende stimule-

ringsmaatregel kan worden ontworpen.
4 Per doelgroep alle maatregelen samenvoegen tot een coherent 

geheel.
5 Een evaluatieplan schrijven dat parallel loopt aan de uitvoering 

van de stimuleringsmaatregel.

Belangrijke randvoorwaarden die bij het ontwerpen van maatregelen 
in acht moeten worden genomen, zijn de verbinding met de onderwijs-
kundige visie van de school, de beschikbare ruimte in het leerproces 
en de betrokkenheid van iedereen die het aangaat. Het gedrag van 
de schoolleider, in woord en in daad, speelt daarbij een belangrijke 
rol.
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