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Inleiding

Inleiding
Informatietechnologie dringt steeds sneller en dieper door in de maatschappij.
De mogelijkheden van ICT groeien in een ongekend tempo. Dit heeft grote gevolgen
voor hoe mensen wonen, werken en leren. Niemand kan voorspellen hoe digitalisering
over tien jaar het hoger onderwijs zal hebben veranderd, maar we weten wel zeker
dat digitalisering een grote impact zal hebben1–3. De landelijke maatregelen die in het
voorjaar van 2020 getroffen zijn om de verspreiding van het coronavirus (veroorzaker van
Covid-19) tegen te gaan, hebben ervoor gezorgd dat hoger onderwijsinstellingen een
plotselinge transitie hebben moeten maken naar online onderwijs. Dat betekent dat veel
docenten ervaring hebben opgedaan met het inzetten van ICT in hun onderwijs en daardoor naar alle waarschijnlijkheid veel competenties hebben ontwikkeld. Het effect van
deze transitie op de uiteindelijke professionaliseringsbehoefte is nog lastig te voorspellen.
De verwachting is wel dat de urgentie voor professionalisering zal blijven.
Ook na het coronavirus is er meer dan ooit aandacht nodig voor de wijze waarop docenten
zich kunnen professionaliseren op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Op deze
manier kunnen we de versnelling die we in 2020 hebben doorgemaakt ook in de verdere
toekomst blijvend inbedden in het hoger onderwijs4,5. Onderwijsinnovatie met ICT is een
dubbele innovatie: professionals moeten nieuwe dingen gaan doen met nieuwe middelen.
Dat gaat verder dan het simpelweg vervangen van werkvormen en materialen door ICT-
middelen (substitutie). Het is een complex proces dat vraagt om een andere (diepere)
manier van leren waarin routines en onderliggende kennis en opvattingen expliciet worden
heroverwogen (modificatie en herformulering van het onderwijs).
Het faciliteren van professionalisering is een van de thema’s van het vierjarig Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT6. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de
Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF, waarin wordt gewerkt
aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs biedt. Er zijn drie ambities ten aanzien van onderwijsinnovatie met ICT:
1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
2. Flexibilisering van het onderwijs
3. Slimmer en beter leren met technologie
Het Versnellingsplan is opgedeeld in acht thematische zones en twee werkgroepen
(d.w.z. teams die bestaan uit vertegenwoordigers van instellingen in het hoger onderwijs)
die samen naar deze ambities toewerken. De zone Faciliteren en professionaliseren van
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Inleiding

docenten (hierna: Docentprofessionalisering) werkt toe naar een manier waarop instel-

sering9–11. Daarnaast is er in de wetenschappelijke literatuur op dit gebied steeds meer

lingen in hun organisatie docenten effectief kunnen faciliteren en professionaliseren op

aandacht voor onderwijsinnovatie met ICT en hoe docenten hierbij ondersteund kunnen

het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Instellingen kunnen op basis van de door de

worden12–17. Literatuur over de effectieve kenmerken van professionalisering in de hoger

zone ontwikkelde collectie van (bewezen) effectieve professionaliseringsstrategieën aan

onderwijscontext is schaars. Er zijn al helemaal weinig studies die alle drie de elementen

de slag met een verbetertraject om de gewenste versnelling op het gebied van onder-

combineren: 1) professionele ontwikkeling van docenten, 2) onderwijsinnovatie met ICT

wijsinnovatie met ICT binnen de eigen instelling te realiseren.

en 3) de context van het hoger onderwijs. Dit leidde binnen het Versnellingsplan tot de
volgende onderzoeksvraag:

De zone Docentprofessionalisering werkt aan vijf thema’s op sectorniveau, instellingsniveau en individueel niveau, die verbeeld zijn in een piramidemodel (zie Figuur 1). Een
van die thema’s is ‘Effectieve docentprofessionalisering’, waarbij de zone onderzoekt hoe

Welke elementen (bouwstenen) kunnen uit wetenschappelijke

professionalisering van docenten zo effectief mogelijk kan worden ingericht. Instellingen

literatuur en op basis van expertise uit de onderwijspraktijk worden

kunnen bij het vormgeven van het professionaliseringsbeleid en de -activiteiten op de

geïdentificeerd waar het gaat om het effectief professionaliseren

verworven inzichten voortbouwen.

van docenten in het hoger onderwijs ten aanzien van onderwijs
innovatie met ICT?

en

Sector
brede
verankering

Sectorniveau

door de literatuur en praktijk onderbouwde set van bouwstenen waarmee instellingen
effectieve docentprofessionalisering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT kunnen

do

el

Integrale
aanpak

en

De zone Docentprofessionalisering heeft onderzoek laten doen om te komen tot een

inrichten en evalueren. In fase 1 van het onderzoek is een eerste model18 ontwikkeld

V

is

ie

op basis van een literatuurverkenning en gesprekken met zes inhoudelijke experts
Instellingsniveau

Effectieve
docentprofessionalisering

(zie referentielijst). In dit model zijn bouwstenen opgenomen voor effectieve docent
professionalisering in het hoger onderwijs. Het model is gebruikt als basis voor een vervolg

Proeftuinen

Docentkenmerken

artikel over docentprofessionalisering tijdens de Covid-19-pandemie in de loop van 20205.

