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Managementsamenvatting 

De regeling „Leren met meer effect‟ (LMME) is door Kennisnet opgezet om vo-scholen te 

stimuleren ict op een effectieve en efficiënte wijze in te zetten in het onderwijs. Onderzoek 

naar de effectiviteit van de vernieuwing maakt deel uit van de regeling; onderzocht is welke 

bijdrage ict levert aan de verbetering van de efficiency en kwaliteit in het onderwijs en/of het 

bevorderen van het werkplezier van de docenten. De doelstelling van de regeling „Leren met 

meer effect‟ was dus tweeledig, vernieuwen én evidence verzamelen over de effecten van die 

vernieuwing. 

 

In het eerste jaar van LMME hebben tien scholen vernieuwingen ingevoerd. Het onderzoek 

dat is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, laat zien dat een deel van de beoogde 

effecten zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, maar dat niet alle verwachtingen zijn 

uitgekomen. Aan de andere kant zagen we allerlei onverwachte (neven)effecten op de 

scholen. In 2009 is op basis van deze bevindingen een vervolgtraject, LMME 2,  ingezet. 

Daarin zijn drie trajecten te onderscheiden: retentiemetingen, herhaling van het 

vernieuwingsproject al dan niet in verbeterde vorm en schoolontwikkeling.  

Deze deelrapportage betreft het vervolgonderzoek naar de effecten van deelname aan LMME 

op schoolontwikkeling. Het gaat daarbij om vragen als: Wat is de stand van zaken van 

onderwijsvernieuwing en hoe verloopt het vernieuwingsproces op de deelnemende scholen, 

voldoen de deelnemende scholen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling, is er een 

samenhang met de mate waarin het LMME-project op de scholen is geïmplementeerd en de 

effecten daarvan en hoe kunnen scholen verdere schoolontwikkeling bevorderen?  

 

Het schoolontwikkelingsonderzoek bestaat uit twee onderdelen. Een survey onder docenten 

van de deelnemende scholen en een achttal casestudies waaraan projectleiders en docenten 

van LMME-scholen deelnemen. 

 

De bevraagde docenten schetsen een weinig eenduidig beeld van de mate van implementatie 

van de onderwijsvernieuwing.  Dit is een logisch gevolg van de invoeringsstrategieën die de 

scholen hebben gekozen; een geleidelijke invoering, in een van de schooltypen, in één bouw, 

met een groep voortrekkers, een deel verplicht, een deel niet. De docenten typeren de mate 

van adoptie, implementatie en institutionalisering dus als sterk wisselend, afhankelijk van 

vaksectie, schooltype of bouw. Algemeen constateert men wel dat de invoering vordert en er 

sprake is van stijgende percentages docenten die de vernieuwing adopteren en aan de slag zijn 

met de implementatie.  

 

De deelnemende scholen voldoen in de ogen van de docenten in redelijke mate aan de 

voorwaarden voor schoolontwikkeling. De scholen waar een gedeelde verantwoordelijkheid is 

voor de inzet van ict, en waar ict geïntegreerd is in het onderwijs scoren het hoogst. Scholen 

waar de inzet van ict de individuele verantwoordelijkheid van de docenten wordt gevonden, 

scoren het laagst.  

 

Essentiële randvoorwaarden voor schoolontwikkeling betreffen ict-voorzieningen/hardware, 

voldoende content, professionalisering op maat, ondersteuning op locatie en geoormerkte tijd 

voor ontwikkelen en uitwisselen. De rollen zijn hier complementair, de schoolleiding moet 

zorgen dat de voorwaarden worden gerealiseerd, de docenten moeten ze gebruiken. Zowel 

schoolleiding als docenten blijken hun rollen lang niet altijd optimaal vervullen. Ook is in de 

ogen van de docenten niet altijd voldaan aan de benodigde randvoorwaarden.  
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Of scholen er, naarmate ze meer voldoen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling, beter in 

slagen de vernieuwing te implementeren en de beoogde effecten te bereiken hebben we op 

basis van dit onderzoek niet kunnen vaststellen. Dit komt omdat zowel de mate van 

implementatie (zie ook hiervoor) als de bereikte effecten (zie de rapportages van de 

effectmetingen van LMME 1 en 2) moeilijk eenduidig zijn te karakteriseren. 

 

Om het onderwijs op school verder te ontwikkelen verwacht men van de schoolleiding vooral 

dat deze zorgt voor de randvoorwaarden, dat de docenten kunnen beschikken over de 

benodigde ict-voorzieningen, dat zij zich (verder) kunnen professionaliseren en dat tijd 

beschikbaar wordt gesteld voor ontwikkeling, voor overleg, voor evaluatie en bijstelling. 

Verder vindt men het belangrijk dat de schoolleiding de vernieuwing aanstuurt in 

wisselwerking met de docenten, regelmatig overlegt, en de ervaringen van de werkvloer 

gebruikt voor bijstelling en verdere ontwikkeling. Voor verdere professionalisering van 

docenten is relevant dat de schoolleiding stimuleert, enthousiasmeert en faciliteert. Ten slotte 

benadrukken de docenten het belang van een planmatige aanpak van de vernieuwing, de 

schoolleiding moet zorg dragen voor een langetermijnplanning, deze bewaken maar ook 

zonodig bijstellen. Daarnaast ziet men ook aandacht voor het relateren van de vernieuwing 

aan de onderwijsvisie van de school als belangrijke bijdrage van de schoolleiding aan verdere 

schoolontwikkeling.  

 

Docenten kunnen een bijdrage leveren aan verdere onderwijsontwikkeling door er mee aan de 

slag te gaan, te durven, en dat samen, in overleg te doen. Samen vastleggen wat de school met 

het onderwijs en de vernieuwing wil bereiken en hoe dat het beste kan worden aangepakt. 

Verder vinden de docenten het belangrijk dat zij kritisch kijken naar hun eigen 

professionaliteit en bereid zijn zich waar nodig verder te professionaliseren. Een voorwaarde 

voor verdere onderwijsontwikkeling is ook dat docenten de opbrengsten van de vernieuwing 

in kaart brengen, evalueren en zonodig zorgen voor bijstelling.  
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1 Inleiding  

 

Evidence-based innoveren 

In het kader van evidence-based innoveren stimuleert de overheid dat scholen zich richten op 

onderwijsvernieuwing met bewezen effect. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de 

effectiviteit van innovaties die scholen in eerste instantie op kleine schaal uitvoeren.  

„Leren met meer effect‟ is zo‟n programma waarin scholen experimenteren met nieuwe 

vormen van de inzet van ict. Deze onderwijsvernieuwingen zijn door de scholen zelf 

ingebracht en sluiten aan bij hun eigen ambities voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Onderdeel van dat programma vormde ook dat elk van deze experimenten is onderzocht om 

na te gaan of de vernieuwingen effectief zijn, d.i. of de beoogde opbrengsten worden 

gerealiseerd. Achterliggende gedachte daarbij is dat het onderzoek niet alleen tot doel heeft 

scholen zelf te ondersteunen bij het realiseren en verder verbeteren van onderwijsvernieuwing 

op basis van degelijke onderzoeksgegevens, maar ook dat deze werkwijze aanwijzingen biedt 

voor andere scholen om elementen van onderwijsvernieuwing die effectief zijn gebleken, zelf 

te gaan invoeren, al dan niet in aangepaste vorm. 

 

Leren met meer effect 

De doelstelling van de regeling „Leren met meer effect‟ (LMME) is te stimuleren dat ict op 

een effectieve en efficiënte wijze wordt ingezet in het voortgezet onderwijs en tegelijkertijd 

onderzocht kan worden welke bijdrage ict levert aan de verbetering van de efficiency en 

kwaliteit in het onderwijs en/of het werkplezier van de docent bevordert. 

In de eerste ronde van de regeling “Leren met meer effect” (LMME 1) heeft Kennisnet voor 

twee invalshoeken gekozen. Enerzijds zijn er vernieuwingsprojecten geselecteerd waarin de 

inzet van ict tot doel heeft een efficiënte (en toch effectieve) inzet van docenten te realiseren. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om werkwijzen waarbij een deel van de instructietaken van 

docenten wordt ondergebracht in elektronische leeromgevingen, digitale hulp door 

leerkrachten wordt ingezet, e.d. Daarnaast zijn projecten gesubsidieerd waarin het vooral gaat 

om het effectiever maken van het gehele onderwijsproces (primair en secundair) met behulp 

van ict. Daarbij worden communicatie, organisatie van het leren, aanbod en organisatie van 

leerstof, monitoring, sociaal-pedagogische begeleiding en het optimaliseren van het werken in 

teams als voorbeelden gegeven. In beide gevallen richt de evaluatie van de effecten van de 

projecten zich zowel op effecten op leerlingen als op leraren. In dit rapport maken we dan ook 

geen onderscheid meer tussen de oorspronkelijke twee invalshoeken  

 

De doelstelling van de regeling „Leren met meer effect‟ was tweeledig, vernieuwen én 

evidence verzamelen over de effecten van die vernieuwing. Enerzijds ging het erom scholen 

te stimuleren om ict op een effectieve en efficiënte wijze in hun onderwijs in te zetten en 

anderzijds dat onderzocht kon worden welke bijdrage ict daaraan daadwerkelijk levert. 

Duidelijk moest worden wat wel en niet werkt zodat de scholen zelf, maar ook andere scholen 

op basis van „evidence‟ beslissingen kunnen nemen over de inzet van ict bij de verdere 

ontwikkeling van hun onderwijs. Een eis voor deelname aan de regeling was dan ook dat de 

vernieuwing op een zodanige wijze werd vorm gegeven dat het mogelijk was op een 

verantwoorde wijze onderzoek te doen naar de effecten van de vernieuwing
1
. 

                                            
1 Door Kennisnet - ICT is een klankbordgroep samengesteld die als taak had de kwaliteit van het onderzoek te 

bewaken, beslissingen in het onderzoeksproces te fiatteren en de uitkomsten te interpreteren. 

De klankbordgroep voor LMME 2 was als volgt samengesteld: dr. A. (Alfons) ten Brummelhuis, Kennisnet 

(voorzitter), drs. P.G. (Pieter) Hogenbirk, Projectbureau Odino, drs. T. (Ted) Dicks, Adviesbureau Zenc, dr. ir. 

J.T. (Tim) Schokker, Ministerie van OCW en prof. dr. W.G.M. (Wim) Jochems, TU Eindhoven. 
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In het eerste projectjaar is in een proces van vraagverheldering toegewerkt naar een 

uitwerking van de onderzoeksvragen die aansloot bij theorievorming ten aanzien van leren en 

motivatie; dit maakte het mogelijk gebruik te maken van bestaande, door anderen 

ontwikkelde en uitgeteste instrumenten. Verder hebben we gezocht naar grootste gemene 

delers, en hebben steeds de projectdoelen zo uitgewerkt dat ze voor een aantal van de 

deelnemende scholen golden. Dit had als voordeel dat we met generieke instrumenten de 

effecten van de interventies in kaart konden brengen. We hebben dit generieke 

instrumentarium bij verschillende interventies en op verschillende scholen ingezet en konden 

dus ook analyses uitvoeren over de projecten heen. Waar nodig zijn uiteraard ook specifieke 

instrumenten ingezet; de projecten kenden ook specifieke doelstellingen.  

De beoogde effecten bij leerlingen betroffen: 

 Intrinsieke motivatie, competentie en autonomie 

 Opvattingen ten aanzien van leren 

 De houding ten opzicht van wiskunde of Engels 

 Prestaties 

Op docentniveau hebben we twee soorten doelen onderscheiden: effecten op aard en omvang 

van de tijd die docenten aan hun onderwijs besteden en effecten op hun gevoel van 

competentie, motivatie, plezier in het werk, en ict-competenties. 

 

Niet alle beoogde effecten bij de leerlingen konden worden aangetoond. Dit is ook niet 

onverwacht, de looptijd van het project was vrij kort. Dat heeft tot gevolg gehad dat niet alle 

projecten er in zijn geslaagd de vernieuwingen volledig te implementeren. Ook kun je je 

afvragen of het reëel is van vrij kortlopende interventies al effecten te verwachten op de 

leerlingen.  

Het meest overtuigend zijn de effecten op prestaties, op de meeste scholen scoorden 

leerlingen die participeerden aan de onderwijsvernieuwing beter dan de leerlingen die 

traditioneel les kregen. Eenduidige effecten op opvattingen over leren en leerbaarheid bleken 

echter niet aan te tonen. Bij sommige projecten hebben we effecten gevonden op intrinsieke 

motivatie, bij andere konden die niet of nog niet worden aangetoond. De beide 

wiskundeprojecten zijn wel effectief gebleken in die zin dat leerlingen die met ict aan 

wiskunde hebben gewerkt, dat vak positiever zijn gaan beleven. 

 
De effecten van de inzet van ict in LMME op de aard en omvang van de tijdsbesteding van de 

docenten blijken nogal triviaal. Er zijn geen uitgesproken verschillen te constateren tussen 

docenten uit de experimentele respectievelijk de controleconditie. Wel is het opvallend dat er 

aan het einde van het schooljaar relatief meer tijd gaat zitten in het begeleiden van leerlingen 

dan in het begin van het kalenderjaar, zowel in de experimentele groep als in de 

controlegroep. Dat de inzet van ict binnen de looptijd van LMME geen tijdsbesparing 

oplevert, is eigenlijk niet onverwacht. Zelfs al zou de inzet van ict op termijn tijdsbesparing 

opleveren, eerst moet tijd geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van het nieuwe 

onderwijsmateriaal en de nieuwe werkwijzen en moeten de betrokkenen verder worden 

geprofessionaliseerd om goed met de onderwijsvernieuwing uit de voeten te kunnen.  

 

Bij docenten die in experimentele condities hebben gewerkt, hebben de motivatie en de 

gevoelens van autonomie zich gedurende het project positief ontwikkeld. Bij de controlegroep 

wordt hier een daling geconstateerd. Dat wijst erop dat het meedoen aan de controleconditie 

in het algemeen als demotiverend is ervaren, terwijl deelname aan de experimentele groep 

motiverend lijkt te werken.  
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Hoewel docenten uit de controleconditie hun deelname aan het experiment in het algemeen 

als demotiverend hebben ervaren, zien we wel dat op de deelnemende scholen zowel bij de 

docenten in de experimentele en controlecondities als voor de andere betrokkenen sprake is 

van een positiever houding tegenover ict in het onderwijs. En het betreft dan niet alleen de 

waardering voor de inzet van ict in het onderwijs, ook voelen de betrokkenen zich 

competenter bij het werken met ict in het onderwijs. Men geeft aan verder te willen met de 

inzet van ict. Dit kan worden beschouwd als een belangrijke nevenopbrengst van LMME. 

