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Nederlandse samenvatting [Dutch summary] 

 

 

 

 

Er wordt in Nederland, maar ook wereldwijd, aanzienlijk geïnvesteerd in het promoten 

en faciliteren van ICT-gebruik in de klas. Onder ICT-gebruik in de klas wordt een breed 

scala aan activiteiten verstaan, van het trainen van reken- en schrijfvaardigheid met 

behulp van oefensoftware of het zoeken van informatie op internet tot leerlingen die hun 

zelfgemaakte filmpjes op een digitaal bord laten zien of kennis verwerven met behulp 

van virtual reality. De verwachtingen van ICT-gebruik voor leren en onderwijzen zijn 

hoog (Aesaert, Vanderlinde, Tondeur, & van Braak, 2013; Dede, 2010; Lemke, 

Coughlin, & Reifschneider, 2009; Voogt & Pelgrum, 2005; Voogt & Roblin, 2012). 

Desondanks blijft de verwachte integratie en daarmee het verwachte effect van ICT-

gebruik in de meeste scholen nog achter bij de verwachtingen (Lemke et al., 2009; 

OECD, 2015).  

Het overkoepelende doel van dit proefschrift was om te onderzoeken of conceptgeleide 

ontwikkeling van ICT-gebruik in scholen een bruikbare aanpak is om de integratie van 

ICT in het handelen van leerkrachten een impuls te geven. Steeds meer literatuur laat 

zien dat er een belangrijke relatie is tussen opvattingen over onderwijs en het gebruik en 

de integratie van ICT (Ertmer, 2005; Hermans, Tondeur, van Braak, & Valcke, 2008; 

Kim, Kim, Lee, Spector, & DeMeester, 2013; Liu, 2011; Zhao, Pugh, Sheldon, & 

Byers, 2002). Onderzoek toont aan dat een goede aansluiting tussen het 

onderwijsconcept van de school en het ICT-gebruik dat een school wil ontwikkelen een 

belangrijke factor is voor het succesvol integreren van ICT-gebruik. Volgens Zhao, 

Pugh, Sheldon and Byers (2002) geldt: hoe kleiner de afstand tussen de ICT-innovatie 

en de cultuur en praktijk van de school, hoe groter de kans dat het ICT-gebruik goed 

geïntegreerd raakt. Hoe en met welk effect ICT wordt gebruikt in scholen hangt af van 

de mate waarin de gebruikte ICT past in de bestaande handelingspatronen op de school 

(Tolmie, 2001). Dit lijkt samen te hangen met wat Niederhauser en Stoddart (2001) 
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vonden, namelijk dat leraren geneigd zijn om ICT in te zetten op een manier die aansluit 

bij hun persoonlijke visie op curriculum en instructie. 

Conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik benut het mechanisme dat leraren 

geneigd zijn ICT te gebruiken op een manier die past bij hun didactisch handelen. In 

deze aanpak start ICT-innovatie vanuit het onderwijsconcept van de school door aan te 

sluiten bij de onderwijsopvattingen waarop de klassenpraktijken in de school gebaseerd 

zijn. Dit zou moeten bevorderen dat het ICT-gebruik ook daadwerkelijk geïntegreerd 

raakt in de praktijk van de school. 

 

Het onderzoek dat hier wordt gepresenteerd is uitgevoerd in de context van het 

Cumulusproject. In dit project ondersteunden het APS, APS-IT diensten, Kennisnet en 

een team van onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen een vijftal basisscholen bij het conceptgeleid ontwikkelen van ICT-gebruik. 

Twee van deze scholen hadden een zogenoemd ‘traditioneel’ onderwijsconcept: op deze 

scholen werd het onderwijs sterk bepaald door de gebruikte methodes en de leerkracht 

had een sterk sturende rol. De overige drie scholen hadden een zogenoemd 

‘vernieuwend’ onderwijsconcept: op deze scholen werd het onderwijs meer 

vormgegeven rondom de interesses en leervragen van de kinderen en had de leerkracht 

een meer coachende rol.  

