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Inleiding

Lerarenopleidingen hebben de taak kwali-
tatief goede leraren af te leveren. Volgens 
de Vlaamse wetgever betekent dit onder 
meer dat de leraar niet alleen vakinhoude-
lijk maar ook vakdidactisch deskundig 
moet zijn (Besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de basiscompetenties van lera-
ren, B.S.17/01/2008). Eén van de basiscom-
petenties van de leraar is bovendien dat hij 1 
kritisch kan reflecteren over verschillende 
facetten van zijn beroep. Daartoe dient 
hij tijdens zijn opleiding een onderzoeks-
houding en onderzoeksvaardigheden te 
verwerven. Anders gezegd, elke gediplo-
meerde leraar zou zijn onderwijs moeten 
kunnen blijven innoveren en actualiseren 

op basis van onderzoek (eigen onderzoek 
en onderzoeksresultaten). Door middel 
van een wiki willen we leraren in oplei-
ding stimuleren en de nodige tools 
meegeven om innovatie en onderzoek 

tijdens hun verdere onderwijs-
loopbaan als vanzelfsprekend 
te beschouwen. In wat volgt, 

beschrijven we de grondslagen van 
de tool waar we onze studenten vertrouwd 
mee willen maken.

Web 2.0, de tweede fase van het internet 
(2001), waarbij iedereen informatie aan het 
internet kan toevoegen (de zogenaamde 
user-generated content), heeft nu volop ingang 
gevonden. Het wereldwijde web van van-
daag is dan ook niet langer een statische ver-
zameling webteksten die door een handvol 
specialisten zijn opgesteld. Het is geëvolu-
eerd tot een interactieve omgeving, waar 
gebruikers niet enkel kunnen meelezen, 
maar ook kunnen meeschrijven. Websurfers 

geven commentaar op krantenartikels, beoordelen een recente aankoop of 
hotelbezoek, houden een blog bij of maken een sociaalnetwerkprofiel aan. 
Ook de allesomvattende internetencyclopedie Wikipedia is gegenereerd 
en vrij aan te passen door gebruikers. De Nederlandstalige versie bevat 
momenteel 750.000 artikels, de Engelstalige behandelt niet minder dan 
3.500.000 thema’s. Eenzelfde evolutie zien we in het onderwijs. Het 
beweegt zich in de richting van interactieve leeromgevingen, waarbij 
de leraar leerlingen ondersteunt om zelf via samenwerkend leren kennis 
op te bouwen. 

Toch schetst deze beschrijving van Web 2.0 wellicht een wat vertekend 
beeld. De mogelijkheden van het nieuwe web worden immers zeer weinig 
effectief geëxploreerd. Zo voegt slechts 9% van de internetbezoekers spo-
radisch iets aan het wereldwijde web toe. Het merendeel van de inhoud 
wordt zelfs gegenereerd door een luttele 1% van de gebruikers (de zoge-
naamde heavy contributors). Dat betekent dat 90% van de internetbezoekers 
als lurkers gebruik maken van het internet (Nielsen 2006). Ondanks dit 
nadeel zijn we ervan overtuigd dat web 2.0 een krachtige leeromgeving 
kan zijn en dat interactieve webapplicaties vele mogelijkheden scheppen 
om kennis over uiteenlopende onderwerpen te structureren en te delen. 
In de lerarenopleiding wilden wij op de technologische evoluties en op 

Een gemeenschappelijke 
kennisbasis creëren in de 
lerarenopleiding
Wiki als tool voor probleemoplossend en 
collaboratief leren

In dit artikel doen we verslag van een ontwikkelingsonder-
zoek aan de Katholieke Universiteit Leuven (België) dat leidde 
tot de creatie van een onderwijsondersteunende wiki voor de 
lerarenopleiding: CLARA (Collection of Language Acquisition 
Research Review articles and teaching Advice). Hoewel de 
wiki ontwikkeld werd voor studenten 
die leraar talen willen worden, 
kan de wiki model staan voor 
vergelijkbare wiki's voor leraren 
van andere schoolvakken. De 
wiki kan omschreven worden 
als een online schat aan weten-
schapspopulariserende artikelen 
voorzien van hyperlinks naar 
gerelateerde onderwerpen die de 
resultaten van vakdidactisch onderzoek dichter bij het onder-
wijsveld en bij studenten van de lerarenopleiding brengen. 
We schetsen de uitgangspunten die aanleiding hebben gegeven 
tot de creatie van de wiki en bespreken dit web 2.0 medium 
volgens de drie doelstellingen die we vooropstelden: een 
gemeenschappelijke kennisbasis creëren, studenten ondersteu-
nen bij het probleemoplossende handelen en tegemoet komen 
aan het collaboratieve leren. Daarnaast gaan we in het artikel 
in op de implementatie van de wiki in de lerarenopleiding en 
op de voor- en nadelen van het gebruik ervan. 

