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Ict in het onderwijs
MIDDEL
Lesgeven MET ict
- Didactisch gebruik van ict
- Gepersonaliseerd leren met ict

DOEL
Lesgeven OVER ict
- Ict-geletterdheid van leerlingen

Monitor Leren en lesgeven met ict
Welke competenties doen ertoe?
Hoe staat het ervoor?
• Vragenlijstonderzoek onder leraren binnen
samenwerkingsverband iXperium
• Leraren PO, VO, MBO (en HBO, lerarenopleiders, leraren in
opleiding)
• Inzicht in de stand van zaken - resultaten per school in dashboard
• Input voor professionalisering
• Evaluatie professionaliseringsactiviteiten - periodieke meting

Onderzoeksvragen overkoepelend onderzoek
1. Welke verschillen zijn er tussen leraren PO, VO en MBO wat
betreft leren en lesgeven met en over ict?
2. Welke competenties van leraren PO, VO en MBO zijn
voorspellers voor lesgeven met en over ict?
3. Wat betekent dit voor de professionalisering
van leraren?

De monitorvragenlijst
• Online vragenlijst
• Stellingen met likert-schaal
• Leren en lesgeven met ict
• Competenties
• Achtergrondvariabelen: leeftijd, geslacht

Participanten: leraren PO, VO, MBO
N = 3948 leraren
PO

VO

MBO

primair onderwijs

voortgezet onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs

8 PO-besturen
175 scholen

2 VO-besturen, 2 AOC’s
11 scholen

8 instellingen
(6 ROC’s, 2 AOC’s)

n = 1668 leraren

n = 771 leraren

n = 1509 leraren

onderbouw

bovenbouw

vmbo

havo/vwo

723

945

446

325

Data-analyse
• ANOVA: vergelijking onderwijssectoren per schaal
• Regressie-analyse

ANOVA: vergelijking onderwijssectoren
Ict-geletterdheid van leraren
- instrumentele vaardigheden
- informatie- en mediavaardigheden

Vaardigheid in lesgeven met ict
- vaardig in didactisch ict-gebruik
- vaardig in differentiëren met ict
- vaardig in creatief ict-gebruik

Lesgeven met ict
- didactisch gebruik van ict
- gebruik van ict om te differentiëren
Lesgeven over ict
- aandacht voor ict-geletterdheid

Competenties
om te leren en innoveren
- op de hoogte blijven
- experimenteren en reflecteren
- experimenteren en delen met ict

Visie op onderwijs
- leerlinggestuurde visie
- opvattingen over meerwaarde van ict

Lesgeven met en over ict
Ict-geletterdheid van leraren
- instrumentele vaardigheden
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Vaardigheid in lesgeven met ict
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Lesgeven met en over ict
Didactisch gebruik
van ict
(vrijwel) altijd

vaak

met enige
regelmaat
soms

(bijna) nooit

Gebruik van ict om te
differentiëren

<

<

Aandacht voor
ict-geletterdheid

<

Vaardig in lesgeven met ict
Ict-geletterdheid van leraren
- instrumentele vaardigheden
- informatie- en mediavaardigheden

Vaardigheid in lesgeven met ict
- vaardig in didactisch ict-gebruik
- vaardig in differentiëren met ict
- vaardig in creatief ict-gebruik

Lesgeven met ict
- didactisch gebruik van ict
- gebruik van ict om te differentiëren
Lesgeven over ict
- aandacht voor ict-geletterdheid

Competenties
om te leren en innoveren
- op de hoogte blijven
- experimenteren en reflecteren
- experimenteren en delen met ict

Visie op onderwijs
- leerlinggestuurde visie
- opvattingen over meerwaarde van ict

Vaardigheid in lesgeven met ict
Vaardig in didactisch ictgebruik
zeer gevorderd

gevorderd

basaal

helemaal niet

Vaardig in differentiëren
met ict

<

<

Vaardig in creatief
ict-gebruik

Competenties om te leren en innoveren
Ict-geletterdheid van leraren
- instrumentele vaardigheden
- informatie- en mediavaardigheden

-

Vaardigheid in lesgeven met ict
- vaardig in didactisch ict-gebruik
- vaardig in differentiëren met ict
- vaardig in creatief ict-gebruik

Lesgeven met ict
- didactisch gebruik van ict
gebruik van ict om te differentiëren
Lesgeven over ict
- aandacht voor ict-geletterdheid

Competenties
om te leren en innoveren
- op de hoogte blijven
- experimenteren en reflecteren
- experimenteren en delen met ict

