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EEN DIGITALE TOOL
Om studenten inzicht te geven in hun ontwikkeling

als leerkracht is door de Pabo HvA en Universitaire

Pabo (UPvA) een innovatieve app ontwikkeld: de

Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn (ALKL). 

De Hogeschool van Amsterdam vindt het belangrijk om het onderwijs

evidence-informed te onderbouwen en verbeteren. Er wordt daarom

een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van studenten,

docenten en schoolopleiders met betrekking tot de ervaringen van de

Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn (als vorm van blended learning) om

vorm te geven aan de eigen ontwikkeling als leerkracht in het

Basisonderwijs. 

4 STUDENTDOELEN

Het vertalen van de ALKL naar een

digitale tool is een voorbeeld van

blended onderwijs, doordat de

studenten zelf controle hebben op de

tijd, plaats en tempo waarin ze gebruik

maken van de tool en doordat er

leerinhoud (in de vorm van literatuur)

wordt aangeboden in de tool.

Blended learning is leren als resultaat van een

doelbewuste, geïntegreerde combinatie van online

en face-to-face leeractiviteiten (Dijkstra &

Goeman, 2021). Het doel is dat beide activiteiten

elkaar versterken (Oliver & Trigwell, 2005).  De

Amsterdamse Leer-Kracht-Lijn valt onder het

Enriched-Virtual model (Verrijkt Virtueel Model)

waarbij de basis van de opleiding ligt bij fysiek

onderwijs en de studenten rouleren tussen fysiek

en online leren (Staker & Horn, 2012).

BLENDED LEARNING
ONTWERP PRINCIPES
De volgende ontwerp principes zorgen voor een

optimale toepassing van ICT in het onderwijs. 

1) Overzichtelijk representeren van informatie (Bredeweg,

2019; Janssen et al., 2019; Reints & Wilkens, 2012). In de

digitale ALKL klappen studenten zelf informatie open, waardoor

ze de hoeveelheid informatie op de pagina zelf bepalen. De

spinnenwebben (bovenstaande afbeelding) helpen met inzicht

krijgen in en overzicht krijgen over de voortgang. 

2) Gebruik bekende (vak)termen (Reints & Wilkens, 2012). De

gebruikte termen in de digitale ALKL worden ook aangeboden in

de opleiding en verhelderd in de (in ALKL) gegeven literatuur.

3) Makkelijk bereikbaar. Wanneer de studenten de tool

regelmatig (kunnen) gebruiken wordt het meer geïntegreerd in

hun leerproces (Janssen et al., 2019). De digitale ALKL is ook

bereikbaar op mobiel.



THEORETISCHE INZICHTEN

HOE VERGROOT DE  DIGITALE ALKL 

BETROKKENHEID EN 

EIGENAARSCHAP VAN STUDENTEN?

HOE ZORGT DE DIGITALE ALKL DAT 

DE STUDENTEN TOT EEN DIEPERE 

REFLECTIE KOMEN (OOK 

KOPPELING THEORIE/PRAKTIJK)?

HOE KAN DE DIGITALE ALKL 

OPTIMAAL WORDEN 

GEFACILITEERD VANUIT DE 

OPLEIDING?

3 ONDERZOEKSVRAGEN

In hoeverre stimuleert de digitale Amsterdamse

Leer-Kracht-Lijn betrokkenheid, eigenaarschap en

zelfreflectie van leerkrachten in opleiding en in

hoeverre faciliteren wij het gebruik ervan?

Voor de betrokkenheid en het eigenaarschap van de student is het

belangrijk dat zij (leren  om te) vooruitdenken (Bandura, 2008).

Vooruitdenken gaat over het plannen en kiezen van acties en 

 handelingswijzen; deze plannen werken als motivators en

regulators tijdens het leer- en reflectieproces. De digitale ALKL

kan helpen bij het vooruitdenken doordat het de toekomstig te

behalen bekwaamheden inzichtelijk maakt en kan daardoor de

student helpen bij vooruitdenken.

Ook de self-efficacy heeft invloed op de betrokkenheid van een

student. Self-efficacy is het vertrouwen van studenten in zichzelf

dat zij een bepaalde taak aankunnen of een bepaald doel kunnen

bereiken (Bandura, 1997). Een gebrek hieraan kan zorgen ervoor

zorgen dat studenten minder gemotiveerd zijn, minder waarde

hechten aan een taak en uiteindelijk zelfs geen onderwijs meer

willen volgen (Cleary & Zimmerman, 2004). Uit eerder onderzoek

naar leraren in opleiding is gebleken dat wanneer zij hun voortgang

bijhouden in een digitale blog, vergelijkbaar met de digitale ALKL,

dit hun ontwikkeling van self-efficacy stimuleert (Cirak Kurt &

Yildirim, 2012). 

Reflecteren is een actief proces waarbij de student betekenis

geeft aan zijn of haar handelen en verbanden legt tussen

ervaringen (Adadan & Oner, 2018). Uit eerder genoemd onderzoek

naar leraren in opleiding bleek de ontwikkeling van reflecterend

denken ook te worden gestimuleerd door het bijhouden van hun

voortgang in een digitale blog (Cirak Kurt & Yildirim, 2012). Bij diep

reflecteren is de koppeling tussen theorie en praktijk belangrijk.

Door te reflecteren op praktijkervaringen kunnen deze worden

gekoppeld aan theorie uit de opleiding waardoor de student op een

dieper reflectief niveau van deze ervaringen leert (Correia &

Bleicher, 2008). In de digitale ALKL wordt per bekwaamheid de

literatuur uit de opleiding weergegeven, zodat de student dit kan

bekijken en hiernaar kan verwijzen in de reflectie.

Blended teaching is het ontwerpen en faciliteren

van blended learning activiteiten (Dijkstra &

Goeman, 2021), zoals de (digitale) ALKL. Onder het

faciliteren van de ALKL valt alles wat de opleiding

kan doen om de digitale tool zo goed mogelijk aan te

(blijven) bieden. 

Ten eerste is het belangrijk dat de docenten expert

zijn in het gebruik van de digitale tool (Young &

Duncan, 2014). Docenten moeten de digitale tool

eerst eigen maken, voordat zij de studenten

hiermee kunnen helpen. Wat hierbij kan helpen is

netwerken met ervaren collega’s (Ma'arop & Embi,

2016). 

Ten tweede is het belangrijk dat de docent de tool

integreert in het onderwijs. Dat wil zeggen, dat zij

hun studenten ten eerste de tijd geven om te

wennen aan de ICT toepassing (door het aan te

bieden) en ten tweede onder begeleiding van de

docent leren hoe ze de digitale tool gebruiken

(Janssen et al., 2019). Uit onderzoek van Shea et al.

(2005) blijkt dat studenten eerder een gevoel van

betrokkenheid bij de digitale applicatie

rapporteerden wanneer hun docenten duidelijk de

leerdoelen communiceerden en actief waren in het

faciliteren van de inzet tijdens het onderwijs.

Ten derde blijkt uit onderzoek dat feedback van

een expert (docent of schoolopleider) leidt tot

prestatieverbeteringen van de student (Yang et al.,

2006). Feedback kan leraren in opleiding specifiek

helpen bij het ontdekken van en reflecteren op

aspecten die anders onopgemerkt zouden blijven

(Wu & Kao, 2008). Leraren in opleiding zouden

daarom zo veel mogelijk feedback moeten krijgen

tijdens hun opleiding (Lee & Wu, 2006).
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