Lies Sercu, 
Anneleen Boderé,
Marie-Anne Verdeyen

Katholieke Universiteit 
Leuven
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de nieuwe generatie studenten inspelen door een 
wiki over vakdidactiek en vakdidactisch onderzoek 
te creëren en hen zoveel mogelijk te stimuleren toch 
actieve medeauteurs te worden van deze webomge-
ving. 

Met CLARA hebben we drie doelstellingen voor ogen. 
Ten eerste willen we een overzicht bieden van de 
resultaten van vakdidactisch onderzoek over de 
verschillende talen heen (Nederlands, Duits, Frans, 
Engels, Spaans en/of Italiaans) en hun belang voor 
het talenonderwijs. Zowel vakoverschrijdende als 
vakspecifieke onderwerpen komen aan bod. We 
willen garanderen dat onze studenten via deze wiki 
een gemeenschappelijke kennisbasis over vakdidac-
tiek kunnen verwerven. Ten tweede willen we de 
studenten ondersteunen in hun probleemoplossend 
handelen. In onze dagelijkse omgang met studenten 
van de lerarenopleiding merken we dat zij soms 
moeite hebben om de brug te slaan tussen theoreti-
sche grondslagen en de praktische toepassing ervan. 
Een gemeenschappelijke kennisbasis mag dan al ver-
worven zijn, toch is de stap van theorie naar praktijk 
niet altijd even eenvoudig. We willen studenten bij 
hun omzetting van leerstof naar lespraktijk tips geven 
om dit proces makkelijker te laten verlopen. De wiki 
gaat daarom ook waar mogelijk in op de implicaties 
van de gepresenteerde onderzoeksresultaten voor 
het talenonderwijs. Ten slotte zouden studenten in de 
toekomst ook elkaar moeten kunnen informeren en 
helpen. Idealiter wachten ze niet langer op input van 
de ontwerpers van de website, maar voegen ze ook 
zelf nieuwe onderwerpen toe. In dit artikel stellen we 
onze wiki voor volgens de drie doelstellingen die we 
voor ogen hadden. Daarna geven we aan hoe we de 
wiki in de lerarenopleiding geïmplementeerd hebben 
en ten slotte blikken we nog even terug op de voor- 
en nadelen van het gebruik van de wiki. 

Doelstellingen van de wiki 

Een gemeenschappelijke kennisbasis verwerven
Een eerste vraag die we ons bij de ontwikkeling van 
de wiki stelden, was welke kennis we de studenten 
zouden aanbieden als basis voor het innoveren en 
uitoefenen van hun beroep. Het vooraf bepalen en 
ordenen van de thema's waarover we informatie in 
CLARA wilden opnemen, kan een contradictio in ter-
minis lijken. Wiki's zijn immers per definitie open en 
groeien bottom up. Toch hebben wij ervoor geopteerd 
een aantal belangrijke thema's vooraf te bepalen. De 
selectie van de thema's gebeurde niet willekeurig. 
Eerst hebben we op basis van Byram (2000) een lijst 
van honderd thema's opgesteld die volgens het pro-
jectteam voor zowel studenten als docenten van de 
lerarenopleiding interessant waren. Het was voor ons 
echter erg belangrijk om zicht te krijgen op welke 
thema's docenten en studenten het liefst uitgewerkt 
zouden zien. Een wiki die niet tegemoetkomt aan de 
noden of behoeftes van het werkveld, dreigt immers 
niet of veel minder gebruikt te worden. Daarom heb-
ben we onze themalijst in de vorm van een enquête 
aan het werkveld gepresenteerd. Onze steekproef 
bestond uit vijftien docenten en dertig studenten 

van de lerarenopleiding (KHLeuven, Groep T en 
KULeuven)2. We vroegen onze proefpersonen om 
twintig thema's aan te vinken waarvan zij vonden dat 
die zeker in de wiki aan bod zouden moeten komen. 
Uit die enquête kon uiteindelijk een top vijf samen-
gesteld worden die als leidraad diende voor de inhou-
delijke invulling van de wiki (zie figuur 1). 

