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Samenvatting: Sinds de plotselinge transitie naar online onderwijs als gevolg van de 
covid-19-maatregelen is de inzet van ICT onmisbaar geworden binnen het hoger on-
derwijs. Investeren in onderwijsinnovatie met ICT kan bijdragen aan de kwaliteit en 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs en kan de aansluiting tot de arbeidsmarkt 
verbeteren. Onderwijsinnovatie met ICT vraagt echter veel van en afstemming tussen 
alle lagen van een organisatie. Dit betekent dat er een integrale aanpak gehanteerd 
moet worden, van de visiedocumenten tot de ICT-infrastructuur en support. Deze 
studie beschrijft de ontwikkeling, validering en evaluatie van de integrale ICT-bewe-
gingssensor, een instrument om de bewustwording over onderwijsinnovatie met ICT 
te stimuleren binnen hoger onderwijsinstellingen. De bewegingssensor biedt be-
stuurders, managers, ICT’ers, studenten en docenten een handreiking om integraal in 
gesprek te gaan over inhoudelijke thema’s als visie en beleid, leiderschap, docentpro-
fessionalisering en de ICT-infrastructuur binnen de onderwijsinstelling. Na de inhou-
delijke validatie door tien experts is het instrument ingezet en geëvalueerd in vier 
hoger onderwijsinstellingen. De resultaten van deze studie bieden inzicht in de ma-
nier waarop bewustwording op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT vergroot 
kan worden. Daarnaast laat het zien hoe het instrument verder ontwikkeld moet wor-
den en worden implicaties voor toekomstig onderzoek beschreven. 
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Dankwoord 
Onze dank gaat uit naar onze collega’s van de zone Docentprofessionalisering van het 
Versnellingsplan en de aangesloten instellingen die, ondanks de hectische omstan-
digheden door de covid-19-pandemie, bereid zijn geweest om de bewegingssensor 
in te zetten. 

Inleiding 
Sinds de plotselinge transitie naar online onderwijs als gevolg van de covid-19-maatrege-

len is de inzet van ICT onmisbaar geworden binnen het hoger onderwijs. Bij de inzet van 

ICT gaat het niet alleen om ondersteuning van administratieve en logistieke processen, 

maar ook om ondersteuning van leerprocessen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan onli-

ne colleges en werkvormen, digitale toetsing, gamificatie, et cetera. Door covid-19 is digi-

talisering  noodgedwongen tot het hart van het onderwijs doorgedrongen. Hierbij is dui-

delijk geworden dat compleet online onderwijs (vaak) niet de juiste oplossing is, maar al-

tijd volledig fysiek onderwijs ook nadelen heeft (bijvoorbeeld reistijd en druk op college-

zalen). Veel instellingen in het hoger onderwijs kiezen daarom voor een mix van fysiek en 

(ondersteund door) digitaal: blended. Investeren in digitalisering kan bijdragen aan de 

kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs (Diercks, De Pater, & Loorbach, 

2021).  

Daarnaast heeft de digitalisering van onze maatschappij ingrijpende gevolgen voor 

de arbeidsmarkt van de toekomst. Technologische innovaties, zoals artificiële intelligentie 

(AI), AR/VR-technieken of robotica zullen daarom nu al geïntegreerd moeten worden in 

het curriculum van verschillende opleidingen. Dit betekent ook dat de hoger onderwijsin-

stellingen voldoende hierop toegerust moeten zijn. Innovaties met ICT hebben impact op 

verschillende gremia binnen de organisatie, van bestuur en management tot ICT-mede-

werkers, docenten en studenten. 

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT (een samenwerkingsverband tussen 

de Vereniging Hogescholen, de VSNU en SURF) is bedoeld om te werken aan de kansen 

die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. De missie van het Versnellings-

plan is om binnen hogescholen en universiteiten substantiële stappen te zetten op het 

gebied van digitalisering. Het Versnellingsplan is opgedeeld in acht Versnellingszones, 

waarbinnen 39 universiteiten en hogescholen samenwerken aan deze missie. De versnel-

lingszone ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten’ richt zich op de spil van onder-

wijsinnovatie: de docent. Het optimaal benutten van ICT-innovaties in het onderwijs 

vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van docenten. Docentprofessionalisering moet 

daarom worden ingebed in alle lagen van de hoger onderwijsinstellingen.  
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Om deze inbedding te bereiken is allereerst bewustwording nodig over de wijze 

waarop digitalisering kan plaatsvinden en docenten kunnen professionaliseren. Verschil-

lende mensen binnen een organisatie zullen hierover verschillende ideeën hebben. Het is 

belangrijk dat de ideeën besproken worden, zodat er nieuwe inzichten ontstaan (Bohm, 

Senge, & Nichol, 2004). De dialoog is hierbij cruciaal, waarbij de input van iedere stake-

holder meegenomen wordt en kan bijdragen aan de ontwikkeling van het individu, de 

groep of de organisatie. Deze dialoog kan inzicht verschaffen in de doelen van een orga-

nisatie (in dit geval op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT) en hoe deze te berei-

ken (Bohm et al., 2004).  

De integrale ICT-bewegingssensor (hierna: bewegingssensor) is door de zone Do-

centprofessionalisering ontwikkeld om deze dialoog te initiëren en bewustwording op het 

gebied van onderwijsinnovatie met ICT te creëren. Deze bewustwording heeft als doel de 

benodigde beweging in gang te zetten als het gaat om onderwijsinnovatie met ICT. Het 

instrument bestaat uit een praatplaat, een set gesprekskaarten en een set reflectiekaarten 

waarmee verschillende stakeholders binnen een onderwijsinstelling met elkaar in gesprek 

kunnen gaan over relevante indicatoren die onderwijsinnovatie met ICT beïnvloeden. 

Dergelijke tools kunnen helpen bij het in kaart brengen van de stand van zaken op het 

gebied van onderwijsinnovaties (met ICT) en kunnen ook gebruikt worden bij het verder 

vormgeven hiervan (Chapman & Sammons, 2013) en dus bij het creëren van de benodig-

de beweging. Hierbij is het dan wel van belang dat deze tools ontwikkeld worden op ba-

sis van theorie en gevalideerd worden met stakeholders (Antoniou et al., 2016).  

Er zijn, voor zover bij ons bekend, geen studies over gespreksvoering op integraal 

niveau rond onderwijsinnovatie met ICT binnen Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. 

Deze exploratieve studie draagt bij aan het onderzoeksveld dat zich richt op bewustwor-

ding en beleid op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Daarnaast laat het zien hoe 

hoger onderwijsinstellingen in de praktijk reflecteren op veranderprocessen en de imple-

mentatie van ICT-innovaties.  