De deelnemende scholen ontwikkelden gedurende twee schooljaren ieder maximaal vier 

ICT-rijke leerarrangementen op een conceptgeleide manier, zodat het ontwikkelde ICT-

gebruik zou aansluiten bij hun onderwijsconcept. Een leerarrangement bevatte een plan 

voor een serie lessen en kon betrekking hebben op ieder schoolvak of combinaties van 

schoolvakken. Het ICT-gebruik in een leerarrangement kon variëren van het gebruik 

van oefensoftware op een computer tot het gebruik van een heel scala aan ICT-middelen 

in een onderzoekend-lerenproject. In totaal ontwikkelden de scholen in de loop van het 

project zeventien leerarrangementen. 

De verwachting was dat de aansluiting van het ICT-gebruik bij het onderwijsconcept 

van de school een succesvolle integratie ervan zou bevorderen. We onderzochten het 

resulterende ICT-gebruik en de integratie daarvan in het handelen van de deelnemende 

leerkrachten. De overkoepelende onderzoeksvraag was: 
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In hoeverre draagt een conceptgeleide aanpak bij aan de ontwikkeling van ICT-gebruik 

dat geïntegreerd raakt in het handelen van leerkrachten op scholen met een 

‘traditioneel’ of een ‘vernieuwend’ onderwijsconcept? 

 

Om deze vraag te beantwoorden zijn er vier studies uitgevoerd. In deze samenvatting 

worden de belangrijkste bevindingen en conclusies uit deze studies besproken, alsmede 

implicaties voor theorie, praktijk en verder onderzoek. Tot slot wordt er een conclusie 

getrokken met betrekking tot de overkoepelende onderzoeksvraag. 

 

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies 

 

De twee studies in deel I van dit proefschrift waren gericht op het beschrijven van het 

ICT-gebruik dat voortkwam uit de conceptgeleide aanpak op de deelnemende scholen. 

ICT kan verschillende typen lesgeven en leren ondersteunen (Niederhauser & Stoddart, 

2001; Higgins & Spitulnik, 2008; Inan, Lowther, Ross, & Strahl, 2010). Zowel 

individuele vormen van leren als samenwerkend leren en zowel leerlinggericht als 

leerkrachtgericht onderwijs kunnen met ICT worden ondersteund (Volman, 2005; Ten 

Brummelhuis & Kuiper, 2008). In de eerste studie (hoofdstuk 2) wilden we de 

volgende onderzoeksvraag beantwoorden: In hoeverre leidt conceptgeleide 

ontwikkeling van ICT-rijke leerarrangementen in basisscholen tot van elkaar te 

onderscheiden typen ICT-gebruik? 

ICT-gebruik werd geoperationaliseerd in termen van de gebruikte middelen, de 

activiteiten waarin deze werden gebruikt en de doelen die de leerkrachten wilden 

bereiken met dit ICT-gebruik. De studie bestond uit casestudies van alle vijf scholen die 

deelnamen aan het project. De resultaten lieten zien dat de conceptgeleide aanpak 

inderdaad leidde tot duidelijk van elkaar te onderscheiden typen ICT-gebruik in de twee 

typen scholen. Op de ‘traditionele’ scholen werden doorgaans slechts één of twee 

verschillende ICT-middelen ingezet per leerarrangement; deze middelen ondersteunden 

vooral het gebruik van de methodes en de instructie door de leerkracht op deze scholen. 

De ICT-ondersteunde leeractiviteiten op deze scholen waren vooral gericht op het 
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vergroten van de betrokkenheid van de leerlingen bij de les en het uitbreiden van de 

mogelijkheden om vaardigheden te oefenen. In beperkte mate zetten deze scholen de 

ICT ook in om meer zelfstandig werken door leerlingen te bevorderen.  

De leerarrangementen op de drie ‘vernieuwende’ scholen in het project werden 

gekenmerkt door het gebruik van een breed scala aan ICT-middelen die onderzoekende, 

open activiteiten ondersteunden en een aanzienlijke hoeveelheid input van de leerlingen 

mogelijk maakten. Op één school speelden visuele middelen een belangrijke rol, op de 

andere twee scholen het internet en andere middelen die onderzoeksactiviteiten 

ondersteunen.  