De betrokkenen signaleren verder dat deelname aan LMME heeft geleid tot meer affiniteit 

met het doen van onderzoek en een toename van ambities op het gebied van ict in het 

onderwijs en meer algemeen, onderwijsvernieuwing. De projecten hebben zo in bredere zin 

bijgedragen aan schoolontwikkeling.  

 

Terugkijkend op de opbrengsten van het project LMME kunnen we vaststellen dat een deel 

van de beoogde effecten zich daadwerkelijk heeft voorgedaan, maar dat niet alle 

verwachtingen zijn uitgekomen. Om de conclusies over de effectiviteit van de interventies 

nader te onderbouwen zijn in een vervolgtraject, LMME 2 dat in 2009 is ingezet, 

retentiemetingen, en herhalingen van het vernieuwingsproject al dan niet in verbeterde vorm 

uitgevoerd.
 2

  

Aan de andere kant was sprake van allerlei onverwachte (neven)effecten van deelname aan 

LMME 1 op de scholen. Op sommige van de deelnemende scholen had men ervaren dat 

deelname aan het onderzoek had geleid tot meer affiniteit met onderzoeksmatig werken, 

kritischer kijken van wat werkt en wat niet, en het verder ontwikkelen van het onderwijs op 

basis van de uitkomsten van onderzoek. Men onderkende dat de instrumenten en de daarmee 

verzamelde gegevens niet alleen relevant waren in het kader van dit specifieke project maar 

ook zouden kunnen worden benut bij verdere „verbetering‟ van de aanpak, dat wil zeggen ten 

bate van kwaliteitszorg en schoolontwikkeling. Ook bleek sprake van een toename van 

ambities op het gebied van ict in het onderwijs en onderwijsvernieuwing met ict. Op grond 

van deze bevindingen is binnen het vervolgproject LMME 2 naast de eerder genoemde twee 

trajecten, retentiemetingen, en herhaling van het vernieuwingsproject al dan niet in verbeterde 

vorm, ook onderzoek gedaan naar schoolontwikkeling.  

 

Deze deelrapportage betreft dit laatstgenoemde deelonderzoek, onderzoek naar de effecten 

van deelname aan LMME op schoolontwikkeling. Het gaat daarbij om vragen als voldoen de 

deelnemende scholen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling, is er een samenhang met de 

mate waarin het LMME-project op de scholen is geïmplementeerd en de effecten daarvan en 

hoe kunnen scholen verdere schoolontwikkeling bevorderen.  

 

Opzet van deze rapportage 

In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe het schoolontwikkelingsonderzoek is opgezet. Hoofdstuk 3 

geeft een korte introductie op het theoretisch kader waarop het instrument voor de survey is 

gebaseerd. De survey, opzet, analyses en resultaten, staat centraal in hoofdstuk 4. In het 

omvangrijke hoofdstuk 5 staan de deelnemende scholen centraal; de resultaten van de 

casestudies worden in dit hoofdstuk gepresenteerd in de vorm van schoolportretten. Ook 

komen schoolspecifieke vragen aan bod en bespreken we per school welke suggesties op deze 

school zijn gegeven voor het bevorderen van verdere schoolontwikkeling. Hoofdstuk 6 betreft 

                                            
2
 Het retentie- en herhalingsonderzoek wordt gerapporteerd in:  

Meijer, J., Eck, E. van, & Heemskerk, I. (2009). Rapportage retentiemeting en herhaalde experimenten 

uitgevoerd in het kader van LMME 2. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 
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een overall-analyse van de casestudies. We besluiten het rapport met een hoofdstuk 

conclusies.  
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2 Het onderzoek naar schoolontwikkeling 

 

 

2.1 Aanleiding 

 

De projecten in LMME 1 hebben meer opbrengsten gehad dan vastgesteld in een 

kwantitatieve effectmeting bij leerlingen en docenten kon worden vastgesteld. De 

betrokkenen signaleren meer affiniteit met het opzetten en systematisch evalueren van 

onderwijsvernieuwingen, met schoolontwikkeling. In LMME 2 is in het 

schoolontwikkelingsonderzoek op de deelnemende scholen nagegaan welke condities 

bijdragen tot schoolontwikkeling en hoe het draagvlak voor onderwijsvernieuwing binnen de 

school versterkt en verbreed kan worden. Verder wil de opdrachtgever weten of de mate 

waarin die condities zijn vervuld kunnen verklaren in hoeverre de vernieuwing daadwerkelijk 

is geïmplementeerd en effect heeft.  

 

 

2.2 Onderzoeksvragen 

 

In het schoolontwikkelingsonderzoek (SOO) staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

 Wat is de stand van zaken van onderwijsvernieuwing en hoe verloopt het 

vernieuwingsproces op de deelnemende scholen 

 In welke mate voldoen de deelnemende scholen aan voorwaarden voor 

schoolontwikkeling? 

 Kan dat de mate van implementatie van de vernieuwing en in het verlengde daarvan, van 

de opbrengsten van het LMME-project op de school verklaren? en  

 Waar moet de school op inzetten om het vernieuwend vermogen te vergroten /waar zitten 

verbeter/ontwikkelpunten? 

 

 

2.3 Opzet 

 

Het schoolontwikkelingsonderzoek bestaat uit twee onderdelen. Een survey onder docenten 

van de deelnemende scholen en een achttal casestudies waaraan schoolleiders en docenten 

van LMME-scholen deelnemen. De survey moet antwoord bieden op de vraag in hoeverre de 

deelnemende scholen voldoen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling. Verder is in de 

survey geïnventariseerd waar in de ogen van de docenten op moet worden ingezet om 

schoolontwikkeling te stimuleren. Doel van de casestudies is om een beschrijving te maken 

van de stand van zaken en om de dynamiek van het vernieuwingsproces zichtbaar te maken en 

te analyseren. 

 

De resultaten van de survey worden afzonderlijk gepresenteerd (hoofdstuk 4) maar worden 

ook meegenomen als kenmerken van de case in de vergelijkende casestudies. 

Elke case omvat dus zowel de scores van leraren op schalen van een instrument voor het 

meten van voorwaarden voor schoolontwikkeling (de survey) als kwalitatieve gegevens die 

zijn verzameld in gesprekken met een aantal docenten en andere schoolvertegenwoordigers.  
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2.4 Analyses 

 

Survey 

In de survey is de visie van docenten op voorwaarden voor schoolontwikkeling op hun school 

onderzocht.  

Het instrument omvat een viertal schalen en een aantal vragen naar achtergrondkenmerken.  

Van de subschalen en de totaalschaal is de betrouwbaarheid vastgesteld. Vervolgens is 

nagegaan in hoeverre sprake is van verschillen tussen de scholen op de subschalen en de 

totaalschaal. Ten slotte is de relatie tussen scores op de schoolontwikkelingsschalen en 

achtergrondkenmerken in kaart gebracht.  

 

Casestudies 

Voor de interviews met leraren en projectleiders is een aantal gesprekspunten geformuleerd. 

De resultaten worden per topic geïntegreerd en per school gepresenteerd in de vorm van 

schoolplaatjes. Verder vindt een overall-analyse plaats waarin de scholen op de onderscheiden 

topics worden beschreven en vergeleken.  

In een tweede overall analyse zullen de gegevens over effecten uit LMME 1 en uit het 

herhalings- en retentieonderzoek van LMME 2 worden ingevoegd. Daarin wordt gezocht naar 

samenhangen tussen kenmerken van de scholen en de aanpak van het vernieuwingsproces en 

effecten. Dit met als doel een voorzichtige indicatie te krijgen van de mate waarin verschillen 

tussen de scholen op deze punten een verklaring kunnen vormen voor de verschillen in 

implementatie van de vernieuwing en –in het verlengde daarvan- de effecten van LMME 1 en 

LMME 2.  
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3 Determinanten van schoolontwikkeling 

 

Theoretisch kader 

Onderzoek naar onderwijsverandering en schoolverbetering richt zich op condities in scholen 

die het leren van docenten beïnvloeden en bevorderlijk zijn voor de vernieuwing van het 

onderwijs. Onderzoek laat zien dat binnen scholen structurele, culturele en sociale condities 

gecreëerd kunnen worden waardoor de lespraktijken door docenten kunnen worden veranderd 

en daarmee schoolontwikkeling kan plaatsvinden (Geijsel, Sleegers, Leithwood, & Jantzi, 

2003; Geijsel, Sleegers, Van den Berg & Kelchtermans, 2001; Leithwood, Jantzi & 

Steinbach, 1999; Leithwood, Leonard, & Sharrat, 1998). Daarbij komen onder andere de 

volgende condities naar voren:  

 

Transformatief leiderschap  

Transformatief leiderschap is erop gericht het vermogen van de schoolorganisatie om te 

veranderen en te innoveren, te vergroten via de betrokkenheid, motivatie en capaciteiten van 

de medewerkers binnen de organisatie. Met name de volgende drie dimensies zijn daarbij van 

belang.  

 Ontwikkelen van visie. Door het ontwikkelen en benadrukken van de visie van de school 

inspireren transformatieve schoolleiders docenten om zich in te zetten bij vernieuwingen.  

 Individuele ondersteuning. Transformatieve schoolleiders kenmerken zich door aandacht, 

respect en begrip voor de persoonlijke gevoelens en behoeften van docenten.  

 Intellectuele stimulans. Transformatieve schoolleiders dagen docenten uit zich op een 

zodanige wijze professioneel te ontwikkelen dat de school als geheel ervan leert.  

 

Samenwerking tussen docenten 

Samenwerking tussen docenten is van belang om onderwijsvernieuwingen succesvol in te 

voeren. Het biedt docenten de gelegenheid om van en met elkaar te leren. Samenwerking 

draagt bij aan het adequaat oplossen van problemen op individueel en schoolniveau. 

Onderzoek wijst uit dat op hoog innovatieve scholen actief wordt samengewerkt en grote 

behoefte bestaat bij docenten om samen te werken. 

 

Participatie in besluitvorming  

Onderzoek laat zien dat participatie van docenten in besluitvormingsprocessen van belang is 

voor het doorvoeren van grootschalige vernieuwingen in het onderwijs. Het bevorderen van 

participatie heeft een positieve invloed op de motivatie van docenten om zich in te zetten voor 

het verbeteren van de eigen lespraktijk. Het gaat dan vooral om participatie in 

onderwijskundige beleidsprocessen, die betrekking hebben op het verbeteren van de 

onderwijsleersituatie voor de leerlingen.  

 

Gevoelens van onzekerheid  

Onderwijsvernieuwingen stellen allerlei eisen aan het werk van docenten. De persoonlijke 

beleving van de vernieuwing blijkt in grote mate bepalend voor de mate waarin en de manier 

waarop docenten aan de verwachtingen tegemoet komen. Docenten interpreteren en geven 

betekenis aan vernieuwingen op grond van persoonlijke kennis, waarden, motivatie, visie, 

ervaringen, opvattingen en eigen interpretaties van de vernieuwing (Spillane, Reiser, & 

Reimer, 2002). Vernieuwingen leiden veelal tot nieuwe situaties die met tegenstrijdige 

verwachtingen en onzekerheden gepaard kunnen gaan. Onderzoek laat zien dat gevoelens van 

onzekerheid een negatieve invloed hebben op de invoering van vernieuwingen en de mate 

waarin docenten zich professioneel ontwikkelen.  
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Professionele ontwikkeling  

Succesvolle invoering van vernieuwingen veronderstelt en vereist dat docenten zich 

professioneel ontwikkelen. Daarvoor is het noodzakelijk dat docenten zich op de hoogte 

houden van onderwijskundige ontwikkelingen, nieuwe inzichten toepassen in de lespraktijk 

en reflecteren op het eigen functioneren. Door het verrichten van dit soort activiteiten doen 

docenten leerervaringen op, waarbij ze zich nieuwe kennis, vaardigheden en waarden eigen 

maken. Voor het slagen van de vernieuwing van het onderwijs wordt over het algemeen het 

veranderde lesgedrag van docenten („changed practices‟) als criterium gehanteerd. Daarbij 

wordt verondersteld dat veranderingen in het lesgedrag van docenten een positieve invloed 

hebben op de schoolprestaties van leerlingen, een relatie die overigens moeilijk is te 

onderzoeken.  

 

Ook Nederlands onderzoek geeft empirische ondersteuning voor het belang van deze 

condities voor schoolverbetering. De resultaten laten zien dat professionele ontwikkeling en 

gevoelens van (on)zekerheid de grootste effecten hebben op de realisatie van veranderingen in 

de lespraktijk van docenten. Met name de professionele ontwikkeling speelt een belangrijke 

rol. Daarnaast blijkt dat participatie van docenten in de besluitvorming en visieontwikkeling 

als dimensies van transformatief leiderschap een positieve invloed hebben op de 

betrokkenheid van docenten bij het realiseren van vernieuwingen en de bereidheid zich voor 

vernieuwingen extra in te zetten. Anders gezegd: de gevoelens van onzekerheid nemen af en 

docenten nemen meer initiatieven om zich professioneel te ontwikkelen. Schoolleiders die 

ervoor zorg dragen dat er een visie ontwikkeld wordt in de school over wat goed onderwijs is 

en hoe de school daaraan kan bijdragen, geven op die manier een richting aan voor de 

toekomst van de school. Kortom: om meer zicht te krijgen op de capaciteiten die scholen 

hebben om schoolverbetering te realiseren, is het van belang aandacht te hebben voor 

condities in scholen die de invoering van een vernieuwing bevorderen.  

Daartoe is een survey-onderzoek uitgevoerd. We hebben voor de survey –in verband met de 

afstemming tussen beide deelonderzoeken - docenten op de deelnemende scholen benaderd en 

niet de schoolleiding.  
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4 De survey 

 

 

4.1 Opzet van de survey 

 

Onderzoeksvragen 

In de survey stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 

 In welke mate wordt op de deelnemende scholen in de ogen van de docenten voldaan aan 

voorwaarden voor schoolontwikkeling? 