De volgende alinea’s gaan in op de relevante thema’s die aan bod dienen te komen 

bij integrale gesprekken over onderwijsinnovatie met ICT. Deze thema’s worden in het 

instrument de pijlers genoemd. Ook gaan we in op mogelijke vormen van gebruik van de 

bewegingssensor. Na een beschrijving van de bewegingssensor worden de methode en 

resultaten van deze studie beschreven. Tot slot volgen een discussie en aanbevelingen 

voor theorie en praktijk. 

Theoretisch kader 
Op basis van wetenschappelijke literatuur over dit thema blijkt dat veel verschillende indi-

catoren van invloed zijn op de professionalisering van docenten op het gebied van on-
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derwijsinnovatie met ICT. Deze indicatoren zijn onder te verdelen in vier hoofdthema’s 

ofwel pijlers: 1) Visie en beleid, 2) Leiderschap, 3) Professionalisering en 4) ICT-infrastruc-

tuur.  

Visie en beleid 

Een heldere visie is nodig om ICT effectief te kunnen inzetten. Deze visie wordt vervol-

gens door onderwijsinstellingen vaak uitgewerkt in een beleid, dat bestaat uit meerdere 

doelstellingen (Afshari et al., 2009; Eickelmann, 2011; Strudler & Wetzel, 1999). Het is be-

langrijk dat de doelen concreet en op korte termijn realiseerbaar zijn, zodat docenten de 

potentie van onderwijsinnovaties inzien en gemotiveerd blijven (van Rhijn, 2018). Ook is 

het belangrijk dat deze doelen erkend worden door verschillende betrokkenen binnen de 

organisatie (Tondeur et al., 2008). Het beleid gaat ook over de wijze waarop sturing aan 

onderwijsinnovatie met ICT wordt gegeven. Deze sturing heeft betrekking op de organi-

satiestructuur, inclusief een verdeling van taken en verantwoordelijkheden op het gebied 

van ICT-innovatie (Eickelmann, 2011). Verder is het van belang om in het beleid na te 

denken over de wijze waarop de doelstellingen worden geëvalueerd. De monitoring van 

ontwikkeling m.b.t. onderwijsinnovatie met ICT kan plaatsvinden door tussentijdse evalua-

ties en reflectie, het gebruik van ijkpunten en de inzet van medewerkersonderzoeken 

(Darling-Hammond et al., 2017; Desimone, 2002; Uerz et al., 2018). Specifieke onderde-

len in het beleid rondom onderwijsinnovatie met ICT zijn professionalisering en waarde-

ring. Het professionaliseringsbeleid van de onderwijsinstelling wordt vaak uitgevoerd door 

de HR-afdeling. Hierin staat omschreven hoe de onderwijsinstelling docenten en andere 

medewerkers verder wil laten ontwikkelen. Deze focus op het (leven lang) leren van do-

centen en medewerkers, mits geïntegreerd in de onderwijspraktijk, komt ook het leren 

van studenten ten goede (van Veen et al., 2010). Waardering is een ander belangrijk on-

derdeel in het beleid als het gaat om de inzet van docenten bij ICT-innovaties. Docenten 

worden gemotiveerd door erkenning en aanmoediging vanuit leidinggevenden of mana-

gement, zeker wanneer deze vorm van erkenning ook is vastgelegd in de officiële be-

leidsstukken van een onderwijsinstelling (Gast et al., 2017; Losada et al., 2012; van Veen 

et al., 2010). 

Leiderschap 

Formele en informele leiders hebben een spilfunctie bij het op gang brengen en houden 

van ICT-innovaties in het onderwijs (Afshari et al., 2009; Buabeng-Andoh, 2012; Timperley, 

2008; van Veen et al., 2010). Uit onderzoek blijkt transformationeel leiderschap een veel-

belovende benadering is bij innovaties. Transformationele leiders kenmerken zich door 

het vermogen om de betrokkenheid, vermogen en inzet van medewerkers bij ICT-innova-
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ties te vergroten (Moolenaar, et al., 2010). Ze fungeren allereerst als rolmodel voor docen-

ten door de voordelen van ICT-innovaties te erkennen en uit te dragen. Een positieve atti-

tude ten aanzien van innovatie en het zelf beschikken over voldoende ICT-competenties 

zijn hierbij cruciaal (Mumtaz, 2000; Stuart et al., 2009). Daarnaast vervullen ze de rol van 

kartrekker die onderwijsinnovatie met ICT stimuleert. Leiders vormen namelijk de schakel 

tussen de beleidsplannen vanuit de onderwijsinstelling en de implementatie in de praktijk 

(Timperley, 2008). Verder hebben leiders een verantwoordelijkheid voor het creëren van 

een veilige cultuur om te leren en experimenteren. Deze cultuur kenmerkt zich door ver-

trouwen tussen medewerkers, samenwerking en ruimte voor kritische reflectie, feedback-

gesprekken en het delen van ervaringen (Albion et al., 2015; Fullan, 2003; Losada et al., 

2012; van Veen et al., 2010). Tot slot moet een leidinggevende voldoende zicht hebben 

op de ICT-vaardigheden, -attitude en -gebruik van docenten, zodat de professionalisering 

hierop kan aansluiten (Timperley, 2008). Hierbij kan gedacht worden aan kennis en erva-

ring op het gebied van ICT, bereidwilligheid en zelfvertrouwen, leerbehoeften of de al-

gemene houding en attitude ten opzichte van ICT-innovaties (Afshari et al., 2009; Losada 

et al., 2012; Mumtaz, 2000; van Rhijn, 2018; Ward & Parr, 2010). 

Professionalisering 

Professionalisering blijkt een significante positieve invloed te hebben op de kwaliteit van 

ICT-gebruik en de attitude ten aanzien van ICT (Afshari et al., 2009; Buabeng-Andoh, 

2012). De professionaliseringsmogelijkheden uiten zich allereerst in het beschikbare aan-

bod. Hierbij zijn de inhoud, vorm en duur relevant. Wat betreft de inhoud blijkt het effec-

tiever om te richten op het pedagogisch-didactisch gebruik van ICT dan op technologi-

sche basisvaardigheden (Afshari et al., 2009; Eickelmann, 2011; Law & Chow, 2008). Effec-

tieve professionaliseringsvormen kenmerken zich door de nadruk op actief en samen met 

collega’s leren (van Veen et al., 2010). Wat betreft de duur blijkt dat er langdurig en door-

lopend tijd nodig is voor professionalisering. Naast het professionaliseringsaanbod is het 

van belang dat docenten worden gefaciliteerd in termen van tijd, geld en ruimte om te 

professionaliseren (Albion et al., 2015; Gast et al., 2017; Lam & Jong, 2015b; van Rhijn, 

2018). Verder is het van belang dat docenten de mogelijkheid hebben om kennis te delen 
met interne en externe collega’s (Albion et al., 2015; Eickelmann, 2011; McIntyre-Bhatty, 

2019; Stoll et al., 2006; Timperley, 2008; van Veen et al., 2010). Hierdoor geven en ont-

vangen docenten nieuwe informatie over wat wel en niet werkt. Een kanttekening bij de 

verschillende mogelijkheden voor docentprofessionalisering is dat de inhoud ervan ge-

richt dient te zijn op de gewenste opbrengsten voor de onderwijspraktijk (Nelissen et al., 

2017; Timperley, 2008), zodat docenten het geleerde direct kunnen inzetten om hun on-

derwijspraktijk te verbeteren.  
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ICT-infrastructuur 

De beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van ICT-faciliteiten vormt een belangrij-

ke voorwaarde voor de implementatie van ICT-innovaties (Afshari et al., 2009; Albion et 

al., 2015; Buabeng-Andoh, 2012; Eickelmann, 2011; Law & Chow, 2008; van Rhijn, 2018). 