Goede
voorbeelden

Daarnaast is in diverse instellingen ervaring opgedaan met de werking van het model in
Individueel
niveau

de praktijk. Hieruit bleek dat er behoefte was aan een nadere definiëring van een deel
van de bouwstenen, om zo de praktische bruikbaarheid te vergroten. Daarom is in fase
2 van het onderzoek aanvullende literatuur9,11,19–29 gezocht om de definities van de bouw-

Figuur 1. Het piramidemodel van de Zone Faciliteren en professionaliseren van docenten.

stenen te verhelderen en waar mogelijk enkele bouwstenen samen te voegen. Dit heeft
geleid tot een tweede versie van het model, dat opnieuw voorgelegd is aan de betrokken
experts. Het huidige rapport (versie 2.0) vervangt de vorige versie. Dit heeft echter geen

Literatuurverkenning

nadelige gevolgen voor diegenen die versie 1.0 reeds in gebruik hebben genomen:

De laatste jaren is in alle onderwijssectoren veel onderzoek gedaan naar docentprofes-

het is vooral een aanvulling en herordening, maar de basis is hetzelfde gebleven.

sionalisering. Docentprofessionalisering wordt meestal omschreven als ‘systematische

6

pogingen om verandering teweeg te brengen in de manier van lesgeven van docenten,

Model voor effectieve docentprofessionalisering

in hun standpunten en ideeën, alsmede in de leerresultaten van studenten’7(p2). Daarbij is

In het model (Figuur 2) zijn drie domeinen van bouwstenen te onderscheiden: (1) ken-

het belangrijk om te benadrukken dat docenten mede-eigenaar zijn van hun professio-

merken van de professionalisering zelf (vorm/didactiek en inhoud), (2) docentkenmerken,

nele ontwikkeling en daarin ondersteund moeten worden door de organisatie8. Recente

en (3) de kenmerken van de organisatie. De domeinen in het model zijn gepositioneerd

studies identificeren verschillende effectieve componenten van docentprofessionali-

op basis van literatuur en gesprekken met experts.

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

7

Model voor effectieve docentprofessionalisering

De kenmerken van de organisatie staan onderin het model omdat zij een eerste vereiste
zijn voor effectieve professionalisering. Deze moeten idealiter op orde zijn om professionalisering effectief vorm te geven of moeten gaandeweg het traject mee worden ontwikkeld.
Dit domein correspondeert met het sector- en instellingsniveau van het piramidemodel
in Figuur 1. De docentkenmerken zijn in het midden van het model geplaatst omdat

Ke

van. Docentprofessionalisering blijkt effectiever als rekening wordt gehouden met de

Vorm/didactiek

■ Evidence-informed
■ Actief leren
aanpak
■ Samenwerkend leren ■ Gebruik van technologie
■ Doel helder formuleren ■ Ondersteuning van
■ Relateren aan de eigen experts

kenmerken en behoeften waarmee docenten binnenkomen, zodat maatwerk kan worden
geleverd. Daarom is het van belang om al bij de start van de professionalisering zicht te
hebben op deze kenmerken. Tegelijkertijd is het doel van de professionalisering vaak het

praktijk van docenten

ontwikkelen van diezelfde kenmerken, die daarna weer het vertrekpunt vormen voor een
volgend professionaliseringstraject. Docentkenmerken vormen daarmee een centrale

en

tk

m
en

e r ken

■ Langlopende en

doorlopende
professionalisering
■ Leren door te
experimenteren
met ICT

Inhoud

■ Vakinhoud
■ Vakdidactiek
■ Kennis van technologie
■ Ethiek

Do

niveau. De kenmerken van de professionalisering zelf worden bovenin het model

c

schakel in het gehele professionaliseringstraject. In het model is dit daarom weergegeven
als een oneindige lus. In Figuur 1 zijn de docentkenmerken zichtbaar op het individuele

g
rin

deze zowel het startpunt van de professionalisering zijn, als de inhoud en het doel daar-

n de profess
ion
n va
e
k
ali
er
se
m
n

geplaatst, omdat de professionalisering zowel rekening moeten houden met de docentkenmerken als met de kenmerken van de organisatie. We maken hierbij onderscheid in
kenmerken met betrekking tot de inhoud en kenmerken met betrekking tot de vorm.
Dit domein correspondeert met het instellingsniveau in het piramidemodel uit Figuur 1.
In het model is geprobeerd om een overlap van (kenmerken van) individuele bouwstenen

