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Figuur 1: ICT op school 
Overgenomen van Jan Cees Rutgers, ICT op school, Geraadpleegd via: 

https://jcrutgers.files.wordpress.com/2012/11/brug-onderwijs-ict.jpg 
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1. Wat is de reden voor het onderzoek met 6 case studies? 

Er zijn veel onderwijsvernieuwingen die betrekking hebben op ICT. De vernieuwingen volgen 

elkaar in rap tempo op. Veel van die initiatieven worden door groepjes mensen 

overgenomen. Leerkrachten die minder vaardig zijn wat betreft ICT laten de initiatieven al 

snel links liggen of doen helemaal niet mee. Dit komt omdat ICT soms erg complex kan zijn. 

Veel leerkrachten hebben naar eigen zeggen ‘niet zo veel met ICT’.  

Sommige initiatieven op ICT gebied raken echter wél duurzaam geïmplementeerd. Fransen 

en zijn team waren benieuwd, wanneer er sprake is van duurzame implementatie, welke 

belangrijke stappen daarbij gezet zijn en welke factoren een belangrijke rol in het proces 

hebben gespreeld. Fransen en zijn team zijn op zoek gegaan naar 6 cases (6 goede 

voorbeelden) waarbij sprake is van duurzame implementatie. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth 

Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

 

2. Wat gebeurt er volgens Fransen (te) vaak met ICT toepassingen in het onderwijs? 

Volgens Fransen (Fransen, De pionier als bruggenbouwer, 2013) leveren verschillende 

snelheden van nieuwe ICT-toepassingen problemen op. Een voorbeeld: Een pionier binnen 

een team neemt het initiatief. Deze pionier krijgt al snel te maken met snelle volgers. 

Leerkrachten die minder snel volgen blijven dus achter. Dit komt omdat de pionier even als 

de snelle volgers op een andere manier met technologie omgaan. Daarnaast hebben de 

pionier en de snelle volgers vaak een ander idee over het gebruik van ICT binnen het 

onderwijs. Dus: de aansluiting tussen enerzijds de pionier en snelle volgers en anderzijds de 

late volgers of mensen die eigenlijk niet willen ontbreekt!  

 

3. Wat is een duurzame ICT implementatie? 

Kort samengevat is een implementatie pas duurzaam als hetgeen wat je wilt implementeren 

echt niet meer weg te denken is in de klas en opgenomen is in het beleid van de organisatie. 

(Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

 

Om een implementatie duurzaam te maken heb je een aantal voorwaarden nodig waar aan 

voldaan moet worden. Zo moet er bijvoorbeeld een gedeelde visie zijn. Deze visie moet 

uiteraard op een breed vlak gedragen worden. Om dat te bereiken moeten genoeg 

teamleden aanhaken.  

Natuurlijk speelt niet alleen een gedeelde visie een belangrijke rol bij het implementeren; er 

moet tussen de teamleden ook veel samenwerking zijn. Er moet sprake zijn van een ‘samen 

leren cultuur’. Het is belangrijk dat ook de teamleden die als laatste aanhaken in het proces 

meegaan. Hier speelt de pionier een zeer belangrijke rol in. Zo’n proces kan niet in een aantal 

maanden klaar zijn. Hier gaan soms jaren overheen. In deze jaren ontwikkelt het hele team 

eigenaarschap. Als het eigenaarschap binnen een team ontwikkelt is, het is niet meer weg te 

denken in de klas en hetgeen is in het beleid van de organisatie opgenomen, dan spreek je 

pas van duurzame ICT implementatie. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. 

Jos Fransen, 2014) 

 

4. Welke onderzoek techniek heeft Fransen met zijn team toegepast en wat houdt deze 

techniek in? 

Fransen en zijn team hebben de techniek ‘backward mapping’ toegepast. Dit houdt in dat 
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Fransen door middel van half-open interviews, met terugwerkende kracht, heeft gekeken 

welke stappen er uiteindelijk genomen zijn die ervoor hebben gezorgd dat ICT goed 

geïmplementeerd is binnen een organisatie. Door middel van het stellen van open en 

gesloten vragen en het verhaal van meer mensen dan alleen de pionier aan te horen, 

proberen Fransen en zijn team te bepalen wie en wat er zo belangrijk tijdens het proces is 

geweest. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

 

5. Welk proces doorloopt een duurzame implementatie? 

Volgens Fransen (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

doorloopt het project 3 fases, te weten: 

 

- Emergent practise 

- Good practise 

- Shared practise 

Emergent practice: 

In de eerste fase ontdekt, start en neemt de pionier het initiatief voor een nieuw leerproces. 

