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kennisagenda onderwijs thema 3  – toegang tot inclusieve(re) leeromgeving

deze publicatie is onderdeel van de 
 kennisagenda voor het onderwijs 

Op de Kennisagenda staan de belangrijkste thema’s om kwalitatief 
 hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) geven in het po, vo en mbo. 

In 2021 is voor het eerst een Kennisagenda voor het onderwijs tot 
stand gekomen. Onderwijsprofessionals en -onderzoekers hebben in 
co- creatie bepaald welke zes thema’s momenteel de grootste impact 
hebben op  onderwijskwaliteit:

• Kennis en vaardigheden van leerlingen

• Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving

• Technologie in het onderwijs

• Gelijke kansen

• Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit  
van hun opleiding

• De school als lerende en professionele organisatie

De zes thema’s zijn door experts, in overleg met onderwijsprofessionals  
en -onderzoekers, nader uitgewerkt. 

In deze publicatie leest u de uitwerking van het thema:  
Technologie in het onderwijs. 
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 inleiding

Het thema ‘Technologie in het onderwijs’ heeft betrekking op het 
gebruik van technologie in het onderwijs voor zowel het primaire onder-
wijsproces als organisatorische doeleinden. Met het concept ‘techno-
logie’ wordt verwezen naar hardware en apparatuur zoals computers of 
laptops, en naar software, zoals applicaties of leeromgevingen.

Technologie biedt mogelijkheden om het onderwijs effectiever en 
efficiënter te maken. Technologie kan het leerproces van leerlingen 
ondersteunen, hun leerprestaties verbeteren en leraren helpen hun 
onderwijspraktijk te verbeteren zowel met betrekking tot het primaire 
proces van lesgeven als op organisatorisch niveau. Technologie kan 
onderwijs leuker en aantrekkelijker maken. Technologie kan onderwijs 
meer inclusief maken. Maar aan het gebruik van technologie zijn ook 
voorwaarden verbonden en kunnen risico’s kleven. 

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Het is van belang dat de 
onderwijspraktijk aansluit bij de leefwereld van leerlingen en hen 
voorbereidt op de maatschappij. Tijdens de Covid-19 pandemie heeft 
het onderwijs kennisgemaakt met online onderwijs. Enerzijds is er 
in de onderwijspraktijk meer kennis en ervaring opgedaan met het 
gebruik van technologie. Anderzijds is in deze periode ook gebleken 
dat de onderwijspraktijk op dit gebied nog veel kennis mist. Bovendien 
heeft de Covid-19 pandemie ook laten zien dat de samenleving anders 
georganiseerd kan worden en soms zelfs moet worden. Volledige aanwe-
zigheid op werk of school is niet noodzakelijk gebleken om de maat-
schappij draaiende te houden en onderwijs te kunnen volgen. Voor de 
onderwijspraktijk is het daarom noodzakelijk om aan te sluiten bij deze 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en te onderzoeken 
hoe technologie de onderwijspraktijk kan ondersteunen of verbeteren. 
Een overkoepelende kennisvraag is: hoe kan deze technologie effectief 
ingezet en gebruikt worden in een steeds veranderende maatschappij 
en daarbij leiden tot kwaliteitsverbetering, meer efficiency, en/of werk-
drukverlaging in het onderwijs? 

In deze themabeschrijving worden de volgende vijf gamechangers 
uitgewerkt met betrekking tot het onderwerp technologie in het 
 onderwijs: 

1.  Digitale geletterdheid van leerlingen en studenten, 
2.  Technologische ontwikkeling en toepassing in het onderwijs, 
3.  Integratie en implementatie van technologie in het onderwijs, 
4.  Organisatie van het onderwijs, 
5.  Publieke regie bij ontwikkeling van digitaal leermateriaal. 

Samen met onderwijsprofessionals en onderzoekers én ondersteund 
door wetenschappelijke en praktijkrelevante kennis en inzichten is 
vastgesteld welke gamechangers aansluiten op de actuele stand van 
zaken in het po, vo en mbo, welke fricties, kansen en uitdagingen er 
zijn en welke vragen nog beantwoord zouden moeten worden1. Bij 
een aantal gamechangers worden aanvullend knelpunten beschreven 
die van invloed zijn op deze thema’s. De bevindingen hebben over het 
algemeen betrekking op het po, vo en mbo, tenzij in de beschrijving 
expliciet aandacht wordt besteed aan een van deze sectoren.

1  Deze themabeschrijving is opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek en 
gesprekken met verschillende onderwijsprofessionals en stakeholders in de praktijk van 
het po, vo en mbo, zoals leraren (waarbij ook leraren bevraagd zijn via de TeacherTappNL, 
N=605), ict-coördinatoren, bestuurders, de sectorraden, en onderwijswetenschappers die 
onderzoek doen naar technologie in het onderwijs. Voor het schrijven van deze tekst is 
met ongeveer 70 mensen gesproken.
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1 digitale geletterdheid van 
leerlingen en studenten
Het is van belang dat het onderwijs leerlingen voorbereidt op het leven en 
werken in een maatschappij waarin technologie een significante rol speelt 
(Onderwijsraad, 2017b). Daarnaast is het van belang dat leerlingen kritisch 
en bewust kunnen omgaan met digitale middelen binnen en buiten 
school. Leerlingen moeten dus leren hoe zij digitale technologie op effec-
tieve wijze kunnen gebruiken (Frerejean, et al., 2016; Ministerie Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, 2019). Dit effectief gebruiken van digitale techno-
logie wordt digitale geletterdheid genoemd. Digitale geletterdheid is een 
combinatie van verschillende technologische, cognitieve en regulatieve 
vaardigheden (Frerejean, et al., 2016). SLO en Kennisnet onderscheiden 
vier domeinen: ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computa-
tional thinking en mediawijsheid (Pijpers et al., 2020). 

SLO ontwikkelt samen met verschillende partners kerndoelen voor digi-
tale geletterdheid. De verwachting is dat in 2022 de conceptkerndoelen 
beschikbaar zijn en 2024 de definitieve kerndoelen. Van scholen wordt 
verwacht dat zij digitale geletterdheid integreren in hun curriculum 
(Pijpers et al., 2020). 

Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in digitale geletterdheid 
tussen leerlingen, en dan met name tussen leerlingen van verschillende 
onderwijsniveaus. Ook zijn nog veel leerlingen in het po en vo nog niet 
voldoende digitaal geletterd (Aesaert & Van Braak, 2015; Heitink, 2018, 
Pijpers et al. 2020; Pijpers & Boot, 2020). Op basis van gesprekken met 
onderwijsprofessionals in het mbo blijkt dat het niveau van digitale 
geletterdheid bij studenten in het mbo over het algemeen ook niet 
hoog is. Aandacht voor technologie en digitale geletterdheid op school 
is dus nodig, met -enerzijds- het gebruik van technologie als middel om 
andere kennis en vaardigheden te leren en -anderzijds- het omgaan 
met technologie als doel om de digitale geletterdheid te ontwikkelen. 
De verschillende sectoren geven aan digitale geletterdheid nog niet 
te hebben geïntegreerd in hun curriculum. Sommige organisaties 

besteden in hun curriculum aandacht aan bepaalde aspecten van digi-
tale geletterdheid, sommige zijn in een voorbereidende fase en andere 
nog niet begonnen. 

Hoewel het belang van de integratie van digitale geletterdheid in het 
curriculum door de sectoren wordt erkend, is het nog onduidelijk welke 
beleidsinterventies of werkvormen effectief zijn voor het ontwikkelen 
van digitale geletterdheid. Meer onderzoek hiernaar is nodig (zie bijv. 
Segers, 2017). Ook is er meer kennis nodig over hoe de verschillende 
domeinen van digitale geletterdheid effectief geïntegreerd kunnen 
worden in het curriculum. Daarbij is geletterdheid en taalvaardigheid 
een voorwaarde voor digitale geletterdheid (taalvaardigheid) (Leu et 
al., 2013). Voor het lezen en begrijpen van multimediale digitale teksten 
(hypermedia) bijvoorbeeld, is namelijk naast digitale geletterdheid, ook 
taalvaardigheid vereist (Segers, 2017).  

Knelpunt: Daling van de leesvaardigheid van leerlingen
De daling van de leesvaardigheid van leerlingen ten opzichte van leer-
lingen in andere landen, de groei van het aantal laaggeletterden en de 
afname van leesmotivatie (Inspectie van het Onderwijs, 2020; OECD 
(2019) is een knelpunt dat van invloed is op de ontwikkeling van digitale 
geletterdheid van leerlingen en studenten. (Begrijpend) lezen is een 
belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de maatschappij. 
Ook is leesvaardigheid een voorwaarde voor de ontwikkeling van digi-
tale geletterdheid, het effectief kunnen omgaan met technologie. 

 Kennisvragen

• Wat zijn effectieve interventies voor het ontwikkelen van digitale gelet-
terdheid in po, vo en mbo?

• Hoe kan technologie de ontwikkeling van taalvaardigheid en digitale 
geletterdheid van leerlingen en studenten ondersteunen en verbeteren?

• Op welke wijze kan digitale geletterdheid in het curriculum worden 
geïntegreerd in het po, vo en mbo? 
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2 technologische ontwikkeling 
 en toepassing in het  onderwijs

De ontwikkeling van technologie voltrekt zich in een rap tempo. Deze 
ontwikkeling is ook van invloed op het onderwijs. Leeromgevingen 
kunnen tegenwoordig zo worden ingericht dat mensen, fysieke objecten 
en virtuele objecten met elkaar in verbinding kunnen staan, zowel op 
dezelfde plek als op afstand. Dit wordt mogelijk gemaakt door het combi-
neren van mobiele technologie, verbeterde toegang tot en verbinding met 
deze technologie en cloud computing (González-Martinez et al., 2015). 

Invloed van technologie op kennis en vaardigheden
Technologie kan ingezet worden voor het ontwikkelen van kennis, voor 
de kwalitatieve functie van het onderwijs. Maar daarnaast kunnen 
ook sociale en regulatieve vaardigheden en affectieve uitkomsten 
worden ontwikkeld of gestimuleerd door technologie. Een belangrijk 
voorwaarde voor het komen tot leren en voor blijven leren tijdens het 
leerproces is bijvoorbeeld engagement of betrokkenheid van de leerling 
(D’Mello, 2021). Engagement wordt vaak gemeten met gedragsmaten 
als inlogactiviteiten, klikgedrag en bijdragen aan discussiefora. Ook 
motivatie en interesse kan gestimuleerd worden door technologie, 
bijvoorbeeld door het leerproces te personaliseren (Kizilcec et al., 2017; 
Walkinton & Bernacki, 2019). Er is meer onderzoek nodig naar de moge-
lijke effecten van technologie op andere leeropbrengsten dan kennis, 
waaronder ook de ontwikkeling van de leerling met betrekking tot socia-
lisatie en subjectificatie. 

Digitale toepassingen voor het onderwijs
Het gebruik van digitale toepassingen zoals games, simulaties, robots, 
Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en ‘smart technologies’ 
worden steeds meer ingezet als leer-of toetsmiddel (De Freitas, 2018; 
Shin, 2017). De onderwijssectoren geven aan meer te willen weten over 
de effectiviteit van deze toepassingen en hoe deze geïntegreerd zouden 
moeten worden in de onderwijspraktijk. Hieronder geef ik een toelich-
ting op verschillende digitale toepassingen die in het onderwijs gebruikt 
kunnen worden.

Digitale educatieve games
Bij digitale educatieve games wordt het leerproces aanboden als game 
wat motivatie en betrokkenheid van leerlingen kan bevorderen (Baker, 
2021). De mate van gamification kan verschillen: in sommige gevallen 
is de leeractiviteit zo opgezet dat het niet lijkt op een leeractiviteit maar 
op een volledige game en bij andere applicaties wordt er een enkel 
element van gamification toegevoegd. Een ander toepassing van games 
is game-based assessment (Belpaeme & Fumihide, 2021). De traditio-
nele wijze van toetsen is niet altijd congruent met de geboden instructie 
en leeractiviteiten. Game-based assessment kan hier een oplossing 
voor bieden. Ook is het mogelijk om meer complexe vaardigheden te 
toetsen, zoals samenwerken, probleem oplossen en creativiteit. Hoewel 
games en gamification in het onderwijs wordt toegepast, is er meer 
inzicht en onderzoek nodig naar de integratie van ondersteuning en 
andere middelen in een game om het leren van een game te bevorderen 
(D’Mello, 2021).

