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Probleemanalyse 

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers 

zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en 

fundamenteel gemedialiseerde wereld (Raad voor Cultuur, 2005). Mediawijsheid is een 

onderdeel van burgerschapsvorming, dit betekent dat mediawijsheid ook in het onderwijs een 

plek moet krijgen (Zwanenberg & Pardoen, 2010). Mediawijsheid gaat een steeds grotere rol 

spelen in alledaagse handelingen, studie maar ook werk. Op deze ontwikkeling zullen 

studenten en docenten moeten anticiperen. Zo is uit vergelijkend onderzoek gebleken dat ICT-

geletterdheid ook een vast onderdeel is geworden van de vele internationale modellen over de 

‘21st century skills’ (SLO, 2014), vaardigheden die de huidige generatie studenten zullen 

moeten beheersen om te kunnen functioneren in de Nederlandse kennismaatschappij (Voogt 

& Roblin, 2010). 

Om als onderwijsinstelling deze ontwikkelingen goed vorm te kunnen geven is het van 

belang om zicht te krijgen op zowel de inhouden als voorwaarden voor een succesvol 

implementatieproces van deze onderwijsvernieuwing. Onderzoek wijst uit dat de docent het 

grootste aandeel heeft in het implementeren van mediawijsheid in het onderwijs (Mueller e. 

a., 2008; Hermans e. a., 2008). De brede en vage formulering van het begrip mediawijsheid 

maakt het echter moeilijk toepasbaar in de dagelijkse praktijk (Sixma, 2007). Tevens wijst de 

praktijk uit dat mensen met expertise op het grensgebied van ICT en onderwijs schaars zijn. 

Er zijn meerdere factoren te noemen die de implementatie van mediawijsheid kunnen 

vermoeilijken. Een door onderwijsinstellingen veelgemaakte fout tijdens het 

implementatieproces wordt door het vier-in-balans-model de techniekgedreven innovatie 

genoemd (Kennisnet, 2013).  Uit de praktijk blijkt de techniekgedreven innovatie vaak zorgt 

voor weerstand omtrent de implementatie van mediawijsheid. Een voorbeeld hiervan zijn 

scholen die veel investeren in technische infrastructuur maar niet stilstaan bij het nut ervan 

(Plomp e. a., 2009). Het ontstaan van deze weerstand is erg nadelig omdat de attitude, dan wel 

mentaliteit van de docenten de sleutelfactor is in de succesvolle implementatie van dit 

innovatieproces.  

Ten tweede is een veel genoemde misvatting het idee dat studenten vaak ICT-

vaardiger zijn dan hun docent, de huidige generatie zou ‘digital native’ zijn (Bennett e. a., 

2008). Door deze onderwijsmythe ontstaat er bij docenten vaak een spanningsveld rond de 

inzet van ICT in het onderwijs. Hedendaagse studenten kunnen er over het algemeen 

technisch wat makkelijker mee overweg, maar het goed gebruiken doen ze zeker niet 

automatisch en moet dus worden aangeleerd (Kirschner, 2013). Het is dan ook belangrijk dat 



docenten ICT-vaardigheden leren  zoals gericht gebruik maken van bijvoorbeeld een 

zoekmachine, wiki of andere database en niet verdwalen door de vele hyperlinks die worden 

aangeboden. Ook studenten blijken hierin nog onvoldoende vaardig (Smeets & Wester, 2009). 

Door de problemen die de implementatie van ICT met zich meebrengt is het belangrijk 

om een helder beeld te hebben van de positieve invloeden die ICT kan hebben in de 

onderwijscontext. Zo biedt ICT vanuit didactisch oogpunt veel mogelijkheden voor docenten. 

Kennis over ICT-middelen (Technological Knowledge) en deze vervolgens ondersteunend 

aan de lesinhoud (Content Knowledge) en didactiek (Pedagogical Knowledge) strategisch 

toepassen (Technological Pedagogical Content Knowledge, TPACK) kan ervoor zorgen dat er 

effectief wordt onderwezen met ICT (Mishra & Koehler, 2006; Voogt e.a., 2012). Werken 

volgens TPACK is een vaardigheid die geleerd kan worden; aan de voorwaarde van kennis 

over ICT-middelen wordt door docenten echter vaak nog niet voldaan. 

Vanuit pedagogisch oogpunt groeien studenten in de 21ste eeuw op in een wereld 

waarin het digitale component een belangrijke rol speelt. Dit is een nieuwe ontwikkeling die 

we in ons onderwijs een plek moeten geven (Pardoen, 2010). Het pedagogische aspect van 

mediawijsheid richt zich op de studenten te onderwijzen in hoe ze op een morele, bewuste en 

veilige manier (met elkaar) om kunnen gaan in of met deze nieuwe digitale omgevingen. De 

vaardigheid om informatie te beoordelen of digitale veiligheid in te schatten blijft vaak achter 

en het is dus ook aan het onderwijs om hier aan te werken (Van Deursen & Van Dijk, 2012; 

Smeets & Wester, 2009). Dit geldt ook voor docenten zelf, nu moeten docenten vaak nog op 

eigen inzicht handelen met betrekking tot bijvoorbeeld de interactie met studenten op het 

internet (Kennisnet, 2012). 