■ Individuele behoeftes

■ Motivatie
■ Professionele identiteit
■ Teacher beliefs
■ Ervaren autonomie

en interesses
■ Voorkennis
■ Self-efficacy
■ ICT-geletterdheid

te voorkomen, maar een bepaalde mate van overlap blijft onvermijdelijk. Dit komt omdat

ke

n

de verschillende bouwstenen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Het

er

is bijvoorbeeld belangrijk om een helder algemeen doel te hebben, maar ook om de

m

professionalisering af te stemmen op de behoeftes van de deelnemers en dus op hun
individuele doelen. Ook bouwstenen als vakinhoud en vakdidactiek zullen in de praktijk
moeilijk van elkaar te scheiden zijn.
In de volgende paragrafen bespreken we de verschillende domeinen uit Figuur 2,
waarbij we beginnen met de docentkenmerken. Daarna bespreken we de kenmerken
van de professionalisering zelf. Tot slot gaan we in op de kenmerken van de organisatie

■ Visie op onderwijs-

innovatie met ICT
■ Beleid van de
instelling
■ Cultuur om te leren
■ ICT-infrastructuur
■ Aanmoedigen en
stimuleren

Doc

■ Rolmodel
■ Leiderschap:

e

k
nt

en

faciliteren in tijd
en belonen

■ Ondersteuning

vanuit overheid

die als voorwaarde voor de professionalisering kunnen worden beschouwd.

ti

e

Ke

nm

erk

a
en van de org

sa
ni

Figuur 2. Model met bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering
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Docentkenmerken

Docentkenmerken
Het eerste domein, de docentkenmerken, heeft betrekking op de competenties van
docenten ten aanzien van de professionalisering in onderwijsinnovatie met ICT. Het gaat
hierbij dus niet om achtergrondkenmerken van docenten (zoals leeftijd of aantal jaren
werkervaring), maar om wat docenten vinden, kennen en kunnen. Het is belangrijk om in
het professionaliseringstraject aan te sluiten bij deze docentkenmerken, zodat maatwerk
kan worden geleverd. Tegelijkertijd kunnen we diezelfde kenmerken ook (door)ontwikkelen

e

k
nt

zowel voor als tijdens het professionaliseringstraject gebeuren. Als de aanbieder van het

r ken
me
n
e

professionaliseringstraject bijvoorbeeld tijdens het traject merkt dat er onvoldoende in
de behoeftes van de deelnemers wordt voorzien, kan hij of zij besluiten direct bepaalde
veranderingen aan te brengen.

Do

c

in het professionaliseringstraject. Inzicht krijgen in de individuele docentkenmerken kan

■ Individuele behoeftes

Icoon

■ Motivatie
■ Professionele identiteit
■ Teacher beliefs
■ Ervaren autonomie

Naam

Definitie

Beschrijving

Individuele
behoeftes
en inte
resses

De vorm en de inhoud
van de professionalisering
sluiten aan op persoon
lijke, individuele behoeftes en interesses van
docenten ten aanzien
van wat en hoe zij willen
leren.

Professionaliseringstrajecten blijken
effectiever als wordt aangesloten op
kenmerken en behoeftes van docenten.
Dit betekent dat er maatwerk wordt
geleverd in plaats van een generieke
training waarbij docenten een verplichte
vaste route volgen. 9,24,25,27

Voorkennis

De kennisbasis en
competenties die
docenten al aan het
begin van het profes
sionaliseringstraject
hebben met betrekking
tot onderwijsinnovatie
met ICT.

In de professionalisering moet worden
aangesloten op de voorkennis van
docenten ten aanzien van de inhoud
van de professionalisering. Het doel
van professionalisering is meestal
om de kennis en vaardigheden van
docenten op een bepaald thema uit
te breiden. De kennisbasis verschilt
echter per deelnemende docent.
Het is van belang om inzicht te krijgen
in waar docenten staan, bestaande
voorkennis te activeren en daarop
voort te bouwen.

m

er

ke

n

en interesses
■ Voorkennis
■ Self-efﬁcacy
■ ICT-geletterdheid

e
Doc

10

k
nt

en
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Docentkenmerken

Icoon

Naam

Definitie

Beschrijving

Self-efficacy

Het geloof in het eigen
kunnen van docenten
met betrekking tot het
in de praktijk imple
menteren van onderwijsinnovatie met ICT.

Self-efficacy heeft invloed op de
vormgeving van de professionalisering. Wanneer docenten bijvoorbeeld
hun eigen vaardigheden aanvankelijk
laag inschatten, zal de professionalisering op een andere manier vorm
krijgen dan wanneer docenten hun
expertise hoger inschatten. Docenten
die zich bewust zijn van hun eigen
onzekerheden, kunnen de benodigde
self-efficacy opbouwen. Als docenten
ervaren dat een nieuw aangeleerde
vaardigheid goed werkt in hun eigen
onderwijspraktijk, dan zullen zij beter
in staat zijn om nieuwe strategieën
voor leren en lesgeven met ICT te
ontwikkelen en te implementeren. 9,22

ICTgeletterdheid

Het vermogen om goed
geïnformeerd en beredeneerd beslissingen te
nemen over de inzet van
bestaande technologieën
die het leren en lesgeven
verbeteren.