Simulaties
Simulaties zijn digitale imitaties van een situatie of activiteit in de 
echte wereld (Baker, 2021), zie voor meerdere simulaties bijvoorbeeld 
Go-Lab (https://www.golabz.eu/) (De Jong et al., 2021). Simulaties kunnen 
gebruikt worden om activiteiten te leren of oefenen die in de echte 
wereld gevaarlijk, moeilijk of kostbaar zijn. Daarnaast kunnen in de 
werkelijkheid niet zichtbare zaken in een simulatie zichtbaar gemaakt 
worden. Ook is het mogelijk om feedback en ondersteuning bij het leer-
proces te ontvangen in een digitale simulatie.

Robots
Robots kunnen gebruikt worden om verschillende vaardigheden, zoals 
computational thinking, en sociale vaardigheden te leren (Belpaeme 
& Tanaka, 2021). Sociale robots interacteren en communiceren met 
mensen waarbij zij gebruik kunnen maken van spraak, gezichtsuit-
drukkingen en lichaamstaal. Robots kunnen op verschillende manieren 
gebruikt worden in het onderwijs: als sociale robots die meer autonoom 
functioneren om leraren te helpen bij het onderwijzen, maar ook als 
robots die op afstand bediend kunnen worden door leraren, bijvoor-
beeld in hybride leersituaties. Er is nog veel onbekend over effecten van 

about:blank
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robots op het onderwijs en de implementatiemogelijkheden (Belpaeme 
& Tanaka, 2021).

VR en AR
Bij Virtual Reality krijgt de gebruiker het gevoel echt in die virtuele 
wereld te zijn (sense of presence) waarbij de gebruiker 360o om zich 
heen kan kijken (Pellas, Stylianos, & Kazanidis, 2021). Augmented 
Reality biedt de mogelijkheid om digitale informatie te verbinden aan 
de echte wereld door digitaal een extra laag informatie toe te voegen 
aan de werkelijkheid. Bij sommige VR systemen en applicaties is het 
mogelijk te interacteren met objecten in de omgeving en/of te zelf in 
de wereld te bewegen. Virtual Reality kan op verschillende manieren 
worden ingezet en is te gebruiken in het po, vo en mbo. In het mbo kan 
het toepassen van VR worden gebruikt voor het leren van onder andere 
praktische vaardigheden. Er worden VR applicaties ontwikkeld voor het 
onderwijs, maar theoretische onderbouwing van ontwerp en ontwikke-
ling van VR applicaties gebaseerd op leertheorieën en onderzoek naar 
didactisch gebruik en effecten op leerprestaties, cognitief en affectief, is 
schaars (Johnson-Glenberg, 2018; Pellas et al., 2021). 

Smart learning en Artificiële Intelligentie (AI)
‘Smart learning’, leren in interactieve leeromgevingen die op maat 
onderwijs bieden, wordt steeds vaker toegepast in het onderwijs en 
ondersteund door technologie (Lee, Zo, & Lee, 2014). Leerlingen kunnen 
van deze leeromgevingen gebruik maken voor zowel formeel als infor-
meel leren (Tabuenca, Ternier, & Specht, 2013). ‘Smart technologies’ die 
gebruik maken van Artificiële Intelligentie verzamelen data om diag-
noses en beslissingen te kunnen nemen of om het diagnosticeren en het 
nemen van beslissingen door mensen te ondersteunen (Vincent-Lancrin, 
2021). 

De definitie van Artificiële Intelligentie (AI) die door zowel de Neder-
landse overheid en als de Europese Unie wordt gebruikt, is als volgt: 
‘Artificiële intelligentie verwijst naar systemen die intelligent gedrag 
vertonen door hun omgeving te analyseren en -met een zeker mate van 
zelfstandigheid- actie ondernemen om specifieke doelen te bereiken.’ 
(Ministerie van Economische Zaken, 2019).

Artificiële intelligentie maakt gebruik van Learning Analytics (LA). 
Learning Analytics is het verzamelen en analyseren van (patronen in) 
data van leerlingen en hun context om hier vervolgens over te kunnen 
rapporteren. Learning Analytics kunnen gebruikt worden om 1) meer 
zicht te krijgen op het leerproces van de leerling, zodat het onderwijs 
kan worden aangepast met behulp van adaptieve leermiddelen, bijvoor-
beeld Snappet of Rekentuin, en 2) meer zicht te krijgen op het proces van 
lesgeven van de leraar (Dillenbourg, 2021). Met technologie kan tijdens 
en na het leer- of onderwijsproces feedback worden gegeven of kan de 
inhoud en leerroute voor een leerling of student dynamisch worden 
aangepast.

Learning Analytics kunnen in het onderwijs worden toegepast in twee 
typen technologieën: Decision support systems (intelligence augmen-
tation systems) en Gepersonaliseerde leersystemen (Baker, 2021). 
Decision support systemen verzamelen informatie voor het nemen van 
beslissingen, bijvoorbeeld voor het voorspellen van schooluitval of het 
voorspellen van leerresultaten van leerlingen. Gepersonaliseerd leren 
heeft betrekking op het bieden van een passende leeromgeving of taak 
die gebaseerd is op een diagnose van hun leerproces en aansluitend 
op hun behoeften (Aleven & McLaughlin, 2016). Omdat leerlingen als 
individuen verschillen op diverse variabelen en daardoor uiteenlopende 
behoeften hebben, bieden deze variabelen input voor gepersonaliseerd 
leren (Azevedo & Gašević, 2019). De informatie van deze analyses wordt 
meestal gedeeld via Dashboards (zie hieronder meer uitleg over Dash-
boards). Er is meer onderzoek nodig naar het ontwerp van gepersona-
liseerd leren en de effecten hiervan op leerproces en leerresultaten van 
leerlingen (Molenaar, 2021). 