Sommige ICT-middelen, voornamelijk de computer en het digitale schoolbord, werden 

in beide schooltypen gebruikt, maar wel in ieder schooltype op een andere manier. Tot 

op zekere hoogte formuleerden de leerkrachten in beide schooltypen vergelijkbare 

doelen voor het ICT-gebruik dat zij ontwikkelden. In alle scholen formuleerden zij 

doelen met betrekking tot het verbeteren van leerlingmotivatie, leerresultaten, 

zelfstandig leren en differentiatie. Echter, de manieren waarop de ICT-middelen daartoe 

werden ingezet weerspiegelden de verschillende verwachtingen van de scholen met 

betrekking tot ICT en leren. Op de ‘traditionele’ scholen verwachtten leerkrachten dat 

ICT de motivatie van leerlingen zou verhogen doordat het voor een grotere variatie in 

instructie- en oefenvormen kan zorgen. De leerkrachten op de ‘vernieuwende’ scholen 

streefden naar een verhoging van motivatie door meer betekenisvolle leeractiviteiten. 

Met betrekking tot de leerresultaten richtten de ‘traditionele’ scholen zich hoofdzakelijk 

op kennisverwerving door middel van ICT, terwijl de ‘vernieuwende’ scholen zich in de 

eerste plaats richtten op de ontwikkeling van vaardigheden, zoals leren leren, 

zelfstandig informatie zoeken en verwerken, en het omgaan met audiovisuele 

apparatuur. In het geval van zelfstandig leren lag bij de ‘traditionele’ scholen de nadruk 

op het uitvoeren van leertaken met minder begeleiding van de leerkracht, terwijl de 

‘vernieuwende’ scholen ICT inzetten om leerlingen meer zeggenschap te geven over de 

inhoud van hun leeractiviteiten. Differentiatie met behulp van ICT tot slot werd op de 

‘traditionele’ scholen ingevuld als het tegemoet komen aan cognitieve verschillen tussen 

leerlingen, terwijl het op de ‘vernieuwende’ scholen eerder de vorm kreeg van 

differentiatie naar leerstijl en persoonlijke interesses van leerlingen. 
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Op grond van deze bevindingen concluderen we dat de ICT-middelen, activiteiten en 

doelen de twee onderwijsconcepten weerspiegelden die de scholen van elkaar 

onderscheidden. De studie liet daarnaast zien dat de ‘traditionele’ scholen minder 

complex ICT-gebruik ontwikkelden, dat relatief gemakkelijk te implementeren was, 

terwijl de ‘vernieuwende’ scholen complexer ICT-gebruik ontwikkelden en meer 

moeite hadden met de implementatie. Dit punt is verder onderzocht in de derde en 

vierde studie. 

 

Eerst zoomden we in de tweede studie (hoofdstuk 3) verder in op het interactieve 

gebruik van het digitale schoolbord. Beide schooltypen gebruikten dit middel, zoals de 

eerste studie liet zien. Een onderscheid tussen de schooltypen was de mate waarin 

leerlingen een actieve rol kregen toebedeeld in hun leerproces. We verwachtten dat dit 

onderscheid ook terug te zien zou zijn in het interactieve gebruik van het digitale bord. 

Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: Welke typen interactiviteit ondersteunt het 

digitale schoolbord in ‘traditionele’ en ‘vernieuwende’ scholen die hun ICT-gebruik 

conceptgeleid ontwikkelen? 

Daartoe is in deze studie het interactieve gebruik van het digitale bord in twee 

‘traditionele’ en twee ‘vernieuwende’ scholen onderzocht. Van drie lessen per 

schooltype zijn video-observaties geanalyseerd. De studie richtte zich op interacties 

tussen leerkracht, leerlingen en het digitale bord in klassikale lessen. Dit soort 

interacties kwam namelijk het meeste voor in de geobserveerde lessen met het digitale 

bord. In de analyse werd onderscheid gemaakt tussen de bediening van het bord, de 

controle over de inhoud op het bord en het type dialoog rondom het gebruik van het 

bord. 