Ict-geletterdheid is meestal gericht
op de instrumentele vaardigheden,
informatievaardigheden, mediavaardigheden en computational thinking.
Het is belangrijk om rekening te
houden met de mate waarin docenten
onderwijskundig kunnen onderbouwen
waarom bepaalde ict in hun specifieke
context zou leiden tot de gewenste
leeropbrengsten. 2,30–32

De bereidheid om te
leren en het onderwijs
met ICT te innoveren. We
kunnen een onderscheid
maken tussen intrinsieke
en extrinsieke motivatie.
Intrinsieke motivatie gaat
over de persoonlijke beweegredenen om deel te
nemen aan een professionaliseringstraject en om
te willen ontwikkelen op
het gebied van onderwijsinnovatie met ICT.
Extrinsieke motivatie
betreft beweegredenen
om deel te nemen die
zijn beïnvloed door
factoren van buitenaf.

Motivatie kan een positieve invloed hebben op de effectiviteit van de professio
nalisering. Een gebrek aan motivatie
kan daarentegen negatieve gevolgen
hebben en zou daarom bespreekbaar
gemaakt moeten worden voorafgaand
aan het professionaliseringstraject.
De motivatie van docenten kan gestimuleerd worden door aan te sluiten bij
vragen en behoeften van docenten uit
de praktijk, maar ook door professionalisering op dit gebied deel uit te laten
maken van HR-beleid in de vorm van
een waarderingsmechanisme. Wanneer
de professionalisering als succesvol of
waardevol wordt ervaren, zullen docenten waarschijnlijk gemotiveerder zijn
om zich in de toekomst op dit gebied
te blijven ontwikkelen. 9,19,20,27,29

Self-efﬁcacy

ICT-geletterdheid

Motivatie

12

Icoon

Naam

Definitie

Beschrijving

Profes
sionele
identiteit

De kernopvattingen
van een docent over
wat goed docentschap
inhoudt, zoals hoe een
docent zich dient te
gedragen, wat zijn/haar
rol is en welke activiteiten
hierbij passen.

Een van de doelen van docent
professionalisering zou moeten zijn
om bij de opvattingen over goed
docentschap aan te sluiten en deze
zodanig te beïnvloeden dat docenten
het geleerde gaan gebruiken in hun
eigen onderwijspraktijk. Dit is vooral
bij onderwijsinnovatie met ICT van
belang waar een verandering van
werkwijze centraal staat. Docenten
zouden regelmatig kritisch moeten
reflecteren op hun eigen professio
nele identiteit. Deze bouwsteen is
van specifiek belang voor het hoger
onderwijs, omdat docenten in deze
context vaak twee verschillende rollen
(die van onderzoeker en docent)
combineren. 9

Teacher
beliefs

De overtuigingen
van docenten over wat
goed onderwijs is, hoe
studenten leren en de rol
en meerwaarde van ICT.

Het is belangrijk om bestaande
teacher beliefs van docenten aan
het begin van de professionalisering
te expliciteren en daarop te reflecteren.
De professionalisering moet zodanig
worden ingericht dat docenten bewust
raken van hun eigen teacher beliefs,
daar kritisch op reflecteren en deze
waar nodig aanscherpen. Dit geldt
zeker bij onderwijsinnovatie met ICT. 12,22

Ervaren
autonomie

De mogelijkheid en het
vermogen dat docenten
ervaren om beslissingen
te nemen binnen hun
sectie en onderwijs
instelling (agency).

Er moet rekening worden gehouden
met de autonomie van docenten,
bijvoorbeeld door docenten hun eigen
leerdoelen te laten bepalen. Ook is het
belangrijk dat docenten het gevoel
hebben dat zij beslissingen mogen
maken ten aanzien van onderwijs
innovatie met ICT in hun eigen praktijk.
Het gaat hier om het bewust zijn van je
plek in de organisatie (het systeem), het
weten waar je wel en geen invloed op
hebt en hoe je kunt beïnvloeden. 20,22

Teacher
beliefs

Ervaren
autonomie
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Kenmerken van de professionalisering

■ Evidence-informed
■ Actief leren
aanpak
■ Samenwerkend leren ■ Gebruik van technologie
■ Doel helder formuleren ■ Ondersteuning van
■ Relateren aan de eigen experts
Vorm/didactiek

praktijk van docenten

■ Langlopende en

doorlopende
professionalisering
■ Leren door te
experimenteren
met ICT

In het tweede domein, de kenmerken van de professionalisering, bevinden zich bouwstenen
die gerelateerd zijn aan de vorm en gehanteerde didactiek of de inhoud van de professionalisering.

Vorm/didactiek
Icoon

Inhoud

■ Vakinhoud
■ Vakdidactiek
■ Kennis van technologie
■ Ethiek

Naam

Definitie

Beschrijving

Actief leren

Iedere leeractiviteit
waaraan docenten actief
deelnemen of waarbij ze
op een actieve manier
betrokken zijn bij de
inhoud en vorm van de
eigen professionalisering,
in plaats van de leeractiviteiten op een passieve
manier te ondergaan.