Visie op onderwijs
- leerlinggestuurde visie
- opvattingen over meerwaarde van ict

Competenties om te leren en innoveren
Op de hoogte
blijven

Experimenteren en
reflecteren

(vrijwel) altijd

past helemaal
bij mij

vaak

past bij mij

met enige
regelmaat

past een
beetje bij mij

soms

past niet bij mij

(bijna) nooit

past helemaal
niet bij mij

<

<

<

Experimenteren en delen
met ict

Ict-geletterdheid van leraren
Ict-geletterdheid van leraren
- instrumentele vaardigheden
- informatie- en mediavaardigheden

-

Vaardigheid in lesgeven met ict
- vaardig in didactisch ict-gebruik
- vaardig in differentiëren met ict
- vaardig in creatief ict-gebruik

Lesgeven met ict
- didactisch gebruik van ict
gebruik van ict om te differentiëren
Lesgeven over ict
- aandacht voor ict-geletterdheid

Competenties
om te leren en innoveren
- op de hoogte blijven
- experimenteren en reflecteren
- experimenteren en delen met ict

Visie op onderwijs
- leerlinggestuurde visie
- opvattingen over meerwaarde van ict

<

Ict-geletterdheid van leraren

Informatie- en
mediavaardigheden

Instrumentale vaardigheden: Mediagebruik
(vrijwel) altijd

vaak

zeer gevorderd

consumeren
gevorderd

netwerken

met enige
regelmaat

basaal

gamen

soms

produceren

(bijna) nooit

helemaal niet
consumer

networker

gamer

<

producer

Visie op onderwijs
Ict-geletterdheid van leraren
- instrumentele vaardigheden
- informatie- en mediavaardigheden

-

Vaardigheid in lesgeven met ict
- vaardig in didactisch ict-gebruik
- vaardig in differentiëren met ict
- vaardig in creatief ict-gebruik

Lesgeven met ict
- didactisch gebruik van ict
gebruik van ict om te differentiëren
Lesgeven over ict
- aandacht voor ict-geletterdheid

Competenties
om te leren en innoveren
- op de hoogte blijven
- experimenteren en reflecteren
- experimenteren en delen met ict

Visie op onderwijs
- leerlinggestuurde visie
- opvattingen over meerwaarde van ict

<

Visie op onderwijs
Leerlinggestuurde visie op
onderwijs

<

Meerwaarde van ict

helemaal mee eens

heel veel toegevoegde waarde

mee eens

veel toegevoegde waarde

neutraal

neutraal

mee oneens

weinig toegevoegde waarde

helemaal mee oneens

geen toegevoegde waarde

<

Regressie-analyse
Ict-geletterdheid van leraren
- instrumentele vaardigheden
- informatie- en mediavaardigheden

-

Vaardigheid in lesgeven met ict
- vaardig in didactisch ict-gebruik
- vaardig in differentiëren met ict
- vaardig in creatief ict-gebruik

Lesgeven met ict
- didactisch gebruik van ict
gebruik van ict om te differentiëren
Lesgeven over ict
- aandacht voor ict-geletterdheid

Competenties
om te leren en innoveren
- op de hoogte blijven
- experimenteren en reflecteren
- experimenteren en delen met ict

Visie op onderwijs
- leerlinggestuurde visie
- opvattingen over meerwaarde van ict

Didactisch gebruik van ict
Ict-geletterdheid van leraren
instrumentele vaardigheden: consumeren
instrumentele vaardigheden: netwerken
instrumentele vaardigheden: gamen
instrumentele vaardigheden: produceren
informatie- en mediavaardigheden
Vaardigheid in lesgeven met ict
vaardig in didactisch ict-gebruik
vaardig in differentiëren met ict
vaardig in creatief ict-gebruik
Competenties om te leren en innoveren
op de hoogte blijven
experimenteren en reflecteren
experimenteren en delen met ict
Visie op onderwijs
leerlinggestuurde visie
opvattingen over meerwaarde van ict
Achtergrondkenmerken
leeftijd
geslacht: vrouw