Dit houdt in dat docenten en studenten over up-to-date software beschikken, zoals ge-

schikte programma’s en digitale leermaterialen die het leren en lesgeven ondersteunen. 

Daarnaast is toegang tot hardware nodig, zoals de aanwezigheid van voldoende compu-

ters en een snelle netwerkverbinding. Tot slot moet er permanente en snelle ICT- en on-

derwijskundige ondersteuning beschikbaar zijn voor technische of pedagogisch-didacti-

sche vragen (Afshari et al., 2009; Buabeng-Andoh, 2012; Lam & Jong, 2015a; Law & 

Chow, 2008; Mumtaz, 2000; Tondeur et al., 2008). Het ontbreken van deze ondersteuning 

kan frustratie geven en het gebruik van ICT ontmoedigen (Eickelmann, 2011). 

Ontwikkeling, validering en gebruik van de bewegingssensor 

Deze studie beschrijft de ontwikkeling en validering van het gespreksinstrument (Fase 1 

binnen het onderzoek). Daarnaast beschrijft het de resultaten van de evaluaties van deel-

nemers uit verschillende hoger onderwijsinstellingen die het gespreksinstrument tijdens 

een pilot op integraal niveau hebben ingezet (Fase 2 van het onderzoek). Bij het gebruik 

van de bewegingssensor kan er onderscheid gemaakt worden tussen conceptueel gebruik 

en instrumenteel gebruik (Weiss, 1998; Rossi & Freeman, 1993). Bij instrumenteel gebruik 

gaat het erom dat er beslissingen en maatregelen worden genomen gebaseerd op de 

resultaten van het gebruik van de bewegingssensor (Johnson et al., 2009; Weiss, 1998). 

Dit heeft vaak meer tijd nodig. Als er geen directe maatregelen zijn genomen, maar het 

gebruik van de bewegingssensor wel heeft geleid tot bewustwording (in deze studie bij-

voorbeeld sterke punten en verbeterpunten op het gebied van onderwijsinnovatie met 

ICT) dan wordt dit conceptueel gebruik genoemd. Dit kan mogelijk in de toekomst leiden 

tot concrete acties en dus instrumenteel gebruik (Johnson et al., 2009; Weiss, 1998). In 

deze studie onderzoeken we of het door ons ontwikkelde gespreksinstrument een nuttige 

en bruikbare werkwijze is om bewustwording rond onderwijsinnovaties met ICT te creëren 

(en dus leidt tot conceptueel gebruik). Op de langere termijn kan er dan onderzocht wor-

den of er ook iets is gedaan met deze nieuwe inzichten (instrumenteel gebruik). 

De integrale ICT-bewegingssensor
De bewegingssensor is bedoeld om bewustwording te creëren over onderwijsinnovatie 

met ICT en wat ervoor nodig is om docenten op dit gebied te professionaliseren. De 

doelgroep zijn een diverse groep stakeholders, zoals het CvB en de faculteitsdirectie, op-
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leidingsmanagers, HR-managers, docenten, studenten, ICTO-adviseur(s) en functionaris-

sen vanuit ICT. Aan de hand van verschillende materialen wordt een (online) gesprek met 

deze stakeholders gevoerd over de indicatoren zoals beschreven in het theoretisch kader. 

Er zijn vier reflectiekaarten, die in een online omgeving of op papier worden getoond. Op 

iedere reflectiekaart staat een pijler en bijbehorende indicatoren weergegeven. Stakehol-

ders beoordelen voorafgaand aan het gesprek elke indicator op niet aanwezig/ontwikkeld 

(score 0) tot volledig aanwezig/ontwikkeld (score 3). Zo kan beoordeeld worden waar de 

meeste ontwikkelingen te maken zijn. Een voorbeeld van een reflectiekaart is weergege-

ven in Figuur 1. Vervolgens wordt het inhoudelijk gesprek gevoerd aan de hand van een 

praatplaat en vier gesprekskaarten. De praatplaat is een cartoon waarop de pijlers en in-

dicatoren zijn gevisualiseerd (Figuur 2). Deze praatplaat moet inspireren en bijdragen aan 

de verbeelding van de stakeholders. Een gesprekskaart bevat één pijler en bijbehorende 

indicatoren. Voor elke indicator staan er voorbeeldvragen geformuleerd die de indicato-

ren concretiseren, zoals “welke plek beoogt de instelling dat ICT in het onderwijs in 2025 

inneemt?” en “hoeveel (extra) tijd krijgen docenten om te experimenteren met nieuwe 

vormen van onderwijs met ICT?” Het gesprek wordt doelgericht en effectief begeleid 

door een gespreksleider en heeft een gespreksduur van twee uur. Wat betreft de groeps-

samenstelling kan de onderwijsinstelling kiezen voor één-op-één gesprekken, homogene 

of heterogene groepsgesprekken. In één-op-één gesprekken en homogene groepsge-

sprekken wordt er met respectievelijk één of meerdere stakeholders met dezelfde functie 

over de pijlers en indicatoren waar deze stakeholders zicht op hebben, gesproken. In he-

terogene groepsgesprekken wordt er met meerdere stakeholders met verschillende func-

ties over alle pijlers en indicatoren tegelijkertijd gesproken.  
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Figuur 1. Voorbeeld reflectiekaart  

Figuur 2. Praatplaat 
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Onderzoeksvragen 
Deze studie richt zich op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke thema’s zijn relevant om te bespreken in integrale gesprekken met als doel be-

wustwording rond onderwijsinnovatie met ICT te creëren?  

2. Wat is de praktijkervaring van deelnemers aan gesprekken rond onderwijsinnovatie met 

ICT met behulp van de integrale ICT-bewegingssensor? 

3. In hoeverre is de bewustwording rond onderwijsinnovatie met ICT vergroot bij deelne-

mers aan de gesprekken met behulp van de integrale ICT-bewegingssensor? 

