
Nieuwe technologie en hogere orde denken in het 

basisonderwijs 
 
Op 14 juni heeft Frances Wijnen op de Onderwijs Researchdagen (ORD) in Nijmegen een 

presentatie gegeven over haar literatuurstudie met de titel Technologie als tool voor 21ste 

eeuws leren. Frances heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste attitude-gerelateerde 

factoren die op basisschoolleerkrachten van invloed zijn om gebruik te maken van nieuwe 

technologie in de klas en het stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen.  

 

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun (werkende) leven, moeten ze verschillende 

competenties ontwikkelen. Eén van deze competenties is het leren omgaan met nieuwe 

technologie zoals smartphones, tablets, 3D-printers, ontwerpsoftware en simulatiesoftware.  

Dit betekent dat leerkrachten hier aandacht aan moeten besteden in hun onderwijs. Uit 

onderzoek (Voogt et al., 2016) blijkt dat leerkrachten wel gebruik maken van technologie in 

hun onderwijs, maar dat de manier waarop ze dat doen weinig vernieuwend is. Leerkrachten 

dragen vooral informatie over en leerlingen zijn dan toehoorder en uitvoerder. 

 

Om leerlingen goed voor te bereiden is echter meer nodig. Het is belangrijk dat leerkrachten 

hun leerlingen stimuleren om technologie te gebruiken op manieren waarmee zij 

vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om -en bij dragen aan- hun leven in de toekomstige 

samenleving. Daarom koppelen we in dit onderzoek het gebruik van nieuwe technologie aan 

het stimuleren van hogere-orde denken.  

 

Hogere-orde denken 

Met het stimuleren van hogere-orde denken bedoelen we: het aanbieden van opdrachten, 

vragen, problemen of dilemma’s waarbij leerlingen complexe cognitieve vaardigheden 

moeten gebruiken (zoals analyseren, evalueren en creatief denken) om te komen tot een 

oplossing, beslissing, voorspelling, oordeel of product. Voorbeelden hiervan zijn: (1) 

leerlingen zoveel mogelijk oplossingen laten bedenken voor een gegeven probleem, (2) 

leerlingen een ontwerp laten maken voor een nieuw en nog niet bestaand product (zoals 

een huis dat geen rechte lijnen heeft) of (3) leerlingen voor- én tegenargumenten laten 

bedenken rondom een gegeven stelling, om zo een eigen mening te vormen over een 

bepaald onderwerp. 

 

Attitude 

De leerkracht speelt een cruciale rol als het gaat om de integratie van nieuwe technologie in 

de klas en de manier waarop leerlingen hiermee werken. Daarom richten we ons in dit 

onderzoek op de leerkracht. We richten ons specifiek op de attitude van de leerkracht. Een 

positieve of negatieve attitude ten opzichte van een bepaalde gedraging heeft invloed op de 

intentie om dat gedrag wel of niet uit te voeren. Daarom is dit hét startpunt voor 

professionalisering. Bijvoorbeeld: een leerkracht met een negatieve attitude ten opzichte 

van het inzetten van technologie in de klas zal niet snel de intentie hebben om dit 

vervolgens te doen. Verschillende attitude-factoren kunnen hierbij een rol spelen, zoals een 



laag zelfvertrouwen in of hij/zij dit kan, er niet van overtuigd zijn dat het belangrijk is om 

hier tijd en aandacht aan te besteden, of dat hij/zij zich afhankelijk voelt van bijvoorbeeld 

een methode waarin beschreven staat hoe de leerkracht dat kan doen. 

 

Het onderzoek  

De onderzoeksvraag van de gepresenteerde studie is: welke attitude-gerelateerde factoren 

zijn op basisschoolleerkrachten van invloed als het gaat om (1) het gebruiken van nieuwe 

technologie in de klas en (2) het stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen? Om deze 

vraag te beantwoorden is een literatuurstudie uitgevoerd. Deze literatuurstudie bestaat uit 

twee onderdelen. Het eerste gedeelte is gericht op het in kaart brengen van factoren die van 

invloed zijn op basisschoolleerkrachten om gebruik te maken van nieuwe technologie in de 

klas. Het tweede gedeelte is gericht op het in kaart brengen van de factoren die van invloed 

zijn op basisschoolleerkrachten om hogere-orde denken bij leerlingen te stimuleren.  

