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Niet meer maar beter gebruik van onderwijs-

technologie na de crisis 

 

Maken we goed gebruik van de meerwaarde van Onderwijstechnologie in 

het Hoger Onderwijs? Er wordt momenteel veel gediscussieerd over de 

vraag of we het online onderwijs net zo goed kunnen maken als het offline 

onderwijs. Waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben is hoe we 

slim gebruik kunnen gaan maken van de meerwaarde van digitale en 

online elementen in ons onderwijs. Onderzoek laat namelijk zien dat de 

vergelijking van online met offline onderwijs juist onderwijsinnovatie 

ontmoedigt en daarmee ook niet tot beter online onderwijs leidt (Swan, 

2003).  

 

Hoewel de urgentie om onderwijstechnologie in te zetten op het moment sterk ervaren wordt (blog: Gaan 

docenten na de crisis meer onderwijstechnologie gebruiken?), en het lijkt alsof bestaande drempels nu 

versneld weggenomen (kunnen) worden, wordt het volledige potentieel van het online paradigma op de 

manier waarop we nu bezig zijn niet herkend. Experts op het gebied van Blended Learning zijn het erover 

eens: er vindt voornamelijk substitutie plaats (zie: SAMR model) wanneer offline onderwijs zo direct 

mogelijk vertaald wordt naar een online variant. 

 

Maar er is ook reden voor optimisme want er zijn genoeg lichtpunten waarop na de crisis verder gebouwd 

kan worden. Er is sinds het begin van de crisis voldoende tijd verstreken om ons succes(jes) te laten 

ervaren bij het lesgeven op afstand. Bijvoorbeeld de noodzaak om gebruik te maken van sociale media 

heeft docenten laten ervaren dat je ook op afstand samen dingen kunnen leren en voor elkaar kunt krijgen. 

Collegiale consultatie online en instelling overstijgende samenwerking en kennisdeling zijn twee mooie 

voorbeelden van wat mogelijk is in tijden van crisis. Deze ervaring zouden we om kunnen zetten door 

sociale media vanaf nu ook meer voor ons onderwijs in te zetten. Natuurlijk missen we de interacties die 

we normaal gesproken in het klaslokaal hebben en het is best een uitdaging om online samenwerkend 

leren goed vorm te geven, maar de aandacht die het sociale aspect van leren krijgt in de huidige crisis is 

meegenomen. Onderzoek laat zien dat online samenwerken veel kan bijdragen aan het leereffect bij 

studenten (b.v. Chen, Wang, Kirschner & Tsai, 2018; Croxton, 2014).  

 

Vernieuwers op het gebied van digitale didactiek verheugen zich over de hoeveelheid vragen die nu 

loskomt bij instellingen en docenten. Zo kunnen we bijdragen aan een vraaggestuurde ontwikkeling. Het 

is natuurlijk ook het geval dat de ontwikkeling richting meer online of blended onderwijs momenteel meer 

zelfsturend tot stand komt, juist omdat er weinig sturing voorhanden is. Zo leidt de (tijdelijke) afwezigheid 

van controle op software die nu door docenten uitgeprobeerd wordt tot vernieuwing in de 

onderwijspraktijk, maar natuurlijk ook tot negatieve zij-effecten (gratis aanbiedingen die aflopen waardoor 

onderwijsonderdelen niet meer beschikbaar zijn, overtredingen van AVG regels, etc.). De meeste 

instellingen voor Hoger Onderwijs in Nederland laten momenteel zien dat ze nog maar een lage mate van 

voorbereid zijn (zie EMBED model), en er moeten nog veel condities geschapen worden en strategieën 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/gaan-docenten-na-de-crisis-meer-onderwijstech/bf28cbbb-401b-4951-9031-146e0a5e0097/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/gaan-docenten-na-de-crisis-meer-onderwijstech/bf28cbbb-401b-4951-9031-146e0a5e0097/
http://www.te-learning.nl/blog/samr-model-via-video-uitgelegd/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/het-utopia-van-de-online-docent/ae96e6c7-2d78-4c77-879a-1f47acc27405/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/het-utopia-van-de-online-docent/ae96e6c7-2d78-4c77-879a-1f47acc27405/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/best-practices-voor-collegiale-consultatie-on/5dff7669-3210-4965-9739-4b619956d1e9/
https://communities.surf.nl/group/59
https://www.slideshare.net/EADTU/european-maturity-model-for-blended-education
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ingezet worden voor een goede implementatie van blended learning. Blended onderwijs aanbieden houdt 