In de lessen op de ‘traditionele’ scholen zagen we in de meeste geanalyseerde 

fragmenten de leerkracht het bord bedienen en de inhoud op het bord bepalen. Dit ging 

in de meeste gevallen samen met een dialoog die gericht was op kennisoverdracht. Maar 

ook meer ‘vernieuwende’ interactiepatronen kwamen voor, met een meer actieve rol 

voor de leerling. Op de ‘vernieuwende’ scholen had de leerling in de meeste fragmenten 

weliswaar een meer actieve rol als het ging om de inhoud op het bord, maar was de 

leerkracht meestal degene die het bord bediende. De dialoog was in de meeste gevallen 
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gericht op kennisconstructie. We concluderen daarom dat er in de lessen met het digitale 

bord weliswaar interactiepatronen te zien waren die passen bij het onderwijsconcept van 

de school, maar dat met name de rol van de leerling niet altijd overeen kwam met wat 

op basis van het onderwijsconcept van de school te verwachten was.  

 

In de studies in deel II van dit proefschrift verschoof de aandacht naar de integratie van 

het ontwikkelde ICT-gebruik, dat wil zeggen de mate waarin het ontwikkelde ICT-

gebruik een integraal onderdeel werd van de lespraktijk van de betrokken leerkrachten. 

Een veel gebruikte indicator van ICT-integratie is de kwantiteit van ICT-gebruik, zoals 

het aantal beschikbare computers per leerling of de frequentie waarmee ICT-middelen 

worden gebruikt. In een kwantitatieve meting van ICT-integratie worden hogere 

frequenties doorgaans geassocieerd met hogere niveaus van integratie (Mueller, Wood, 

Willoughby, Ross & Specht, 2008; Tondeur, Hermans, van Braak & Valcke, 2008). 

Maar er zijn ook studies waarin ICT-integratie meer kwalitatief wordt gedefinieerd en 

waarin de focus ligt op de didactische aanpak die met ICT wordt ondersteund. Een deel 

van deze studies impliceert dat ICT alleen als geïntegreerd kan worden beschouwd als 

het een innovatief, constructivistisch onderwijsconcept ondersteunt (Lim, 2007; Mueller 

et al., 2008 Sandholtz, Ringstaff, &Dwyer, 1997). Een conceptgeleide aanpak van 

ontwikkeling van ICT-gebruik vraagt echter een kwalitatieve definitie van ICT-

integratie die ruimte geeft aan een variatie aan onderwijsconcepten. De studies in deel II 

richtten zich daarom op de mate waarin de leerkrachten het ICT-gebruik zelf ervoeren 

als geïntegreerd in hun handelen, ongeacht het onderwijsconcept dat met dit ICT-

gebruik werd ondersteund. 

Om deze integratie te beschrijven hielden we in de loop van het project op alle vijf de 

scholen drie focusgroepinterviews met leerkrachten die betrokken waren bij het project. 

Op twee scholen, een ‘traditionele’ school en een ‘vernieuwende’ school, werd een jaar 

na afloop van het project nog een vierde interview gehouden. De focusgroepen 

bestonden uit twee tot acht leerkrachten per school, afhankelijk van het aantal 

leerkrachten dat op de school betrokken was bij het ontwikkelen en/of uitvoeren van de 

leerarrangementen. 
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Uit de studies in deel I concludeerden we dat conceptgeleide ontwikkeling leidde tot 

conceptspecifieke verschillen in ICT-gebruik. Om te onderzoeken of deze aanpak ook 

zou leiden tot conceptspecifieke verschillen in de integratie van het ontwikkelde ICT-

gebruik formuleerden we de volgende onderzoeksvraag voor de derde studie 

(hoofdstuk 4): Hoe kan de bereikte integratie van ICT-gebruik in ‘traditionele’ en 

‘vernieuwende’ scholen die hun ICT-gebruik conceptgeleid ontwikkelen 

gekarakteriseerd worden in kwantitatieve en in kwalitatieve termen? 