 

Resultaten 

Op basis van bestaande raamwerken en modellen rondom het gebruik van technologie in de 

klas en een literatuurzoektocht naar factoren die van invloed zijn op leerkrachten om 

hogere-orde denkvaardigheden te stimuleren, is het volgende raamwerk ontwikkeld:  

 

 
 

Pedagogische overtuigingen 

Dit zijn de overtuigingen van een leerkracht over wat goed onderwijs is. Er worden twee 

typen overtuigingen onderscheiden. Aan de ene kant zien we leerkrachten met 

overtuigingen die passen bij het leerkracht-gestuurde onderwijs. Daarin ligt de nadruk op 

het overdragen van informatie en kennis door de leerkracht aan de leerlingen. Aan de 

andere kant zien we leerkrachten met overtuigingen die passen bij leerling-gestuurd 

onderwijs. Daarin ligt de nadruk op het construeren van kennis door de leerling zelf. Bij deze 

constructivistische aanpak is de rol van de leerkracht het begeleiden van het leerproces en 

het faciliteren van een uitdagende leeromgeving waarin kennisconstructie kan plaatsvinden. 



Deze overtuigingen hebben invloed op het gebruik van technologie en de manier waarop 

leerkrachten hun onderwijs inrichten.  

 

Houding ten aanzien van technologie 

Voor het gebruiken van nieuwe technologie zijn zeven attitude-gerelateerde factoren te 

omschrijven:  

(1) overtuigingen van de leerkracht over hoe relevant het is voor leerlingen om te leren 

werken met technologie om hen goed voor te bereiden op de toekomst; 

(2) overtuigingen over hoe bruikbaar en nuttig het is om nieuwe technologie te gebruiken in 

de klas;  

(3) overtuigingen over hoe moeilijk of makkelijk het is om dat te doen; 

(4) gevoelens van zelfbekwaamheid. Dit omvat hoe goed een leerkracht denk dat hij/zij is in 

het inzetten van nieuwe technologie in de klas;  

(5) negatieve en positieve gevoelens die een leerkracht ervaart bij het denken aan of het 

werken met nieuwe technologie in de klas;  

(6) hoe afhankelijk een leerkracht zich voelt van externe bronnen. Bijvoorbeeld een 

methode waarin beschreven staat hoe hij/zij nieuwe technologie kan inzetten. Kan de 

leerkracht technologie alleen inzetten als zo’n methode voorhanden is? Of kan de leerkracht 

ook zonder zulke materialen gebruik maken van nieuwe technologie?;  

(7) de subjectieve norm. Dit omvat hoe een leerkracht denkt dat anderen (bijvoorbeeld 

collega’s) denken over het gebruik van nieuwe technologie in de klas. Denkt de leerkracht 

dat anderen dat stom vinden, of dat ze dat juist aanmoedigen. Ook dit kan een positieve of 

negatieve invloed hebben op de attitude.  

 

Houding ten aanzien van het stimuleren van hogere-orde denken 

Over de attitude van leerkrachten ten opzichte van het stimuleren van hogere-orde denken 

is veel minder bekend dan over de attitude van leerkrachten ten aanzien van 

technologiegebruik in de klas. Op basis van de literatuur die is onderzocht, zijn vier attitude-

gerelateerde factoren opgenomen in het raamwerk:  

(1) Overtuigingen van de leerkracht over hoe relevant het is voor de ontwikkeling van 

leerlingen om hogere-orde denken te leren.  

(2) Overtuigingen van de leerkracht over hoe geschikt hogere-orde denkopdrachten zijn voor 

‘zwakke’ leerlingen. Uit een aantal studies (Zohar & Dori, 2003) blijkt dat leerkrachten vaak 

denken dat hogere-orde denken te moeilijk is voor ‘zwakkere’ leerlingen en het om die 

reden niet aanbieden. Echter, blijkt dat ook ‘zwakkere’ leerlingen gebaat zijn bij het maken 

van opdrachten waarin hogere-orde denken wordt gestimuleerd.  

(3) Ook bij de attitude ten opzichte van hogere-orde denken spelen gevoelens van 

zelfbekwaamheid een rol. Dit omvat hoe goed een leerkracht denkt dat hij/zij is in het 

stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen.  

(4) Daarnaast lijkt ook context afhankelijkheid van invloed te zijn op de attitude van de 

leerkracht. Dit omvat in hoeverre een leerkracht zich afhankelijk voelt van bepaalde externe 

bronnen zoals extra tijd of een methode.  

 

  



Vervolgstappen 

Deze literatuurstudie is de eerste van vier deelstudies in het promotietraject van 

onderzoeker Frances Wijnen. In een tweede deelstudie wordt dit raamwerk gebruikt als 

basis voor de ontwikkeling van een vragenlijst waarmee elk van deze factoren gemeten kan 

worden. Het streven is om deze vragenlijst voor te leggen aan zo’n 650 á 700 leerkrachten. 

Met behulp van verschillende statistische methoden zal de validiteit van het theoretisch 

raamwerk en het meetinstrument worden geëvalueerd. Naar aanleiding van deze 

modeltoetsing zal onderzocht worden hoe verschillende ‘profielen’ van leerkrachten te 

onderscheiden zijn in de data, om te bepalen op welke professionalisering nodig is.   