 In hoeverre stemmen de oordelen van docenten per school overeen?  

 Zijn er verschillen tussen de scholen? 

 Hangt het oordeel over de mate waarin scholen voldoen aan voorwaarden voor 

schoolontwikkeling samen met docentkenmerken?  

 Waar moet de school op inzetten om het vernieuwend vermogen te vergroten /waar zitten 

verbeter/ontwikkelpunten? 

 

Instrument 

Om de bevragingslast van de docenten te beperken hebben we in het 

schoolontwikkelingsonderzoek niet gewerkt met een integrale vragenlijst waarin alle in 

hoofdstuk 3 genoemde voorwaarden voor schoolontwikkeling in schalen zijn 

geoperationaliseerd.  

Op basis van de hiervoor gerapporteerde onderzoeksbevindingen beperken we ons in het 

onderzoek tot vier kernvariabelen uit het onderzoek naar determinanten van 

schoolontwikkeling, namelijk professionele ontwikkeling, gevoelens van onzekerheid, 

participatie van docenten in de besluitvorming en visieontwikkeling. Voor het meten daarvan 

hebben we gewerkt met de vier schalen uit de Vragenlijst Schoolverbetering in het voortgezet 

onderwijs (2009)
3
 waarin deze variabelen zijn geoperationaliseerd. De schalen betreffen 

oordelen van docenten over hun school en over zichzelf en worden geïnterpreteerd als 

schoolkenmerken. 

 

In de vragenlijst is verder gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken van de docenten 

waarvan verondersteld wordt dat die kunnen samenhangen met hun oordeel over zichzelf en 

de school in relatie tot schoolontwikkeling: 

 schooltype waar de docent les geeft  

 onderbouw/bovenbouw  

 schoolvakken waarin de docent les geeft  

 of de docent andere taken verricht  

 sekse  

 anciënniteit  

Verder is in kaart gebracht in hoeverre de docenten betrokken zijn geweest bij LMME en 

andere onderwijsvernieuwingsprojecten. Gezien de specifieke gerichtheid van LMME op de 

inzet van ict is ten slotte aan de docenten gevraagd hoe zij hun ict-gebruik typeren.  

                                            
3
 Deze vragenlijst is ontwikkeld voor het AmbitieProject VMBO bèta-techniek, 
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Respons 

De respons is als volgt verdeeld (zie tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1 Responsverdeling over de scholen in aantallen en percentages 

 
School Frequentie Percentage 

Bogerman; CBO Zuid - West Fryslan 105 20,9 

Da Vinci College 67 13,3 

Helen Parkhurst SG 34 6,8 

Penta College CSG 84 16,7 

Picasso Lyceum 54 10,7 

Stedelijk Lyceum 25 5,0 

Twents Carmel College locatie Denekamp 28 5,6 

Twents Carmel College locatie Losser 27 5,4 

Zuyderzee College 79 15,7 

Totaal 503 100,0 

 

 

Helaas beschikken we niet over populatiegegevens waarmee we uitspraken zouden kunnen 

doen over de representativiteit van de respons. 

 

Analyses 

In de survey is de visie van docenten op voorwaarden voor schoolontwikkeling onderzocht. 

De uitkomsten zijn omgezet in een totaalschaal en een viertal subschalen, namelijk het 

ontwikkelen van visie, participatie in besluitvorming, professionele ontwikkeling en 

gevoelens van (on)zekerheid (zie theoretisch kader in hoofdstuk 3). De betrouwbaarheid van 

de schalen is goed tot uitstekend te noemen; de α voor de totaalschaal is .91 en voor de 

respectievelijke subschalen .91, .88, .85 en .82. De subschalen zijn significant gecorreleerd 

(p<.01). De correlatie tussen visie en participatie is het sterkst, de gemeenschappelijke 

variantie bedraagt 53%. 

De samenhang tussen de scores op de subschalen voor schoolontwikkeling en 

achtergrondkenmerken en verschillen tussen de deelnemende scholen is bepaald met behulp 

van t-testen en variantie-analyses. 

 

 

4.2 Resultaten 

 

In deze resultatenparagraaf zal eerst een responsoverzicht worden gegeven. Vervolgens zullen 

de onderzoeksvragen van de survey achtereenvolgens worden beantwoord. In de tweede 

subparagraaf wordt beschreven in welke mate de deelnemende scholen in de ogen van de 

docenten voldoen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling en de mate van 

overeenstemming tussen docenten in hun oordeel hierover. In deze paragraaf wordt ook 

ingegaan op de vraag of de scholen van elkaar verschillen in de mate waarin zij voldoen aan 

deze voorwaarden voor schoolontwikkeling.  

Vervolgens wordt onder de loep genomen of het oordeel van docenten over de mate waarin 

scholen voldoen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling samenhangt met 

docentkenmerken. In de vierde subparagraaf wordt ingegaan op de onderzoeksvraag: “Waar 

moet de school op inzetten om het vernieuwend vermogen te vergroten/ waar zitten 

verbeter/ontwikkelpunten? 
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4.2.1 Responsoverzicht 

 

We geven een globaal overzicht van de respons, naar achtergrondkenmerken van docenten in 

tabel 4.2.  

 

Persoonsgebonden kenmerken 

Uit het overzicht blijkt dat mannen en vrouwen ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn in de 

survey. Verder blijkt de groep oudere docenten (21 jaar of langer werkzaam in het onderwijs) 

oververtegenwoordigd.  

Kenmerken van de aanstelling 

We zien dat het grootste deel van de respondenten naast lesgevende taken ook nog andere 

taken heeft. Meestal betreft het een taak als mentor. De meeste respondenten geven les in 

talen of exacte vakken/techniek. De verdeling over onder- en bovenbouw is ongeveer gelijk, 

en een kleine 30% van de docenten geeft in beide bouwen les. Qua schooltype blijken de 

meeste respondenten les te geven in havo, vwo en de theoretische leerweg van het vmbo.  

Kenmerken qua vernieuwing en ict-inzet 

Het grootste deel van de respons is afkomstig van docenten die niet hebben deelgenomen aan 

LMME (bijna 90%) en/of niet betrokken waren bij andere onderwijsvernieuwingen (55%). De 

meeste docenten vinden zichzelf gevorderde ict-gebruikers.  

 

Tabel 4.2 Responsoverzicht 

 
Achtergrondkenmerken Verdeling (%) 

Sekse (N=489) 

Mannen 

Vrouwen 

 

53 

47 

Anciënniteit (N=491) 

0-5 jaar 

6-10 jaar 

11-15 jaar 

16-20 jaar 

21 jaar of meer 

 

20 

19 

10 

7 

44 

Andere dan lesgevende taken (N=437) 

Nee 

Ja, namelijk;  

sectievoorzitter 

Leerjaarcoördinator 

Afdelingsleider 

Teamleider 

Coördinator bouw 

Decaan 

Mentor 

anders 

 

27 

73 

16 

3 

2 

3 

2 

3 

49 

21 

Welke vakken (meerdere antwoorden mogelijk, N=503) 

Talen 

Zaak- en economische vakken 

Exacte vakken en techniek 

Creatieve vakken/ kunstvakken 

Sport/gymnastiek 

Verzorgende vakken 

anders 

 

35 

17 

30 

10 

7 

3 

10 

Welke bouw (N=485) 

Onderbouw 

 

34 
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Bovenbouw 

Zowel onder- als bovenbouw 

39 

28 

Welk schooltype (meerdere antwoorden mogelijk, N=503) 

Vmbo (basisberoepsgericht) 

Vmbo (kaderberoepsgericht) 

Vmbo (gemengd) 

Vmbo (theoretisch) 

Havo 

Vwo 

 

35 

39 

30 

48 

61 

58 

Betrokken bij LMME (N=481) 

Nee 

Ja, in een experimentele conditie 

Ja, in een controlegroep 

Ja, maar op een andere manier, namelijk 

 

88 

7 

2 

3 

Betrokken bij andere onderwijsvernieuwingsprojecten (N=480) 

Nee 

Ja, namelijk 

 

55 

45 

Typering eigen computergebruik (N=495) 

Beginnend gebruiker 

Gevorderd gebruiker 

Vergevorderd gebruiker 

 

39 

47 

14 

 

Scholen blijken van elkaar te verschillen op enkele van de genoemde achtergrondkenmerken 

van respondenten. Het gaat hierbij om kenmerken van de aanstelling en kenmerken ten 

aanzien van betrokkenheid bij vernieuwing en inzet van ict. Op persoonskenmerken 

verschillen de respondenten op de scholen niet van elkaar.  

 

4.2.2 Docentoordelen over voorwaarden voor schoolontwikkeling en verschillen tussen 

de deelnemende scholen  

 

Om een idee te krijgen over de mate waarin de deelnemende scholen voldoen aan 

voorwaarden voor schoolontwikkeling in de visie van de docenten is de gemiddelde score op 

de totaalschaal voor condities van schoolontwikkeling berekend (zie tabel 4.3). In de tabel is 

de gemiddelde score op de totaalschaal per school aangegeven en in de laatste kolom de 

gemiddelde score op itemniveau (de gemiddelde score gedeeld door het aantal items in de 

schaal). Met een gemiddeld oordeel variërend van 2,5 tot 2,8 op een vierpuntschaal lijken de 

deelnemende scholen redelijk te voldoen aan de voorwaarden voor schoolontwikkeling in de 

ogen van de docenten
4
. 

 

Het Stedelijk Lyceum heeft de laagste gemiddelde score heeft en het Zuyderzee College de 

hoogste. In de tabel is ook de standaarddeviatie opgenomen, een maat voor de spreiding van 

de scores op de totaalschaal. Docenten van de Helen Parkhurst Scholengemeenschap blijken 

het meest overeen te stemmen in hun oordeel over de mate waarin de school voldoet aan 

voorwaarden voor schoolontwikkeling, terwijl docenten bij het Zuyderzee College het het 

minst met elkaar eens zijn.  

                                            
4 Er is geen landelijke normering voor deze schalen beschikbaar. Wel kunnen we de scores op de subschalen vergelijken met 

die van de monitor vmbo Ambitie Beta-techniek. De LMME-scholen scoren vergelijkbaar op de schalen „Professionele 

ontwikkeling‟ en „Zekerheid‟, maar lager op de subschalen „Visie-ontwikkeling‟ en „Participatie in besluitvorming‟.  
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Tabel 4.3 Gemiddelde score en standaarddeviaties op de totaalschaal van voorwaarden voor 

schoolontwikkeling, en gemiddeld oordeel van docenten. 
 

School N Gemiddelde score Standaarddeviatie Gemiddeld oordeel docenten 

Stedelijk  22 101,5 14,5 2,5 

Bogerman 93 105,1 14,9 2,6 

Da Vinci  56 105,3 15,2 2,6 

Penta College  75 105,4 13,7 2,6 

Twents Carmel  49 106,6 12,8 2,6 

Picasso  46 111,2 14,9 2,7 

Helen Parkhurst  27 113,4 11,1 2,8 

Zuyderzee  60 113,9 17,0 2,8 

Totaal 428 107,6 15,0 2,6 

 

 

De onderzoeksvraag of scholen significant van elkaar verschillen in de oordelen van docenten 

over de mate waarin de school voldoet aan voorwaarden voor schoolontwikkeling kan positief 

worden beantwoord (p=.000). Deze vraag is ook bekeken op het niveau van de vier 

subschalen (ontwikkelen van visie, participatie in besluitvorming, professionele ontwikkeling 

en gevoelens van (on)zekerheid). Op alle vier subschalen blijken significante verschillen 

tussen de deelnemende scholen aanwezig (visie p<.001; participatie p<.001; professionele 

ontwikkeling p=.020; (on)zekerheid p=.009). De gemiddelde scores bedragen respectievelijk 

2.7, 2.8, 2.6 en 2.5 (zie Tabel 4.4). Uitsplitsing naar subschaal kan interessante informatie 

geven over relatief meer of minder aanwezige voorwaarden voor schoolontwikkeling op de 

scholen. Hoewel een statistisch significant verband tussen de subschalen is gevonden, blijken 

de scores op de vier subschalen per school toch uiteen te lopen.  

 

Ervan uitgaande dat de theoretische basis van het gebruikte instrument valide is, en scholen 

dus beter geëquipeerd zijn voor schoolontwikkeling naarmate ze meer aan de in de schalen 

geoperationaliseerde voorwaarden voldoen, geven de scores aanknopingspunten voor 

verbetering of consolidering van die voorwaarden.  

De gemiddelde scores op de vier schalen voor onderwijsontwikkeling van de LMME-scholen 

tezamen maken zichtbaar dat op alle vier de voorwaarden voor schoolontwikkeling verdere 

groei mogelijk is; met name op professionele ontwikkeling en het bevorderen van gevoelens 

van zekerheid van de docenten liggen de scores maar net boven het schaalgemiddelde (In 

paragraaf 4.2.4. zullen we hier op itemniveau op terugkomen). Verder laten de 

subschaalscores per school zien dat de speerpunten voor verdere ontwikkeling voor de 

scholen verschillen. 

 

Tabel 4.4 Gemiddelde scores op de schoolontwikkelingsschalen per school 

  
School 

 

Ontwikkelen  

van visie 

Participatie in  

besluitvorming 

Professionele  

ontwikkeling 

Gevoelens van 

(on)zekerheid 

Stedelijk  2.5 2.3 2.6 2.4 

Bogerman 2.5 2.7 2.6 2.6 

Da Vinci  2.6 2.6 2.5 2.6 

Penta College  2.5 2.8 2.5 2.5 

Twents Carmel  2.8 2.9 2.5 2.3 

Picasso  2.9 2.9 2.7 2.6 

Helen Parkhurst  2.6 3.1 2.8 2.6 

Zuyderzee  3.0 3.0 2.6 2.6 

Totaal 2.7 2.8 2.6 2.5 
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De verschillen tussen de scholen zijn het grootst bij visie-ontwikkeling en participatie in 

besluitvorming. Aangrijpingspunten voor verdere ontwikkeling liggen wat betreft 

visieontwikkeling vooral bij Stedelijk, Bogerman en Penta, en voor participatie in 

besluitvorming bij Stedelijk en Da Vinci. Op professionele ontwikkeling scoren Carmel, 

Penta en Da Vinci wat lager dan gemiddeld en het versterken van gevoelens van zekerheid 

vormt vooral een punt van aandacht op Carmel en het Stedelijk.  