Tijdens de twee projectjaren (2008-2010) werd op die 
manier een gezamenlijke kennisbasis gecreëerd met 
verschillende artikels over vakdidactiek en vakdidac-
tisch onderzoek. In figuur 2 zien we een overzicht van 
een aantal onderwerpen die in de wiki uitgebreid 
behandeld worden (zie p. 14). 

Probleemoplossend en praktijkgericht
Vakdidactici en onderzoekers kunnen misschien wel 
aanbevelingen formuleren voor het talenonderwijs 
op basis van hun wetenschappelijke werk, toch ver-
loopt de overgang van theorie naar praktijk niet altijd 
even gemakkelijk (Broekkamp & Van Hout-Wolters, 
2006; Korthagen, 2001; Laursen, 2007). Daarom heb-
ben we de wiki zo opgesteld dat ze een antwoord 
kan bieden op eventuele problemen en hebben we 
de website zo praktijkgericht mogelijk gemaakt. De 
probleemoplossende structuur is zichtbaar doordat 
we de verschillende onderdelen (hoofdstukken) van 
een pagina in de vorm van een vraag hebben gesteld. 
Bij het opstellen van de vragen hebben we zoveel 
mogelijk een logische opbouw proberen na te streven. 
Een artikel begint steevast met een wat-vraag, bijvoor-
beeld: "Wat betekent het begrip Begeleid Zelfstandig 
Leren?" en formuleert vervolgens een korte omschrij-
ving of definitie. Daarna focust het artikel op verschil-
lende facetten van het fenomeen of probeert het 
verschillende perspectieven te belichten (bijvoorbeeld 
in het geval van Begeleid Zelfstandig Leren de nieuwe 
rollen die leerkracht en leerlingen aannemen, zie 
figuur 3). De structuur van de artikels komt op die 

Figuur 1.  Top vijf onderwerpen van 
  studenten en docenten.

1. Spreekvaardigheidsonderwijs
2. Evaluatie van taalvaardigheid
3. - Begeleid zelfstandig leren
    - Interculturele communicatie
4. Schrijfvaardigheidsonderwijs
5. Peer tutoring

Vakdidactici en onderzoekers kunnen 
misschien wel aanbevelingen formu-
leren voor het talenonderwijs op 
basis van hun wetenschappelijke 
werk, toch verloopt de overgang van 
theorie naar praktijk niet altijd even 
gemakkelijk. De wiki wil die overgang 
vereenvoudigen.
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Figuur 2:  Deeloverzicht van de pagina's die in CLARA zijn opgenomen.

Figuur 3:  Voorbeeldartikel probleemoplossend en praktijkgericht.
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manier ook tegemoet aan de zogenaamde transfer-
appropriate-processing hypothesis (Morris, Bransford 
& Franks, 1977) die stelt dat de manier waarop infor-
matie gepresenteerd wordt het best overeenkomt met 
de manier waarop informatie later terug opgeroepen 
zal moeten worden uit het langetermijngeheugen. 
De betrokkenheid op de onderwijspraktijk van 
CLARA hebben we verder willen verhogen door, 
waar relevant, een aantal lesvoorbereidingen toe 
te voegen. Die lesvoorbereidingen werden zowel 
geschreven door studenten als door docenten van 
de lerarenopleiding. De bedoeling van die lesvoorbe-
reidingen is niet om leerkrachten kant-en-klaar lesma-
teriaal aan te bieden. Wel dienen ze als illustratie voor 
de onderwijskundige implicaties van de onderzoeks-
resultaten die werden toegelicht. De gebruiker van 
de wiki zou door de lesvoorbereidingen een globaal 
beeld moeten krijgen van wat je met de theorie in de 
praktijk kunt doen. 

Collaboratief leren: kennis delen en verdiepen 
Uit het bovenstaande blijkt dat het projectteam geen 
lege wiki wilde aanbieden, maar wel een al goedge-
vulde die het bijzondere karakter van de wiki voor de 
gebruikers zou verduidelijken. Na enkele maanden 
bevatte de wiki al een rijk artikelenaanbod over uit-
eenlopende vakdidactische onderwerpen zoals ‘klas- 
en schooltaal’, ‘CLIL’, ‘taakgericht talenonderwijs’, 
‘rolwisselend leren’, ‘emergentism’, enz. De bedoeling 
was echter ook (en vooral) om het collaboratieve leren 
onder studenten te bevorderen, zoals in het onder-
staande citaat geïllustreerd wordt: 

"Social software offers a variety of unique and powerful 
information sharing and collaboration features, acting 
as cognitive reflection and amplification tools, and 
aiding the construction of meaning through the act 
of self-design of knowledge databases (Jonassen, Peck, 
& Wilson, 1999)" (Parker & Chao, 2007: 57).