Actief leren leidt tot een diep verankerde, uiterst gecontextualiseerde professionele ontwikkeling. Actief leren kan
vele vormen aannemen, waaronder
het inbrengen en bespreken van eigen
ervaringen, het bestuderen en bespreken van het werk van studenten, achterliggende verklaringen zoeken voor
de leerstof en het voeren van discussies.
Het is van belang dat docenten actief
participeren in hun eigen ontwikkeling,
bijvoorbeeld door het observeren van
experts of zelf geobserveerd worden,
gevolgd door interactieve (peer)feedback en discussie. Een mix van leer- en
werkvormen draagt bij aan het leveren
van maatwerk (zie ook docentkenmerken). Er kan bijvoorbeeld afgewisseld
worden tussen formeel en informeel
leren. 10–12,20,21,23–29,33–36

Samenwerkend
leren

Groepen docenten
(en andere betrokkenen)
werken samen aan
bepaalde doelen,
bijvoorbeeld in de
vorm van professionele
leergemeenschappen
of netwerken (zoals ontwerpteams, datateams
en multidisciplinaire
teams).

Tijdens de samenwerking kunnen
de docenten hun ervaringen, succes
verhalen en mislukkingen delen,
bespreken en evalueren. Ze leren van
elkaar door hun best practices en
error-based examples met elkaar te
delen. Samenwerking kan leiden tot
een gedeeld verantwoordelijkheids
gevoel voor professionalisering, toewijding om de gezamenlijke doelen
te bereiken en, uiteraard, tot leren. Bij
transformatief leren is het belangrijk dat
teams multidisciplinair worden samengesteld (denk naast docenten ook aan
ICT-experts, vakexperts en inhoudelijk
deskundigen), zodat de deelnemers
kunnen leren van elkaars perspectieven.

Actief leren

Samenwerkend
leren

11,12,19,20,22–29,37
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Professionalisering

Icoon

Naam

Definitie

Beschrijving

Doel helder
formuleren

Het moet helder zijn
wat het doel van de
professionalisering is
en in welke mate deze
doelen de onderwijs
praktijk en het leren van
studenten verbeteren.

Docenten werken toe naar helder
geformuleerde doelen omdat deze
de effectiviteit van de professionalisering positief beïnvloeden. Docenten
moeten inspraak hebben in het for
muleren van de gezamenlijke doelen,
zodat deze aansluiten bij de individuele
doelen die zij hebben. Docenten hebben daarbij soms wel ondersteuning
nodig, bijvoorbeeld via vraagarticulatie,
om praktijkvragen te signaleren en
te herkennen. Verder is het belangrijk
dat de doelen gericht zijn op het verbeteren van de onderwijspraktijk en
het leren van studenten, in plaats van
alleen op het verbeteren van kennis
en vaardigheden van docenten. 9,11,24,26,29

Doel helder
formuleren

Relateren aan
de eigen praktijk

16

Relateren
aan de
eigen
praktijk

Door de inhoud van
de professionalisering
te relateren aan de
context waarin docenten lesgeven, wordt de
transfer naar de praktijk
bevorderd.

De verbinding leggen met de eigen
onderwijspraktijk van docenten kan
op verschillende manieren. Allereerst
moet de professionalisering uitgaan
van de vragen en ervaringen die
docenten zelf hebben vanuit hun
eigen praktijk. Verder moet er in de
professionalisering gebruik worden
gemaakt van relevante voorbeelden
van effectieve onderwijsinnovatie met
ICT om een duidelijke visie te creëren.
De professionalisering moet daarnaast
authentieke leersituaties omvatten
waarin docenten theorie en praktijk
aan elkaar koppelen, zodat het voor
hen betekenisvol is. Door het geleerde
direct in de eigen onderwijspraktijk
toe te passen wordt de transfer van
het geleerde gewaarborgd. De focus
moet op de eigen praktijk van de docent liggen, maar dat wil niet zeggen
dat professionalisering altijd binnen
de eigen instelling van de deelnemer
plaatsvindt (leren op de werkplek).
Werkplekleren omvat niet alleen leren
op het werk, maar ook leren voor het
werk en van het werk. Er zijn voorbeelden van effectieve professionaliseringsinterventies op de werkplek,
maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in
onderwijslabs of andere inspirerende
omgevingen. 1,23,24,27,38

Icoon

Langlopende
en doorlopende
professionalisering

Naam

Definitie

Beschrijving

Lang
lopende
en doorlopende
professionalisering

Effectieve professionalisering heeft een langere
looptijd en gebeurt
doorlopend. Het beperkt
zich dus niet tot een
eenmalige activiteit
gedurende een beperkt
aantal uren, maar moet
bekeken worden vanuit
het perspectief van een
doorlopende professio
nele ontwikkeling van
docenten.