 

In grafiek 4.1 zijn de subschaalscores voor elke school grafisch weergegeven. De scholen zijn 

op de horizontale as geordend naar de scores op de schaal „ontwikkelen van visie‟. De scores 

zijn gewogen voor het aantal items waaruit de subschaal is opgebouwd, zodat de schalen 

onderling goed vergelijkbaar zijn. In de grafiek is zichtbaar dat de respondenten bij sommige 

scholen op alle schalen ongeveer even hoog scoren (bijvoorbeeld bij het Da Vinci College). 

Dit betekent dat bij deze school de vier onderzochte kernvariabelen ongeveer even sterk 

aanwezig zijn. Op andere scholen liggen de scores meer uit elkaar. Bijvoorbeeld bij het 

Twents Carmel College zijn de kernvariabelen ontwikkelen van visie en participatie in 

besluitvorming sterker aanwezig dan professionaliteit en gevoelens van zekerheid.  

  

Grafiek 4.1 Subschaalscores per school 

 

 
 

De meeste docenten geven aan dat het op school de eigen verantwoordelijkheid is hoe en 

wanneer docenten ict in het onderwijs inzetten, al dan niet met hulp van een ict-coördinator. 

De scholen blijken echter van elkaar te verschillen in de typering die respondenten geven van 

de inzet van ict (p<.001). In tabel 4.5 is een overzicht van de typeringen gegeven uitgesplitst 

naar school. Bij het Penta College wordt overwegend categorie 1 aangegeven, daar is het 

inzetten van ict vooral een beslissing van individuele docenten. Bij de meeste scholen geven 

respondenten overwegend categorie 2 en in mindere mate categorie 1 aan; er is sprake van 

enige coördinatie en ondersteuning, maar of en hoe ict wordt ingezet is de 

verantwoordelijkheid van individuele docenten. Respondenten van Helen Parkhurst geven 

categorie 2 het vaakst aan. Bij het Stedelijk worden de categorieën 1, 2 en 3 ongeveer even 

vaak genoemd, en bij het Zuyderzee geven de meeste respondenten categorie 4 aan. Daar 

maakt in de ogen van de docenten de inzet van ict deel uit van schoolbreed gedragen 

onderwijskundig beleid. 
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Tabel 4.5 Typering computergebruik op school (N=491) 

 
School Categorie 1 (%) * Categorie 2 (%) Categorie 3 (%) Categorie 4 (%) 

Bogerman  39 56 3 2 

Da Vinci 35 54 8 3 

Helen Parkhurst  18 74 6 3 

Penta College  59 31 7 2 

Picasso  33 56 4 7 

Stedelijk  32 36 28 4 

Twents Carmel  35 48 11 6 

Zuyderzee  17 18 20 45 

Totaal 36 45 9 10 

 

* Welke omschrijving typeert uw eigen computergebruik voor het lesgeven het best?  

1. Het is mijn verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wel of geen ict te gebruiken bij het lesgeven. 

2. Onze school heeft een coördinator voor ict-voorzieningen. Als leraar kies ik meestal zelf voor welke 

leerstof en op welke manier ik gebruik maak van ict bij het lesgeven. 

3. Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze school afspraken gemaakt over de 

didactische inzet van ict. Het wordt belangrijk gevonden dat alle leraren zich aan deze afspraken 

houden. 

4. Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school- of sectiebrede afspraken gemaakt over de didactische 

inzet van ict. De inzet van ict sluit aan bij de teamopvattingen over onderwijs en leren. Ict is niet alleen 

in mijn onderwijs maar ook bij (al) mijn collega‟s geïntegreerd. 

 

4.2.3 Samenhang met achtergrondkenmerken van de docenten 

 

Een aantal achtergrondkenmerken van docenten is onderzocht, waarvan verondersteld wordt 

dat ze kunnen samenhangen met het oordeel over zichzelf en de school in relatie tot 

schoolontwikkeling. In tabel 4.6 staat vermeld met welk significantieniveau 

achtergrondkenmerken van respondenten samenhangen met de scores op de vier subschalen 

die de vier voorwaarden voor schoolontwikkeling vertegenwoordigen. We zullen ze 

achtereenvolgens bespreken.  

 

Tabel 4.6 Significante samenhang tussen achtergrondkenmerken en scores op de subschalen 

(p) 

 
Achtergrondkenmerken Ontwikkelen 

van visie 

Participatie in 

besluitvorming 

Professionele 

ontwikkeling 

(on)zeker 

voelen 

Sekse  Geen significante verschillen 

Anciënniteit  .003 .041 .000 

Andere dan lesgevende taken 

Sectievoorzitter 

Afdelingsleider 

Teamleider 

Coördinator bouw 

Mentor 

anders 

 

.039 

.012 

.003 

.047 

.011 

 

.022 

 

.000 

 

.004 

 

 

 

 

 

 

.015 

 

 

.031 

.003 

 

Schoolvakken  .050  .000 

Onder/bovenbouw .040    

Schooltype waarin men lesgeeft. 

Vmbo (basis) 

Vmbo (kader) 

 

 

 

 

.037 

 

  

 

 



18 
 

Vmbo (gemengd) 

Vmbo (theoretisch) 

Havo 

Vwo 

.005  .008  

.005  

 

 

 

.025 

.035  

Betrokkenheid bij LMME.     .000 

Betrokkenheid bij andere 

onderwijsvernieuwingen. 

.004 .001 .000 .039 

Typering van eigen 

computergebruik  

.030 .000 .000 .000 

Typering voor de inzet van 

computers in het onderwijs. 

.000 .000 .000 .015 

 

Uit de resultaten komt naar voren dat in relatie tot persoonsgebonden kenmerken anciënniteit 

een belangrijke factor is voor het oordeel van docenten. De groep docenten die het langst in 

het onderwijs werkzaam is (meer dan 21 jaar) scoort op alle subschalen het laagst. Voor wat 

betreft participatie en professionele ontwikkeling scoort de beginnersgroep (0-5 jaar 

werkzaam in het onderwijs) het hoogst, terwijl op zekerheid de docenten die iets langer in het 

onderwijs werkzaam zijn (6-10 jaar) het hoogst scoren.  

Met betrekking tot sekse zijn geen verschillen gevonden. 

 

Op enkele punten blijken kenmerken van de aanstelling samen te hangen met het oordeel van 

docenten op de subschalen. Vooral de factor in welk schooltype docenten lesgeven, blijkt 

relevant te zijn. Het valt op dat docenten vmbo gemengde en theoretische leerweg doorgaans 

hoger scoren dan docenten havo/vwo. Tussen respondenten die in de onderbouw lesgeven of 

in de bovenbouw worden echter weinig verschillen gezien. Onderbouwdocenten scoren alleen 

significant hoger op de subschaal „ontwikkelen van visie‟. Het maakt niet veel uit in welke 

vakken de respondenten lesgeven. Er worden slechts twee significante verschillen gevonden; 

respondenten die lesgeven in zaakvakken en economie scoren lager op de subschaal voor 

participatie in besluitvorming en respondenten in de categorie „andere vakken‟ scoren hoger 

op de subschaal voor (on)zekerheid.  

Docenten die naast het leraarschap geen andere taken hebben op school, oordelen niet anders 

over de mate waarin voorwaarden voor schoolontwikkeling aanwezig zijn dan docenten die 

wel andere taken hebben. In deze laatste categorie zijn er wel wat verschillen tussen de 

respondentgroepen. Afdelingsleiders en teamleiders scoren vaak hoger dan gemiddeld en 

sectievoorzitters en mentoren juist lager.  

 

Kenmerken qua vernieuwing en ict-inzet zijn op bijna alle punten relevant voor de oordelen 

van docenten. Het oordeel van docenten blijkt te correleren met hun betrokkenheid bij LMME 

of andere schoolvernieuwingen. Respondenten die betrokken zijn bij LMME in de 

experimentele groep, blijken zich zekerder te voelen dan de niet betrokkenen of respondenten 

die wel betrokken zijn bij LMME maar in de controlegroep zaten. Respondenten die 

betrokkenen zijn bij andere onderwijsvernieuwingen dan LMME, scoren zelfs op alle schalen 

hoger dan niet betrokkenen. Verder scoren docenten die zichzelf als beginnend ict-gebruikers 

zien, lager dan (ver)gevorderde gebruikers op alle subschalen.  

Ten slotte scoren respondenten die zelf verantwoordelijk zijn voor de inzet van ict bij het 

lesgeven (typering 1) op alle subschalen het laagst, terwijl respondenten die aangeven dat er 

op school een gedeelde verantwoordelijkheid is voor de inzet van ict, en dat ict geïntegreerd is 

in het onderwijs op de school (typering 3 en 4) het hoogst scoren. Dit effect kan eerder als een 

schoolkenmerk dan als een respondentkenmerk opgevat worden. 
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4.2.4 Verbeter/ontwikkelpunten op de scholen 

 

In deze paragraaf willen we nog wat verder inzoomen op de resultaten door de scores op de 

verschillende schalen voor schoolontwikkeling te beschrijven aan de hand van de gemiddelde 

score per uitspraak in de survey. In onderstaande tabellen 4.7 t/m 4.10 zijn respectievelijk de 

scores voor items op de schalen voor ontwikkelen van visie, participatie in besluitvorming, 

professionele ontwikkeling en gevoelens van onzekerheid aangegeven. Per schaal zijn de 

uitspraken geordend van een lage naar een hoge gemiddelde score. We bespreken 

achtereenvolgens kort mogelijke verbeterpunten.  

 

Tabel 4.7 Ontwikkelen van visie 

 

 Gem. S.d. 

1. Helpt docenten bij het verwoorden van hun emoties 2,4 0,8 

2. Heeft oog en oor voor problemen die docenten ervaren bij de invoering van 

vernieuwingen 2,5 0,9 

3. Beschrijft vanuit een visie op de toekomst van de school op heldere wijze de problemen 

die momenteel spelen 2,6 0,9 

4. Verduidelijkt voor het team de relatie tussen de visie van de school en allerlei initiatieven 

die genomen worden vanuit het bestuur, samenwerkingsverbanden of de landelijke 

overheid 2,6 0,8 

5. Neemt de opvattingen van individuele docenten serieus 2,7 0,9 

6. Luistert zorgvuldig naar ideeën van teamleden 2,7 0,9 

7. Schetst tijdens bijeenkomsten wat de consequenties zijn van de visie van de school voor 

het huidige reilen en zeilen 2,7 0,8 

8. Verwijst tijdens besluitvormingsprocessen expliciet naar de doelen van de school 2,8 0,9 

9. Gebruikt alle mogelijke gelegenheden om de visie van de school uit te dragen 2,9 0,8 

10. Laat waardering blijken wanneer een docent zelf initiatief neemt voor verbetering van het 

onderwijs 2,9 0,9 

 

Verbeterpunten bij de voorwaarden van schoolontwikkeling met betrekking tot het 

ontwikkelen van visie zijn vooral gelegen op docentniveau. Er zou meer aandacht moeten zijn 

voor emoties en problemen van docenten bij de invoering van vernieuwingen.  

 

 Tabel 4.8 Participatie bij besluitvorming 

 

 Gem. S.d. 

1. Op onze school nemen we gezamenlijke besluiten omtrent nieuwe onderwijsdoelen van de 

school 2,4 0,9 

2. Op onze school is er sprake van gezamenlijke besluitvorming als het gaat om veranderingen 

in de lespraktijk 2,6 0,8 

3. Docenten hebben invloed op de inhoudelijke invulling van vernieuwingen binnen de school 2,8 0,8 

4. Tijdens de invoering van vernieuwingen wordt op onze school het plan van aanpak indien 

nodig bijgesteld 2,8 0,8 

5. Docenten op onze school beslissen samen hoe het onderwijs in de verschillende leerjaren op 

elkaar wordt afgestemd 2,9 0,8 

6. Docenten op onze school beslissen mee over de toepassing van nieuwe didactische 

werkvormen tijdens de lessen 3,0 0,8 

7. Op onze school is er voldoende ruimte voor docenten om gezamenlijke besluiten aan te 

passen aan de eigen klassituatie 3,0 0,8 

8. Op onze school hebben docenten invloed op de aanschaf van nieuwe leer- en hulpmiddelen 3,1 0,8 
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Verbeterpunten bij de voorwaarden van schoolontwikkeling met betrekking tot participatie bij 

besluitvorming zijn vooral aanwezig als het gaat om gezamenlijke besluitvorming over 

nieuwe onderwijsdoelen en veranderingen in de lespraktijk.  

 

Tabel 4.9 Professionele ontwikkeling 

 

 Gem. S.d. 

1. Om feedback op mijn lesgeven te krijgen, vraag ik collega's lessen van me bij te wonen 1,6 0,7 

2. Ik bezoek lessen van collega's om daar van te leren 1,8 0,8 

3. Ik leg nieuwe ideeën die ik in mijn lespraktijk opdoe voor aan collega's 2,3 0,7 

4. Ik probeer in mijn lessen nieuwe instructievormen uit 2,4 0,6 

5. Ik verzamel extra informatie over onderwijsvernieuwingen 2,5 0,8 

6. Ik oefen tijdens mijn lessen met nieuwe didactische vaardigheden 2,5 0,7 

7. Ik houd me op de hoogte van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (bijv. 

cursusaanbod van onderwijsbegeleidingsdiensten) 2,6 0,8 

8. Ook als deelname niet verplicht is, neem ik deel aan na- of bijscholing 2,7 0,8 

9. Ik bespreek problemen in mijn lespraktijk met anderen om daarvan te leren 2,7 0,7 

10. Ik maak zelf lesmateriaal 2,8 0,8 

11. Ik lees vakliteratuur 2,8 0,8 

12. Ik houd me op de hoogte van nieuw beschikbaar lesmateriaal 2,8 0,7 

13. Om mijn lespraktijk te verbeteren gebruik ik reacties van leerlingen 2,9 0,7 

14. Ik sta na de les erbij stil hoe deze is verlopen 2,9 0,7 

15. Ik bestudeer lesboeken en lesmateriaal grondig en regelmatig 2,9 0,7 

16. Ik houd mezelf op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs 3,1 0,7 

 

Verbeterpunten bij de voorwaarden van schoolontwikkeling met betrekking tot professionele 

ontwikkeling zijn vooral te vinden in uitwisseling van ideeën tussen docenten onderling en 

het bijwonen van en feedback geven op elkaars lessen.  