Aanleiding 

Binnen de opleidingen tot leerkracht basisonderwijs (pabo’s) van de Fontys 

Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) is sinds 2012, op initiatief van het directieteam, 

eveneens een mediawijsheid implementatieproces gestart. Door mediawijsheid een gedegen, 

geïntegreerde plek te geven in het ontwerpkader van het pabocurriculum en door docenten als 

rolmodel te laten optreden wordt getracht de studenten te onderwijzen in mediawijsheid 

teneinde het werkveld startbekwame docenten te leveren die op hun beurt weer een positieve 

impuls kunnen geven aan de implementatie van mediawijsheid in hun eigen 

onderwijsorganisatie. FHKE docenten geven aan dat zij over onvoldoende kennis en 

vaardigheden beschikken om als rolmodel te fungeren dan wel de vernieuwde mediawijsheid 

inhouden te doceren aan studenten. Teammanagers van de verschillende pabo locaties geven 

op hun beurt aan dat de negatieve houding van docenten ten opzichte van mediawijsheid ook 



een obstakel vormt in de gewenste professionalisering op dit gebied. Vanuit het college van 

bestuur van Fontys wordt expliciet gestuurd op de docentenprofessionalisering op het gebied 

van mediawijsheid, één van de drie speerpunten binnen het Fontys Kwalificaties Onderwijs 

(FKO). Binnen Fontys Hogescholen worden vanuit de dienst Onderwijs en Onderzoek 

(O&O), Fontys Expertise Centrum (FEC) en Fontys Onderwijs en Media Expertise Centrum 

(FOMEC) trainingen, inspiratiesessies en assessments omtrent mediawijsheid geboden. De 

aangeboden trainingen bieden gezien het zeer beperkte animo onvoldoende prikkels tot 

structurele docentenprofessionalisering omtrent mediawijsheid waardoor de mediawijsheid 

competenties bij een groot deel van de docenten onvoldoende tot ontwikkeling komen. Het 

directieteam van FHKE heeft dan ook de opdracht uitgezet om een duurzaam 

professionaliseringstraject omtrent mediawijsheid te ontwikkelen en uit te voeren voor alle 

FHKE docenten. Inhoudelijk beschikt de organisatie over voldoende expertise voor deze 

opdracht. De moeilijkheden zitten hem voornamelijk in het gebrek aan ervaring en kennis wat 

betreft het implementatieproces van mediawijsheid. 

Probleemstelling 

Het implementatieproces van mediawijsheid binnen lerarenopleidingen is enerzijds 

van belang om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen en anderzijds om de 

studenten goed voor te bereiden op de toekomstige beroepspraktijk. Binnen de FHKE is er 

voldoende kennis over mediawijsheid maar vraagt het implementatieproces nog aandacht. Zo 

komt de docentenprofessionalisering omtrent mediawijsheid op bepaalde locaties maar in 

beperkte mate op gang en wordt er nog onvoldoende aandacht aan mediawijsheid besteed in 

het lesaanbod. 

Huidig paper heeft als focus het verkennen van inzichten en voorwaarden voor een 

succesvol en duurzaam implementatieproces van technologische innovaties met als doel het 

FHKE professionaliseringstraject omtrent mediawijsheid te verbeteren en daarmee de 

kwaliteit van het onderwijs blijvend te borgen. 

Onderzoeksvraag 

De vraagstelling van huidig paper is: Welke inzichten en voorwaarden worden vanuit 

de wetenschappelijke literatuur geboden als het gaat om de implementatie van mediawijsheid 

binnen lerarenopleidingen?  

 

 

 

 



Theoretisch kader 

Dit paper richt zich door middel van literatuuronderzoek op de ontwikkeling, 

verantwoording en implementatie van mediawijsheid in onderwijsinstellingen met het doel 

inzichten, richtlijnen en succesfactoren te bieden aan personen, werkgroepen of directieteams 

belast met de ontwikkeling van dit innovatieproces. Binnen het begrip mediawijsheid wordt 

onderscheid gemaakt tussen de didactische aspecten, de pedagogische aspecten en ICT-

vaardigheidsaspecten op zich (Meester & Bergsen, 2014); samen omvatten deze aspecten alle 

vormen van ICT-gebruik binnen onderwijsinstellingen. In dit paper worden deze inhoudelijke 

aspecten als één geheel genoemd als er wordt gesproken over ICT-gebruik omdat de focus ligt 

op het implementatieproces en niet op de betekenis en daarmee de inhoudelijke aspecten van 

mediawijsheid. Kennis van deze aspecten zijn echter wel randvoorwaardelijk voor het komen 

tot een gedegen visie omtrent mediawijsheid en daarmee indirect ook erg belangrijk bij de 

succesvolle implementatie daarvan (Bergsen, 2014). 