Methode 

Procedure 

Het onderzoek naar de bewegingssensor bestond uit twee fases. De eerste fase (april 

2020) omvatte de ontwikkeling van het prototype van het instrument op basis van weten-

schappelijke literatuur en de validering van de inhoud door tien experts. Naar aanleiding 

van deze inhoudelijke validering is het oorspronkelijke instrument aangescherpt en ver-

volgens gebruikt in de tweede fase (januari-juli 2021): het praktische gebruik van de be-

wegingssensor binnen de hoger onderwijsinstellingen in de vorm van een pilotstudie. Fi-

guur 3 toont een visuele weergave van de fases en bijbehorende deelnemers, instrumen-

ten en onderzoeksvragen. 

Figuur 3. Methode van onderzoek 

87



Ter Beek, Hopster-den O1er, & Schildkamp 

Deelnemers 

Tien experts hebben in Fase 1 deelgenomen aan de inhoudelijke validering van de be-

wegingssensor. Deze deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun expertise op het ge-

bied van ICT en technologische innovaties (n = 3), bestuur en beleid (n = 3), docentpro-

fessionalisering (n = 6) en/of hoger onderwijs (n = 5). Ze zijn afkomstig van vijf verschillen-

de hoger onderwijsinstellingen en bedrijven en hebben functies als hoogleraar (n = 3), 

universitair hoofddocent (n = 2), universitair docent (n = 1), promovendus (n = 2), senior 

adviseur (n = 1) en lector (n = 1). Voor deze studie is ethische toestemming verkregen 

vanuit de Universiteit Twente en elke deelnemer heeft voorafgaand aan het onderzoek 

toestemming gegeven voor het gebruik van hun (geanonimiseerde) gegevens.  

In Fase 2 is de bewegingssensor ingezet op vier verschillende Nederlandse hoger 

onderwijsinstellingen: de Universiteit Twente, Avans Hogeschool, de HAN University of 

Applied Sciences, en Hogeschool Van Hall Larenstein. Tabel 1 biedt een overzicht van het 

aantal deelnemers, de samenstelling van de groep en de manier waarop het gesprek met 

de bewegingssensor is ingericht.  

Tabel 1. Kenmerken van de verschillende gesprekken met behulp van de bewegingssensor 

Onderwijs-
instelling

Aantal 
deelnemers

Samenstelling Setting Korte beschrijving procedure

Universiteit 
Twente

14  
(CvB-leden, 
HR, lei-
dingge-
venden)

Heterogeen 
(meerdere 
stakeholders 
met verschil-
lende functies 
aan één tafel)

Online, via 
Microsoft 
Teams

De bewegingssensor is inge-
zet om te reflecteren op het 
onderwijs in coronatijd. De 
reflectietool is gedigitali-
seerd en voorafgaand aan 
het gesprek ingevuld. De 
resultaten boden input voor 
de inhoudelijke discussie. 
Het gesprek werd begeleid 
door één interne en één ex-
terne medewerker.
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Instrumenten
Voorafgaand aan de focusgroep in Fase 1 hebben de experts een digitale vragenlijst in-

gevuld. Deze vragenlijst omvatte drie onderdelen: een brainstormvraag, een matching-

opdracht en een schaalvraag. In de brainstorm werden de experts gevraagd om aan de 

hand van een fictieve casus relevante indicatoren te benoemen die mogelijk van invloed 

zijn op onderwijsinnovatie met ICT. In de matching-opdracht moesten de deelnemers aan 

Avans Ho-
geschool

Ca. 60 
(ICTO-coa-
ches, on-
derwijskun-
digen, pro-
duct ow-
ners, direc-
tieleden en 
CvB-leden)

Heterogeen 
(meerdere 
stakeholders 
met verschil-
lende functies 
aan één tafel)

Online, via 
Microsoft 
Teams en 
met gebruik 
van een 
online Mu-
ral omge-
ving.

De werkvorm was een World 
Café: de deelnemers roule-
ren hierbij binnen verschil-
lende gesprekken, verdeeld 
over de vier pijlers. Er waren 
in totaal vier gesprekken van 
30 minuten, met een geza-
menlijke inleiding en terug-
koppeling op de hoofdlijnen. 
Het gesprek werd begeleid 
door acht interne medewer-
kers (in tweetallen per pijler).

HAN Uni-
versity of 
Applied 
Sciences

Ca. 50 
(oplei-
dingsma-
nagers, 
docenten, 
ondersteu-
ners (ICTO, 
roostering, 
secretari-
aat) van de 
opleiding 
Bedrijfs-
kunde)

Heterogeen 
(meerdere 
stakeholders 
met verschil-
lende functies 
aan één 
tafel) en ho-
mogeen 
(meerdere 
stakeholders 
met eenzelfde 
functie aan 
een tafel)

Online, met 
behulp van 
Qualtrics 
(blended 
learning 
scan), 
Scorm Arti-
culate 
Emodule, 
Microsoft 
Teams/ 
Power-
point/ Whi-
teboard en 
Mentimeter

De werkvorm was een Flip-
ped World Café: deelnemers 
bereidden de sessie voor 
door een module over blen-
ded leren te volgen. Vervol-
gens was er een online 
World Café waarbij de deel-
nemers rouleerden over vier 
gesprekken van 15 minuten, 
verdeeld over de vier pijlers. 
Er was een gezamenlijke 
inleiding en terugkoppeling 
op de hoofdlijnen. Het ge-
sprek werd begeleid door 
acht interne medewerkers (in 
tweetallen per pijler).

Hogeschool 
Van Hall 
Larenstein

11 (HR, 
leidingge-
venden, 
ondersteu-
ners)

Heterogeen 
(meerdere 
stakeholders 
met verschil-
lende functies 
aan één tafel)

Online, met 
behulp van 
de bètaver-
sie van de 
digitale 
bewegings-
sensor

Het gesprek werd begeleid 
door twee interne medewer-
kers.
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elke definitie uit het prototype de juiste indicator koppelen. Met ‘definitie’ wordt de om-

schrijving van de indicator bedoeld. Bij de schaalvraag moesten de deelnemers per indi-

cator op een schaal van 1 tot 10 aangeven in hoeverre ze elke indicator relevant achtten 

voor een gesprek over ICT-innovatie op instellingsniveau. Afsluitend werd aan de experts 

de open vraag gesteld of zij nog indicatoren misten in deze lijst, en zo ja, welke. De deel-

nemers vulden de vragenlijst individueel in en hadden voorafgaand geen informatie ge-

kregen over de inhoud van de bewegingssensor. Tijdens de focusgroep werd de indeling 

van pijlers en indicatoren gepresenteerd en konden de experts in een Padlet (een soort 

digitaal prikbord) reactie geven op deze indeling. Vervolgens werden de resultaten van de 

digitale vragenlijst gepresenteerd, waarbij nadere toelichting werd gevraagd en de ex-

perts discussie voerden over de verschillende pijlers, indicatoren en hun definities.  