 

Tabel 4.10 Gevoelens van (on) zekerheid 

  

 Gem. S.d. 

1. Ik houd ervan als zich verrassingen voordoen 2,5 0,8 

2. Ik heb er last van als om me heen de boel in de war loopt 2,5 1,0 

3. Ik hecht eraan dat mijn werk gelijkmatig verloopt 2,6 0,8 

4. Ik laat onbekende gebeurtenissen graag op me afkomen 2,6 0,9 

5. Ik probeer graag dingen uit, ook al levert het me niets op 2,7 0,8 

6. Ik vind het leuk als er enerverende situaties ontstaan op school 2,8 0,8 

7. Ik vind het prettig te weten wat me te wachten staat 2,9 0,8 

 

De scores voor de items op de schaal voor (on)zekerheid liggen relatief dicht bij elkaar. De 

meeste docenten lijken niet erg van verrassingen te houden en het vervelend te vinden als de 

lessen ontregeld worden. 
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4.3 Conclusies 

 

De resultaten van de survey maken duidelijk dat de deelnemende scholen in de ogen van de 

docenten in redelijk goede mate voldoen aan de voorwaarden voor schoolontwikkeling. Er 

zijn echter wel verschillen tussen de scholen gevonden, op alle subschalen voor 

determinanten van schoolontwikkeling. Deze verschillen zijn niet op alle subschalen gelijk; 

dat wil zeggen dat verbeterpunten voor de scholen op verschillende onderdelen van het pakket 

kunnen liggen. De docentoordelen blijken samen te hangen met achtergrondkenmerken. Met 

name anciënniteit, ervaring met ict en de afspraken en verantwoordelijkheden binnen de 

school over ict-gebruik blijken relevant. Ook maakt het uit of respondenten wel of niet 

betrokken zijn bij LMME of andere schoolvernieuwingen.  

Ten slotte zijn enkele punten benoemd waar scholen hun voorwaarden voor 

schoolontwikkeling mee kunnen verbeteren, gebaseerd op de veronderstelling dat scholen, 

naarmate ze hoger scoren op de items en schalen, conform het theoretisch kader, beter zijn 

toegerust voor verdere schoolontwikkeling. Bij het invoeren van vernieuwingen zou er meer 

aandacht moeten zijn voor emoties en problemen van docenten. Docenten ervaren verder te 

weinig aandacht voor gezamenlijke besluitvorming over nieuwe onderwijsdoelen en 

veranderingen in de lespraktijk. Professionele ontwikkeling kan bevorderd worden door 

uitwisseling van ideeën tussen docenten onderling te stimuleren en het bijwonen van en 

feedback geven op elkaars lessen te ondersteunen. Gevoelens van (on)zekerheid lijken vooral 

beïnvloed te worden door onverwachte gebeurtenissen en ontregeling van de lessen.  
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5 Schoolontwikkeling op de deelnemende scholen; schoolontwikkelplaatjes 

 

 

5.1 Inleiding 

 

In de casestudies ligt de nadruk op het in kaart brengen van de stand van zaken van 

onderwijsvernieuwing en de dynamiek van het vernieuwingsproces op de deelnemende 

scholen in meer kwalitatieve zin. Daar bij gaat het om kwesties als: Hoe krijgt de aanpak 

concreet gestalte? Wat doet een schoolleider om de vernieuwing te stimuleren en hoe ervaren 

docenten dat? Wordt er echt gewerkt aan het verbeteren van die condities en hoe gaat dat? In 

hoeverre is sprake van implementatie van de vernieuwing en wat zijn de effecten op 

leerlingen en docenten? 

 

De onderzoeksvragen luiden: 

 Welke innovatiestrategie is gehanteerd bij invoering van de onderwijsvernieuwing door de 

schoolleiding? 

 Wat was de rol van de docenten? 

 Wat waren relevante condities en in hoeverre is daaraan voldaan? 

 In hoeverre in sprake van adoptie, implementatie, institutionalisering van de vernieuwing? 

 Wat zijn de effecten op docenten, op leerlingen, op de school als geheel? 

 

De resultaten worden in dit hoofdstuk gepresenteerd in de vorm van schoolportretten, waarin 

we steeds de hiervoor genoemde vragen en topics aan de orde stellen. De meeste scholen 

hebben een aantal schoolspecifieke vragen ingebracht die zij graag onderzocht wilden zien 

binnen het schoolontwikkelingsonderzoek. Deze worden steeds beantwoord in het tweede 

deel van de besprekingen van de resultaten per school.  

De schoolbeschrijvingen worden steeds afgesloten met een paragraaf „hoe verder?‟ Deze 

paragraaf is gebaseerd op de survey. Daarin hebben we de docenten de vraag voorgelegd wat 

in hun ogen belangrijke voorwaarden zijn om het onderwijs op hun school verder te kunnen 

ontwikkelen. Daartoe konden zij de volgende twee uitspraken aanvullen; 

Om het onderwijs op onze school verder te kunnen ontwikkelen moet de schoolleiding…… 

Om het onderwijs op onze school verder te kunnen ontwikkelen moeten wij als docenten…… 

We hebben de antwoorden op deze vragen per school samengenomen en gecategoriseerd.  

Omdat het om schoolspecifieke suggesties gaat, afkomstig van de docenten van de 

betreffende school, hebben we ervoor gekozen deze te koppelen aan de schoolbeschrijvingen. 

 

 

5.2 CSG Bogerman; digitale schoolborden 

 

5.2.1 Schoolplaatje 

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

Op CSG Bogerman worden digitale schoolborden ingezet bij het wiskundeonderwijs. 

Leerlingen krijgen in de klas instructie met behulp van de digiborden. Daarnaast worden de 

instructies op de ELO geplaatst, zodat leerlingen er ook buiten de les gebruik van kunnen 

maken.  

 

Het initiatief voor invoering van de digiborden was bottom-up. Eén van de wiskundedocenten 

was de initiator en andere docenten zijn bij het project betrokken. De schoolleiding 

ondersteunde het initiatief met financiering voor verdere faciliteiten, maar het project was 
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geen expliciet beleid van de school. Er is op deze school een Onderzoeks- en 

Ontwikkelingsgroep (O&O-groep). Deze groep, bestaande uit docenten en een professionele 

onderzoeker, onderzoekt vragen vanuit de school, ook in relatie tot ict. Deelname aan die 

groep wordt gefaciliteerd, er is structureel tijd beschikbaar voor docenten. Binnen die groep is 

een subgroep digiborden opgezet, waardoor een projectmatig en gekanaliseerd verloop 

mogelijk was. Deze aanpak lijkt een succesfactor voor het project, en wordt goed voor de 

olievlekwerking genoemd.  

De prioriteiten van de leiding liggen bij het onderhoud en de aanschaf, de financiële 

voorwaarden. Daarnaast heeft de leiding ict wel in het strategisch plan opgenomen. 

Uitbreiding van het gebruik van digiborden lijkt wel beoogd, maar is niet doelgericht 

vastgelegd. Docenten kunnen er naar eigen inzicht en behoefte gebruik van maken. 

 

Ervaringen en aanpak docenten 

Er was niet op voorhand veel draagvlak onder docenten voor het project, en er was ook geen 

duidelijke doelstelling met de invoering van digiborden. Het initiatief kwam van een van de 

wiskundedocenten. De andere wiskundedocenten waren niet allemaal enthousiast, ze wisten 

vaak niet wat een digibord inhield. Door te zien hoe het werkt in de praktijk werden ze 

enthousiast. Daarbij ging het voornamelijk om de docenten van de bètavakken. Zij vonden 

bijvoorbeeld de functie „dynamisch illustreren‟ van het active bord een grote meerwaarde 

hebben boven een beamer. Docenten noemen deze strategie, dat docenten, „de kans krijgen 

om de kat uit de boom te kijken’, goed voor de uitbreiding van de vernieuwing naar andere 

docenten.  

Sommige docenten missen wat meer de beleidsmatige sturing, zoals bij de toedeling van 

digiborden. Verder wordt de inroostering niet altijd optimaal genoemd. Docenten hebben 

bijvoorbeeld in hun eigen lokaal een digibord gekregen, en worden dan ingeroosterd in een 

ander lokaal. Dat is demotiverend. 

Sommige docenten hebben moeite met de vernieuwing, bijvoorbeeld de oudere docenten 

durven het soms wat minder goed aan. De leerlingen helpen er wel in mee om ze over de 

streep te trekken, zij weten vaak de mogelijkheden en vragen ook om gebruik van het active 

bord. 

 

Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing, betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalisering van docenten en randvoorwaarden. We noemen ze puntsgewijs en 

bespreken vervolgens de genoemde suggesties voor verbetering.  

 

Innovatiestrategisch 

In de visie van de directie moet ict van belang zijn. De schoolleiding moet er positief 

tegenover staan en bereidwillig zijn om te faciliteren. Men vindt dat de leiding wel iets meer 

interesse had mogen tonen, maar er was zeker wel ondersteuning.  

Verder is relevant dat docenten positief tegenover de vernieuwing staan, en dat ze het zelf 

willen. Langzamerhand, door het enthousiasme van de voorlopers, is er meer draagvlak onder 

docenten gekomen. Een belangrijke functie daarin had de O&O-groep, met daarbinnen de 

subgroep digiborden. De initiator van het project, ook betrokken bij de subgroep digiborden, 

was een „dragende figuur‟. Hierdoor is de disseminatie van de digiborden bevorderd. 

 

Een belangrijke factor voor het creëren van draagvlak is ook dat de vernieuwing een 

meerwaarde heeft. Een digibord heeft meer te bieden dan een gewoon bord, maar moet dan 



24 
 

ook wel anders gebruikt worden. Invoering ervan heeft tijd nodig. Docenten moeten in de 

praktijk het bord optimaal leren gebruiken, waardoor de meerwaarde steeds groter wordt. 

 

Professionalisering 

Docenten moeten niet gedwongen worden om het active bord te gebruiken. Gesteld wordt dat 

„niet willen‟ vaak te maken heeft met angst of ontbreken van kennis. Men vindt het beter om 

de mensen die het wel willen, de ruimte te geven, en trekkers en volgers hun eigen tempo te 

laten bepalen. Sommigen willen vanaf het begin erbij betrokken worden, anderen wachten het 

even af, en willen later weten hoe het werkt. Voor de volgers is er soms te weinig de 

mogelijkheid om er kennis mee te maken. On-the job training zou mooi zijn, en 

studiemiddagen met workshops over het digibord. Er is tijd voor nodig om het goed op te 

pakken, en de praktijk is de beste leerschool. Men vraagt zich af of de leiding daar iets aan 

kan doen. 

 

De O&O-groep wordt een succesfactor genoemd. Betrokkenen van deze groep zijn de 

voorlopers in de vernieuwing. Deelnemers in de groep krijgen tijd en ruimte om te 

experimenteren en successen te delen. Ook zijn er mogelijkheden voor kennisdisseminatie, 

bijvoorbeeld door cursussen op te zetten voor collega‟s.  

 

Randvoorwaarden 

In het algemeen zijn docenten tevreden over de randvoorwaarden. De directie heeft zorg 

gedragen voor de financiering van voorzieningen, het op orde houden van de kwaliteit van de 

voorzieningen en snelle service van de helpdesk. Verder heeft de directie ondersteuning 

gerealiseerd in de vorm van een medewerker audiovisueel-ict.  

Sommige docenten vinden de faciliteiten niet voldoende. Er zouden in meer lokalen 

digiborden moeten zijn, zodat de inroostering geen belemmeringen opwerpt en het ook meer 

de moeite loont om te investeren in het doelmatig gebruik van digiborden. Ook zijn meer 

computers voor de leerlingen gewenst.  

Opgemerkt wordt dat er voldoende kennis en vaardigheden aanwezig zijn op school om een 

succesvolle implementatie te realiseren. 

 

Mate van implementatie 

De mate van implementatie is afhankelijk van de sectie en in de bètavakken het grootst. De 

talen zijn er nog niet zo mee bezig. 

De inschatting van de adoptie varieert van 40-90%. Mensen wennen er langzaam aan en er 

komen steeds meer digiborden beschikbaar. Er is niet echt een streefdoel voor uitbreiding 

gesteld, het lijkt wel de bedoeling dat iedereen het gaat gebruiken, maar het is vrijblijvend. 

Docenten van wiskunde, biologie en godsdienst werken er al mee en binnenkort wordt het 

ook bij scheikunde ingevoerd. De institutionalisering speelt meer op docentniveau. Zo‟n 10-

20% van de docenten op de locatie werkt er consequent mee, binnen de sectie wiskunde is dat 

100%. 

 

Effecten op docenten 

Docenten worden langzamerhand steeds enthousiaster. Ze worden niet per definitie beter door 

gebruik van het bord en het onderwijs ook niet per se, maar het is leuk en prettig om ermee te 

werken.  

 

Voordelen zijn dat het werken met digiborden meer mogelijkheden geeft. De stof kan 

effectiever en efficiënter worden overgebracht. Je kunt voorbeelden laten zien en applets van 

internet gebruiken. 
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Alles wat erin staat, kan bewaard worden en later weer gebruikt worden, bijvoorbeeld in een 

andere klas, of door onderdelen met elkaar te combineren. Het kan ook als naslagwerk 

worden gebruikt. Ten slotte is een voordeel dat je geen stof van krijt in de klas hebt. 

 

Nadelen zijn dat het veel tijd kost om het in de vingers te krijgen, vooral het gebruik van 

stemkastjes is arbeidsintensief. Ook de lesvoorbereiding is in het begin intensief, maar als het 

vertrouwd wordt, dan valt het ook wel weer mee. Als nadeel wordt ook genoemd dat de 

indeling van het bord niet altijd handig is (uitrolmenu‟s staan in de weg), en dat de computer 

soms vastloopt. 

 

Effecten op de leerlingen 

Docenten zien voor leerlingen en de interactie in de klas alleen maar voordelen van de 

digiborden. Leerlingen reageren positief, ze vinden het handig, leuk en vragen om het gebruik 

van de digiborden.  