 

Ontwikkelingen 

De Raad voor Cultuur heeft de term mediawijsheid in 2005 ontwikkeld omdat de rol 

van ICT in het onderwijs veranderde. ICT werd niet enkel gebruikt als ondersteuning van 

leren of om informatie mee op te zoeken (mediaconsument), maar eveneens voor productie 

van media-inhouden waarbij expressie (mediaproducent) meer centraal kwam te staan 

(Bolhuis & Hoeff, 2013; Raad voor Cultuur, 2005). Hiermee ontstond er een verandering van 

een passieve beschermcultuur, waarin kinderen leerden omgaan met media, naar een cultuur 

waarin alle burgers actief deelnamen (participeren) aan deze gemedialiseerde samenleving 

(Bolhuis & Hoeff, 2013; Raad voor Cultuur, 2005; Zwanenberg & Pardoen, 2010).  

De toegenomen ICT-middelen en technologieën in de 21ste eeuw maken dat er 

eveneens interesse is ontstaan in een nieuwe manier van leren en instrueren, waarin ICT-

middelen en de media als ondersteunend aan de lesinhoud kunnen worden aangeboden (Raad 

voor Cultuur, 2005; Mishra & Koehler, 2006; Voogt e.a., 2012). Bij het toepassen van ICT in 

het onderwijs onderscheidt Itzkan (1994) drie fasen: substitutie, transitie en transformatie. In 

elke fase kan de impact van ICT op het onderwijs variëren. In de fase van substitutie 

verandert er nog weinig, ICT fungeert dan voornamelijk nog als een vervanging van 

bestaande lesmethode en kan hoogstens dienen als verrijking of verbetering van een bestaande 

praktijk. In de transitiefase begint het gebruik van ICT te leiden tot een methodische 

verandering die een andere organisatie vraagt van het onderwijsproces. Hier vindt pas echte 

innovatie plaats. In de transformatiefase is het implementatieproces volbracht en maakt een 



innovatie deel uit van de onderwijscultuur. Het is dus van belang om te verkennen welke 

nieuwe mogelijkheden ICT kan bieden in de onderwijscontext om bij de implementatie van 

mediawijsheid niet enkel in de substitutiefase te blijven hangen maar te komen tot 

transformatie van het onderwijsproces. Hierin speelt de technologie een integrale en 

fundamentele rol in hoe de studenten leren en daarmee hoe docenten de onderwijspraktijk 

vormgeven.  

Docenten zijn gemotiveerd om hun onderwijspraktijk te verbeteren maar hebben 

ondersteuning nodig om planmatig en gericht de eigen professionaliteit op de lange termijn te 

versterken (Windmuller, 2012). Studenten zijn zich niet altijd bewust van hoe zij leren maar 

willen wel meer aandacht voor mediawijsheid op school. Vanuit de thuissituatie zijn 

studenten al erg gewend aan het gebruik van moderne media, maar er is zeker nog behoefte 

aan de ontwikkeling van hun ict-vaardigheden (Kennisnet, 2013).  

Misconcepties 

Er bestaan nog veel misconcepties over de betekenis van mediawijsheid en het wordt 

ervaren als een breed en vaag containerbegrip (Sixma, 2007; Zwanenberg & Pardoen, 2010). 

Met betrekking tot deze misconcepties over het gebruik van ICT in het onderwijs biedt Sewell 

(2002) een aantal aandachtspunten. Ten eerste moet er natuurlijk sprake zijn van een bepaalde 

cognitieve capaciteit om een conceptueel denkniveau te kunnen bereiken. In het 

mediawijsheid competentiemodel vraagt het strategisch toepassen van ICT in het onderwijs 

meer van de docent dan enkel het begrip van mediawijsheid (Mediawijzer.net, 2012). Het is 

dus nog maar de vraag of elke docent over een voldoende conceptueel denkniveau beschikt 

om het effectief toepassen van mediawijsheid ooit echt te leren. Ten tweede is het afstemmen 

van een gezamenlijk subjectief concept essentieel in het leerproces van een docent en het 

team als geheel. Zoals Ausubel in 1968 al zei; “The most important single factor influencing 

learning is what the learner already knows.” Deze constructivistische leeropvatting benadrukt 

het belang van het aansluiten bij de lerende, elke docent zal een ander niveau en een ander 

subjectief concept van mediawijsheid hebben, in een professionaliseringstraject zal dus 

expliciet aandacht aan moeten worden besteed aan zowel het niveau als de behoeftes van 

docenten (Cox & Marshall, 2007). Ten derde kost het ontmantelen van een misconceptie tijd, 

het is dus van belang om docenten ook de tijd te gunnen om hun subjectief concept te kunnen 

herstructureren en versterken.  

 

 

 



Verantwoording 

Zoals bij elke innovatie is het erg belangrijk om het nut en effect van het 

implementeren van mediawijsheid in de onderwijsorganisatie duidelijk te maken aan docenten 

(Rogers, 2005). Er is nog maar weinig empirisch onderzoek gedaan naar de effecten van ICT 

en de nieuwe media in het onderwijs op de leeropbrengsten van studenten, waardoor er tevens 

weinig theorie hierover beschikbaar is (Mommers, e. a., 2013; Zwanenberg & Pardoen, 2010). 