In deze studie onderzochten we de integratie van het ontwikkelde ICT-gebruik in het 

handelen van de deelnemende leerkrachten in de vijf scholen. Voor de kwantitatieve 

meting van de integratie maakten we gebruik van beschrijvende data over alle zeventien 

gerealiseerde leerarrangementen. De resultaten laten in de ‘traditionele’ scholen een 

kleinere variatie aan ICT-middelen per leerarrangement zien dan in de ‘vernieuwende’ 

scholen. Het aantal computers dat per klas beschikbaar was voor de verschillende 

leerarrangementen verschilde wel per school, maar niet per schooltype. Op de 

‘traditionele’ scholen werden iets meer leerarrangementen beëindigd of gedeeltelijk 

beëindigd voor het einde van het project. Voor de kwalitatieve meting van de integratie 

keken we naar de ervaren waarde van het ICT-gebruik, zoals uitgedrukt door de 

leerkrachten in de focusgroepinterviews gedurende het project. Op alle vijf de scholen 

werd het meeste ICT-gebruik in de leerarrangementen over het algemeen ervaren als 

‘gewoon’ of ‘vanzelfsprekend’ en vaak ook als ‘onmisbaar’. Dit had zowel betrekking 

op specifieke middelen, zoals het digitale schoolbord, als op het ICT-gebruik in het 

algemeen. In alle vijf de scholen verving een deel van de nieuwe ICT-middelen 

bestaande materialen, terwijl andere ICT-middelen een toevoeging waren op de 

bestaande materialen en middelen. 

Deze bevindingen duiden erop dat de conceptgeleide aanpak zowel in kwantitatieve als 

in kwalitatieve termen ICT-integratie in het handelen van de leerkracht kan bevorderen 

in scholen met verschillende onderwijsconcepten. Er kwamen uit deze studie geen 

duidelijke conceptspecifieke verschillen in integratie naar voren. 

 

Om van een innovatie te kunnen spreken, moet deze over een langere periode worden 

voortgezet (Jerald, 2005; Waslander, 2007). Daarom zijn we een jaar na afloop van het 
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project teruggegaan naar een ‘traditionele’ en een ‘vernieuwende’ school voor een 

laatste focusgroepinterview. Voor de vierde studie (hoofdstuk 5) formuleerden we twee 

onderzoeksvragen. Eerst onderzochten we: Welk ICT-gebruik dat tijdens het project 

werd ontwikkeld was nog zichtbaar in de school? Dit aspect van duurzame integratie 

duidden we aan met de term ‘longevity’. Daarna onderzochten we of het ICT-gebruik 

verder werd ontwikkeld in het jaar na afloop van het project en zo ja: hoe. Dit aspect 

duidden we aan als ‘progressieve integratie’. 

Uit de focusgroepinterviews kwam naar voren dat in termen van zowel ‘longevity’ als 

progressieve integratie het ICT-gebruik in de leerarrangementen op de ‘vernieuwende’ 

school meer duurzaam was dan op de ‘traditionele’ school. Op de ‘traditionele’ school 

was één leerarrangement helemaal beëindigd en in een arrangement dat gedeeltelijk was 

beëindigd was het verdwenen element niet vervangen door iets nieuws. Op de 

‘vernieuwende’ school waren geen leerarrangementen geheel of gedeeltelijk beëindigd 

zonder dat er nieuw ICT-gebruik voor in de plaats kwam. Op deze school waren 

bovendien wel leerarrangementen verder ontwikkeld, terwijl dit op de ‘traditionele’ 

school niet was gebeurd. Op de ‘traditionele’ school gaven de leerkrachten ook niet aan 

dat zij specifieke plannen hadden om hun ICT-gebruik verder te ontwikkelen. Op de 

‘vernieuwende’ school hadden de leerkrachten de neiging om voortdurend te zoeken 

naar nieuwe manieren om hun onderwijs te verbeteren met behulp van ICT. De verdere 

ontwikkeling van het ICT-gebruik leek op deze school een integraal onderdeel te zijn 

van de onderwijsontwikkeling. 

 

Reflectie op de bevindingen en conclusies 

 

In deze paragraaf bespreken we de theoretische en praktische betekenis van de studies 

in dit proefschrift, alsook de beperkingen ervan en suggesties voor verder onderzoek. 