Dashboards
Dashboards laten het resultaat van de Learning Analytics zien. Dash-
boards bieden leraren informatie over de activiteiten, voortgang en 
leerresultaten van leerlingen. Deze informatie helpt leraren om pedago-
gische beslissingen te kunnen nemen, voor, gedurende en na de lessen 
(Bodily et al., 2018). Een voorbeeld hiervan is of leerlingen meer feed-
back nodig hebben of meer instructie (Molenaar & Knoop-van Campen, 
2019). De interface van een dashboard moet helder zijn en gemakkelijk 
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te gebruiken om effectief te kunnen zijn (Vincent-Lancrin, 2021). Leraren 
kunnen problemen ondervinden bij het vertalen van de geboden infor-
matie in pedagogisch/didactische stappen (Koedinger, Booth & Klahr, 
2013). Onderzoek is nodig naar interpretatie van de door dashboards 
aangeboden informatie door leraren en de verwerking hiervan in hun 
onderwijspraktijk. 

Een dashboard biedt leraren informatie om bepaalde beslissingen te 
kunnen nemen. Dashboards kunnen inzicht bieden in het leerproces, 
zodat leraren het leerproces van de leerlingen kunnen monitoren en zo 
nodig extra uitleg kunnen geven of hulp kunnen bieden. Welke aspecten 
van een dashboard effectief zijn in welke context moet nog verder 
onderzocht worden (Dillenbourg, 2021; Molenaar, 2021).

Databronnen voor het personaliseren van het leerproces
Op dit moment zijn kennis en vaardigheden van leerlingen de meest 
gebruikte databronnen voor het vormgeven van gepersonaliseerd 
leren (Molenaar, 2021). Er komt wel steeds meer aandacht voor andere 
variabelen die onderdeel uit maken van het leerproces, zoals zelfre-
gulatie, emotie (zoals verveling of frustratie) en motivatie (Azevedo, 
2009; D’Mello, 2021; Järvelä & Bannert, 2019), maar hier is nog weinig 
over bekend. Deze variabelen kunnen gemeten worden door interactie 
met het leersysteem, bijvoorbeeld door klikgedrag, muisbewegingen 
en het geven van antwoorden, of door sensoren die fysiologische data 
meten. Fysiologische data zijn data die lichamelijke reacties registreren, 
zoals huidtemperatuur, hartslag, gezichtsuitdrukkingen, lichaams-
bewegingen of oogbewegingen. Ook kunnen contextuele variabelen 
informatief zijn voor het personaliseren van het leerproces. Deze data 
kunnen verzameld worden door middel van bijvoorbeeld audio- en 
video opnamen.

Ethiek
Belangrijk is dat leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals zich 
veilig kunnen bewegen in een betrouwbare omgeving (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2019). Bij het gebruik van techno-
logie en implementatie van nieuwe technologie is het van noodzakelijk 
om vanuit ethisch perspectief kansen en risico’s af te wegen en rekening 

te houden met waarden zoals autonomie, rechtvaardigheid en mense-
lijkheid (Pijpers et al., 2020). 

Bij het verzamelen van data kunnen verschillende persoonlijke data 
worden verzameld. Een belangrijk aspect of randvoorwaarde is daarom 
het beschermen van persoonlijke data en privacy. Daarnaast is het van 
belang dat duidelijk is van wie de data is, het eigenaarschap van de data 
en of de betrokken zicht hebben op wat er met data gebeurt (Veldkamp 
et al., 2017).

Dit leidt tot ethische vragen die op verschillende niveaus moeten 
worden gesteld: is het wel wenselijk dat scholen/leraren/besturen deze 
informatie verzamelen en beheren van leerlingen? Is het wel veilig om 
deze instituten het beheer van deze data te geven? Leidt dit tot de imple-
mentatie van biases en ongelijkheid? (Vincent-Lancrin, 2021).  

Bij het verzamelen van veel data over een langere periode, bijvoorbeeld 
van een doorgaande leerlijn van 0-18 jaar, kunnen deze data gebruikt 
worden om de leerling te ondersteunen en de meest geschikte leersitu-
atie aan te bieden. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat bepaalde 
data van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling (dat het bijvoorbeeld 
best fijn is om een frisse start te maken op de middelbare school, zonder 
de labels en bagage van de basisschool mee te nemen) of dat de privacy 
van de leerlingen geschonden kan worden. Afwegingen bij het gebruik 
van technologie moeten hier goed onderbouwd gemaakt worden.

Ook bij andere vormen van integratie van technologie in het onderwijs 
is ethische afweging van belang. Bijvoorbeeld bij classroom analytics, 
welke als doel hebben de onderwijspraktijk van leraren te verbeteren, 
maar ook gebruikt zouden kunnen worden door schoolinstellingen om 
het gedrag van leraren te monitoren (Dillenbourg, 2021).

Knelpunt: rol, regie, en autonomie van leraren bij technologische 
 ontwikkelingen
Technologie is niet bedoeld om leraren te vervangen, maar om het 
onderwijsproces van leerlingen en de interactie tussen leerling en 
docent te ondersteunen (UNESCO, 2019). Lesgeven is een complex 
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proces waarbij verschillende factoren van invloed zijn die niet allemaal 
geïntegreerd kunnen worden in de technologie (Veldkamp et al., 2017). 
Bij alle adaptieve leermateriaal is een leraar nodig, bijvoorbeeld om 
leerlingen te helpen die iets niet begrijpen of vastlopen. Om deze reden 
wordt er ook wel gesproken van hybride Human-AI systemen, waarbij 
de interactie tussen mens en systeem van belang is. Er bestaan wel 
systemen waarbij de leraar geen controle heeft (Arroyo et al., 2014) maar 
dit soort systemen worden niet vaak ingezet in het onderwijs (Mole-
naar, 2021). Molenaar (2021) beschrijft een model waarin verschillende 
vormen van interactie tussen leraar en AI weergegeven worden, geba-
seerd op een model van graduele automatisering van zelfrijdende auto’s. 
Dit model heeft zes niveaus. Bij de eerste drie niveaus heeft de mens de 
controle. Bij de laatste drie niveaus gaat de controle over op de techno-
logie: van volledige controle door de mens tot volledige automatisering, 
waarbij de mens niet meer nodig is om te kunnen rijden. Molenaar 
vergelijkt deze situatie met de implementatie van AI in het onderwijs, 
waarbij de leraar op het eerste niveau volledige controle heeft en op 
laatste niveau geen controle meer door volledige automatisering van de 
technologie. In de tussenliggende niveaus is de technologie in verschil-
lende gradaties ondersteunend aan het handelen van de leraar en het 
leerproces van de leerling. 