Veel educatieve ICT-toepassingen spelen echter wel in op onderwijskundige factoren die een 

bewezen positief effect hebben op het leerproces. Belangrijke invloeden op positieve 

leereffecten zoals (directe) feedback, directe instructie, adaptiviteit en formatieve evaluatie 

(Hattie, 2012) worden door steeds meer educatieve ICT-toepassingen ondersteund. Vanuit 

pedagogisch perspectief speelt ICT een steeds grotere rol in de sociale ontwikkeling van 

studenten. Sociale media hebben zowel invloed op de ontwikkeling van het digitaal 

burgerschap van studenten als op hun identitietsontwikkeling. Weber & Mitchell stellen dat 

specifieke online omgevingen zoals forums, blogs of profielpagina’s kunnen bijdragen aan de 

vormgeving van de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Sommige kinderen spelen games 

als manier om verbonden te zijn met hun vrienden. Anderen kunnen weer actief zijn met het 

maken van YouTube-filmpjes om zo hun hobby’s of kennis met anderen te delen. 

Motivatie 

Naast de mogelijke effecten van ICT-gebruik op leeropbrengsten biedt ICT 

mogelijkheden om studenten te motiveren. Het motiverende aspect van ICT-gebruik kan 

worden verklaard door de self-determination theory (SDT) van Ryan & Deci (2000). Zij 

stellen dat elk individu van nature instrinsiek gemotiveerd is om optimaal te functioneren en 

te groeien. Echter kan deze motivatie worden verstoord als de student niet wordt voorzien in 

de drie psychologische basisbehoeftes: competentie, autonomie en relatie. 

Vanuit een cognitivitisch perspectief kan het gevoel van competentie bij ICT-gebruik 

o.a. worden verklaard door de Cognitive Load Theory (CLT) van Sweller (1994). Deze 

theorie gaat uit van een fysieke beperking in het werkgeheugen om nieuwe informatie in het 

lange termijn geheugen op te slaan. Dit proces kan in het geval van overbelasting  worden 

verstoord en kan leiden tot demotivatie. Het gebruik van ICT wordt steeds intuïtiever en 

instructies zitten veelal (on demand) in de software verwerkt, daarbij kan er  gemakkelijk 

geëxperimenteerd worden en wordt de gebruiker ook meteen van feedback voorzien. Door 

deze interactieve en adaptieve mechanismen biedt ICT de gebruiker vaak een leercurve 

waarbij cognitieve overbelasting uitblijft  en het gevoel van competentie stand houdt. 

Mechanismen zoals directe feedback en adaptiviteit zorgen eveneens voor een hoge mate van 



autonomie bij de gebruiker die vrij is in het maken van keuzes en fouten zonder dat dit 

verregaande gevolgen heeft. Ten slotte is de huidige generatie studenten  erg vertrouwd met 

het (onderling) gebruik van ICT wat zorgt voor het gevoel van relatie. Met name de 

interactieve karakter van ICT tools zoals het digibord of stemsoftware kan zorgen voor een 

hoge mate van betrokkenheid (Beauchamp, 2005). 

Leerstijlen 

Volgens de motivatietheorie van Deci & Ryan speelt intrinsieke motivatie een 

belangrijke rol in het leerproces. Deze instrinsieke motivatie is terug te vinden in de leerstijlen 

van Vermunt (2005). Vermunt beschreef vier leerstijlen als het gaat om de leeropvatting, 

studie-motieven, regulatiestrategie en verwerkingsstrategie van de lerende. De ongerichte, 

reproductieve, toepassingsgerichte en betekenisgerichte leerstijl. Deze leerstijlen kunnen 

ontwikkeld worden, zowel de lerende als de docent heeft hier invloed op. Enkel bij de 

betekenisgerichte leerstijl is de lerende echt intrinsiek gemotiveerd. De betekenisgerichte 

leerstijl sluit eveneens goed aan bij onderwijs gericht op de 21st century skills. De 

betekenisgerichte leerstijl heeft een constructivistische insteek waarbij kennis door de student 

zelf wordt opgebouwd op basis van persoonlijke interesses en waarbij er veel aandacht is voor 

zelfregulatie. Aanvullend wordt ook de kritische houding van de student gestimuleerd. De 

eigenschappen van de betekenisgerichte leerstijl zijn goed te ondersteunen door middel van 

ICT. Met name de grote hoeveelheid informatie op internet geeft studenten het inzicht dat de 

docent niet de enige bron van informatie binnen de klas is. Studenten kunnen autonoom naar 

kennis op zoek die past bij hun interesses en deze kennis direct verwerken in een (digitaal) 

product. Het is dan aan de docent om de student vooral te onderwijzen in metacognitieve 

strategieën en het kritisch gebruik van (digitale) leermiddelen, vaardigheden met een sterk 

positief effect op het leerproces (Hattie, 2012).  