 

Theoretische bijdragen 

 

De besproken onderzoeksresultaten dragen op verschillende manieren bij aan de 

bestaande theorie over de ontwikkeling en integratie van ICT-gebruik in de klas. De 
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studies laten zien dat conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik in scholen met 

verschillende onderwijsconcepten kan leiden tot de ontwikkeling van duidelijk te 

onderscheiden typen ICT-gebruik. We ontwikkelden daartoe analysemodellen die het 

mogelijk maakten om het op de scholen ontwikkelde ICT-gebruik in detail te 

bestuderen. De analyse van het ICT-gebruik in termen van middelen, activiteiten en 

doelen in de eerste studie maakte het mogelijk om subtiele verschillen te identificeren in 

de manieren waarop ICT wordt toegepast in de verschillende schooltypen. Op 

vergelijkbare wijze gaf de tweede studie een gedetailleerd beeld van verschillen in de 

interacties rondom het digitale bord door onderscheid te maken tussen verschillende 

aspecten van interactiviteit: de bediening van het bord, de controle over de inhoud op 

het bord en de dialogen in de klas. Deze analysemodellen dragen zo bij aan een beter 

begrip van de relatie tussen onderwijsconcept en ICT-gebruik (Ertmer, 2005; Hermans 

et al., 2008; Zhao et al., 2002). 

De studies in deel II dragen op hun beurt vooral bij aan de literatuur over de integratie 

van ICT-gebruik. De bevindingen van de derde en vierde studie suggereren dat de 

conceptgeleide aanpak inderdaad kan leiden tot geïntegreerd ICT-gebruik in scholen 

met verschillende concepten. Dit ondersteunt eerdere bevindingen dat een ICT-

innovatie meer kans van slagen heeft als deze aansluit bij het onderwijsconcept van de 

school; dit bevordert dat het ICT-gebruik geïntegreerd raakt (Zhao et al., 2002) en dat 

de integratie ook duurzaam is (Datnow, 2005; Jerald, 2005). Wanneer een bepaalde 

vorm van ICT-gebruik wordt beëindigd, blijkt het zinvol te zijn om ook te onderzoeken 

waarom dat het geval is en of deze is vervangen door iets waarmee hetzelfde doel wordt 

nagestreefd. Dan wordt niet meer alleen onderzocht of een specifieke innovatie 

duurzaam geïntegreerd raakt, maar ook of de intentie om te innoveren duurzaam blijkt 

te zijn. Tot slot liet de derde studie zien dat de beperkte bewegingsvrijheid die 

leerkrachten in een sterk methodegestuurd curriculum hebben een factor is die de 

progressieve integratie van ICT-gebruik kan beperken. In een ‘traditionele’ school met 

een sterk voorgestructureerd curriculum is er weinig tijd en ruimte voor de leerkrachten 

om leerarrangementen verder te ontwikkelen en voor de professionele ontwikkeling die 

dat van hen vraagt (Huizinga, Handelzalts, Nieveen, & Voogt, 2014). 
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Implicaties voor de onderwijspraktijk 

 

De vier uitgevoerde studies hebben verschillende implicaties voor de onderwijspraktijk. 

Onze conclusies laten zien dat conceptgeleide ontwikkeling een veelbelovende aanpak 

is voor het ontwikkelen en integreren van concept-specifiek ICT-gebruik. Met name de 

studies in deel I bieden gedetailleerde voorbeelden van hoe deze aanpak eruit kan zien 

en wat voor concept-specifieke vormen van ICT-gebruik deze kan opleveren. De 

verschillende manieren waarop op het eerste gezicht vergelijkbare doelen met ICT-

gebruik kunnen worden ingevuld, afhankelijk van de achterliggende onderwijsvisie, zijn 

belangrijk om in het oog te houden wanneer ICT-ondersteunde leeractiviteiten worden 

ontworpen. Dit kan leerkrachten helpen meer bewuste keuzes te maken in de doelen die 

ze met hun ICT-gebruik willen nastreven en de manier waarop ze dat willen gaan doen. 

Dit is een aspect dat ook aandacht vereist in de lerarenopleidingen (Tondeur, van Braak, 

Sang, Voogt, Fisser, & Ottenbreit-Leftwich, 2011; Uerz, Kral, & de Ries, 2014).  