Tijdens Fase 2 is in vier pilots gebruik gemaakt van de bewegingssensor waarin de 

aanpassingen op basis van Fase 1 reeds waren doorgevoerd. Na afloop van de gesprek-

ken hebben zowel de gespreksdeelnemers als de gespreksleiders een online vragenlijst 

ingevuld. De vragenlijst voor deelnemers omvatte twee open vragen over de positieve 

punten en de verbeterpunten van het gesprek. Daarnaast gaven deelnemers het instru-

ment een cijfer op een schaal van 1-10. Vervolgens kregen zij tien stellingen voorgelegd, 

waarbij op een vijfpunts Likertschaal aangeven kon worden in hoeverre zij het met de stel-

ling eens waren (1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens). Deze stellingen wa-

ren gericht op het verloop van het gesprek, zoals de hoeveelheid tijd, de ervaren sfeer en 

de gespreksbegeleiding. Ook waren er enkele stellingen specifiek gericht op de materia-

len uit de bewegingssensor. Tot slot kregen de deelnemers nog acht stellingen voorge-

legd over de uitkomsten van het gesprek, waarbij het gaat over de mate waarin de bewe-

gingssensor heeft geleid tot bewustwording (conceptueel gebruik) op het gebied van on-

derwijsinnovatie met ICT. De gespreksleiders kregen allereerst vijf open vragen over de 

context van het gesprek voorgelegd, zoals de naam van de onderwijsinstelling, het aantal 

gespreksdeelnemers en de groepssamenstelling. Vervolgens kregen de gespreksleiders 

dezelfde stellingen over het verloop en de uitkomsten van het voorgelegd, maar moesten 

deze (waar dit van toepassing was) beantwoorden vanuit het oogpunt van de deelnemers.  

Data-analyse 

De antwoorden op de vragenlijst voor experts zijn kwantitatief en kwalitatief geanaly-

seerd. De brainstormvraag vereiste kwalitatieve analyse, waarbij de antwoorden zijn ge-

codeerd in Excel. De genoemde indicatoren van elke expert zijn gekoppeld aan de indi-

catoren vanuit de literatuur. Als een genoemde indicator niet voorkwam, dan is hier een 

nieuwe categorie voor aangemaakt. De matching-opdracht en schaalvraag zijn kwantita-

tief geanalyseerd door middel van frequentieanalyse. Het gesprek tijdens de online fo-
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cusgroep is getranscribeerd en de input van de experts is gecategoriseerd en samengevat 

per pijler. In de resultatensectie zal deze input geanonimiseerd worden weergegeven. 

De vragenlijsten over het gebruik van de bewegingssensor zijn ingevuld door 24 ge-

spreksdeelnemers en 14 gespreksleiders (een responspercentage van respectievelijk 

17.8% en 70.0%). Van de 24 deelnemers hebben 21 de vragenlijst volledig afgerond 

(87.5%). Van de 14 gespreksleiders hebben 10 de vragenlijst volledig afgerond (71.4%). 

De kwantitatieve data is geanalyseerd met behulp van descriptieve statistiek in SPSS. Mo-

gelijke significante verschillen tussen gespreksleiders en deelnemers zijn getoetst met de 

Mann-Whitney U toets, aangezien er geen sprake was van een normale verdeling. De 

antwoorden op de open vragen zijn door de eerste auteur inhoudelijk geanalyseerd, ge-

codeerd in Atlas.ti, en geclusterd op basis van emergent coding (Creswell, 2013). Hieruit 

kwamen twee hoofdcategorieën naar voren: positieve punten en verbeterpunten. De 

tweede auteur heeft deze coderingen vervolgens gecontroleerd; er was geen sprake van 

onenigheid over de (clusters) van codes.  

Resultaten 

De relevante thema’s voor integrale gesprekken over onderwijsinnova-
tie met ICT (onderzoeksvraag 1) 

De experts kunnen zich vinden in de categorisering van de vier pijlers 1) Visie en beleid, 2) 

Leiderschap, 3) Professionalisering en 4) ICT-infrastructuur. Ze vinden de indicatoren rond-

om visie en beleid relevant om binnen de onderwijsinstelling te bespreken (zie Tabel 2). 

Tijdens de focusgroep werden er drie aanvullingen gegeven op de indicator over visie. 

Allereerst moet de visie draagvlak krijgen in een organisatie. Expert E zegt bijvoorbeeld: 

“Een visie is één ding, maar het gaat er ook om dat een visie een bepaald effect heeft; 

draagvlak of verbinding in de organisatie”. Daarnaast moet er worden doorgevraagd over 

het ‘waarom’ van de visie. Tot slot moet de visie gebaseerd zijn op kennis. Met betrekking 

tot de indicatoren rondom het beleid werden twee suggesties gedaan. Allereerst geeft 

expert G aan dat beleid niet alleen over doelstellingen gaat, maar ook over de middelen 

en het tijdspad. Daarnaast zegt expert F dat monitoren van ontwikkeling pas relevant 

wordt als onderwijsinnovatie met ICT op gang is gekomen.  
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Tabel 2. Resultaten per indicator uit het prototype van de bewegingssensor 

*Aantal experts dat deze indicator tijdens de brainstorm-vraag als relevante indicator 

heeft benoemd.  

**Aantal experts dat de juiste indicator en definitie aan elkaar heeft gekoppeld.  

Van de indicatoren rondom leiderschap bleek de aanwezigheid van een cultuur om te le-

ren en experimenteren het meest relevant. De indicator Leidinggevende als kartrekker 

scoorde het laagst; tijdens de focusgroep bleek het onduidelijk welke leiders bedoeld 

worden als het gaat om rolmodellen en kartrekkers. Expert F gaf aan dat er in het universi-

tair onderwijs vele formele leiders zijn, zoals leidinggevenden van een vakgroep, onder-

wijscoördinatoren, decanen en opleidingsdirecteuren. Deze leiders zijn niet per definitie 

rolmodellen en kartrekkers; deze functies kunnen ook door naaste collega’s worden ver-

vuld. Daarnaast misten experts het relationele aspect van leidinggevende in de definitie. 

Volgens expert F gaat het niet alleen om deskundigheid en attitude, maar ook om per-

soonlijk contact met de docenten.  

De experts beschouwden de vier indicatoren rondom professionalisering als relevant. 