Zowel voor de reproductieve als toepassingsgerichte leerstijl, waarbij de lerende 

gericht is op herhaling en oefening, biedt ICT eveneens veel mogelijkheden. Er worden 

bijvoorbeeld steeds meer applicaties ontworpen waarbij studenten stof kunnen oefenen of 

toepassen. Deze toepassingen zijn in spelvorm soms zo aantrekkelijk dat studenten er ook 

vrije tijd aan besteden, sneller vooruit gaan en beter presteren (Sandberg, 2013). 

Informatie 

Naast de manier waarop het leerproces wordt vormgegeven heeft de moderne 

technologie,  met name het internet, een grote impact op hoe mensen tegenwoordig omgaan 

met informatie. Siemens (2005) legde na analyse van het behaviourisme, het cognitivisme en 

het constructivisme een aantal beperkingen bloot en kwam met ideeën voor een nieuwe 



leertheorie, het connectivisme. Binnen het gedachtengoed van het connectivisme is het 

netwerk een heel belangrijke metafoor bij de beschrijving van leren. In deze metafoor kan een 

knooppunt de lerende zijn, iemand anders, een boek of informatiedrager, een machine, een 

website, alles waarmee de lerende zich kan verbinden. Leren is het leggen van nieuwe 

verbindingen. Niet alle verbindingen zijn even sterk. Met de intrede van het internet is de 

laagdrempeligheid en beschikbaarheid van informatie enorm toegenomen. Volgens het 

connectivisme gaat het met betrekking tot kennis dus niet zo zeer om het beschikken over de 

kennis zelf maar tot het netwerk om tot deze kennis te komen. Onderwijsinstellingen zullen in 

de manier waarop zij studenten leren om met informatie om te gaan continu moeten 

aanpassen op de technologische ontwikkelingen die de beschikbaarheid van deze informatie 

veranderen. Uit onderzoek blijkt dat het proces van zoeken, selecteren en beoordelen van 

informatie bij veel studenten niet efficiënt en effectief verloopt. Studenten hebben 

bijvoorbeeld problemen met het formuleren van goede zoekvragen en het bedenken van 

zoektermen die gebruikt kunnen worden bij het zoeken van informatie met een zoekmachine 

(Brand-Gruwel & Stadtler, 2011).  

Onderwijsinstellingen zijn niet alleen onderhevig aan de veranderingen die 

technologie teweeg brengt aan de manier waarop wij met informatie omgaan, er kan ook 

effectief gebruik van worden gemaakt. Binnen de constructivistische leertheorie hangt leren af 

van het activeren van verschillende cognitieve processen bij de lerende tijdens het leren. Deze 

processen zijn het selecteren (S) van relevante informatie, het organiseren (O) van 

binnenkomende informatie en het integreren (I) van nieuwe informatie binnen het geheel van 

reeds aanwezige kennis en informatie. Mayer (2001) verwijst met zijn SOI-model naar deze 

drie cruciale stappen in het proces van constructivistisch leren. De S staat voor selecting, het 

selecteren van relevante binnenkomende informatie; de O staat voor organizing, het 

organiseren van de binnenkomende informatie; de I staat voor integrating, het integreren van 

nieuwe informatie en kennis binnen het geheel van reeds aanwezige kennis bij de lerende. 

Mayer onderscheidt binnen dit SOI-model vijf stappen van de ‘Cognitive Theory of 

Multimedia Learning’, deze zijn: selecteren van relevante woorden, selecteren van relevante 

figuren, organiseren van relevante woorden, organiseren van relevante figuren, en integreren 

van auditieve en visuele representaties. In wezen gaat het hierbij voor de stappen van het 

selecteren en het organiseren om niets meer dan een uitsplitsing in visuele en auditieve 

informatie. ICT biedt met name op het gebied van het integreren van auditieve en visuele 

representaties veel mogelijkheden waardoor het organiseren en integreren van nieuwe 

informatie bij de student gemakkelijker kan verlopen. Er kan worden gesteld dat 



constructivistisch en betekenisvol leren ontstaat wanneer de lerenden de binnenkomende 

informatie op een adequate manier verwerken door middel van het SOI proces (Mayer et al, 

1999). Om als docent hiertoe te komen, stelt Mayer op basis van jaren aan empirisch 

onderzoek enkele ontwerpprincipes waar multimedia presentaties best aan voldoen. Deze 

principes onderschrijven ondermeer het gelijktijdig combineren van woorden en 

corresponderende figuren waarbij irrelevante informatie zoveel mogelijk wordt weggelaten, in 

het bijzonder voor studenten met weinig voorkennis. 