in dat een Hoger Onderwijsinstelling een goed onderbouwd beleid voert en de juiste condities creëert 

waarbinnen de docent, goed gefaciliteerd, zijn onderwijs kan ontwerpen op zo’n manier dat de student 

binnen een doelbewuste en geïntegreerde combinatie van fysieke (face-to-face) en online activiteiten 

optimaal kan leren. Instellingen maken momenteel wel belangrijke stappen in die richting. 

 

Wat helaas minder bemoedigend is, is het breed verspreide idee dat online onderwijs de didactische 

praktijk verarmt. Een groot deel van de docenten ziet niet in dat de ‘samenwerking’ met technologie ook 

voor hen meerwaarde kan creëren. Zij hebben dit zelf niet zo ervaren. Wellicht komt dit omdat de huidige 

werkwijze nogal technologie gedreven is; door de snelle omslag die we hebben moeten maken stond de 

technologie die ons in staat zou stellen op afstand les te geven centraal. Een andere belangrijke reden is 

dat er te weinig tijd was om op een evidence-informed manier te werken aan de onderwijsvernieuwing die 

plaats moest vinden. 

 

Onderzoekers op het gebied van online leren zien dit zeker niet als een gewenste situatie; wat je didactisch 

met de technologie wilt doen en doet maakt het verschil. Het is niet verstandig om maar te gebruiken wat 

er voorhanden is voordat er nagedacht is over een goed onderwijsontwerp. Tegelijk zijn er veel 

mogelijkheden waarvan niet optimaal gebruik gemaakt wordt door het ontbreken van kennis en kunde. 

Het meenemen van bestaande kennis uit onderzoek is van groot belang als we onderwijskwaliteit willen 

blijven leveren. Daarnaast is de praktijk van blended onderwijs op veel punten nog niet voldoende 

ontwikkeld om aannames te doen over de meerwaarde van het inzetten van onderwijstechnologie zonder 

deze ook zelf te onderzoeken in de eigen praktijk. 

 

Kennis over blended didactiek en pedagogiek zou centraal moeten staan 

We hebben door de crisis gegrepen naar de beschikbare software en zijn die zo goed en zo kwaad als het 

kon gaan inzetten voor onderwijs. Het is nu echter tijd om weer vanuit de didactiek en pedagogiek na te 

denken over hoe we ons onderwijs online het beste kunnen vormgeven. En dan meer specifiek dat we 

goed kijken naar wat onderzoek naar online en blended onderwijs aan resultaten laat zien.  

 

De crisis, en het grote aandeel dat digitale didactiek momenteel heeft in ons onderwijs, leidt bijvoorbeeld 

tot hernieuwde aandacht voor het vormgeven aan studentevaluaties, zodat docenten inzicht krijgen in wat 

beter kan en studenten beter ondersteund kunnen worden.  

 

Een focus op ‘actionable insights’ die via technologie op te halen zijn (door middel van student response 

tools, online cursusevaluaties, studiedata en learning analytics), kan ook in de nabije toekomst leiden tot 

vernieuwde kwaliteitsprocessen als blended learning een vaste plek heeft ingenomen in ons onderwijs.  

 

Daarnaast zal er meer gebruik gemaakt gaan worden van kennis uit wetenschappelijk onderzoek naar 

digitale didactiek. De bekende principes van goede didactiek en pedagogiek gaan veelal prima op in online 

leeromgevingen, maar uitgevoerd via een ander medium krijgen deze principes wel een andere vorm en 

uitwerking.  