Door de invoering van digitale (adaptieve) leermiddelen kunnen leraren 
het gevoel krijgen dat zij geen invloed hebben op de lesstof of op het 
leerproces van de leerling (Verkenning Onderwijslab, 2020). Afhankelijk 
van de mate van automatisering van het materiaal, kunnen leraren ook 
in sommige gevallen bij grotere automatisering moeilijker ingrijpen in 
het (digitale) leerproces van de leerling. Ook kan het gebruik van adap-
tief lesmateriaal van invloed zijn op de relatie tussen leraren en leer-
lingen, wanneer technologie een gedeelte van het lesgeven overneemt. 
Het is niet duidelijk hoe leraren het werken met technologie ervaren, 
wat bijvoorbeeld de invloed is van het gebruik van technologie en auto-
matisering op het zelfbeeld van de leraar. Transparantie en gebruiks-
vriendelijkheid van het systeem en het stellen van ethische vragen door 
scholen voor de aanschaf van het digitale materiaal en bewustzijn en 
kennis van leraren hoe zij autonomie en controle kunnen uitoefenen bij 
het werken met digitaal lesmateriaal kan hierbij helpen. 

Er is meer onderzoek nodig naar het pedagogisch handelen van leraren 
en hoe de interactie tussen leraar en systeem kan plaatsvinden in 
hybride Human-AI systemen waarbij de leraar autonomie behoudt en 
regie op het leerproces kan uitoefenen met als doel het bieden van een 
effectief onderwijsproces voor alle leerlingen. 

Knelpunt: Technologie kan zorgen voor kansenongelijkheid
Een knelpunt dat van invloed is op de inzet van en het denken over 
technologie in het onderwijs is de groei van kansenongelijkheid tussen 
leerlingen van verschillende sociaal-economische achtergrond (Elffers, 
2018; OESO, 2016; Onderwijsraad, 2017). Technologie kan zorgen voor 
meer inclusief onderwijs maar aan de andere kant ook als effect hebben 
dat de kansenongelijkheid vergroot wordt. 

Technologische ontwikkelingen in het onderwijs kunnen een bijdrage 
leveren aan de kansengelijkheid, door bijvoorbeeld digitale leermoge-
lijkheden te bieden aan groepen leerlingen die zij anders niet hadden 
gekregen of aan te sluiten bij (specifieke) behoeften van leerlingen. 
Digitaal leermateriaal kan groepen leerlingen leerkansen bieden die 
door hun achtergrond, sociaal-economische status, leerniveau of beper-
king minder kansen hebben zich te ontwikkelen. Ook leerlingen die om 
diverse redenen, bijvoorbeeld chronische ziekte, niet fysiek naar school 
kunnen, kunnen profiteren van technologie om daarmee toch -digitaal- 
aanwezig zijn in de klas. Er is wel meer aandacht nodig voor ontwikke-
ling en onderzoek naar technologie voor leerlingen met een beperking 
of speciale behoeften (Good, 2021).

Aan de andere kant heeft niet elke leerling toegang tot deze leermid-
delen en technologie. Bij alle ontwikkelingen kan de vraag gesteld 
worden of de toegang tot technologie voor alle leerlingen hetzelfde is. 
Niet alle ouders van leerlingen zijn in staat om extra te betalen voor 
digitale middelen, wat de kansenongelijkheid vergroot (Vincent-Lancrin, 
2021). Hebben leerlingen dezelfde toegang tot de digitale leermiddelen, 
geschikte devices en veilig internet? Krijgen zij thuis dezelfde kennis en 
vaardigheden mee van hun ouders? Daarnaast is het ook van belang 
dat de inhoud en vorm van digitale leermiddelen voor alle leerlingen 
geschikt en passend is. Ook hangt het af van de kennis en vaardigheden 



kennisagenda onderwijs thema  –  technologie in het onderwijs9

van leerlingen, bijvoorbeeld de taalvaardigheid, digitale geletterdheid, 
of zelfregulatievaardigheden, of van de mogelijkheid voor leerlingen om 
effectief gebruik te maken van technologie en digitale leermiddelen. 

Bij de ontwikkeling van adaptieve leeromgevingen waarbij Artificiële 
Intelligentie wordt gebruikt, worden beslissingen genomen met betrek-
king tot het verzamelen van data, het interpreteren van deze data en 
diagnosticeren en de pedagogisch didactische acties die aansluiten bij 
de diagnose. Om deze beslissingen te kunnen nemen, worden instruc-
ties geformuleerd door de programmeurs en ontwikkelaars. Een groep 
bij elkaar horende instructies gericht op het uitvoeren van een taak 
wordt een algoritme genoemd. Een risico van het gebruik van algoritmes 
is dat hierin bepaalde vooroordelen worden verwerkt met een nadelig 
effect voor bepaalde groepen in de maatschappij. Dit kunnen vooroor-
delen zijn die bijvoorbeeld betrekking hebben op gender, etniciteit, 
seksuele geaardheid of sociaal-economische status. Hierdoor werkt het 
lesmateriaal niet even goed voor alle leerlingen. Wat we zien is dat de 
verwachtingen en (impliciete) vooroordelen van de programmeurs en 
ontwikkelaars van de technologie van invloed zijn op het leerproces en 
de prestaties van leerlingen (Huff & Cooper, 2006).

Daarom is het belangrijk dat er transparantie is in het ontwerp van het 
lesmateriaal: hoe zien die algoritmes eruit? Op basis waarvan worden 
beslissingen genomen? En niet alleen transparantie is belangrijk, maar 
ook samenwerking met de onderwijspraktijk en onderzoekers bij het 
ontwerpen van lesmateriaal is noodzakelijk (Bowers 2021, Molenaar , 
2021) (zie hiervoor ook de gamechanger Publieke regie bij ontwikkeling 
van digitaal leermateriaal verder op in deze tekst). Bowers pleit voor 
transparantie, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van algo-
ritmes: de AAAA (‘accurate’, ‘accessible’, ‘actionable’ en ‘accountable’) en 
FAIR (‘findable’, ‘accessible’, ‘interoperable’ en ‘reproducible’) principes 
bij de ontwikkeling van lesmateriaal. De vraag op basis waarvan beslis-
singen moeten worden genomen is belangrijk. Hierbij is het hanteren 
van een ethisch perspectief ook belangrijk.