Tot slot bevestigen de studies dat een positieve houding van de betrokken leerkrachten 

ten opzichte van onderwijsinnovatie van belang van is voor het verder ontwikkelen van 

hun ICT-gebruik. Dit houdt in dat er in een innovatietraject ook aandacht nodig is voor 

de innovatieve houding van leerkrachten. Bovendien hebben leerkrachten tijd nodig om 

hun ICT-gebruik te kunnen blijven ontwikkelen. Dit kan met name voor scholen met 

een ‘traditioneel’ onderwijsconcept een uitdaging zijn.  

 

Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 

 

In alle vier de studies onderzochten we maximaal vijf scholen. Deze relatief kleine 

schaal gaf ons de gelegenheid om de ontwikkelde leerarrangementen en hun integratie 

in het handelen van de leerkrachten in detail te bestuderen. Echter, om deze bevindingen 

te verifiëren en te kunnen generaliseren zijn grootschaliger studies nodig met een groter 

aantal scholen en een grotere variatie in onderwijsconcepten. Met betrekking tot de 

duurzame integratie is een beperking dat we deze maar op twee scholen hebben 

onderzocht en alleen hebben gemeten vanuit het perspectief van de leerkracht. Dit 

aspect van integratie van ICT-gebruik dat conceptgeleid is ontwikkeld verdient ook 
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zeker aandacht in grootschaliger vervolgonderzoek, waarbij dan ook vanuit andere 

perspectieven wordt gekeken. Verder is in deze studies niet gekeken naar de kwaliteit 

van het ontwikkelde ICT-rijke onderwijs. Meer onderzoek is nodig om te onderzoeken 

in hoeverre conceptgeleid ontwikkeld ICT-gebruik daadwerkelijk de onderwijspraktijk 

en uiteindelijk ook de leerprocessen en -resultaten van leerlingen op de betrokken 

scholen verbetert. Ook is het de moeite waard om nader te onderzoeken onder welke 

omstandigheden een conceptgeleide aanpak leidt tot duurzaam geïntegreerd ICT-

gebruik. Niet alle factoren die van invloed zijn op het verloop van een innovatie konden 

worden meegenomen in deze studies, zoals de visie en overtuigingen van leerkrachten 

voorafgaand aan hun deelname aan het project, mogelijke spanningen binnen de 

leerkrachtenteams en de rol van de schoolleiders (Geijsel, Sleegers, Stoel, & Krüger, 

2009; Huizinga et al., 2014; Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma, & Geijsel, 2011). Nader 

onderzoek is daarom nodig om ook aan deze factoren aandacht te besteden in de context 

van conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik. Tot slot vergt op scholen met een 

traditioneel onderwijsconcept de beperkte ruimte van leerkrachten voor 

onderwijsontwikkeling aandacht in vervolgstudies. Het is de moeite waard om nader 

onderzoek te richten op de uitdaging die conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik 

voor dit type scholen betekent. 

 

Algemene conclusie 

 

In de vier hier gepresenteerde studies onderzochten we het ICT-gebruik dat 

conceptgeleid werd ontwikkeld op vijf basisscholen en de integratie hiervan in het 

handelen van de betrokken leerkrachten. De studies hebben laten zien dat 

conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik op scholen kan leiden tot ICT-gebruik dat 

duidelijk varieert, afhankelijk van het onderwijsconcept van de school. Deze aanpak 

droeg er op de onderzochte scholen bovendien aan bij dat dit ICT-gebruik geïntegreerd 

raakte in het handelen van de betrokken leerkrachten, hoewel dit niet per definitie een 

duurzame integratie bleek te zijn. We concluderen daarom dat dit een veelbelovende 

aanpak is die kan helpen om de kloof te overbruggen tussen de belofte van ICT voor het 

onderwijs en de realisatie hiervan in de praktijk. Nader onderzoek is nodig om meer 
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zicht te krijgen in de condities die bijdragen aan duurzame integratie van ICT-gebruik 

op verschillende typen scholen, en hoe scholen hierbij maximaal profijt kunnen hebben 

van conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik. 
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