Langlopende professionalisering is
belangrijk omdat dit docenten ruim
de tijd geeft om te leren, te oefenen,
het geleerde toe te passen en te
reflecteren op nieuw aangeleerde
onderwijsstrategieën met ICT. Daarnaast is het van belang dat activiteiten
geplaatst worden in een kader van
doorlopende professionalisering en
een leven lang leren. Dit vraagt om
visie en ondersteuning op instellings
niveau. Het is belangrijk om na te
denken over de doelen van de professionalisering en na te gaan hoeveel
tijd er nodig is om deze te bereiken.
10,11,19–21,23–25,27–29

Leren door te
experimenteren
met ICT

Evidenceinformed
aanpak

Leren
door te
experi
menteren
met ICT

De ruimte voor docenten
om nieuwe ICT-vaardig
heden op te doen en digitale tools uit te proberen.

Het experimenteren met ICT bevordert
een transfer naar de eigen praktijk.
Om dat veilig te doen is soms ook een
plek nodig om dingen uit te kunnen
proberen. Vanuit de gamification
literatuur wordt dit omschreven
als het sandbox idee. Spelers lopen
hierin geen risico om fouten te maken,
waardoor ze de ruimte krijgen om
te kunnen experimenteren. 12,39–41

Evidence-
informed
aanpak

Een benadering waarbij
zowel praktijkkennis als
kennis uit onderzoek
wordt benut om de
professionalisering
vorm te geven.

Effectieve professionalisering bevat een
theory of improvement (theorie van
verbetering), een goed gevalideerde
en expliciete redenering over waarom
de interventie zal bijdragen aan de
gewenste leerresultaten van docenten
(verandertheorie) en studenten (onderwijstheorie). Tijdens de professionalisering kunnen goede, onderbouwde
voorbeelden worden aangeboden en
worden aangevuld op basis van ervaringen in de praktijk. Daarnaast is het
ook van belang dat docenten tijdens
de professionalisering evalueren of en
hoe het gewenste doel is bereikt. 11,24,25
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Professionalisering

Icoon

Naam

Definitie

Beschrijving

Gebruik van
technologie

Het vormgeven van
professionalisering van
docenten met behulp
van ICT, met het doel het
leren te verbeteren.

In het kader van ‘teach as you
preach’ is het van belang dat in
de professionalisering ICT op een
doordachte manier wordt ingezet.
Docenten hebben behoefte aan goede
voorbeelden en rolmodellen op het
gebied van onderwijsinnovatie met
ICT. Voorbeelden van ICT-toepassingen
zijn online forums en ondersteuning,
online video-casusbesprekingen en
het gebruik van video voor leren en
lesgeven. Deze toepassingen kunnen
onder andere ingezet worden om
actief leren te bevorderen of interactie
tussen docenten te vergroten. Het is
waardevol om met docenten te reflecteren op de gebruikte ICT-toepassingen
tijdens de professionalisering en de
beoogde doelen daarvan. 12,22,23,27

Gebruik van
technologie

Onder
steuning
van experts
Ondersteuning
van experts

18

De professionalisering
wordt uitgevoerd of
ondersteund door
experts op het terrein
van onderwijsinnovatie
met ICT. Bijvoorbeeld
onderwijsdeskundigen
die als coach of mentor
optreden, ICT- of vak
inhoudelijke experts of
andere deskundigen
waaronder onderzoekers
en ontwerpers.

Coaches of andere experts kunnen
fungeren als rolmodel of gesprekspartner van de docenten. Daarnaast
kunnen zij meerdere en verschillende
invalshoeken bieden en gevestigde
praktijken ter discussie stellen, wat
nodig is voor een optimaal leerproces.
Een effectieve coach legt niet zijn
werkwijze op, maar werkt op een
oplossingsgerichte manier samen
met de docenten om hen te helpen
een strategischere benadering
te kiezen voor hun lessen en om
bestaande praktijken kritisch ter
discussie te stellen. 9,19,20,23,25,28

Inhoud
Icoon

Naam

Definitie

Beschrijving

Vakinhoud

Kennis en vaardigheden
uit een specifiek vakgebied, bijvoorbeeld feiten,
concepten, theorieën en
beginselen.

In de professionalisering is het belangrijk om de vakinhoud te verbinden
aan onderwijsinnovatie met ICT en
docenten inzicht te geven in hoe vernieuwende technologie bijdraagt aan
de ontwikkeling van de vakinhoud.
Professionalisering uitsluitend gericht
op vakinhoud is waarschijnlijk minder
effectief. 11,19,20,24,25

Vak
didactiek

De specifieke didactiek
die nodig is voor de vakinhoud die de docent
onderwijst. Dit bevat de
manier van kennisoverdracht, het aanleren van
vaardigheden en inzicht
in het onderwijs, en
het ondersteunen van
studenten in hun eigen
ontwikkeling.

In de professionalisering moet de
vakdidactiek aan onderwijsinnovatie
met ICT verbonden worden, zodat
docenten inzicht krijgen in de manier
waarop innovatieve ICT het overdragen
en aanleren van nieuwe vakinhoud
en vaardigheden kan ondersteunen.

Kennis over
technologie

Kennis over (innovaties
op het gebied van) ICT
en de mogelijke toepassingen hiervan voor het
onderwijs en het leren
van studenten.