PO bovenbouw
R² = .30

VMBO
R² = .38

HAVO/ VWO
R² = .50

MBO
R² = .51

Sectoroverstijgend
R² = .44

0,10

0,17

0,12

0,12

0,12

0,13

0,20

0,08

0,06
-0,08

-0,11
0,22
0,14

0,33

0,22
0,23

0,08
0,19
0,19

0,32

0,21

0,21

0,08
0,08

0,08
0,07

0,05

0,06

0,37
0,27

0,14
-0,15

0,15
0,09
0,11
0,09

Gebruik van ict om te differentiëren
Ict-geletterdheid van leraren
instrumentele vaardigheden: consumeren
instrumentele vaardigheden: netwerken
instrumentele vaardigheden: gamen
instrumentele vaardigheden: produceren
informatie- en mediavaardigheden
Vaardigheid in lesgeven met ict
vaardig in didactisch ict-gebruik
vaardig in differentiëren met ict
vaardig in creatief ict-gebruik
Competenties om te leren en innoveren
op de hoogte blijven
experimenteren en reflecteren
experimenteren en delen met ict
Visie op onderwijs
leerlinggestuurde visie
opvattingen over meerwaarde van ict
Achtergrondkenmerken
leeftijd
geslacht: vrouw

PO
onderbouw
R² = .25

PO
bovenbouw
R² = .36

VMBO
R² = .42

HAVO/ VWO
R² = .46

MBO
R² = .49

Sectoroverstijgend
R² = .45

0,05

0,36

0,47

0,44

0,43

0,51

0,45

0,19

0,13

0,31

0,36

0,21

0,20

0,11

0,09

0,11

0,09

0,13

0,10

0,08

0,11

0,15

Aandacht voor ict-geletterdheid
Ict-geletterdheid van leraren
instrumentele vaardigheden: consumeren
instrumentele vaardigheden: netwerken
instrumentele vaardigheden: gamen
instrumentele vaardigheden: produceren
informatie- en mediavaardigheden
Vaardigheid in lesgeven met ict
vaardig in didactisch ict-gebruik
vaardig in differentiëren met ict
vaardig in creatief ict-gebruik
Competenties om te leren en innoveren
op de hoogte blijven
experimenteren en reflecteren
experimenteren en delen met ict
Visie op onderwijs
leerlinggestuurde visie
opvattingen over meerwaarde van ict
Achtergrondkenmerken
leeftijd
geslacht: vrouw

PO
onderbouw
R² = .26

PO
bovenbouw
R² = .45

VMBO
R² = .47

HAVO/ VWO
R² = .43

MBO
R² = .53

Sectoroverstijgend
R² = .42

0,07
0,13
-0,12
0,10

0,17

0,35

0,15

0,23
0,14

0,21

0,09
0,13

0,09
0,06

0,09

0,20

0,29

0,22

0,09
0,09
0,15

0,31

0,27

0,29

0,30

0,26

0,13
0,07

0,16

0,14

0,09

0,09
0,05
0,04

Conclusies: verschillen PO-VO-MBO
• Leraren in bovenbouw PO gebruiken het vaakst ict in hun onderwijs, en
zien hier ook het meest de meerwaarde van
• Leraren in VO en MBO voelen zich vaardiger in lesgeven met ict dan POleraren
• Differentiëren met ict en een leerlinggestuurde visie komen meer voor in
PO en MBO dan in VO
• MBO-docenten houden zich het vaakst op de hoogte en
delen het meest op het gebied van ict in het onderwijs

Conclusies: voorspellende competenties
Voorspellers van leren en lesgeven met ict:
• Vaardigheden in leren en lesgeven met ict, incl. creatief inzetten
• Op de hoogte blijven
• Eigen ict-vaardigheden van leraren (m.n. produceren en netwerken)
• Leerlinggestuurde visie
• Opvattingen over meerwaarde van ict
• Leeftijd (de exacte invloed van leeftijd wordt nog onderzocht)
• Verschillen tussen sectoren maar niet tussen instellingen/besturen

Aanknopingspunten voor de professionalisering
van leraren
In zowel PO, VO als MBO professionaliseren op:
• Vaardigheden leren en lesgeven met ict
(nu gemiddeld ‘basaal vaardig’)
• Vaardigheid om ict creatief in te zetten
• Eigen ict-geletterdheid van leraren
• Op de hoogte blijven: hier is veel winst te behalen

Meer informatie
Rapporten van alle metingen Monitor Leren en lesgeven met ict:
https://www.ixperium.nl/onderzoeken-en-ontwikkelen/publicaties/
Onderzoekers:
Marjoke Bakker – marjoke.bakker@han.nl
Rianne Kooi – rianne.kooi@han.nl
Marijke Kral – marijke.kral@han.nl
Carolien van Rens – carolien.vanrens@han.nl
Dana Uerz – dana.uerz@han.nl