 

Voordelen zijn dat de stof duidelijker wordt, visueler, met verschillende kleuren en altijd 

verzorgd en overzichtelijk, waardoor leerlingen het sneller begrijpen. Ook kunnen eerdere 

afbeeldingen teruggehaald worden, zodat verwijzen makkelijker gaat. 

In de klas wordt meer interactie gezien. Leerlingen zijn betrokken en dragen aan wat ze willen 

zien. Als er iets niet klopt, wordt het opgemerkt, en leerlingen helpen docenten om bepaalde 

functies van de digiborden te gebruiken en samen te ontdekken. Leerlingen dragen ook bij in 

de O&O-groep. 

 

Wel zijn docenten terughoudend met betrekking tot het rendement. Sommige docenten 

denken dat leerlingen er niet vaak zelfstandig mee werken. Een andere docent merkt op dat 

leerlingen vlak voor een toets meer gebruik maken van de gegevens op de ELO. Op de cijfers 

is geen duidelijk effect, maar misschien leren ze wel sneller en effectiever. 

 

Effecten op de school 

LMME heeft, aldus deze docenten, geen belangrijk effect op de school gehad, al wordt het 

digibord wel steeds verder ingevoerd. 

Er was al een op ontwikkeling gerichte cultuur op de school, met veel visie en een strategisch 

beleidsplan. Het blijft lastig om zaken concreet te maken en in gang te houden. Een 

omslagpunt hierin werd bereikt door het organiseren van de O&O groep, drie jaar geleden, en 

het Grassrootsproject. Daarvoor was er een sfeer tegen ict, maar de infrastructuur was ook 

slecht, dat is nu ook verbeterd. Nu is er rust gekomen. Ict wordt aangepakt en LMME paste 

daarin. 

Door het instellen van de O&O groep is meer samenwerking en kennisdisseminatie tot stand 

gebracht.  

LMME heeft verder een samenwerkingsverband met een andere school voortgebracht. Door 

middel van videoconferencing zal een kleine groep leerlingen van Brokleede de mogelijkheid 

krijgen om deel te nemen aan een module op het Bogerman. 

 

5.2.2 Schoolspecifieke topics 

 

Hoe staan de docenten tegenover het werken met digitale schoolborden? Wat zijn hun 

ervaringen met het project en hoe kan verdere invoering en verbetering vorm krijgen? 

 

In het algemeen staan docenten positief tegenover de inzet van ict. Ze vinden het een krachtig 

hulpmiddel, maar het moet wel bewust gebruikt worden, een meerwaarde hebben, en passen 
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binnen de didactiek. Men is overwegend tevreden over het digibord, al zou meer bruikbare 

software welkom zijn. Het digibord wordt uitermate geschikt voor instructie geacht; het wordt 

visueel ondersteunend, interactief en dynamisch genoemd. Het wordt gezien als een 

verbreding van mogelijkheden om leerlingen actief bezig te laten zijn en te laten oefenen. Een 

kanttekening is dat leerlingen ook de kans moeten hebben om zelf te oefenen en te ontdekken; 

docenten moeten daarom niet alles voordoen op het digibord.  

 

Invoering LMME 

Over de invoering van digiborden in het kader van LMME is men overwegend tevreden. De 

wiskundedocenten zien de voordelen van het werken met de digiborden, en de meerwaarde 

voor het onderwijs.  

De invoering verliep bottom-up en het draagvlak en enthousiasme van docenten werd 

geleidelijk groter. De leiding bood voornamelijk ondersteuning door de financiële 

voorwaarden te scheppen, maar het project was geen expliciet beleid van de school. Een 

duidelijke visie en regie vanuit de leiding werd soms wel gemist. De O&O-groep op de school 

lijkt een belangrijke succesfactor voor het project te zijn geweest. Inbedding van het project in 

deze bestaande structuur bood mogelijkheden voor experimenteren en kennisdisseminatie. 

Ict-vaardigheden van docenten waren toereikend, maar men moest wel gaandeweg groeien in 

het gebruik van deze specifieke toepassing. Dat gebeurde voornamelijk in de praktijk en door 

inbreng vanuit de O&O-groep.  

 

Verdere invoering en verbetering 

De leiding heeft ict in het strategisch plan opgenomen. Uitbreiding van het gebruik van 

digiborden lijkt wel beoogd, maar is niet doelgericht vastgelegd. Docenten kunnen er naar 

eigen inzicht en behoefte gebruik van maken. 

Sommige docenten missen wat meer de beleidsmatige sturing, zoals bij de toedeling van 

digiborden en de inroostering. Men vindt het belangrijk dat er niet gepusht wordt. Sommige 

docenten hebben moeite met de vernieuwing. Zij kunnen ondersteund worden door voorlopers 

van het project en door de speciaal aangestelde audio/visueel/ict-medewerker. Het digibord 

kan door beginnende gebruikers simpelweg als gewoon schoolbord worden ingezet, waarna 

het gebruik kan worden uitgebouwd. Dit proces heeft tijd nodig. 

Docenten vinden het belangrijk om het gebruik van digiborden schoolbreed uit te rollen. In 

elk lokaal zou een digibord beschikbaar moeten zijn, zodat docenten vaker de mogelijkheid 

hebben om er gebruik van te maken en ermee te experimenteren. In principe ziet men voor 

alle vakken mogelijkheden om digiborden in te zetten, al wordt ook aangegeven dat 

digiborden niet bij elke les gebruikt zouden moeten worden. Soms biedt het geen meerwaarde 

boven bijoorbeeld een beamer, en bovendien wordt een variatie aan werkvormen voor 

leerlingen belangrijk gevonden.  

Men vindt het digibord voor elk onderwijsniveau geschikt en voor alle leerlingen nuttig. 

Leerlingen blijken ook enthousiast te zijn over de digiborden. Leerlingen die moeite hebben 

met ruimtelijke structuren, hebben er misschien nog meer voordeel bij. 

 

5.2.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 

 

Om het onderwijs op deze school verder te kunnen ontwikkelen moet de schoolleiding 

volgens de docenten in de allereerste plaats zorgen voor een uitbreiding van de ict-

voorzieningen, computerlokalen, digiborden, laptops. Deze aanbeveling staat met stip 
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bovenaan op deze school. Ook faciliteiten in de vorm van tijd (voor onderwijsontwikkeling en 

overleg) en geld staan hoog op het verlanglijstje van de docenten. Van de schoolleiding wordt 

verder verwacht dat deze over onderwijskundige kennis beschikt en kennis heeft van wat 

jongeren beweegt. Ook moet de schoolleiding oog hebben voor de talenten van de 

medewerkers en ervoor zorgen dat zij zich verder ontwikkelen en zich blijven 

professionaliseren. 

De schoolleiding moet verder communiceren met docenten en goed luisteren naar hun 

ervaringen op de werkvloer. En daar ook wat mee doen!  

Ook verwacht men dat de schoolleiding een (toekomst)visie op ict formuleert en deze ook 

uitdraagt, een draagvlak creëert, docenten die willen vernieuwen, ondersteunt en voortrekkers 

aan de slag zet en belangstelling toont voor waar zij mee bezig zijn, bijvoorbeeld door te 

komen kijken in de lessen. Ook moet de schoolleiding er zorg voor dragen dat andere 

docenten op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de vernieuwing.  

En uitdragen dat er geen sprake is van vrijblijvendheid, maar de verantwoordelijkheid nemen 

voor het bewaken van de voortgang en het borgen van de vernieuwing.  

 
Zelf zouden de docenten om het onderwijs op hun school verder te kunnen ontwikkelen 

samen aan de slag moeten gaan met de vernieuwing, in teams en vaksecties en de opgedane 

ervaringen (didactisch, vakinhoudelijk en ict) moeten delen, deze kritisch evalueren en de 

aanpak zo nodig bijstellen. Intercollegiale visitatie, binnen de school en met collega‟s van 

andere scholen kan dit proces ondersteunen. Het is belangrijk dat docenten samen doelen 

formuleren en zich houden aan gemaakte afspraken.  

Voorwaarde voor verdere ontwikkeling is ook dat docenten open staan voor verandering, 

bijblijven, en zich verder professionaliseren. Respect voor verschillen tussen docenten en 

vertrouwen in elkaar zijn belangrijke pijlers voor onderwijsontwikkeling. Ook vinden de 

docenten het belangrijk om de leerlingen bij de onderwijsontwikkeling te betrekken: „we 

moeten bereid zijn om van de leerlingen te leren of met leerlingen samen te werken’.  

 

 

5.3 Twents Carmel College; Taaltuin Twente 

 

5.3.1 Schoolplaatje 

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

Muiswerk wordt in het project klassikaal ingezet voor spelling en begrijpend lezen in het vak 

Nederlands. Leerlingen worden hierbij door onderwijsassistenten begeleid. Extensief 

onderwijs. 

 

De inzet van Muiswerk is tegelijkertijd een topdown en bottom-up aanpak geweest. Deelname 

aan het project is door de directie geïnitieerd, en na overleg opgepakt en verder uitgewerkt 

door de sectie Nederlands op één locatie. Het project sloot aan bij bestaande activiteiten 

binnen de school, waarbij Muiswerk individueel werd gebruikt door leerlingen met dyslexie 

en door achterstandsleerlingen. In het project hebben leerlingen klassikaal met Muiswerk 

gewerkt, onder begeleiding van onderwijsassistenten. 

 

De mogelijkheid om te participeren in „Leren met meer effect‟ is benut om de effectiviteit van 

het werken met Muiswerk onder begeleiding van een onderwijsassistent te onderzoeken. De 

leiding en de docenten hadden een gemeenschappelijk doel met het project. Men wilde graag 

weten of het gebruik van Muiswerk effectief is voor begrijpend lezen en 
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spellingsvaardigheden, voor de leerlingen uit deze taalzwakke regio. Een tweede doelstelling 

van het project is het bevorderen van doorlopende leerlijnen met behulp van Muiswerk.  

 

De directie heeft faciliteiten gecreëerd. Zo was er binnen de sectie Nederlands wekelijks 

overleg mogelijk over de aanpak en uitvoering van het project. In dit overleg participeerden 

alle docenten Nederlands en de betrokken onderwijsassistent. Het verdere team is door middel 

van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Uitbreiding naar andere locaties en naar de 

basisscholen werd in volgende stappen beoogd.  

 

Ervaringen en aanpak docenten 

Op deze school was veel draagvlak voor het project, omdat de vaardigheden op het gebied 

van spelling en begrijpend lezen in deze taalzwakke regio als een probleem wordt ervaren, en 

verbetering hiervan een schoolbrede relevantie heeft. De betrokken docenten waren positief 

over deelname aan het project, omdat er op school al gewerkt werd met Muiswerk onder 

begeleiding van onderwijsassistenten. Men was geïnteresseerd in de effectiviteit van het 

programma. De resultaten van het onderzoek werden belangrijk gevonden voor het 

toekomstige gebruik van Muiswerk en de invoering van doorlopende leerlijnen. Docenten 

waren sterk betrokken bij het proces, omdat zij het project zelf vorm gaven. Over de precieze 

invulling van het project is regelmatig overleg en veel discussie binnen de sectie Nederlands 

geweest. De invoering van het project is als arbeidsintensief ervaren, doordat niet alle 

docenten gewend waren aan Muiswerk, en de werkwijze aangepast moest worden naar een 

klassikale inzet van het programma. Docenten hadden hier graag wat meer tijd voor gehad.  

 

Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing, betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalisering van docenten en randvoorwaarden.  

 

Innovatiestrategisch 

Er was voldoende draagvlak binnen de sectie voor het opzetten en uitvoeren van het project. 

De directie is enthousiast over ict, maar er wordt niet gepusht. Het gaat stapsgewijs en 

bottom-up. De invulling van het project werd aan de betrokken docenten overgelaten. De 

leiding ondersteunt het proces en creëert mogelijkheden. Docenten geven ook aan dat het 

belangrijk is dat zij er zelf „in geloven’, en dat dwang vanuit de leiding niet werkt. 

 

Verder is het belangrijk dat het gehele team op de hoogte is en er de meerwaarde van inziet. 

Niet betrokken docenten werden op de hoogte gesteld via nieuwsbrieven. Het is evident dat 

het voor alle vakken belangrijk is dat leerlingen het vak Nederlands goed beheersen. 

 

Docenten vinden het belangrijk dat de vernieuwing geen losstaand project is, maar past 

binnen de onderwijspraktijk en het verdere beleid op de school. Bij dit project paste de 

vernieuwing binnen de bestaande werkwijze op school (toepassing muiswerk, inzet van 

onderwijsassistenten). Verder greep de vernieuwing aan op een erkend probleem (taalzwakke 

regio), en bood het project kansen voor de invoer van doorlopende leerlijnen voor het vak 

Nederlands. 

 

Professionalisering 

De directie gaat het gesprek aan met docenten die moeite hebben met vernieuwingen. Verder 

krijgen docenten ruimte om vanuit hun eigen professionaliteit invulling te geven aan het 

project.  



29 
 

 

Randvoorwaarden 

Men is overwegend tevreden over de randvoorwaarden voor de invoering van het project. De 

directie zorgde voor beschikbare ruimte en voldoende computers die goed werken. Hieraan is 

in ruime mate voldaan. De infrastructuur werd door het project wel wat overbelast, waardoor 

andere docenten minder ruimte hadden om computers in het onderwijs in te zetten. Daarom 

was het ook belangrijk om het hele team erbij te betrekken, en dat is bereikt door informatie 

over het project in de nieuwsbrief op te nemen. Sommige docenten denken dat er meer gedaan 

had moeten worden om de andere docenten erbij te betrekken.  

Er was in voldoende mate de beschikking over software en de onderwijsassistent en ict-

beheerder leverden ondersteuning. De voorwaarden waren goed, en het is een voordeel dat het 

een kleine locatie is, waardoor de lijnen kort zijn en er snel iets te regelen is. 

 

Docenten kregen faciliteiten voor regelmatig overleg en momenten van evaluaties en 

bijsturing. Een probleem is dat vernieuwing veel tijd kost, docenten komen daardoor onder 

druk te staan. Evaluaties zijn belangrijk, problemen moeten snel getackeld worden, anders 

gaat dit ten koste van het draagvlak. Verder moet altijd de vraag gesteld worden of de 

verandering een verbetering is.  