Het citaat geeft goed weer wat de meerwaarde van 
een wiki voor het leren van studenten kan zijn. Stu-
denten kunnen als passieve gebruikers reflecteren 
over de aangeboden informatie en over de toepas-
baarheid van die informatie in hun onderwijs. Als 
medeauteurs kunnen ze hun eigen leerproces verster-
ken door relevante informatie toe te voegen, waar-
door ook de lezers nieuwe betekenissen kunnen 
construeren. Door kennis te delen met medestuden-
ten en van collega's feedback te krijgen, leren studen-
ten kritischer naar eigen werk en opvattingen te 
kijken.
Technologisch gezien is het dermate eenvoudig om 
een artikel toe te voegen of er iets aan te veranderen 
dat je helemaal geen computerexpert hoeft te zijn om 
een bijdrage te leveren. Zowel het samenwerkend 
leren als het schrijven verloopt erg gemakkelijk dank-
zij de authoring en open editing tool. De gebruikte 
software zorgt voor een mooie lay-out en maakt ken-
nis van HTML programmeertaal overbodig. Ook het 
onderling hyperlinken van teksten is bijzonder een-
voudig en dit zorgt ervoor dat gebruikers de samen-
hang tussen afzonderlijke artikels kunnen zien. 
Dankzij de weergave van de wordingsgeschiedenis 
van een pagina kan je nagaan wat de verschillende 

bijdragen van studenten en/of begeleiders zijn (zie 
figuur 4). Door zijn originele bijdrage te vergelijken 
met de bewerkte versie, kan de student zijn inzicht 
verdiepen in wat het bijvoorbeeld betekent om een 
goede abstract van een artikel te schrijven. 
De volgende lezer van het artikel kan zo van een beter 
gestructureerd artikel vertrekken, mocht hij het wil-
len bewerken. Ward Cunningham, de eerste maker 
van een wiki, omschreef de wiki als: "the simplest online 
database that could possibly work". In een wiki staat niet 
de software maar daadwerkelijke de creatie van tekst 
en inhoud centraal.

Implementatie in de lerarenopleiding

Een belangrijke stap in het project was de integratie 
van CLARA in de lerarenopleiding. Sinds de opstart 
van het project stond de wiki online en was de vol-
ledige inhoud ervan beschikbaar voor alle studenten 
van de lerarenopleiding (initieel enkel in Groep T, 
KHLeuven en K.U.Leuven). Op basis van onze kennis 
over het gemiddelde aantal actieve gebruikers bij een 
wiki, verwachtten we dat het aantal bijdragen van 
studenten in het begin eerder beperkt zouden zijn. 
We ondernamen dan ook verschillende acties om de 
wiki bij ons doelpubliek bekend te maken. 

CLARA werd aan de studenten in een les voorgesteld 
en aan de voorstelling werd een exploratieopdracht 
gekoppeld. De studenten kregen de kans om hun 
bevindingen en reflecties over de website met ons te 
delen. Dachten ze dat deze website nuttig was voor 
hen? Zou de wiki nuttig kunnen zijn tijdens hun 
stage? Wat zouden zij aan de wiki veranderen? Na 
afloop van de brainstormsessie kregen de studenten 
de opdracht om in kleine groepjes zelf een artikel te 
maken en dat op de website te plaatsen. Zo werden ze 
meteen ook geconfronteerd met de technische aspec-
ten van het schrijven voor het internet en konden ze 
de gebruiksvriendelijkheid van de wiki-software zelf 
ervaren. De studenten werden geëvalueerd op basis 
van de inhoud en de vormgeschiktheid van het arti-
kel. In één vak voegden studenten als deel van hun 
examenopdracht in duo een artikel toe aan de web-
site. Daarbij gold dat ondermaatse artikelen van 
CLARA werden verwijderd. Om de wiki ook buiten 
het internet zichtbaarheid te verlenen, ontwierpen 
we het logo (zie inleiding) en een poster die we in 
Groep T, KHLeuven en de K.U.Leuven verspreidden. 