Hij gaat er mee experimenteren en het eventueel zelf verder ontwikkelen. De pionier heeft 

vertrouwen in zijn eigen kunnen en gaat vanuit zichzelf op zoek naar nieuwe ICT-

ontwikkelingen. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

 

Good practice: 

In de tweede fase zullen meer collega’s aanhaken. De pionier vertelt over zijn eigen ervaring 

en maakt hiermee collega’s enthousiast. De collega’s zien de meerwaarde van het nieuwe 

proces in en gaan direct met de pionier mee. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek 

met dr. Jos Fransen, 2014) 

 

Shared practise: 

Tijdens de laatste fase van het proces kunnen we pas spreken van ‘shared practise’ als het 

proces schoolbreed is geïmplementeerd. Daarnaast moet het ook opgenomen zijn in de visie 

en beleid stukken van de organisatie. Als het proces in de laatste fase is, betekent dat tevens 

ook dat het niet verdwijnt als bijvoorbeeld de pionier wegvalt. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth 

Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

6. Welke factoren zijn belangrijk bij een succesvolle implementatie? 

Volgens Fransen (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) zijn 

er vier factoren belangrijk bij een succesvolle implementatie.  

Allereerst is de aanwezigheid van een initiatiefnemer (pionier) en snelle volgers erg 

belangrijk. Er moet een pionier zijn die een onderwijsvernieuwing start en hierin het initiatief 

neemt. De pionier heeft ‘iets’ van buitenaf geleerd en gaat dat zelf toepassen en ontwikkelen 

binnen de eigen organisatie.  

Ten tweede is het belangrijk dat er goede leiderschap met visie op inzet van ICT boven de 

pionier staat. Dit leiderschap stuurt de onderwijsvernieuwing en stimuleert de pionier. Door 

de pionier en leider intensief samen te laten werken, haken meer mensen aan.  

Ten derde moet het team gericht zijn op samenwerkend leren. Er moet een feedbackcultuur 

heersen en collega’s moeten zich veilig voelen bij elkaar. Daarnaast moeten leerkrachten het 
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niet raar vinden dat collega’s bij elkaar in de klas komen kijken.  

Tot slot is het van belang dat de onderwijsvernieuwing aansluit bij de behoefte van de 

praktijk. Hetgeen wat geïmplementeerd moet worden, moet bijvoorbeeld 

gebruiksvriendelijk, handig en functioneel zijn. 

 

7. Welke rol vervult de Pionier indien er een ‘Emergent Practise’ zich voordoet? 

De pionier vervult op dat moment de rol van ontdekker, initiatiefnemer, aanjager, 

ontwikkelaar, maar ook probeert de pionier veel te experimenteren. Zoals eerder beschreven 

gaat de pionier uit van zijn eigen kunnen en vertrouwt op zichzelf. Daarnaast gaat een 

pionier vaak op zoek naar ICT-toepassingen die leerlinggestuurd zijn.  (Fransen, De pionier als 

bruggenbouwer, 2013) 

 

8. Welke factor naast de Pionier is essentieel voor het in gang zetten van de implementatie 

met ICT? 

Naast de pionier zijn de vroege gebruikers, de early adopters, collega’s die relatief 

gemakkelijk te overtuigen zijn van de toegevoegde waarde van iets nieuws en dit als eerste 

zullen overnemen, heel belangrijk voor het in gang zetten van de implementatie. Zonder de 

early adopters staat de pionier alleen. (Fransen, De pionier als bruggenbouwer, 2013) 

 

9. Volgens Fransen gaan leerkrachten geen ICT gebruiken door het van bovenaf op de leggen. 

Welke voorwaarde(n) heeft een leerkracht nodig voordat hij ICT gaat gebruiken volgens 

Fransen? 

Volgens Fransen (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

gaan leerkrachten pas ICT gebruiken als het voor henzelf een probleem oplost. Daarnaast 

moet het ook voor henzelf iets betekenen en aansluiten op de behoefte van de praktijk, 

hetgeen moet gebruiksvriendelijk, handig en functioneel zijn. 

 

Een leerkracht heeft de volgende voorwaarden nodig om ICT te gaan gebruiken:  

- De leerkracht moet een gedeelde visie op onderwijs hebben (met daarin als hoofdvraag: 

hoe speelt ICT een rol in ons onderwijs?). 

- De leerkracht moet positief tegenover ICT staan. 

- De leerkracht moet overtuigd worden van de meerwaarde van ICT. 

- De leerkracht moet voldoende geloof in zichzelf hebben. 

Daarnaast is het erg belangrijk dat de pionier kleine stapjes neemt tijdens het proces waarbij 

de leerkracht de gevolgen goed kan overzien.  