Expert G gaf aan dat het niet alleen om het professionaliseringsaanbod gaat, maar ook 

om de professionaliseringsvraag van docenten. Expert A vindt dat de focus van professio-

Indicator
Brainstorm 

n*

Definitie 

n**

Relevantie 

M (SD)
Visie op onderwijs en onderwijsinnovatie met ICT 7 8 9.2 (1.4)
Beleid: Doelstellingen m.b.t. onderwijsinnovatie 
met ICT

4 8 8.8 (2.0)

Beleid: Sturing m.b.t. onderwijsinnovatie met ICT 1 6 7.9 (1.6)
Beleid: Monitoring van ontwikkeling m.b.t. onder-
wijsinnovatie met ICT

1 8 7.7 (1.7)

Beleid: Professionalisering en waardering 3 8 8.4 (1.2)

Leidinggevende als rolmodel 2 7 7.2 (1.7)

Leidinggevende als kartrekker 2 5 5.9 (1.7)

Zicht op ICT-deskundigheid, -attitude en -gebruik 3 7 6.4 (2.3)

Cultuur om te leren en experimenteren 6 8 7.9 (2.3)

Professionaliseringsaanbod 7 8 7.1 (2.0)

Faciliteren in tijd, geld en ruimte 7 9 8.3 (1.5)

Delen van kennis en ervaringen 4 9 7.8 (2.4)

Opbrengsten voor onderwijspraktijk 2 7 8.7 (2.0)

Software 3 8 6.6 (2.4)

Hardware 3 9 6.4 (2.2)

ICT- en onderwijskundige ondersteuning 7 7 8.3 (1.9)
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nalisering niet alleen op de vaardigheden van docenten moet liggen, maar ook op de 

attitude: “Houding is een bepalende indicator voor het wel of niet toepassen in het eigen 

onderwijs van ICT, en voor de mate waarin docenten zich afhankelijk opstellen ten aanzien 

van bijvoorbeeld helpdesk of ICT-services”. Bij de indicator ‘Opbrengsten voor de prak-

tijk’ mist volgens experts D en I de verwevenheid met het onderzoek.  

Tot slot laat Tabel 2 zien dat de experts met name de ICT- en onderwijskundige on-

dersteuning relevant vinden. Expert H geeft aan dat onderwijs met ICT voldoende voor-

bereiding kost. Expert A voegt toe dat bij de software ook gelet moet worden op privacy 

en ethische aspecten. Daarnaast vindt expert F het belangrijk om zowel de huidige ICT als 

de innovatieve ICT te inventariseren.  

Op basis van de input van de experts is de definitieve bewegingssensor vastgesteld. 

Hierbij zijn enkele naamgevingen van de indicatoren aangescherpt: zo zijn bijvoorbeeld 

‘Leidinggevende als rolmodel’ en ‘Leidinggevende als kartrekker’ ingekort naar ‘Rolmo-

dellen’ en ‘Kartrekkers’. In de omschrijving van de indicatoren is de aanpassing gedaan 

naar ‘formele en informele leiders’. De pijlers en indicatoren uit het definitieve instrument 

zijn te vinden in de appendix. Deze versie is gebruikt tijdens de pilots op vier verschillen-

de onderwijsinstellingen in Fase 2. 

De ervaringen met het ontwikkelde instrument (onderzoeksvraag 2) 

Na het eerste gebruik werd de bewegingssensor op een schaal van 1 tot 10 door de 

deelnemers (n = 24) gemiddeld met een 7.04 gewaardeerd (SD = 1.63). Gespreksleiders 

(n = 11) gaven gemiddeld een 7,64 (SD = 0.67). Uit de codering van antwoorden op de 

open vragen uit de vragenlijst blijkt dat de meeste positieve opmerkingen gemaakt wor-

den over de structuur van het instrument (de verdeling in pijlers en indicatoren; zie Tabel 

3). Daarnaast waarderen zowel deelnemers als gespreksleiders het interactieve karakter 

van de gesprekken. Ook geven meerdere personen aan dat het gesprek heeft geleid tot 

bewustwording op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Het meest voorkomende 

verbeterpunt is gericht op de begeleiding van het gesprek, vaak gecombineerd met een 

gebrek aan tijd. Hierdoor kwamen niet altijd alle onderwerpen aan bod tijdens het ge-

sprek, of kon niet iedereen aan het woord komen. 
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Tabel 3. Positieve punten en verbeterpunten van de bewegingssensor volgens deelnemers en gesprek-
sleiders, geclusterd per onderwerp  

* Aantal keer dat een onderwerp terugkomt in antwoorden op open vragen in de evaluatievragenlijst. Hierbij zijn 
de data van deelnemers (n = 22) en gespreksleiders (n = 11) gecombineerd. Enkel onderwerpen die drie keer of 
vaker voorkwamen, zijn opgenomen in deze tabel. 

Tabel 4 geeft inzicht in hoe de deelnemers en gespreksleiders het verloop van het ge-

sprek hebben ervaren. Op de meeste stellingen is door zowel de deelnemers als de ge-

spreksleiders overwegend positief geantwoord, met scores boven de 3.0 (variërend tus-

sen ‘neutraal’ en ‘helemaal mee eens’). De gemiddelde scores zijn voor beide groepen 

het hoogst bij de vierde stelling; alle deelnemers en gespreksleiders hebben een veilige 

sfeer tijdens het gesprek ervaren. Daarentegen was men het overwegend oneens dat er 

genoeg tijd was om het inhoudelijke gesprek te voeren. De gespreksleiders en deelne-

mers verschillen op één stelling significant van elkaar; deelnemers hebben zelf meer het 

gevoel voldoende te kunnen hebben bijdragen aan het gesprek dan dat gespreksleiders 

voor hen inschatten.  

Tabel 4. Gemiddelde resultaten met betrekking tot het verloop van het gesprek  

Onderwerp/thema (geclusterd)
Aantal keer 
genoemd*

Positieve punten Structuur/houvast door framework van pijlers en indicatoren 16

Interactief, uitwisseling, discussie, collega’s aan het woord 5
Bewustwording, inzicht in huidige stand van zaken 5

Breedte van onderwerpen die in gesprek aan bod komen 3

Gesprekskaarten en vragen per pijler als input voor gesprek 3

Integrale aanpak, bijdragen vanuit verschillende perspectieven 3

Duidelijke actie- en verbeterpunten zichtbaar 3
Verbeterpunten Gesprek beter begeleiden/voorbereiden 5

Meer tijd nodig voor het inhoudelijke gesprek 4
Inhoud van pijlers en indicatoren nuanceren 4
Meer toewerken naar concrete vervolgstappen 3
Schakelen tussen online omgeving bewegingssensor en online 
gesprek niet fijn

3

Stelling Deelnemers 

M (SD), n = 22

Gespreksleiders 

M (SD), n = 11
Ik was vooraf voldoende op de hoogte van de aard en de in-
houd van het gesprek.

3.64 (1.09) 4.09 (0.70)

Er was genoeg tijd om het inhoudelijke gesprek te voeren. 3.00 (1.07) 2.55 (1.04)

*Ik heb voor mijn gevoel voldoende kunnen bijdragen aan het 
gesprek.