In de professionalisering is kennis
over innovaties met ICT voorwaardelijk. Het is belangrijk dat docenten
de mogelijkheden van ICT voor hun
vakinhoud en vakdidactiek leren
herkennen en voortdurend onderbouwen waarom bepaalde ICT in hun
onderwijs zou leiden tot de gewenste
leeropbrengsten. Deze zogenoemde
redeneerketens vragen van de docent
om elke keuze expliciet te maken. 14,42

Ethiek

Een reflectie op de
(mogelijke) impact
van de inzet van ICT ten
behoeve van onderwijsinnovatie op de waarden
die worden nagestreefd
in het onderwijs.

De inzet van ICT in het onderwijs is niet
waardevrij en kan ethische dilemma’s
met zich meebrengen. Het is van
belang dat docenten weten welke
ethische vragen technologie in het
onderwijs kan oproepen. Denk aan
de invloed van technologie op onder
andere vrijheid, privacy, rechtvaardigheid, kansengelijkheid en autonomie.
De professionalisering heeft aandacht
voor de ethische vragen die technologie in het onderwijs kan oproepen. 43

Kennis over
technologie

10,11,20,24–26
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Organisatie

Kenmerken van de organisatie
Het derde domein, kenmerken van de organisatie, verwijst naar de context waarbinnen
professionalisering plaatsvindt. Het gaat hierbij om de facilitering vanuit de onderwijs
instelling, de ondersteuning die de instelling biedt, en de landelijke maatregelen die
van invloed zijn op onderwijsinnovatie met ICT.

Icoon

Visie op
onderwijsinnovatie met ICT

■ Visie op onderwijsinnovatie met ICT

■ Beleid van de

Ke

20

nm

erk

Definitie

Beschrijving

Visie op
onderwijs
innovatie
met ICT

Een heldere visie op de
relevantie en toegevoegde waarde van ICT en de
inzet ervan voor onderwijsinnovatie.

Een visie kan een verbindende en
inspirerende schakel vormen tussen
verschillende faculteiten en teams
op alle niveaus binnen een instelling.
Om een gedeelde visie te creëren,
is het belangrijk dat de verschillende
belanghebbenden kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling van deze visie.
Dit vraagt met name binnen univer
siteiten expliciete aandacht, omdat
de focus daar vaak op het belang
van onderzoek ligt. 9,15,16,20,24,44

Beleid van
de instelling

De vertaling van een visie
naar beleid met heldere
doelen voor de inzet van
onderwijsinnovatie met
ICT.

De professionalisering dient zowel
op instellingsniveau als op landelijk
niveau aan te sluiten op het beleid en
de doelstellingen. Dit voorkomt dat de
professionalisering een losse, op zichzelf staande activiteit is en de beoogde
effecten verdwijnen nadat de interventie is afgerond. Het is van belang
dat het professionaliseringsbeleid zich
richt op zowel beginnende als meer
ervaren docenten. 11,21,23,29

Cultuur
om te leren

De werksfeer, overtuigingen, percepties, verantwoordelijkheden, relaties
en doelen gericht op de
doorlopende ontwikkeling van docenten.

In een cultuur om te leren is er ruimte
voor (kritische) reflectie, feedback
gesprekken tussen medewerkers,
samenwerking, wederzijds vertrouwen
en tijd om te experimenteren en
ervaringen te delen. De aanwezigheid
van deze cultuur bevordert de mate
waarin de professionalisering succesvol en blijvend is. 11,17,20,22,24

■ Rolmodel
■ Leiderschap:

faciliteren in tijd
en belonen
■ Ondersteuning
vanuit overheid

ti

e

instelling
■ Cultuur om te leren
■ ICT-infrastructuur
■ Aanmoedigen en
stimuleren

Naam

a
en van de org

sa
ni
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Organisatie

Icoon

Naam

Definitie

Beschrijving

ICT-infrastructuur

De faciliteiten, leermiddelen en ondersteuning
die nodig zijn om ICT te
integreren in het onderwijs en de bijbehorende
professionalisering.

Een goede ICT-infrastructuur is voorwaardelijk voor de integratie van ICT
in het onderwijs. Het gaat dan om
de beschikbaarheid, toegankelijkheid
en kwaliteit van up-to-date software
en hardware, waaronder geschikte
programma’s en digitale leermaterialen die het leren en lesgeven ondersteunen. Daarnaast omvat een goede
ICT-infrastructuur ook de toegang tot
permanente ICT- en onderwijskundige
ondersteuning. 15,16,20,29,45–48

De mate waarin formele
en informele leiders
docenten aanmoedigen
en stimuleren om hun
onderwijs te innoveren
met behulp van ICT.

Het aanmoedigen en stimuleren
van docenten kan op verschillende
manieren. Leiders kunnen professionaliseringsactiviteiten opstarten en
op gang blijven houden. Ze kunnen
een bijdrage leveren aan de cultuur
om te leren en ze kunnen docenten
verantwoordelijkheid geven en actief
betrekken bij onderwijsinnovatie
met ICT. Ook kunnen ze zorgen voor
samenhang tussen de onderwijsvisie
en de dagelijkse onderwijspraktijk.