 Kennisvragen

• Hoe kan technologie effectief bijdragen aan het ontwikkelen en bevor-
deren van betrokkenheid, sociale binding en sociale, regulatieve en 
andere complexe vaardigheden zoals probleemoplossen en creativiteit?

• Hoe kan technologie een bijdrage leveren -naast kwalificatie- aan socia-
lisatie en subjectificatie?

• Wat is het effect van het gebruik van technologie op het didactisch peda-
gogisch handelen van de leraar en op het leerproces en leerresultaat van 
leerlingen en studenten?

• Wat zijn de effecten van gepersonaliseerd leren op het leerproces en 
leerresultaat van leerlingen en het gevoel van autonomie en het profes-
sioneel handelen van de leraar?

• Wat zijn de gevolgen van het gebruik van technologie en het verzamelen 
van data in het onderwijs op onderwijswaarden als autonomie, mense-
lijkheid en rechtvaardigheid?

• Hoe kan technologie kansengelijkheid stimuleren en het ontstaan van 
kansenongelijkheid vermijden?

• Welke (fysiologische) data bieden nuttige informatie voor het onder-
steunen van het leerproces en wat zijn de gevolgen van het verzamelen 
van deze data voor verschillende onderwijswaarden?

3 integratie en implementatie  
van technologie in het 
 onderwijs

Het gebruik en de implementatie van technologie in het onderwijs 
worden om twee redenen door veel onderwijsprofessionals als een 
innovatief proces ervaren: 1) technologische ontwikkelingen gaan snel, 
waardoor er regelmatig ‘nieuwe tech’ is, en 2) de competentie om de 
technologie effectief te gebruiken en te implementeren ontbreekt vaak.
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Ondanks deze twee constateringen wordt er toch steeds meer gebruik 
gemaakt van technologie in het onderwijs (Vincent-Lancrin, 2021). 
Op dit moment is er vaak een koplopersgroep, enthousiaste leraren of 
(bovenschoolse) ict-coördinatoren, die nieuwe technologie tegenkomt, 
dit wil gebruiken en implementeren, maar tegen een aantal belem-
meringen aanloopt bij duurzame integratie van de technologie in het 
onderwijs. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de andere teamleden 
de innovaties integreren in hun onderwijs of dat de innovaties een duur-
zame plaats krijgen in het curriculum. Voor een soepel, succesvol en 
duurzaam proces zijn de volgende randvoorwaarden noodzakelijk, maar 
niet altijd -allemaal- aanwezig:

1. Geoormerkt en voldoende budget
2. Tijd en ruimte voor ontwikkeling en toepassing van technologie in het 

onderwijs
3. Opschalingsmogelijkheden van innovaties
4. De borging van langdurig beheer en onderhoud technologie
5. Afstemming visie en integratie van technologie tussen bestuurs-,  

school- en klasniveau
6. Een lerende, reflectieve en onderzoekende houding van leraren en 

schoolleiders
7. Motivatie van leraren en schoolleiders om technologie te integreren
8. Expertise en kennis om technologie op pedagogisch didactische en 

verantwoorde ethische wijze te implementeren in het curriculum en om 
deze toe te passen in de onderwijspraktijk

Expertise, kennis en vaardigheden
De meeste leraren maken gebruik van technologie in de les. Zeker in de 
Covid-19 pandemie hebben bijna alle leraren technologie toegepast in 
het kader van afstandsonderwijs. Uit onderzoek blijkt echter dat het 
gebruik tijdens deze periode niet erg divers was (Smeets, 2021a; Smeets, 
2021b). Technologie werd voornamelijk ingezet voor het bieden van 
instructie en ‘drill- en practice’-applicaties. Daarbij sloot het gebruik 
daarvan vaak niet aan bij een door het schoolteam gedeelde visie. Ook 
werd de inzet niet altijd als effectief ervaren door zowel leraren als leer-
lingen. Het ontbreekt de onderwijspraktijk aan voldoende kennis en 
expertise om technologie effectief en duurzaam te kunnen implemen-
teren en gebruiken.

Zowel uit onderzoek als uit gesprekken met de stakeholders in het po, 
vo en mbo blijkt dat de didactische ict-bekwaamheid van leraren over 
het algemeen niet voldoende is (zie bijv. Heitink, 2018). Ict-bekwaam-
heid kan gedefinieerd worden als ‘de mogelijkheid van docenten om 
ict-kennis en vaardigheden in de praktijk te integreren met bestaande 
vakinhoudelijk en didactische kennis en het vermogen op professioneel 
te redeneren over deze praktijk, ondersteund door zelfvertrouwen, posi-
tieve opvattingen en houdingen’ (Voogt et al., 2013).

Het is niet alleen van belang dat leraren ict-bekwaam zijn, maar ook 
schoolleiders en besturen moeten die bekwaamheid bezitten. Laatstge-
noemden nemen namelijk beslissingen over aankopen en formuleren 
(mede) de visie van de school, waaronder de visie op digitalisering (Chris-
tensen, et al., 2018). Om technologie effectief te kunnen implementeren 
is het dus cruciaal dat visieontwikkeling met betrekking tot technologie 
in het onderwijs gekoppeld is aan onderwijskundige principes.

Professionaliseren van leraren, schoolleiders en bestuurders op dit 
gebied is daarom van belang (Ministerie Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap, 2019). Een mogelijkheid om in de praktijk te professionaliseren is 
bijvoorbeeld het opzetten van labs, waar binnen een bestuur samenge-
werkt wordt met private partijen, onderzoekers, leraren en schoolleiders. 
De functie van zo’n lab kan verschillen van het doen van onderzoek, het 
ontwikkelen van leermiddelen tot het delen en ontwikkelen van kennis. 