 

https://versnellingsplan.nl/actueel/evidence-informed-innoveren-met-good-practices/
https://versnellingsplan.nl/publicatie/folder-zone-studiedata/
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Het ligt buiten de scope van dit essay om een overzicht te verschaffen van relevante wetenschappelijke 

literatuur, maar hier onder wordt kort aangegeven waarop gelet kan worden bij het ontwerpen van digitale 

leerarrangementen, met daarbij een aantal studies ter illustratie.  

 

Gebruik maken van digitale leermiddelen en materialen: 

Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en die worden met open armen ontvangen. Zo is er een enorme groei 

op het gebied van open leermateriaal. Binnen vakcommunities en zeker ook op het wereldwijde web zijn 

prachtige leermaterialen te vinden die elders door inhoudelijke en didactische experts zijn gecreëerd. Het 

samenstellen en vormgeven van digitaal leermateriaal kan veel tijd kosten, dus hergebruiken wat anderen 

gefabriceerd hebben levert winst op. Het ontwerpen van onderwijs zal steeds meer plaats gaan vinden 

met gebruik van digitale leermiddelen en materialen (Open Educational 

Resources), en ook zelfontworpen digitaal materiaal (Draus, Curran & Trempus, 

2014). Docenten zullen hierbij meer gaan nadenken over hoe zij daaromheen 

effectieve opdrachten en leeractiviteiten kunnen ontwerpen, die met 

leertechnologie zijn vormgegeven. Het raadplegen van onderzoek dat is gedaan 

naar het inbedden van meer ‘open’ praktijken kan bijdragen aan een betere 

manier van vormgeven aan, onder andere, digitale leermiddelen (b.v. Ehlers, 

2011; Paskevicius, 2017; Annand, & Jensen, 2017; Koseoglu, & Bozkurt, 2018). 

 

Online instructie: 

Online instructie zal onder andere worden gegeven met digitale whiteboards 

(Fiorella, Gainer & Mayer, 2018) en interactieve kennisclips, waarbij rekening 

gehouden wordt met bepaalde principes die optimaal gebruik van de media 

ondersteunen (lees over Mayer’s Multimedia principes in deze blog van Wilfred 

Rubens). Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe, digitale, manieren om 

voorbeelden te illustreren en vaardigheden te modeleren. 

 

 

Rekening houden met relevante student-kenmerken online: 

In de online leeromgeving blijft het heel belangrijk rekening te houden met 

relevante student-kenmerken. Soms spelen andere student-kenmerken een rol 

dan in de fysieke leeromgeving (bijvoorbeeld de digitale vaardigheid van je 

studenten, of verschillen in attitudes ten opzichte van digitale onderwijskundige 

interventies zoals het competitie-element in serious games (b.v. Riemer & 

Schrader, 2015)). Online algoritmen kunnen helpen om het onderwijs meer te 

personaliseren op basis van bepaalde student-variabelen, zoals voorkennis, 

competentie-niveau, of interesse. Waar de docent voorheen zijn didactiek probeerde aan te passen op 

bepaalde student-kenmerken kan de technologie sommige beslissingen (met betrekking tot welke 

didactische interventie nodig is, of welke stof het beste aangeboden kan worden) uit handen gaan nemen. 

Ons onderwijs kan ook meer geflexibiliseerd worden op dimensies zoals tempo, tijd, plaats, inhoud of 

niveau. 

 

https://versnellingsplan.nl/zones/digitale-leermaterialen/
https://tools.avans.nl/tools/feedbackfruits
https://www.te-learning.nl/blog/combineer-woord-en-beeld-wijze-lessen/
https://communities.surf.nl/artikel/online-vaardigheden-leren-6-chemische-structuren-in-3d-bekijken-hoe-doe-je-dat
https://versnellingsplan.nl/publicatie/flyer-zone-flexibilisering/
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Online leeractiviteiten ondersteunen: 