4.05 (0.81) 3.09 (1.22)

Er was een veilige sfeer tijdens het gesprek. 4.38 (0.67) 4.27 (0.47)
De gespreksleider heeft het gesprek effectief begeleid. 4.10 (0.83) 3.80 (0.42)
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NB. 1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens. De stellingen zijn in de vragenlijsten voor de gespreks-
leiders ingevuld vanuit het eigen perspectief (‘ik heb voor mijn gevoel het gesprek effectief kunnen begeleiden) 
of het perspectief van de deelnemers (‘Elke deelnemer heeft voldoende kunnen bijdragen aan het gesprek’). 
*p<.05 

De bewustwording van de gespreksdeelnemers (onderzoeksvraag 3) 

Tabel 5 toont de resultaten met betrekking tot de uitkomsten van het gesprek. Op alle 

stellingen is wederom door zowel de deelnemers als de gespreksleiders overwegend po-

sitief geantwoord, met scores boven de 3.0. Dit laat zien dat beide groepen zich overwe-

gend bewust zijn geworden van onderwijsinnovatie met ICT door het gesprek met de be-

wegingssensor (conceptueel gebruik). De meesten vinden het relevant om in de toekomst 

nogmaals een gesprek te voeren met behulp van de bewegingssensor. Er zijn geen signi-

ficante verschillen tussen deelnemers en gespreksleiders.  

Tabel 5. Gemiddelde resultaten met betrekking tot de uitkomsten van het gesprek  

NB. 1 = helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens. De stellingen zijn in de vragenlijsten voor de gespreks-
leiders ingevuld vanuit het perspectief van de docent. 

De praatplaat inspireerde tijdens het gesprek. 3.26 (1.10) 3.44 (0.53)
De praatplaat droeg bij aan mijn beeldvorming over onderwijs-
innovatie met ICT.

3.26 (1.15) 3.56 (0.53)

De gesprekskaarten gaven het gesprek richting. 3.79 (0.92) 3.91 (1.04)
De voorbeeldvragen op de gesprekskaarten waren concreet en 
helder.

3.57 (1.08) 3.64 (1.12)

Ik heb door het invullen van de reflectiekaart(en) een beter 
beeld van waar mijn instelling zich bevindt op het gebied van 
onderwijsinnovatie met ICT.

3.60 (1.00) 4.27 (0.65)

Stelling Deelnemers 

M (SD), n = 22

Gespreksleiders 

M (SD), n = 10
Het gesprek met de ICT-bewegingssensor heeft mij aangezet tot 
nadenken over onderwijsinnovatie met ICT binnen mijn instel-

3.77 (0.75) 3.90 (0.74)

Door dit gesprek ben ik mij meer bewust van de rol van onder-
wijsinnovatie met ICT binnen mijn instelling.

3.45 (1.06) 4.20 (0.42)

Door dit gesprek wil ik verdere plannen maken op het gebied 
van onderwijsinnovatie met ICT binnen mijn instelling.

3.45 (0.96) 3.70 (0.68)

Ik verwacht dat mijn instelling na dit gesprek zich verder zal gaan 
ontwikkelen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT.

3.77 (0.92) 4.10 (0.74)

Ik heb er vertrouwen in dat het gesprek met de ICT-bewegings-
sensor zal leiden tot meer onderwijsinnovatie met ICT binnen 

3.77 (1.02) 3.40 (0.97)

Ik denk dat het relevant is om in de toekomst nogmaals een 
gesprek te voeren over onderwijsinnovatie met ICT met behulp 

4.50 (0.61) 4.60 (0.52)
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Conclusies 
Uit de literatuur en de validatie door de experts is gebleken dat er veel verschillende ge-

spreksthema’s relevant zijn om bewustwording op het gebied van onderwijsinnovatie met 

ICT te vergroten. Het prototype van de bewegingssensor kwam nagenoeg overeen met 

de input van experts over dit onderwerp. Onderwijsinnovatie met ICT is een breed thema 

waarbinnen verschillende pijlers en indicatoren van belang zijn. Door het thema vanuit alle 

vier de verschillende invalshoeken te benaderen met meerdere stakeholders draagt het 

instrument bij aan een uitgebreid gesprek op integraal niveau. 

Uit de ervaringen van de deelnemers kan geconcludeerd worden dat deze aanpak 

gewaardeerd wordt: de structuur van de pijlers en indicatoren van het instrument bieden 

handvatten om het gesprek focus en richting te geven. Dit zorgt ervoor dat tijdens de ge-

sprekken vanuit verschillende invalshoeken een discussie gevoerd kan worden. De ver-

schillende onderdelen uit de bewegingssensor ondersteunen dit proces, zoals de praat-

plaat, de gesprekskaarten en de reflectiekaarten. Desalniettemin worden er ook enkele 

verbeterpunten genoemd, zoals de benodigde tijd en een degelijke voorbereiding door 

de gespreksleider. 

De resultaten met betrekking tot de vragen over bewustwording leiden tot de con-

clusie dat er door middel van de gesprekken met de bewegingssensor bewustwording is 

gecreëerd over onderwijsinnovatie met ICT. Tegelijkertijd laten de hoge gemiddelde sco-

res bij de stelling over een vervolggesprek in de toekomst (zie Tabel 5) zien dat deze be-

wustwording zich vooral richt op het feit dat er nog veel te bespreken valt. Dit valt ook te 

concluderen uit de inhoudelijke antwoorden op de open vragen, waarbij zowel deelne-

mers als gespreksleiders hebben aangegeven dat het belangrijk is om in de toekomst na 

te denken over concrete vervolgacties naar aanleiding van het inhoudelijke gesprek. 

Discussie 
Het hanteren van een integrale aanpak veronderstelt dat meerdere stakeholders uit ver-

schillende lagen van de organisatie over verschillende thema’s met elkaar in gesprek 

gaan. De dialoog tussen de verschillende stakeholders, waarbij er voldoende tijd is voor 

de input van alle stakeholders, is cruciaal. Dit kan bijdragen aan inzichten m.b.t. hoe de 

doelstellingen van de organisatie (op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT) bereikt 

kunnen worden (Bohm et al., 2004). In de praktijk bleek echter dat er vaak te weinig tijd 

was om alle vier de pijlers inhoudelijk te bespreken in één gesprek. Dat betekent dat er 

meer tijd of meerdere momenten moeten worden ingepland om nieuwe invalshoeken en 

ideeën te krijgen.  
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Daarnaast zijn studenten ook een belangrijke stakeholdersgroep in de bewegings-

sensor. Geen van de onderwijsinstellingen in de pilot hebben gekozen om studenten mee 

te nemen in het gesprek. Hierdoor zijn bepaalde invalshoeken mogelijk onderbelicht ge-

bleven. In de handreiking zou de meerwaarde van deze doelgroep moeten worden bena-

drukt. 

Verder is het belangrijk om te beseffen dat de bewegingssensor op vier verschillende 

onderwijsinstellingen met verschillende beweegredenen is ingezet en door verschillende 

gespreksleiders is begeleid. Een beperking binnen dit onderzoek is dan ook dat de uit-

komsten sterk contextafhankelijk zijn. Daarbij was het responspercentage bij de deelne-

mers vrij laag. De resultaten van de tweede en derde onderzoeksvraag konden hierdoor 

niet altijd genuanceerd worden weergegeven.  