Evaluatie: voor- en nadelen

Intussen is het project CLARA afgelopen en kunnen 
we het nut van de wiki voor studenten en docenten 

In een wiki staat niet de software 
maar daadwerkelijke de creatie van 
tekst en inhoud centraal. Door kennis 
te delen met medestudenten en van 
collega's feedback te krijgen, leren 
studenten kritischer naar eigen werk 
en opvattingen te kijken.
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in de lerarenopleiding evalueren. Volgens een stuur-
groep van docenten van de lerarenopleiding zijn 
we erin geslaagd om een gemeenschappelijke, vak-
didactische kennisbasis aan te bieden. De opgenomen 
informatie werd relevant bevonden en de stuurgroep 
wees als voordeel ook op de grote gebruiksvriende-
lijkheid van de wiki. De gebruiker kan op verschil-
lende wijzen toegang krijgen tot de informatie, die 
vraaggestuurd werd aangeboden. Dankzij de vele 
hyperlinks kan de gebruiker ook bij niet-gezochte 
informatie uitkomen, en zo zijn blik op zijn toekom-
stige beroep verruimen. De software laat toe om zon-
der veel technologisch omhaal collaboratief artikelen 
te schrijven, waardoor dit dynamische product zeker 
aan onze vooropgestelde doelen beantwoordt. 

Kijken we naar de mate waarin studenten actief heb-
ben meegewerkt aan de uitbreiding van de wiki, dan 
kunnen we stellen dat heel wat gebruikers informatie 
toegevoegd hebben. We moeten echter opmerken 
dat het toevoegen van een artikel onderdeel was van 
een examenopdracht en dat dit dus niet spontaan 
gebeurde. In de toekomst zouden we moeten naden-
ken over manieren om studenten uit eigen beweging 
te laten participeren aan de wiki. Een nadeel van de 
wiki is dat we geen zicht hebben op het aantal studen-
ten en/of docenten die (passief) de website raadpleeg-
den. 

Het beschikbaar maken van de wiki voor een ruimer 
doelpubliek was geen gemakkelijke zaak. Oorspron-
kelijk konden enkel gebruikers van KU Leuven, 
Groep T en KH Leuven gebruik maken van het sys-
teem. Omdat de wiki aangeboden werd binnen de 
streng beveiligde wiki-omgeving van de KU Leuven, 

kregen we van de ICT-dienst oorspronkelijk niet de 
toestemming om het aantal gebruikers uit te breiden. 
De ICT-dienst wees ons terecht op het gevaar van 
spywear, en de bedreiging daarvan voor het hele 
netwerksysteem van de KU Leuven. Na lang overleg 
is men erin geslaagd de wiki intussen ook aan te bie-
den aan andere hogescholen binnen de Associatie 
KU Leuven. We beogen met de verruiming van het 
doelpubliek een intenser gebruik van de wiki te 
bewerkstelligen. 

Conclusie

Wij hopen dat we de jonge ‘hypertext’-lerarengenera-
tie een interessante tool hebben kunnen aanbieden 
die een inspiratiebron zal zijn voor een verdere lera-
renopleiding en carrière in het onderwijs. We zijn dan 
ook erg benieuwd naar de reacties van studenten en 
docenten op langere termijn, nu de wiki opengesteld 
is voor een groter publiek. Met die verruiming dringt 
zich de vraag naar kwaliteitscontrole zich op. We 
hopen dat CLARA zal uitgroeien tot een zichzelf ont-
wikkelende en controlerende wiki; net als de echte 
Wikipedia, die een onvoorspelbare, maar daardoor 
des te meer boeiende groei doormaakte. 

NOTEN
1 Met het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ verwijzen we 

ook naar alle vrouwelijke leerkrachten. 
2 De Katholieke Hogeschool Leuven (www.khleuven.be) 

en Groep T (www.groept.be) waren beiden partners in het 
project CLARA dat aangstuurd werd door de KU Leuven 

Figuur 4:  Vergelijking van verschillende versies van een bijdrage.
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(www.kuleuven.be). Alle drie maken ze deel uit van de 
Associatie K.U.Leuven (www.associatie.kuleuven.be). 
Beide hogescholen bieden verschillende lerarenopleidingen 
aan zoals de lerarenopleiding kleuter-, lager en secundair 
onderwijs. De studenten en docenten van de lerarenoplei-
ding in deze hogescholen en de Katholieke Universiteit 
Leuven waren initieel de doelgroep van deze website. 
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