 

Voorwaarden 

Onderzoek toont aan dat zowel de toegankelijkheid van een goede ICT infrastructuur 

in de school als de didactische en ICT-vaardigheden van de docent om ICT in de klas toe te 

passen nog geen garantie geven op het daadwerkelijk gebruik van ICT (Cuban, 2001; Ward, 

2005). Aan de hand van de SDT van Ryan & Deci (2000), de Integrated model of behaviour 

prediction (IMBP; Fishbein 2000) hebben Kreijns et al. (2014) onderzoek gedaan naar welke 

variabelen invloed hebben op de intentie van docenten om digitale leermiddelen (DLM) te 

gebruiken. In het IMBP wordt aangenomen dat de dispositionele variabelen attitude, de 

sociale norm en het gevoel van zelfredzaamheid van docenten directe indicatoren zijn voor de 

daadwerkelijke intentie van docenten om digitale leermiddelen te gebruiken maar wordt niet 

in kaart gebracht welke motivationele factoren hier aan vooraf gaan. In de SDT wordt juist 

ingegaan op deze motivationele factoren maar maakt geen vertaling naar de conversie naar 

intenties of het resulterende gedrag. Door middel van Vallerand’s (1997) hierarchisch 

motivatie model worden het IMBP en SDT gecombineerd en daarmee als gecombineerd 

model toepasbaar bevonden om de motivatie van docenten om digitale leermiddelen te 

gebruiken te verklaren. Zowel de attitude, de sociale norm en de zelfredzaamheid (IMBP) als 

de bevrediging van de pyschologische basisbehoeften (SDT) van docenten ten opzichte van 

het gebruik van DLM worden in deze theorie als zeer belangrijk bevonden. Dit betekent dat 

het gevoel van competentie, autonomie en relatie docenten aanspreekt op de intrinsieke 

motivatie, deze vorm van motivatie heeft de voorkeur. De  motivatie om DLM te gebruiken is 

in deze context te meten in de mate waarop docenten over de competenties denken te 

beschikken om DLM (efficiënt) in te zetten, de vrijheid ervaren dat ze zelf mogen bepalen 

welke DLM ze gebruiken, het idee hebben dat collega’s hun visie op DLM delen, de druk 

ervaren om DLM te moeten gebruiken en het gebruik van DLM waarderen (Kreijns et al., 

2014). Resultaten uit dit onderzoek laten enerzijds zien dat de intrinsieke gemotiveerde docent 

geen last heeft van de heersende sociale norm ten opzichte van DLM, anderzijds blijft de 



attitude en gepercipieerde zelfredzaamheid wel van significante invloed op de motivatie om 

DLM te gebruiken. Dit pleit voor een gedegen invoering van DLM waarbij er rekening wordt 

gehouden met de opbouw van complexiteit van DLM en eventuele training of ondersteuning 

in het leerproces met DLM van docenten. 

Innovatie 

Als docenten gemotiveerd zijn om DLM te gebruiken is er nog geen sprake van een 

automatisch implementatieproces. De innovatietheorie van Rogers (2005) leert dat er veel 

strategieën zijn te onderscheiden die kunnen bijdragen aan zowel een succesvolle innovatie 

als de verspreiding daarvan in de organisatie. Zoals ook Kreijns et al. (2014) constateren is 

een belangrijk deel van deze strategieën voornamelijk gericht op het besluitvormingsproces 

van individuen om een innovatie te accepteren of af te wijzen. Elke innovatie staat sterk onder 

invloed van de heersende cultuur, individuele eigenschappen van mensen en hun 

besluitvorming in het innovatieproces. Een individu is meer geneigd om een innovatie over te 

nemen als er een duidelijk waarneembaar effect of nut is. Deze waarneming kan plaatsvinden 

buiten de eigen praktijk of juist in de eigen experimenteerruimte. Als een innovatie te 

complex is of niet goed past binnen de huidige werkwijze is de kans op afwijzing van de 

innovatie groot. 

Op organisatieniveau beschrijft Rogers een aantal elementen die eveneens op invloed 

zijn op de verspreiding van een innovatie. De verspreiding van innovaties kost simpelweg tijd, 

dit heeft te maken met externe (bv. publieke opinie) en interne (bv. leidersschap) invloeden 

vanuit zowel het sociale systeem als de communicatiekanalen tussen betrokkenen. Door 

binnen een organisatie te identificeren welke individuen eerder geacht zijn om een innovatie 

over te nemen kan worden gezocht naar sociale modellen, in de vorm van projectteams of 

change agents die een belangrijke rol spelen in de leiden van innovaties.  Dergelijke 

projectteams of change agents worden gedefinieerd als individuen of groepen die een 

verandering initiëren of faciliteren (Duncan, 1978). In Ottaway’s (1983) taxonomie worden 

tien types change agents beschreven waaruit een aantal overeenkomsten kunnen worden 

gedestilleerd. De change agent is vaak een soort leider die vanuit een centrale plek en een 

vroeg stadium betrokken is bij de transformatie van een organisatie. De change agent acteert 

niet speciaal vanuit authoriteit maar vanuit een heldere visie welke expliciet wordt 

uitgedragen in het gedrag. Verandering kost tijd (Rogers, 2005) waardoor geduld een 

belangrijke eigenschap is, echter moet de change agent persistent blijven in het doorzetten en 

het in beweging houden van de verandering. Ten slotte is relatie en het vertrouwen in de 

change agent als sociaal model randvoorwaardelijk voor het veranderproces. Het vertrouwen 



in de change agent houdt verband met de kennis en competenties maar ook met de 

toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de change agent. Het faciliteren van een change 

agent binnen een veranderproces is een belangrijke taak voor de manager om de slagingskans 

van een innovatie te vergroten (Ottaway, 1983). Zodra een innovatie door voldoende 

deelnemers wordt overgenomen is er een punt waarop de innovatie een kritieke massa bereikt, 

op dat moment is er een dermate grote groep individuen dat de innovatie zelfvoorzienend 

wordt. Managers spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en verandering van 

organisaties, maar het managen van verandering gaat vaak fout (Beer & Nohria, 2000). De 

schoolleider kan bijdragen aan het veranderproces door van het begin af aan draagvlak onder 

docenten te creëren en docenten te motiveren in het gebruik van ICT toepassingen (Berson e. 