Voor de inzet van onderwijsassistenten zijn goede afspraken nodig. Ze moeten bijvoorbeeld 

ook het klassenmanagement goed aankunnen. De setting bij ict-gebruik is vrijer, 

zelfstandiger. Gesteld wordt dat onderwijsassistenten niet de eindverantwoordelijken zijn, de 

eindverantwoordelijkheid ligt bij de docent. 

 

Mate van implementatie 

Het merendeel van het team staat achter de vernieuwing (95-100%). Sommigen denken dat 

het proces wel erg binnen de sectie Nederlands is gebleven. Dat is de sectie waar de 

vernieuwing beoogd werd en daadwerkelijk is ingevoerd. Vooralsnog wordt de vernieuwing 

toegepast in de onderbouw voor alle schooltypen. Uitbreiding naar andere locaties is in 

opbouw. Op de toeleverende basisscholen is Muiswerk inmiddels onderdeel van het 

curriculum geworden, waarbij de doorlopende leerlijn vorm krijgt.  

Muiswerk heeft een vaste plek gekregen, maar is wel beperkt tot Nederlands, en na het 

aflopen van het project ook tot de leerlingen met een taalachterstand. Er is wel sprake van 

enige inbedding ten aanzien van de andere vakken, doordat er overleg is over de eisen aan het 

niveau van de leerlingen en doelstellingen van het taalgebruik in werkstukken enz.  

 

Effecten op docenten 

Vooral de betrokken docenten, in de sectie Nederlands, zijn beïnvloed door het project. Een 

voordeel van het project was dat er meer werd nagedacht over andere werkvormen en er was 

intensiever collegiaal overleg. Geprobeerd werd maatwerk voor leerlingen te introduceren. De 

inzet van de onderwijsassistent is als positief ervaren, omdat docenten dan meer tijd en ruimte 

krijgen voor andere zaken. Sommige docenten zien geen nadelen, andere vinden het een 

nadeel dat zij de leerlingen niet zelf begeleiden. Zij vinden dat er daardoor minder individuele 

afstemming en feedback mogelijk is, en er minder overzicht is over wat de leerling kan. Ook 

een nadeel was dat de invoering erg arbeidsintensief was. 

 

Docenten van de andere vakken kunnen wel profiteren van de resultaten van het project, 

doordat leerlingen het Nederlands beter leren spellen en begrijpend lezen. Er is ook overleg 

over welke eisen aan leerlingen gesteld kunnen worden in dit verband. Een nadeel vonden 

sommige docenten dat zij minder mogelijkheden hadden om computers in de eigen lessen in 

te zetten, omdat de computers voor Nederlands beschikbaar moesten zijn.  



30 
 

 

Effecten op de leerlingen 

Leerlingen zijn enthousiast over het werken met Muiswerk, maar de duur van het project was 

wel wat lang en een heel lesuur bleek ook lang. Afwisseling is belangrijk, anders wordt het 

saai en is het niet motiverend meer. Gesignaleerde effecten van het werken met het 

programma, zoals saaiheid en moeite met vasthouden van de aandacht van leerlingen, waren 

een punt voor overleg tussen de betrokken docenten, en het lesschema is aangepast om dit te 

verbeteren. Daarnaast moeten docenten ook de instellingen van het programma muiswerk 

voor de leerlingen optimaliseren (grenswaarden instellen enz.), zodat ze verder komen in het 

programma en niet te lang blijven hangen in een bepaalde oefening. Verder kan veel herhaling 

soms nodig zijn, maar als leerlingen het echt niet snappen, hebben ze begeleiding nodig, 

anders komen ze ook niet vooruit. De onderwijsassistent kan die begeleiding bieden en 

feedback geven.  

Docenten denken dat havo/vwo-leerlingen sneller op het werken met Muiswerk uitgekeken 

zijn dan vmbo-leerlingen.  

 

Effecten op de school 

Over de effecten van de vernieuwing op de school oordelen docenten wisselend. De een 

noemt die beperkt tot de sectie Nederlands, de ander vindt de olievlekwerking evident. De 

systematiek is in ieder geval niet echt veranderd, al zijn de resultaten van het project 

misschien wel bevorderlijk voor toekomstig ict-gebruik ook bij de andere vakken. Verder is er 

meer druk op de computerlokalen ontstaan. 

 

5.3.2 Schoolspecifieke topics 

 

Hoe staan de leraren op deze school tegenover de invoering van Muiswerk in het kader van 

LMME? Wat levert het docenten op, en wat is de volgende stap in het proces 

In het algemeen staan docenten positief tegenover de inzet van ict. Ze vinden het een krachtig 

hulpmiddel, motiverend en met brede mogelijkheden. Ook over de inzet van 

onderwijsassistenten is men overwegend positief. De onderwijsassistenten op deze school 

hebben ook veel inhoudelijke kennis in huis. Men benadrukt dat onderwijsassistenten vooral 

goed inzetbaar zijn voor het klassenmanagement tijdens het werken met Muiswerk, ze zijn 

niet eindverantwoordelijk.  

 

Invoering Muiswerk 

Over de invoering van Muiswerk is men overwegend tevreden. Het wordt handig gevonden 

dat het programma zo goed aansluit en er op deze manier meer maatwerk geboden kan 

worden op het niveau van de individuele leerling. De regels worden in het programma weer 

eens anders uitgelegd, misschien meer aansluitend op hoe leerlingen denken.  

De invoering verliep goed, er was veel draagvlak en er was voldoende mogelijkheid tot 

overleg. Vaardigheden van docenten waren toereikend. Wel vond men de invoeringstijd wat 

krap, en had men het interessant gevonden om ook met andere controlegroepen te werken.  

(Zie verder ook effecten op docenten.) 

 

Volgende stappen en grenzen 

Verdere mogelijkheden voor invoering ziet men vooral voor de moderne vreemde talen en 

voor wiskunde. Binnen de talen is het programma bruikbaar voor idioom, woordjes met 

betekenis en zinnetjes, en ook voor grammatica. In het vak wiskunde kunnen de regels op 

deze manier duidelijker gemaakt worden. 
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Daarnaast wordt naar voren gebracht dat dit type programma‟s niet teveel ingezet moet 

worden, er moet variatie zijn in werkvormen, en ook in de begeleiding door 

onderwijsassistenten en docenten. Het wordt belangrijk gevonden dat docenten zien wat er 

gebeurt en waar leerlingen vastlopen. Verder vindt men het niet voor alle leerlingen even 

nuttig om dit soort oefenprogramma‟s te gebruiken, en men denkt dat leerlingen de instructies 

en contacturen met docenten missen. Men vindt de doorlopende leerlijnen wel erg belangrijk, 

zowel vanuit de basisscholen, als doorlopend naar de bovenbouw.  

Wat de randvoorwaarden betreft, zijn aandachtspunten dat de computerruimtes wat overbelast 

raken en dat er meer onderwijsassistenten nodig zijn.  

 

5.3.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 

 

Op het Carmel vinden de docenten het vooral van belang dat de schoolleiding de invoering 

van onderwijsvernieuwingen faciliteert en wel voor een langere periode. Docenten moeten 

voldoende tijd krijgen voor de ontwikkeling, en voor de benodigde professionalisering. 

Daarnaast staan extra ict-voorzieningen, met name digiborden, hoog op hun verlanglijstje.  

De schoolleiding moet zorgen voor draagvlak en het enthousiasmeren van docenten, en 

docenten ondersteunen en betrokkenheid tonen. Contact onderhouden met de werkvloer en 

een oor hebben voor de ervaringen van docenten zijn belangrijke voorwaarden voor verdere 

schoolontwikkeling, aldus de docenten. Het is belangrijk dat de schoolleider daarbij ook 

ruimte laat voor eigenheid van docenten.  

Het management moet tijd nemen voor de vernieuwing, maar wel het tempo en de voortgang 

bewaken, speerpunten formuleren en niet alles tegelijk willen aanpakken, de plannen 

zorgvuldig vastleggen en communiceren, zorg dragen voor een vertaling van beleid naar 

praktijk en zorgen voor de benodigde randvoorwaarden, roosteren, vergaderingen plannen, 

e.d. 

 

Als belangrijkste succesvoorwaarden aan de kant van de docenten benadrukken zij zelf vooral 

dat docenten moeten open staan voor verandering en vernieuwing, en moeten „bijblijven‟, dat 

docenten zich zelf verder moeten willen en mogen professionaliseren, ook door samenwerken 

en leren van elkaar, binnen en buiten de school. Vernieuwen doe je samen, wordt benadrukt, 

samen een visie ontwikkelen en uitdragen, de vernieuwing ontwikkelen samen met 

vakgenoten, maar ook over de vakgebieden heen, door meedenken en meebeslissen en er dan 

ook voor „staan‟. Belangrijk vindt men ten slotte dat docenten durven experimenteren en 

kijken wat werkt bij de leerlingen en wat niet.  

 

 

5.4 Da Vinci; ELO als planningstool 

 

5.4.1 Schoolplaatje 

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

De vernieuwing bestaat uit het inzetten van de ELO Studieweb. Aanvankelijk draaide 

Studieweb alleen op de afdeling Ict-route, maar de ambities gaan nu verder. In het ict-

beleidsplan is een route opgenomen waarmee in drie jaar tijd alle leerlingen en docenten 

gebruik maken van Studieweb. In het kader van LMME is nagegaan of het werken met 

digitale leerling-dossiers beter is dan met papieren dossiers.  
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Context 

Voorafgaand aan het invoeren van de ELO Studieweb is ervaring opgedaan met eerdere 

onderwijsvernieuwingen. De Ict-route is in 2001 gestart met landelijke ondersteuning. Deze 

onderwijsvernieuwing werkt intersectoraal, competentiegericht en probeert met 

vakoverstijgende, contextrijke projecten de leerlingen te motiveren en te stimuleren. De 

projecten worden ondersteund met trainingen, cursussen en taken. Belangrijk onderdeel bij 

het examen is het assessment (de presentatie van het leerling portfolio). Voor deze manier van 

werken is een goed registratiesysteem nodig, bijvoorbeeld een ELO. Deze ontwikkeling heeft 

lange tijd aan de zijlijn van de school gestaan.  

Vervolgens is in 2004 de opleiding SD en V (Sport, Dienstverlening en Veiligheid) gestart. 

De inzet van deze opleiding was ook competentiegericht en vakoverstijgend. De opdrachten 

zijn zo uitdagend mogelijk gemaakt, en werden ondersteund door workshops. In deze 

vernieuwing hebben de ontwikkellijnen een belangrijke plek gekregen (ontwikkeling van 

persoonlijke kwaliteiten), naast de leerlijnen (ontwikkeling van vaardigheden). 

  

Nadat de vernieuwing op deze opleiding vorm had gekregen, is besloten dit uit te rollen naar 

andere afdelingen. Deze uitrol werd ervaren als top-down, mede door 

communicatieproblemen. De vernieuwing liep vertraging op; dat kwam vooral door het tempo 

van de verandering. Er werd niet geluisterd naar problemen, er werd alleen gekeken naar de 

afspraken die erover lagen en het afgesproken tempo van invoeren.  

Tegelijkertijd kwam de Ict-route weer in beeld waar veel expertise was met de vernieuwende 

manier van werken. Daar werd inmiddels een ELO gebruikt, om ontwikkel- en leerprocessen 

te kunnen volgen.  

De ELO Studieweb werd in het beleidsplan opgenomen als ELO voor het Da Vinci College. 

 

Ervaringen en aanpak docenten 

Gezien de eerdere ervaringen was aanvankelijk weerstand bij de docentengroep te verwachten 

bij de invoering van de ELO studieweb. De docententeams die met het werken met de 

studiewijzer aan de slag zijn gegaan, blijken echter enthousiast. Zij voelen zich ook goed 

ondersteund. Om de invoering van het Studieweb goed van de grond te krijgen is sinds een 

jaar een ELO-coördinator aangesteld. Die is deskundig en enthousiast en draagt het over op 

het team. De Studieweb-coördinator is tevens projectleider Ict-route en is er dus helemaal in 

thuis. Maar er is ook kritiek op de aanpak: „De coördinator is altijd beschikbaar voor vragen 

en ondersteuning. Hij werkt eraan, luistert naar problemen. Maar er is geen fatsoenlijke 

handleiding, een stap-voor-stap-uitleg. Dat ondermijnt de zelfstandigheid van docenten.’  

 

Een van de geïnterviewde docenten werkt aan de vernieuwing in een team waar de meesten 

enthousiast zijn, maar er zijn ook docenten die de nieuwe aanpak nog niet toepassen. Ook zijn 

de avo-vakken binnen dit team nog niet helemaal uitgewerkt. De integratie van avo-vakken 

wordt nog niet echt gedragen binnen het team. Deze docent benadrukt dat deze vernieuwing 

met het team gedaan moet worden en niet van bovenaf georganiseerd. 

Ook een andere docent is van mening dat de topdown aanpak niet goed is. Je moet het 

initiatief bij docenten laten, en een geleidelijke overgang maken. Ook vindt deze docent het 

veronderstelde einddoel van 100%-ict-gebruik niet wenselijk. Daarover is onvoldoende 

overleg van de schoolleiding met de docenten.  

Verder signaleren de docenten dat de schoolleiding onvoldoende aandacht heeft voor 

docenten die koudwatervrees hebben voor de vernieuwing; dit komt vooral bij oudere 

docenten voor. 
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Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing, betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalsering van docenten en randvoorwaarden. We noemen ze puntsgewijs en 

bespreken aansluitend de genoemde suggesties voor verbetering.  

 

Innovatiestrategisch 

 Mogelijkheid tot stapsgewijs gaan werken met de vernieuwing 

 Minder strak tempo 

 Meer luisteren naar de docenten 

 Evaluatie van opgedane ervaringen 

 Aandacht/ruimte voor verschillen tussen de vakken 

 Aandacht voor volgers en „achterblijvers‟/docenten die opzien tegen de vernieuwing. 