ICTinfrastructuur

Aanmoedigen
en stimuleren

Aan
moedigen
en
stimuleren

Icoon

Ondersteuning
vanuit overheid

Naam

Definitie

Beschrijving

Onder
steuning
vanuit
overheid

Ondersteuning vanuit de
(lokale) overheid of regio,
bijvoorbeeld via subsidies
en samenwerkings
verbanden.

Professionalisering op instellingsniveau
is ook gerelateerd aan de landelijke
context. Het is van belang dat de professionalisering ondersteund wordt
vanuit de landelijke overheid. Dit kan
door nauwe samenwerking te creëren
tussen overheidsinstanties en instellingen voor hoger onderwijs bij het
vaststellen van landelijke maatregelen
gericht op onderwijsinnovatie met ICT.
In Nederland biedt de overheid docenten de gelegenheid een beurs aan te
vragen voor het doorvoeren van innovaties binnen hun vak en onderwijs.
Op deze manier kan het landelijke
beleid een prikkel geven aan onderwijsinnovatie en waardering tonen
voor innovatief onderwijs. 10,20,21,37

9,11,20,22,24,29

Rolmodel

Rolmodel

De mate waarin formele
en informele leiders
fungeren als rolmodellen
ten aanzien van onderwijsinnovatie met ICT.

Als leiders het belang van onderwijs
innovatie met ICT uitdragen en de ontwikkeling van hun eigen competenties
op dit gebied zichtbaar maken, stimuleert dit de inzet van ICT ten behoeve
van onderwijsinnovatie door docenten.
11,15,25,46,47

Leiderschap:
faciliteren in tijd
en beloningen

22

Leiderschap:
faciliteren
in tijd en
beloningen

De mate waarin leiders
voldoende tijd beschikbaar maken in zowel het
rooster als het takenpakket van docenten. En de
mate waarin zij een beloning in het vooruitzicht
stellen, zoals een promotie of verhoogd salaris.

Als docenten voldoende tijd hebben,
ontstaat er ruimte voor professio
nalisering en wordt de werkdruk
niet verhoogd. De tijd is enerzijds
nodig voor deelname aan (langdurige)
professionaliseringsactiviteiten en
anderzijds om te experimenteren
met het geleerde door dit te implementeren in hun eigen onderwijs.
Een beloning kan deelname van
docenten aanmoedigen en hun
motivatie verhogen. 9–11,20,25
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Afsluiting

Afsluiting
In dit rapport heeft de zone Docentprofessionalisering een set bouwstenen beschreven
waarmee hoger onderwijsinstellingen de vorm, inhoud en organisatie van effectieve
docentprofessionalisering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT kunnen inrichten
en evalueren. Deze bouwstenen en het bijbehorende model zijn tot stand gekomen op
basis van een literatuurverkenning, gesprekken met experts en ervaringen uit de praktijk.
Hoewel dit rapport een duidelijk overzicht biedt met betrekking tot effectieve bouwstenen,
geeft de literatuur helaas geen antwoord op vragen als: Welke bouwstenen zijn nu belangrijker dan andere en binnen welke context? Zijn er combinaties van bouwstenen die
in een bepaalde onderwijscontext en voor bepaalde doelen en inhouden effectiever zijn
dan andere combinaties? Zijn er bijvoorbeeld verschillen zichtbaar tussen universiteiten
en hogescholen of tussen onderwijssectoren als het gaat om effectieve bouwstenen?
Met andere woorden: het is aan de praktijk om te onderzoeken welke bouwstenen kunnen
worden beschouwd als een absolute vereiste en welke er eventueel kunnen afvallen.
Op deze manier kan het model zoals het hier wordt beschreven verder worden aan
gescherpt en onderbouwd op basis van kennis uit de praktijk.
De zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan heeft een toolkit ontwikkeld
om ontwikkelaars van professionaliseringstrajecten handvatten te bieden om deze bouwstenen praktisch in te zettenI. Met de toolkit kunnen ontwikkelaars de inhoud en organisatie van docentprofessionalisering in het hoger onderwijs vormgeven en evalueren. Interessante vragen die je met deze toolkit kunt beantwoorden zijn:
• Wat zijn de docentkenmerken waar de professionalisering rekening mee moet houden
en aan moet werken?
• Welke kenmerken van de organisatie zijn belangrijk om rekening mee te houden en/of
welke kunnen de effectiviteit van de professionalisering beïnvloeden?
• Wat zijn de belangrijke bouwstenen met betrekking tot de inhoud om te overwegen?
• Wat is de beste vorm van professionalisering voor onze doelgroep en context?

De drie domeinen uit het model tonen aan dat onderwijsinnovatie met ICT een integrale
aanpak binnen de instelling vereist. Veranderingen in het onderwijs op docentniveau
gaan namelijk gepaard met daarbij passende veranderingen in de onderwijsorganisatie.
Het is belangrijk dat verschillende stakeholders binnen de organisatie zich bewust zijn
van de wederzijdse afhankelijkheid tussen de drie domeinen in het model. Daarom heeft

I
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Zie voor meer informatie www.versnellingsplan.nl.
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