Ook is het van belang dat startende leraren al tijdens de lerarenoplei-
ding een lerende en reflectieve houding ten opzichte van technologie-
gebruik en ict-competenties ontwikkelen. Verschillende onderzoeken 
tonen aan hoe startende docenten (in opleiding) hun ict-bekwaamheid 
kunnen ontwikkelen en op effectieve wijze technologie kunnen inte-
greren in hun onderwijs (zie bijvoorbeeld Becuwe, et al. 2017; Tondeur, et 
al., 2017). Op dit moment is er in de lerarenopleidingen te weinig struc-
turele aandacht voor effectieve inzet van verschillende technologische 
applicaties en de ict-bekwaamheid van leraren. Meer aandacht in de 
lerarenopleidingen voor het gebruik van technologie in het onderwijs 
en de geschikte didactiek die daarbij hoort is daarom zeer essentieel en 
nodig.
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Naast dat de ict-bekwaamheid van onderwijsprofessionals vaak verder 
ontwikkeld dient te worden, is er ook meer kennis nodig over het effec-
tief didactisch inzetten van technologie die de onderwijspraktijk onder-
steunt (Vincent-Lancrin, 2021). Om deze reden is ook meer onderzoek 
naar de effectieve pedagogisch didactische inzet van technologie nodig.

Knelpunt: kennis wordt niet toegepast in de praktijk 
Er is vanuit de wetenschap een vraag om meer kennis over het effectief 
en doordacht inzetten van technologie in het onderwijs naast het feit 
dat er al veel kennis beschikbaar is die de weg niet vindt naar de onder-
wijspraktijk. Zowel wetenschappers als onderwijsprofessionals vragen 
zich af wat de reden is van het ontbreken van deze -reeds beschikbare- 
kennis in de onderwijspraktijk en wat er moet gebeuren om de ict- 
bekwaamheid van leraren en schoolleiders te vergroten.

 Kennisvragen

• Hoe kunnen leraren in opleiding, leraren, schoolleiders en bestuurders 
de benodigde ict-bekwaamheid ontwikkelen? 

• Wat is de reden dat de bestaande (wetenschappelijke) kennis over door-
dachte inzet van technologie in het onderwijs niet geïntegreerd wordt in 
de onderwijspraktijk?

• Hoe kunnen verschillende technologische applicaties op effectieve 
pedagogisch didactische wijze geïntegreerd worden in de lespraktijk?

• Hoe kan het lerend vermogen van onderwijsprofessionals worden 
vergroot met betrekking tot de integratie en implementatie van techno-
logie in het onderwijs?

• Hoe kan er voldaan worden aan de randvoorwaarden voor het duur-
zaam en effectief integreren en implementeren van ict in de onderwij-
spraktijk?

• Hoe kan het vertrouwen van leraren en schoolleiders in het gebruik van 
technologie in het onderwijs worden bevorderd?

4 organisatie van het 
 onderwijs
Het afgelopen jaar heeft door Covid-19 de onderwijssector te maken 
gehad met onderwijs op afstand waarbij van de ene dag op de andere 
technologie moest worden geïntegreerd in het onderwijs. Besturen, 
ict-coördinatoren, schoolleiders en leraren, maar ook ouders en leer-
lingen hebben hierbij een rol gespeeld. Het is steeds meer duidelijk 
dat in bepaalde situaties, online onderwijs voor sommige leerlingen 
geschikt kan zijn, mits goed ingezet en de randvoorwaarden in orde 
zijn. Daarnaast wordt in alle onderwijssectoren gebruik gemaakt van 
de combinatie van offline onderwijs en digitaal materiaal. De Covid-19 
pandemie heeft dit gebruik van digitale middelen extra versterkt. 

De samenleving verandert steeds meer naar een samenleving waar 
meer thuis of op afstand wordt gewerkt. Voor sommige leerlingen (bijv. 
chronisch zieke leerlingen of thuiszitters) en in sommige situaties (bijv. 
lockdown tijdens een pandemie) is afstandsonderwijs de enige wijze 
waarop les kan worden gevolgd. Door de ervaring met afstandsonder-
wijs in combinatie met technologische ontwikkelingen denken steeds 
meer onderwijsorganisaties na over een meer flexibele wijze van het 
aanbieden van onderwijs en hoe dit te organiseren.

Blended learning
Blended learning, waarbij een combinatie van leren met en zonder 
technologie wordt aanboden, is een geschikte manier om het onderwijs 
te organiseren. Blended learning kan in de klas plaatsvinden, waar leer-
lingen bijvoorbeeld met zowel boeken als digitaal materiaal werken. 
Maar het kan ook betekenen dat bepaalde onderdelen digitaal en op 
afstand worden voorbereid door leerlingen waarna in de klas interactie 
met leraar en medeleerlingen plaatsvindt voor verdere verdieping 
van de leerstof (dit wordt ook wel Flipping the classroom genoemd, 
Erbil, 2020). Blended learning kan op allerlei manieren vorm krijgen 
en geïmplementeerd worden. Het is aan de scholen om een geschikte 
vorm van blended learning te vinden die past bij hun context, wensen en 
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onderwijs doelen. De onderwijssector heeft behoeften aan meer kennis 
en onderzoek naar effectieve vormen van blended learning gerelateerd 
aan hun context.

Flexibilisering van het onderwijs
De verschillende sectoren, primair en voortgezet onderwijs en mbo, 
hebben de behoefte en zien de noodzaak om het onderwijs zo te 
organiseren dat de leerlingen en studenten hiervan profiteren, dat de 
kwaliteit van het onderwijs hoog is en dat onderwijs nog beter aansluit 
bij de leerbehoeften van leerlingen en studenten, en dat leerlingen 
en studenten goed voorbereid zijn op het leven en werken in de maat-
schappij. Het mbo heeft de wens meer maatwerk te bieden, flexibele 
leermiddelen aan te bieden en een leven lang ontwikkelen te faciliteren 
(Strategisch agenda digitalisering mbo 2018-2022). Dit vraagt om flexi-
bilisering van het onderwijs, met andere woorden ‘het herontwerpen 
van de structuur en vormgeving van het onderwijsaanbod op opleiding-
sniveau, waarbij de individuele student (i.p.v. een cohort) als uitgangs-
punt wordt genomen’ (Gijsbertse, 2020, p3). 