10. Fransen noemt een scala aan kenmerken van de Pionier en zijn rol. Wat zijn de kenmerken 

van een Pionier? 

Fransen (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) noemt een 

aantal opvallende kenmerken van de Pionier en/of vroege volgers: 

 

a. Geneigd tot initiatief nemen en werkt vaak ook in vrije tijd. 

De pionier durft risico’s te nemen, is gedreven en erg gemotiveerd. De pionier kun je moeilijk 

tegen houden, hij doet het toch wel. 
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b. Constructivistische visie op onderwijs met inzet ICT daarbij. 

De pionier vindt dat het individueel leerproces bij kinderen voorop staat. Hij vindt de 

interactie tussen leerkracht en leerling, maar ook de interactie tussen leerlingen onderling 

erg belangrijk. Daarnaast kijkt de pionier hoe kinderen kennis ontwikkelen en vergaren en 

probeert daarbij aan te sluiten.  

 

c. Doorgaans is de pionier zeer ICT-vaardig en vertrouwt op eigen kunnen.  

Doorgaans heeft de pionier snel door dat er iets nieuws is. Hij ontwikkelt het door en 

probeert het meteen de ruimte te geven binnen de lessen. De pionier is niet bang om zelf te 

experimenteren. 

 

d. Stuurt eigen professionalisering en benut expertise van derden.  

Volgens Fransen (Fransen, De pionier als bruggenbouwer, 2013) stopt de pionier doorgaans 

veel eigen tijd in het volgen van nieuwe ontwikkelingen. De pionier wil zich blijven 

ontwikkelen en is bereid om nieuwe routines en aanpakken uit de proberen. Daarbij maakt 

de pionier gebruik van derden. 

 

11. Was is een valkuil van de Pionier binnen een school? 

Tijdens het proces zijn er veel valkuilen voor de pionier. De belangrijkste valkuilen van de 

pionier zijn:  

 

a. Collega’s niet de juiste ondersteuning bieden. 

b. Te hard vooruit lopen. 

c. Geen aansluiting zoeken bij de achterhoede. (Fransen, De pionier als bruggenbouwer, 

2013) 

 

12. Rogers onderscheid in het onderzoek van Kennisnet & het Lectoraat E-learning een aantal 

fases waarin collega’s wel of niet een pionier in de school volgen. 

a. Welk model gebruikt Rogers (2012) voor het innovatie proces? 

Rogers gebruikte het model voor diffusie van innovaties. (Zie figuur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 2: model voor diffusie van innovaties 
Overgenomen van Jos Fransen (screen capture) , Rogers, Everett M., Geraadpleegd via: 
http://leervlak.tumblr.com/post/69515716236/aantekeningen-webinar-ou-kennisnet-de-
pionier-als 

http://leervlak.tumblr.com/post/69515716236/aantekeningen-webinar-ou-kennisnet-de-pionier-als
http://leervlak.tumblr.com/post/69515716236/aantekeningen-webinar-ou-kennisnet-de-pionier-als
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b. Welke 5 fases zijn dat? En wat kenmerkt elke fase/groep? 

Rogers (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 

onderscheidt 5 fases, te weten: 

 

- Innovator; dat zijn de zogenoemde pioniers. De pionier staat vooraan bij een 

procesvernieuwing en neemt het initiatief. 

- Early adopters; dat zijn de vroege volgers. Zij lijken op de pionier, maar zijn geen 

initiatiefnemers.  

- Early majority; deze groep collega’s moet eerst overtuigd worden dat hetgeen werkt. 

Deze groep wil graag meedoen, maar kijkt eerst de spreekwoordelijke ‘kat uit de boom’. 

- Late majority: deze groep collega’s moeten echt overtuigd worden dat hetgeen werkt en 

functioneel is. Deze groep is niet zomaar om. 

- Laggards: deze groep collega’s wil eigenlijk helemaal niet mee doen en gaan dat ook niet 

doen, tenzij ze gedwongen worden. 

De kloof ligt tussen de early adopters (eerste groep) en de early majority (tweede groep). Bij 

de pionier en early adopters is het zo dat de wil groter is dan het kunnen. De pionier en early 

adopters vertrouwen op hun eigen kunnen en willen graag leren.  

Bij de tweede groep (de achterblijvers) is het kunnen heel belangrijk. Deze groep gaat er 

namelijk vaak vanuit dat het ‘moeilijk’ is. Je hoort vaak argumenten als ‘ik kan het niet’ of ‘ik 

begrijp het niet’. Het is daarom van groot belang dat de pionier deze groep achterblijvers 

goed bijstaat, ondersteunt  en begeleid. De leidinggevende speelt hierbij dus ook een 

belangrijke rol.  De leidinggevende moet de pionier de vrijheid geven en ervoor zorgen dat de 

pionier deze (grote) groep goed kan ondersteunen en begeleiden waar nodig tijdens het hele 

proces. Door deze groep goed te ondersteunen slaat de pionier een brug met een succesvolle 

implementatie tot gevolg. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 

2014) 

c. Met welke percentages dienen we rekening te houden per groep? 