Tot slot moet er een kanttekening geplaatst worden bij het online karakter van alle 

bijeenkomsten. De bewegingssensor is in eerste instantie ontworpen als een papieren 

instrument, om fysieke gesprekken te faciliteren. Vanwege de covid-19 maatregelen is het 

instrument digitaal ingezet. Tijdens deze transitie van fysiek naar online vergaderingen 

ontstond ook de wens voor een digitaal instrument. Daarom is er op het moment van 

schrijven een digitale variant van de bewegingssensor uitgebracht, zodat integrale ge-

sprekken over onderwijsinnovatie met ICT voortaan op afstand gevoerd kunnen worden 

(voor meer informatie, zie https://sensor.versnellingsplan.nl). Hierbij moet echter wel de 

kanttekening worden gemaakt dat meerdere gespreksdeelnemers het belang van face-to-

face gesprekken zeer waardevol vinden, zeker bij ingewikkelde thema’s als professionali-

sering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Een goed gesprek over onderwijs-

innovatie met ICT komt dus niet alleen op gang door de juiste instrumenten, maar ook 

door fysieke interactie tussen de gespreksdeelnemers. 

Desondanks laten de resultaten zien dat het instrument tot meer bewustwording 

leidt. Het heeft de deelnemers bijvoorbeeld meer zicht gegeven in sterke punten en ver-

beterpunten van de onderwijsinstelling op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. In 

die zin kunnen we concluderen dat het heeft geleid tot conceptueel gebruik (Johnson et 

al., 2009; Weiss, 1998). Verder onderzoek is nodig om te kijken of de bewustwording 

daarna ook leidt tot concrete acties op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT, dus of 

de resultaten ook uiteindelijk instrumenteel worden gebruikt (Johnson et al., 2009; Weiss, 

1998) en daarmee leiden tot een verbetering van het onderwijs. 
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Appendix
Definitieve inhoud van de integrale ICT-bewegingssensor, versie 1.0 (Hopster-den Otter, 

ter Beek, Nouta, Alvarez, & Kuypers, 2020). 

Pijlers Indicatoren Definities

Visie en be-
leid

Visie op onderwijs en 
onderwijsinnovatie met 
ICT

De opvattingen over de relevantie en meerwaarde van 
onderwijs(innovatie) met ICT met betrekking tot leren en 
lesgeven en de mate waarin hiervoor draagvlak is binnen 
de instelling.

Beleid: Doelstellingen 
m.b.t. onderwijsinnovatie 
met ICT

De doelstellingen waar de instelling gedurende een perio-
de naar streeft met betrekking tot onderwijsinnovatie met 
ICT en mate waarin alle medewerkers binnen de instelling 
hiervan op de hoogte zijn.

Beleid: Sturing m.b.t. 
onderwijsinnovatie met 
ICT

De wijze waarop de taken en verantwoordelijkheden met 
betrekking tot onderwijsinnovatie met ICT zijn verdeeld 
over de verschillende afdelingen en medewerkers van de 
instelling, in het bijzonder de rol van het CvB.

Beleid: Monitoring van 
ontwikkeling m.b.t. on-
derwijsinnovatie met ICT

De wijze waarop de voortgang (ten aanzien van de doel-
stellingen) met betrekking tot onderwijsinnovatie met ICT 
in het onderwijs geëvalueerd, gereflecteerd en gerappor-
teerd worden.

Beleid: Professionalisering 
en waardering

De wijze waarop docentprofessionalisering op het gebied 
van onderwijsinnovatie met ICT is opgenomen in het per-
soneelsbeleid van de instelling. Hierbij valt te denken aan 
een competentieprofiel voor medewerkers, het professio-
naliseringsaanbod, de (financiële) waardering en beoorde-
ling in functioneringsgesprekken en de rol van ICT-vaar-
digheid bij het werven van personeel.

Leiderschap Rolmodellen

De mate waarin formele of informele leiders een inspire-
rend voorbeeld zijn voor andere docenten met betrekking 
tot ICT-gebruik in het onderwijs, bijvoorbeeld door hun 
positieve houding of deskundigheid.

Kartrekkers
De mate waarin formele of informele leiders onderwijsin-
novatie met ICT stimuleren.

Cultuur om te leren en te 
experimenteren

De manier waarop de professionele cultuur binnen een 
afdeling gericht is op gezamenlijk levenslang leren en ex-
perimenteren in het kader van onderwijsinnovatie met ICT, 
bijvoorbeeld door extra facilitering van docenten, de ruim-
te voor innovatie, (kritische) reflectie, feedback en het de-
len van ervaringen.

Professionali-
sering

Professionaliseringsvraag

De behoeften die docenten binnen de instelling hebben 
met betrekking tot professionalisering op het gebied van 
ICT, gebaseerd op hun huidige 1) kennis en vaardigheden, 
2) houding en overtuigingen en 3) ICT-gebruik.
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Professionaliseringsaan-
bod

De mogelijkheden die docenten binnen de instellingen 
hebben met betrekking tot professionalisering op het ge-
bied van ICT, zoals opleidingen, trainingen en professione-
le leergemeenschappen. Hierbij zijn zowel de vorm, duur 
als de inhoud relevant.

Faciliteren in tijd, geld en 
ruimte

De beschikbare tijd, de financiële middelen en de keuze-
vrijheid om docentprofessionalisering duurzaam vorm te 
geven.

Delen van kennis en erva-
ringen

De mate waarin kennis en ervaringen op het gebied van 
ICT in het onderwijs intern (tussen medewerkers) of extern 
(met andere instellingen) wordt gedeeld.

Opbrengsten voor onder-
wijspraktijk

De mate waarin de professionalisering leidt tot gewenste 
effecten in de onderwijspraktijk (voor studenten). Dit hangt 
af van de aandacht en verantwoordelijkheid van de betrok-
kenen voor het bereiken van deze effecten.

ICT-infra-
structuur

Software

De beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van 
software die ingezet kan worden binnen het onderwijs. 
Hierbij valt te denken aan digitaal leermateriaal, elektroni-
sche leeromgevingen, leerlingvolgsystemen, apps, MOO-
CS, kunstmatige intelligentie, softwareprogramma’s, of 
tools.

Hardware

De beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van 
hardware die het gebruik van software binnen het onder-
wijs praktisch mogelijk maken. Hierbij valt te denken aan 
computers, laptops, tablets, smartphones, AR/VR, robots, 
digiborden, een toegankelijk en snel (draadloos) netwerk, 
licenties voor het gebruik van software, of clouddiensten.

ICT- en onderwijskundige 
ondersteuning

De beschikbaarheid, toegankelijkheid en deskundigheid 
van medewerkers binnen de instelling die het proces van 
ICT-innovatie in het onderwijs ondersteunen. Hierbij valt te 
denken aan ICT’ers die ondersteuning bieden bij techni-
sche problemen en ICTO-coaches die onderwijskundige 
ondersteuning bieden bij het inrichten van onderwijs met 
behulp van ICT en de mate waarin deze partijen samen-
werken.
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