a., 2006; Timperley, 2008). De manier waarop de organisatie gestructureerd is eveneens een 

sterke invloed op het veranderproces.  

Kwaliteit 

Bij het implementeren van mediawijsheid is er vaak een gebrek aan continuïteit, omdat 

het vaak (korte) projecten zijn die betrekking hebben op mediawijsheid. Hierdoor kan 

duurzaamheid en kwaliteit niet worden gewaarborgd (Mommers, e. a., 2013). Om een 

implementatieproces methodologisch aan te pakken kan de Plan-Do-Check-Act (PDCA) 

cyclus, ook wel de Deming cyclus, worden gebruikt (Deming, 1995). Deze cyclus kan zorgen 

voor een planmatige aanpak waarin pilots gedraaid kunnen worden die op basis van feedback 

en evaluaties steeds weer kunnen worden aangepast. In een veranderproces kunnen er met 

behulp van deze PDCA-cyclus herhaaldelijk kwaliteitsslagen gemaakt worden en oplossingen 

gezocht worden voordat er wordt gecommiteerd aan een (dure) implementatie. In de Plan-fase 

is het essentieel om een heldere probleemanalyse te formuleren waarin de kern van het 

probleem expliciet naar voren komt. Op basis van deze probleemanalyse kunnen er in de Do-

fase mogelijke oplossingen geboden worden en in het klein worden uitgeprobeerd in een pilot, 

de Do-fase heeft een experimenteel karakter. In de Check-fase kan vervolgens gemeten 

worden wat de effecten van de pilot zijn en kunnen eventuele leerpunten en verbeteringen 

worden geanalyseerd. Afhankelijk van het succes van de pilot, de verbeterpunten en het 

bereik van het initiatief kunnen de Do-fase en Check-fase herhaald worden tot de oplossingen 

naar tevredenheid de investering waard worden. In de Act-fase kunnen de oplossingen in zijn 

geheel worden geimplementeerd, na de Act-fase kan de cyclus blijvend gehanteerd worden 

ten behoeve van een blijvende kwaliteitsborging van de oplossing. Zowel Rogers (2005) als 

Deming (1995) benadrukken dat een sterke focus belangrijk voor het slagen van het 

implementatieproces.  



Conclusie 

Naar aanleiding van de probleemanalyse is in huidig paper de volgende 

onderzoeksvraag gefomuleerd: Welke inzichten en voorwaarden worden vanuit de 

wetenschappelijke literatuur geboden als het gaat om de implementatie van mediawijsheid 

binnen lerarenopleidingen? Concluderend kan gesteld worden dat het zowel didactisch, 

pedagogisch en maatschappelijk van belang is om mediawijsheid duurzaam te implementeren 

in lerarenopleidingen vanuit een gezamenlijke, integrale visie. (Raad voor Cultuur, 2005; 

Mishra & Koehler, 2006; Voogt e.a., 2012). ICT-geletterdheid wordt, als onderdeel van 

mediawijsheid, gezien als een belangrijke vaardigheid  in de Nederlandse kennissamenleving 

van de 21
ste

 eeuw waarbij de manier waarbij nieuwe technologie een grote invloed uitoefent 

op de manier waarop informatie gezocht en gepresenteerd kan worden (Smeets & Wester, 

2009; Voogt & Roblin, 2010; SLO, 2014; Siemens, 2005). De visie op mediawijsheid kan 

enkel vorm krijgen bij een gedegen kennisbasis en een gezamenlijk subjectief concept van 

mediawijsheid waarbij het nut, effect en de succescriteria kunnen worden geëxpliciteerd 

(Sewell, 2002; Sixma, 2007; Rogers, 2005). Het proces waarbij de visie totstandkomt kan 

bijdragen aan een positieve attitude bij docenten ten op zichte van mediawijsheid, deze 

positieve attitude is een sleutelfactor en een absolute randvoorwaarde voor een verder 

succesvol verloop van het implementatieproces (Ryan & Deci, 2000; Kreijns et al., 2014).  