Het ondersteunen en begeleiden van online leeractiviteiten vergt ook andere 

competenties, zoals bijvoorbeeld het aanmaken van breakout rooms voor 

groepswerk, of het modereren van online discussies. Traditionele opdrachten 

kunnen versterkt worden wanneer ze worden aangeboden in een online format 

(Lakshminarayanan, Best, & Poulakidas, 2019). Naast het laaghangende fruit, 

zoals het inzetten van kennisclips en oefensoftware, zijn er online veel manieren 

om meerwaarde te halen uit de interacties tussen en met studenten. We kennen 

ondertussen allemaal wel de zogenaamde ‘student-response tools’ waarmee je een grote groep studenten 

een vraag kan voorleggen en je in één keer een overzicht hebt van hoe je ‘klas’ in een bepaald onderwerp 

staat. Dit soort instrumenten kunnen ingezet worden om voorkennis vast te stellen en te activeren (zodat 

je je les op het niveau van je klas kan aanpassen), of om tussentijds begrip te checken. Ook kunnen ze 

ingezet worden om met zogenaamde ‘exit tickets’ aan het einde van de les korte vragen voor te leggen 

over wat de studenten uit de les meenemen en of er nog tips en tops zijn. 

 

Ondersteunen van actieve leer- en studiestrategieën: 

Omdat het toepassen van actieve leerstrategieën van groot belang is bij online 

onderwijs zullen docenten aandacht moeten besteden aan het ondersteunen 

van de ontwikkeling van deze strategieën. Zelfsturing en zelfregulerende 

vaardigheden zijn van groot belang bij online en blended onderwijs. Ook het 

inzetten van ’nudging’ kan studenten ondersteunen (Weijers, de Koning, & 

Paas, 2020).  

 

 

Creëren van een positief en inclusief online/blended leerklimaat: 

Net als in een fysiek klaslokaal is het online van groot belang dat de docent 

zorgt dat er een positief en inclusief online leerklimaat ontstaat. Zo staat de 

relatie tussen student en docent ook online heel centraal, maar wordt er op 

een andere manier gewerkt aan de ‘social presence’ van de docent (Garrison, 

2007) en zijn er online andere manieren van interactie mogelijk met 

studenten dan offline. Ook is het een stuk makkelijker om studenten de 

mogelijkheid te bieden iets van hun eigen denkproces te laten zien door ze 

bijvoorbeeld te vragen hun scherm(en) te delen en hún uitwerking van een 

opdracht te laten zien.  

 

https://xerte.talnet.nl/play.php?template_id=1176#page1
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/online-discussieren-op-een-forum/
https://digitaledidactiek.zuyd.nl/category/voorkennis-activeren/
https://www.vernieuwenderwijs.nl/sluit-je-les-af-met-een-exit-ticket/
https://communities.surf.nl/artikel/terugblik-wat-doet-online-onderwijs-met-de-zelfregulatie-van-de-student
https://communities.surf.nl/artikel/terugblik-wat-doet-online-onderwijs-met-de-zelfregulatie-van-de-student
https://communities.surf.nl/artikel/thema-inclusief-online-onderwijs
https://educationalist.substack.com/p/are-you-really-there
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Samenwerken met technologie 

Wanneer daarnaar gevraagd wordt weten docenten best goed aan welke eisen 

technologie moet voldoen om hen te motiveren ermee te werken (Schulz, 

Isabwe & Reichert, 2015). De algemene gebruiksvriendelijkheid, 

aanpasbaarheid, interactie-mogelijkheden, en de mate waarin de 

programma’s voldoen aan vereisten voor het leren van studenten vallen 

hieronder. Goed gebruik van onderwijstechnologie vereist echter inbedding in 

de pedagogische en didactische aanpak van de docent. Intelligente tutoring 

systemen kunnen heel wat werk van docenten overnemen, en worden ingezet 

om adaptieve leerpaden te ondersteunen. Vooral in goed gedefinieerde, hiërarchische, kennis-domeinen 

zoals wiskunde worden deze effectief toegepast. Een recente review (Escueta, Quan, Nickow, & 

Oreopoulos, 2017) van dit soort toepassingen wijst er echter wel op dat er nog maar weinig bekend is 

over de interactie tussen dit soort ‘computer assisted learning’ programma’s en het didactisch handelen 

van de docent. Veel docenten zitten niet persé op evidentie te wachten over hoe hun werk overgenomen 

kan worden door computerprogramma’s, maar wanneer de meerwaarde ervan aangetoond wordt en het 

evident is hoe het hun manier van lesgeven kan verrijken of zelfs verbeteren dan valt het voorstel om 

onderwijstechnologie te integreren al veel beter.  