Ook in het po en vo zijn er ontwikkelingen en pilots gaande om het 
onderwijs te flexibiliseren. Bij flexibilisering ligt het onderwijsaanbod 
niet vast. Keuzemogelijkheden in onderwijsaanbod kunnen betrekking 
hebben op de inhoud van het onderwijs, op het tempo van het door-
lopen van een onderwijsprogramma, op de plaats en het moment waar 
het onderwijs wordt gevolgd of op de didactiek en ondersteuning van 
het leerproces. Flexibel onderwijs kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden 
door het aanbieden van modulair onderwijs (mbo), waarbij losse studie-
onderdelen worden aangeboden, zowel aan studenten tijdens hun 
opleiding als aan individuen die al werkzaam zijn in de beroepspraktijk. 

Leerecosystemen
In het onderwijs worden verschillende digitale systemen gebruikt, 
zowel in het primaire proces als voor de administratie. Onderwijsin-
stellingen gebruiken onder andere leermanagementsystemen voor de 
administratie van gegevens en het aanbieden van lesstof en leerlingen 
gebruiken steeds meer verschillende leerplatformen. Het ontwikkelen 
en gebruik van online leerecosystemen waar platformen met elkaar 

geïntegreerd zijn, kan leiden tot meer gebruiksvriendelijkheid en de 
mogelijkheid om verschillende data aan elkaar te koppelen. Deze 
ontwikkelingen kunnen de werkdruk van onderwijsprofessionals 
verlagen en het leerproces van leerlingen verbeteren (Baker, 2021). 

Knelpunt Lerarentekort en hoge werkdruk
Een knelpunt dat van invloed is op de inzet van technologie in het onder-
wijs is het grote lerarentekort en de hoge werkdruk die leraren ervaren. 
Het lerarentekort wordt steeds nijpender voor scholen met leerling-
populaties die extra ondersteuning nodig hebben (Inspectie van het 
Onderwijs, 2019), maar ook scholen met leerlingen en ouders met hoge 
sociaal-economische status ondervinden de effecten van dit probleem: 
de olievlek breidt zich uit. Technologie zou kunnen zorgen voor werk-
drukverlaging in het onderwijs op het gebied van administratie maar 
ook bij taken als het geven van instructie of nakijken. Ook kan techno-
logie ondersteuning bieden bij het anders organiseren van onderwijs. 

 Kennisvragen

• Hoe kan blended learning worden vormgeven, wat is effectief voor wie 
en in welke situatie?

• Hoe kan een effectief online ecosysteem worden vormgegeven, wat zijn 
de risico’s?

• Hoe kan flexibilisering van het onderwijs worden vormgegeven en wat 
zijn de effecten van het flexibiliseren van het onderwijs op het leer-
proces en leerresultaten van leerlingen en studenten?

• Hoe kan technologie ondersteuning bieden en ingezet worden om de 
werkdruk bij leraren te verminderen en om te helpen bij het anders 
organiseren van het onderwijs?
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5 publieke regie bij 
 ontwikkeling van digitaal 
leermateriaal

Op dit moment ligt de ontwikkeling van digitaal leermateriaal voor 
het onderwijs voor een groot deel bij de private sector. Het onderwijs 
en daarmee ook de leraar is daardoor afhankelijk van het aanbod van 
private organisaties. Dit kan problematisch zijn als scholen weinig 
keuzemogelijkheden hebben met betrekking tot digitaal leermate-
riaal en als de kwaliteit van dit materiaal niet voldoende is. Door de 
afhankelijkheidspositie van het onderwijs met betrekking tot lesma-
teriaal verliest het de regie op zijn inhoud. De markt zou meer moeten 
aansluiten op de wensen van het onderwijsveld (Onderwijsraad, 2017). 
Publieke regie betekent in deze situatie het sturen van de marktontwik-
kelingen door de onderwijssector. Het is dus van belang voor het onder-
wijs om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van (open en commercieel) 
digitaal leermateriaal omdat het anders de regie over zijn inhoud 
verliest en de kwaliteitsborging van het lesmateriaal nu nog primair bij 
de aanbiedende private organisaties ligt.

Publiek-private samenwerking tussen het onderwijsveld, de private 
leermiddelensector, onderzoekers en de overheid voor de ontwikkeling 
van digitaal leermateriaal is daarom wenselijk (Cukurov, Luckin, & Clark-
Wilson, 2018; Molenaar, 2021; Vincent-Lancrin, 2021).

Ook kan een mengvorm van het gebruik van methoden en open leerma-
teriaal de regie op het leermateriaal bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat 
onderwijsprofessionals in het po, vo en mbo soms gebruiken maken van 
open digitaal leermateriaal (Janssen et al., 2021), in het mbo meer dan 
in de andere sectoren. De reden voor het gebruik van aanvullend leer-
materiaal is bijvoorbeeld dat de bestaande methoden niet voldoen aan 
de behoeften of dat de kwaliteit van de al gebruikte methode te wensen 
overlaat. Ook kan het zijn dat er geen geschikt materiaal beschikbaar 

is voor bijvoorbeeld het speciaal onderwijs of kleine beroepsgerichte 
vakken. Daarnaast is er voor differentiatie in het onderwijs vaak een veel 
rijkere collectie aan open materiaal nodig als aanvulling op commer-
cieel materiaal. Onderwijsprofessionals geven aan dat tijdgebrek en 
vindbaarheid en toepasbaarheid van de materialen belemmeringen zijn 
voor het gebruik van open digitaal leermateriaal (Janssen et al., 2021).

 Kennisvragen

• Hoe kan de publiek-private samenwerking zo vormkrijgen dat het 
aanbod van digitale leermiddelen aansluit bij de wensen van de onder-
wijspraktijk?

• Hoe kan publiek-private samenwerking de kwaliteit van digitaal leerma-
teriaal bewaken?

• Wat zijn voorwaarden voor het gebruik van open digitaal leermateriaal 
door onderwijsprofessionals?

• Hoe kan de vindbaarheid en toepasbaarheid van open en commercieel 
digitaal leermateriaal worden vergroot?
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