Aanvullend hebben docenten bij het gebruik van ICT de behoefte om enerzijds zelfredzaam te 

zijn en anderzijds aan persoonlijke begeleiding van een geschikt sociaal model, ofwel change 

agent, om planmatig en gericht de eigen professionaliteit op de lange termijn te versterken 

(Fishbein, 2000; Ottaway, 1983; Windmuller, 2012). Een geschikte change agent 

communiceert op een open manier een heldere visie zowel in woorden als gedrag en beschikt 

over een vertrouwensrelatie met collega’s waardoor een cultuur wordt onderhouden waarin 

leren van en met elkaar op een laagdrempelige manier kan plaatsvinden. Daarbij zorgt de 

change agent wel dat het innovatieproces zich doorzet ook al gebeurt dit stapsgewijs in de 

vorm van observaties, pilots en experimenten (Ottaway, 1983). Deze pilots en experimenten 

kunnen met behulp van de PDCA-cylcus methodologisch en continu worden ontwikkeld op 

basis van feedback en evaluaties totdat er een gewenste vorm is bereikt die in de gehele 

organisatie duurzaam geïmplementeerd kan worden (Deming, 1995). De schoolleider heeft 

binnen het innovatieproces voornamelijk een faciliterende rol (Berson e. a., 2006; Timperley, 

2008) maar kan zelf ook draagvlak bij docenten creëren door hen te motiveren op basis van de 

pychologische basisbehoeftes; het gevoel van compentie, autonomie en relatie (Ryan & Deci, 



2000; Kreijns et al., 2014). Ten slotte is de focus en het bereik van een innovatie een 

belangrijk aspect om als schoolleider te borgen (Rogers, 2005; Deming, 1995). 

 

Discussie 

Huidig paper biedt een aantal inzichten en voorwaarden ter succesvolle implementatie 

van mediawijsheid in lerarenopleidingen. Een aantal van deze inzichten zijn toepasbaar in een 

bredere context maar in dit paper vertaald naar de beroepspraktijk van lerarenopleiders, een 

extra belangrijke doelgroep in verband met hun voorbeeldfunctie voor hun studenten die op 

hun beurt weer geacht worden om derglijke innovatieprocessen weer op te pakken in hun 

eigen beroepspraktijk. In het literatuuronderzoek zijn theoriën verzameld uit 

onderwijsspecifieke contexten maar ook uit meer algemene managementcontexten, waarin 

veel overeenkomsten en verbindingen te vinden zijn. Huidig paper belicht echter nog niet alle 

aspecten die invloed kunnen uitoefenen op het implementatieproces van mediawijsheid, dit 

blijkt een erg complex proces. De beschreven voorwaarden eisen dan ook veel van de 

schoolleider ofwel manager van het veranderproces. In de PDCA-cyclus kan het voor 

opleidingen lastig zijn om te besluiten om over te gaan tot de Act-fase omdat de opbrengsten 

van onderwijsactiviteiten vaak moeilijk te meten zijn. Aansluitend is het gebrek aan empirisch 

onderzoek naar de effecten van ICT en de nieuwe media in het onderwijs op de 

leeropbrengsten van studenten lastig aangezien het expliciteren van deze effecten juist 

belangrijk is voor een succesvolle innovatie (Rogers, 2005). Hypes in nieuwe media spelen 

namelijk ook een grote rol in in innovatieprocessen. Flew (2008) stelt dat hypes (over het 

algemeen het enthousiaste en sterke gevoel omtrent nieuwe vormen van media en technologie 

waarvan mensen verwachten dat het alles beter zal maken) rond nieuwe media en technologie, 

samen met de ontwikkeling van het internet, vergelijkbare karakteristieken vertonen. Na een 

korte periode van te hoge verwachtingen vervalt de hype in disillusie waarmee de primaire en 

sterkste fase van de hype eindigd. Na deze fase wordt de technologie vaak wat verder 

doorontwikkeld en wordt het steeds strategischer toegepast. Als de technologie deze fase 

overleefd wordt het mainstream en is de toepasbaarheid en relevantie pas echt duidelijk. Dit 

hypeproces wordt ook wel de hype cycle genoemd (Flew, 2008). Het anticiperen op deze 

hype cycle kan een extra tegenslag in een toch al moeilijk veranderproces mogelijk 

voorkomen. 

Met betrekking tot de motivatie wordt niet benoemd dat de afwisseling en het gevoel 

van weer eens iets nieuws te ervaren ook een sterke invloed kunnen hebben op de attitude van 

docenten en studenten ten opzichte van ICT-gebruik. Mogelijk neemt dit gevoel na verloop 



van tijd af waardoor, vergelijkbaar met de hype cycle, het implementatieproces in een late 

fase alsnog zou kunnen falen. Dit kan natuurlijk ook per persoon verschillen. Al wordt 

persoonlijke on-the-job begeleiding en de investering in de professionalisering door 

bijvoorbeeld een change agent door veel onderzoek als waardevol ervaren, beschrijft Rogers 

(2005) ‘laggards’ als een relatief grote groep individuen die een aversie hebben tegen 

veranderprocessen en change agents. Het is dus de vraag of het inzetten van een change agent 

of het investeren in middelen in een veranderproces voor alle betrokkenen de moeite waard is. 

Mogelijk kan een schoolleider ‘laggards’ in de organisatie identificeren en op een alternatieve 

wijze benaderen om grotere weerstand te voorkomen. 
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