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Een didactisch ict-bekwame docent:  
1. Integreert ict-kennis en -vaardigheden met vakinhoudelijke  
 en didactische kennis (TPACK). 
2. Weet waarom ze ict inzet zoals ze het inzet: ze kan er  
 professioneel over redeneren.  
3. Doet dat met een flinke dosis zelfvertrouwen.  

Docenten redeneren beperkt over waarom ze ict inzetten.  
Ze gebruiken ict vooral ondersteunend en veel minder als  
essentieel onderdeel om leerdoelen te bereiken. 

• Als docenten redeneren over de meerwaarde van ict dan  
benoemen ze vooral de meerwaarde van ict voor het leren van 
leerlingen: ict maakt het onderwijs aantrekkelijker. Voor hun eigen 
lesgeven zien docenten vooral efficiëntievoordelen. 

• Ze noemen relatief weinig andere redenen om ict in te zetten, 
zoals individualisering of verrijking en flexibilisering van het  
curriculum. 

• Docenten zetten ict meestal ondersteunend in, er is veel minder 
vaak sprake van essentieel ict-gebruik. 

• De meeste docenten zijn in staat om aan te geven waarom de inzet 
van ict past bij vakinhoud en/of didactiek, maar deze redenering 
blijkt slechts in de helft van de gevallen ook zichtbaar te zijn in de 
praktijk. 

Uit onderzoek weten we:

Bij essentieel technologiegebruik 
is de ict-toepassing noodzakelijk 
om de leerdoelen effectiever te 
bereiken. Bijvoorbeeld sensoren op 
spieren verbonden aan meetsoft-
ware. Bij ondersteunend gebruik 
is de inzet van ict niet vereist om 
de onderwijspraktijk doeltref-
fender te maken. Ict zorgt er dan 
bijvoorbeeld voor dat leren en 
onderwijzen aantrekkelijker of 
efficiënter wordt.

Essentieel ict-gebruik

Een snelle manier om de kracht 
van ict-gebruik in te schatten is 
om het te scoren op drie criteria: 
aandacht, diepte en efficiëntie. 
Krachtig ict-gebruik levert hoge 
scores op alle drie de criteria. 
Uit het onderzoek blijkt dat 
leraren ict vooral beoordelen op 
aandacht (aantrekkelijkheid), en 
veel minder op diepte en effi-
ciëntie. Zijn er toepassingen te 
bedenken die op al deze drie 
criteria hoog scoren? 

Doordenkvraag
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