 

We hebben voorbeelden nodig van de manier waarop docenten de meest belovende digitale 

leertechnologie inzetten, voorbeelden waarin zichtbaar is óf en hoe het leerproces transformeert. Hierbij 

is onderzoek nodig naar de waardering onder docenten wanneer onderwijstechnologie taken van hen 

overneemt. We hebben ook zeker nog meer verkennend onderzoek nodig naar echt vernieuwende vormen 

van leren met technologie (zoals mobiel leren, leren met behulp van AR en VR, en leren binnen responsieve 

en adaptieve leeromgevingen). We moeten nog een beter beeld krijgen niet alleen van student-voorkeuren 

(betrokkenheid bij online leren, tevredenheid, ingeschatte leereffect) maar zeker ook van de 

consequenties van keuzes en voorkeuren op hun studievoortgang (werkelijke effect (bijvoorbeeld Croxton, 

2014)).  

 

Blik naar de toekomst 

Er is momenteel veel vraag naar goede voorbeelden van de inzet van onderwijstechnologie in het Hoger 

Onderwijs. Hoewel er hier en daar best aandacht besteed wordt aan het gebruik van gedegen bewijs uit 

(of door) onderzoek bij onderwijsvernieuwing is het in de praktijk ook bewezen dat docenten liefst afgaan 

op aanbevelingen van collega’s en lokale goede voorbeelden of pilots (Ross, & Morrison, 2020) in plaats 

van onderzoek te raadpleegen. De rol van onderzoek bij de integratie van onderwijstechnologie moet 

versterkt worden in de nabije toekomst. Er zijn reeds mooie initiatieven om de samenwerking met 

onderwijstechnologie (EdTech) te versterken, zodat er ook goed geluisterd kan worden naar wat het hoger 

onderwijs nodig heeft.  

 

Bij het zoeken naar manieren om de professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren kunnen 

evidence-based bouwstenen gebruikt worden. Werkplekleren is er daar één van, en dit zal goede 

ondersteuning vergen. In de publicatie van de Zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan 

Onderwijsinnovatie met ICT staat met betrekking tot de professionele identiteit van de docent het 

volgende “Docenten zouden regelmatig kritisch moeten reflecteren op hun eigen professionele identiteit. 

http://www.te-learning.nl/blog/adaptief-leren-in-de-praktijk
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131517302397
https://www.pnas.org/content/116/39/19251
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/hoe-kan-onderzoek-de-integratie-van-onderwijs/d868ead2-1633-4c3f-b91c-c5d30ef06d86/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/hoe-kan-onderzoek-de-integratie-van-onderwijs/d868ead2-1633-4c3f-b91c-c5d30ef06d86/
https://versnellingsplan.nl/zones/edtech/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/beste-technologie-ontwikkelaars-wat-heeft-het/74a41a28-14fc-4e8a-9760-566512f3961a/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/beste-technologie-ontwikkelaars-wat-heeft-het/74a41a28-14fc-4e8a-9760-566512f3961a/
https://versnellingsplan.nl/publicatie/literatuurverkenning-effectieve-docentprofessionalisering/
https://versnellingsplan.nl/publicatie/literatuurverkenning-effectieve-docentprofessionalisering/
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Deze bouwsteen is van specifiek belang voor het hoger onderwijs, omdat docenten in deze context [bij 

onderwijsinnovatie met ICT] vaak twee verschillende rollen (die van onderzoeker en docent) combineren”. 

Onderzoekend en ontwerpend leren (Kraaij, 2015) kan bijdragen aan beide rollen. Dit kan zorgen voor 

een betere onderbouwing van de aannames die docenten doen wanneer ze technologie willen inzetten om 

hun onderwijs te verbeteren of vernieuwen. Zo kunnen we na de crisis voortbouwen op de lichtpunten en 

niet persé méér maar ook beter gebruik gaan maken van onderwijs- en leertechnologie. 
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