Volgens Figuur 2, het model voor diffusie van innovaties (Rogers, 1995), moeten we 

rekening houden met 15% voor de pionier(s) en vroege volgers. 85% behoort tot de 

latere volgers en/of achterblijvers. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. 

Jos Fransen, 2014) Dat betekent dus dat de pionier 85% van de collega’s moet 

overtuigen. De pionier moet ervoor zorgen dat er een brug gebouwd wordt waarbij de 

wil sterker is dan het kunnen. (Fransen, De pionier als bruggenbouwer, 2013) 

 

13. Wanneer gaat de laatste groep, “de Laggards” pas over op inzet van ICT volgens Fransen? 

De laggards zijn, zoals eerder beschreven, collega’s die eigenlijk helemaal niet willen en ook 

niet meegaan, tenzij ze gedwongen worden. Daarnaast moeten laggards wel volgen als de 

vernieuwing in het beleid wordt opgenomen. Daardoor kunnen en mogen pionier en de 

directie de achterblijvers aanspreken. 

Het is met name bij de laggards daarom heel belangrijk dat de pionier de juiste 

ondersteuning biedt en deze collega’s veel bijstaat. Daarnaast moet de pionier de 

verandering in kleine en overbrugbare stapjes begeleiden. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester 

in gesprek met dr. Jos Fransen, 2014) 
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14. Fransen spreekt over de ‘frustratie fase’. Wat kenmerkt deze fase? 

Het is vaak zo, en zeker wat betreft ICT, dat het niet in één keer goed gaat. Leren doe je 

samen en door vallen en opstaan. Door het jezelf eigen te maken, veel te oefenen en 

experimenteren voorkom je frustraties. De frustratiefase is de allerbelangrijkste, maar ook 

de meest cruciale fase tijdens het proces. (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met 

dr. Jos Fransen, 2014) 

De pionier moet er tijdens de frustratiefase voor zorgen dat alle collega’s deze goed 

doorkomen door middel van de juiste ondersteuning. Bijvoorbeeld: begeleiding en training 

geven in het omgaan met technologie, maar ook door collega’s te helpen bij het inzetten van 

technologie in het onderwijs tijdens de lessen. Dit alles moet natuurlijk passen bij de visie en 

werkwijze van de individuele leerkracht. (Fransen, De pionier als bruggenbouwer, 2013) 

 

De pionier moet ten alle tijden voorkomen dat er non-adopters ontstaan. Non-adopters zijn 

collega’s die niets meer met het proces te maken willen hebben. De frustratie is bij deze 

collega’s dus te groot! (Fransen, Prof. dr. Liesbeth Kester in gesprek met dr. Jos Fransen, 

2014) 

 

15. Je hebt nu literatuur bestudeerd, de video bekeken en de vragen beantwoord. Wat haal jij 

uit dit onderzoek voor jouw toekomst met ICT in je school en de mogelijke vernieuwingen? 

Leg uit waarom maar doe dit heel kort. 

Ik vond het allereerst ontzettend leerzaam om dit literatuuronderzoek uit te voeren. Ik heb 

er met veel plezier aan gewerkt.  

 

Mijn rol als pionier: 

Ik begrijp en weet nu heel goed wat mijn rol als pionier binnen de school inhoudt. Want, ik 

herken mijzelf als pionier. Ik zie namelijk veel kenmerken van een pionier in mijzelf terug. 

Met een grote glimlach heb ik de literatuur gelezen, zoveel herkenning!  

Daarnaast realiseer ik mij wat voor cruciale rol ik inneem tijdens het vernieuwingsproces op 

ICT gebied. Min of meer hangt het succes van duurzame implementatie van mij af. Dat voelt 

best als een grote verantwoordelijkheid, maar wel één die ik heel graag aan ga! 

 

Waarom iCoach opleiding? 

Ik begrijp nu (pas) heel goed waarom de opleiding iCoach heet. Naarmate de opleiding meer 

inhoud krijgt, ga je het wel steeds beter begrijpen. Maar na dit literatuuronderzoek ben ik 

wakker geschut. Je kunt namelijk geen goede pionier zijn zonder goede coaching. Juist de 

coaching en ondersteuning van je collega’s op het gebied van ICT is het aller-, 

allerbelangrijkste. Door de juiste coaching valt of staat duurzame implementatie! 
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