 

Het tempo van de algehele onderwijsontwikkeling zou minder hoog moeten liggen, aldus de 

geïnterviewde docenten. Een geleidelijker overgang maakt dat mensen kunnen groeien in hun 

nieuwe functioneren. Nu zijn mensen afgehaakt, zelfs mensen die in principe voorstanders 

waren: „Je moet als docent nu zelf een methode schrijven. Maar je moet wel het examenniveau 

halen. Er is te weinig content voorhanden. Moeilijk overzicht te houden of je de eindtermen 

haalt.‟ En: „Voor de content is veel tijd nodig. Kant en klare lessen/modules zouden prettig 

zijn.‟ 

De topdown aanpak is niet goed, stelt een van de geïnterviewden: „Je moet het initiatief bij 

docenten laten, en een geleidelijke overgang maken. Er is geen overleg vanuit de leiding‟.  
Kijkend naar de invoer van Studieweb stelt men dat het nog te vroeg is om op 100% 

onderwijs met ict in te steken. De infrastructuur is daarvoor ook nog onvoldoende op orde, het 

is niet haalbaar en niet wenselijk aldus een van de docenten: ‟Met name in de exacte vakken 

kun je het gewoon niet altijd toepassen.’ 

 

Professionalisering 

Voorwaarde voor een succesvolle invoering van de vernieuwing is dat docenten daarvoor 

geschoold zijn. Sommige docenten voelen zich niet voldoende toegerust om de vernieuwing 

te kunnen realiseren. Het is essentieel dat de docenten scholing krijgen en zich verder 

professionaliseren, bijvoorbeeld door samenwerking en intercollegiale consultatie: „Docenten 

worden niet optimaal ingezet. Je moet erover praten met docenten, kijken wat wensen zijn en 

wat mogelijkheden zijn. De ict-coördinator moet daarbij betrokken zijn. Je moet de docenten 

zeggenschap geven. En dan bijvoorbeeld voor 30% digitaal gaan’. 

 

Randvoorwaarden 

 Voldoende computerplekken 

 Beamer in elk lokaal 

 Beschikbaarheid van content  

 Goed functionerende hardware 

 Ontwikkeltijd  

 

Aan de randvoorwaarden is nog niet op alle punten voldaan. Er zou meer content moeten zijn 

en de infrastructuur functioneert niet altijd naar behoren. Verder heeft men behoefte aan meer 

tijd voor het ontwikkelen van materiaal, meer werkplekken voor de leerlingen, en standaard 

een beamer in alle leslokalen.  
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Mate van implementatie 

Ook op deze school is het door de gevolgde innovatiestrategie (onderscheid onder- en 

bovenbouw, verschillende soorten van gebruik van de studiewijzer) lastig uitspraken te doen 

over de mate van adoptie, implementatie en institutionalisering van de onderwijsvernieuwing. 

Binnen de ict-route is sprake van 100% en is de invoering grotendeels geïnstitutionaliseerd. 

Schoolbreed heeft –schatten de docenten- ongeveer de helft van de docenten de 

onderwijsvernieuwing geadopteerd. De implementatie vordert. De werkwijze moet straks 

schoolbreed en op alle niveaus en leerjaren zijn ingevoerd. De mate van institutionalisering 

varieert sterk naar bouw, schooltype en sector. Bij de opleidingen Ict, Grafimedia en SD en V 

is ict-gebruik het meest ingebed; daar gebruikt iedereen het, elders nog niet. 

 

Effecten op docenten 

Voordelen zijn dat je snel en overzichtelijk feedback kunt geven. Je kunt meer 

persoonsgerichte begeleiding geven. Nadeel is dat de invoering veel onrust heeft gegeven.  

 

De invoering gaat te snel. Er is tijdnood. Je moet materiaal maken en er moet voor 100% mee 

gewerkt worden. Een van de docenten voorziet dat de examenresultaten zullen dalen, met 

name in de exacte vakken. Voor sommige docenten ziet men ook wel voordelen; voor 

docenten die de klas niet zo goed onder controle hebben, is het prettig als leerlingen 

zelfstandig aan het werk gaan. Maar docenten die goed kunnen uitleggen en de klas onder 

controle hebben, daarvoor biedt het minder voordelen. 

 

Dat de docenten zelf content moeten maken en samenstellen, geeft problemen: „Daarvoor 

heeft lang niet iedereen de benodigde kennis en vaardigheden in huis. En het moet heel snel, 

dat is niet te realiseren. Je wilt soms ook iets tastbaars hebben voor de leerlingen. We mogen 

wel eigen ideeën aandragen en als het past binnen het budget dan is het al snel OK. Maar dat 

we digitaal gaan blijft overeind. Het maken van goede opdrachten voor de ELO kost ook veel 

tijd. Dit wordt deels wel gecompenseerd doordat je –als het materiaal er eenmaal is, daar ook 

op kunt terugvallen, niet alleen zelf maar bijvoorbeeld ook vervangers.‟ 

 

Over de effecten van de nieuwe werkwijze op de rol van de docent zijn de meningen verdeeld. 

De een ervaart een sterke verandering richting coach van leerlingen die zelfstandig werken: 

„Je begeleidt ze, je weet wat ze doen. In de nieuwe manier van werken kun je meer maatwerk 

geven en meer persoonsgerichte begeleiding. Iedere leerling aanspreken op vorderingen en 

ook privé-zaken. Het gaat niet meer alleen om kennisoverdracht. Interactie na uitdelen van 

het werk is niet zo direct meer. Je moet leerlingen wat losser laten, maar je kunt dan ook 

minder op leerlingen inspelen, er is minder wisselwerking met leerlingen.’ Een ander ervaart 

maar een gedeeltelijke verandering: leerlingen willen ook heel graag uitleg van docenten zelf. 

 

De docenten ervaren als opbrengst van het werken met de studiewijzer dat het overzichtelijker 

is of leerlingen taken af hebben en hebben ingeleverd. En als iedereen de ELO gebruikt, wordt 

het overzicht steeds beter. Voordeel is ook dat ouders beter kunnen zien waar hun kinderen 

aan werken. Voor de docenten betekent werken met de ELO ook dat zij het werk op tijd 

moeten nakijken (zowel een voordeel als een nadeel) omdat dat te zien is voor de leerlingen 

en hun ouders. Een nadeel is dat je digitaal moet nakijken en in een apart vakje feedback moet 

geven, in de tekst is dat soms handiger. Ook de extra wachttijd door internet is een nadeel.  

 

Effecten op de leerlingen 

De nieuwe werkwijze biedt leerlingen de mogelijkheid om zelfstandiger te zijn en 

verantwoordelijk te nemen voor hun eigen leren. Dat ze zelfstandig kunnen werken en zelf 
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meer mogen kiezen wat ze dan precies doen, is tegelijk ook een nadeel. Je gaat uit van de 

zelfstandigheid van leerlingen, maar het zijn nog kinderen. Men signaleert dat er meer 

leerlingen uitvallen, zelfs in de vwo bovenbouw. Maar leerlingen zijn ook enthousiast. Het 

overzicht is stimulerend voor leerlingen, alle vakken zitten erin. Leerlingen kunnen daardoor 

gemakkelijker het overzicht houden en beter plannen. Ze kunnen alle informatie die ze nodig 

hebben nu dus vinden, daar kun je ze op wijzen, maar ze zoeken het niet altijd op. Ze vragen 

dingen ook gewoon aan andere leerlingen. Leerlingen kunnen de docent makkelijk mailen, 

docenten zijn dus betere benaderbaar, ook voor ouders trouwens. Een nadeel vindt men dat je 

niet kunt controleren waar leerlingen mee bezig zijn en zaken zoals spam, cyberpesten op de 

accounts, dat gebeurt ook. 

Een van de docenten waarschuwt voor een te eenzijdige nadruk op werken met de ELO; 

leerlingen zullen het leuk vinden, maar willen ook heel graag uitleg. Ict kan ook teveel 

worden, je ziet enthousiasme voor normale lessen. Afwisseling is goed. 

 

Een ander signaleert dat deze werkwijze het contact van leerlingen met hun docenten 

verbetert. Het is een interessante manier van lesgeven, die aansluit bij de leefwereld van de 

leerlingen, ze zijn gewend om digitaal te werken. Leerlingen pikken dingen misschien eerder 

op. De leerling wordt centraal gesteld en de communicatie blijft.  

Een andere docent ervaart dat de communicatie tussen leerlingen en docent minder wordt; 

maar de werkwijze biedt de leerlingen wel meer overzicht en de mogelijkheid om dingen met 

elkaar te kunnen delen door berichtjes te sturen, ook aan docenten. Er raakt minder kwijt. 

 

Effecten op de school 

Een belangrijk effect van het vernieuwingsproject is dat de teams meer gaan samenwerken. 

Binnen teams zie je meer één lijn van aanpak, meer duidelijkheid over de aanpak, meer 

overleg. Overleg tussen de verschillende teams is niet georganiseerd, maar het kan natuurlijk 

wel. Er is ook sprake van een olievlekwerking; enthousiaste docenten nemen anderen erin 

mee. 

 

5.4.2 Schoolspecifieke topics 

 

 Wat zijn de effecten van het werken met Studieweb op docenten, op de leerlingen en op de 

relatie leraar-leerling? Wat zijn de ervaringen met het project, en hoe kan verdere 

invoering en verbetering vorm krijgen? 

 Hoe vergaat het leerlingen in hun vervolgopleiding en zijn er verschillen tussen leerlingen 

met verschillende epistemologische opvattingen? 

 

Wat zijn de effecten van het werken met Studieweb op docenten, op de leerlingen en op de 

relatie leraar-leerling? Wat zijn de ervaringen met het project, en hoe kan verdere invoering 

en verbetering vorm krijgen? 

Deze vragen zijn in de hiervoor gegeven beschrijving al aan de orde gekomen.  

 

Hoe vergaat het leerlingen in hun vervolgopleiding en zijn er verschillen tussen leerlingen 

met verschillende epistemologische opvattingen? 

Deze vraag is in overleg met de school aangepast naar de vraag; wat zijn de ervaringen van 

leerlingen met Studieweb en zijn er verschillen tussen leerlingen met verschillende 

epistemologische opvattingen? Tien leerlingen van het vierde leerjaar vmbo zouden 

geïnterviewd worden, uiteindelijk is het door praktische redenen slechts gelukt om een vijftal 

leerlingen deel te laten nemen aan telefonische interviews. Van deze leerlingen waren drie 

respondenten afkomstig uit de controlegroep en twee uit de experimentele groep. Twee van de 
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leerlingen scoorden laag en drie van hen scoorden hoog op de schaal voor epistemologische 

opvattingen zoals gemeten in LMME 1. Helaas maakt het geringe aantal deelnemers het niet 

mogelijk om betrouwbare uitspraken over verschillen tussen de groepen te doen. We 

beschrijven de belangrijkste bevindingen. 

 

Leerlingen gebruikten Studieweb voor het maken en inleveren van opdrachten, mailen, 

agenda bijhouden, plannen, en het bekijken van studieresultaten. De leerlingen die hoog 

scoorden op de schaal voor epistemologische opvattingen, vonden het gebruik van Studieweb 

in het tweede jaar makkelijker, zijn er meer mee gaan plannen of specifieker mee gaan 

werken.  

Leerlingen zien weinig nadelen aan het werken met Studieweb. Als voordelen noemen zij dat 

ingeleverd werk niet meer zoekraakt, dat het makkelijk is en onafhankelijk van locatie te 

gebruiken, dat je goed kunt plannen en je agenda kunt bijhouden en dat er meer opties in 

gebruikt kunnen worden. Leerlingen leverden hun opdrachten meestal op tijd in, en dat 

verbeterde nog in het tweede studiejaar waarin ze Studieweb gebruikten. De reden voor 

verbetering lijkt te liggen in het naderende examen. Dit kan ook de verklaring zijn voor het 

feit dat enkele leerlingen wat meer tijd aan hun huiswerk zijn gaan besteden.  

 

Leerlingen zijn goed te spreken over het commentaar en de feedback van docenten op 

ingeleverde producten. De leerlingen benutten het commentaar door het te verwerken in hun 

producten, ze stellen er vragen over of gaan erover in discussie. Ze vinden ook dat het 

commentaar in het tweede leerjaar nog verbeterd is en uitgebreider is geworden. Leerlingen 

menen dat het contact met hun docenten niet veranderd is. De leerlingen met een lage 

epistemologische score vinden het contact wel beter dan een jaar geleden, maar zeggen dat dit 

vooral door henzelf komt, en niet in relatie staat met het gebruik van Studieweb.  

 

Enkele leerlingen melden betere studieresultaten, maar onduidelijk is of dit samenhangt met 

het gebruik van Studieweb. Leerlingen zeggen niet beter te zijn gaan plannen door het gebruik 

van Studieweb. Ook vinden zij hun manier van leren niet duidelijk veranderd. Bij de 

leerlingen die hoog scoren op de epistemologische schaal, wordt soms wel een verbetering 

van de werkwijze genoemd, namelijk meer overzicht, beter plannen en makkelijker werken. 

Ook vinden deze leerlingen dat ze zelfstandiger zijn gaan werken, maar ze zijn het er niet over 

eens of dat met het gebruik van Studieweb samenhangt. 

In het algemeen noemen leerlingen hun samenwerking met andere leerlingen goed, maar zien 

hierbij geen relatie met het gebruik van Studieweb. De frequentie van samenwerken lijkt in 

ieder geval niet veranderd.  

Ten slotte vinden alle leerlingen het prettig om met computers te werken op school. Ze vinden 

het makkelijker, leuker, beter dan boeken en ze zeggen dat er nieuwe dingen te ontdekken 

zijn. Een van de leerlingen vindt het ook belangrijk om klassikaal les te krijgen en te horen 

welke vragen andere leerlingen stellen.  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat leerlingen het werken met Studieweb als positief 

ervaren, en vooral erg tevreden zijn over de feedback die docenten geven op hun werk en dat 

ook goed benutten. Leerlingen zien soms verbetering van studieresultaten, zelfstandig 

werken, overzicht en planning. Dit lijkt vooral gesignaleerd te worden door leerlingen met 

hoge epistemologische scores. Leerlingen relateren die verbeteringen niet altijd aan het 

gebruik van Studieweb.  
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5.4.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 

 

Om het onderwijs op deze school verder te kunnen ontwikkelen moet de schoolleiding 

volgens de docenten vooral veel overleggen met de docenten, weten wat er speelt op de 

werkvloer, de docenten ruimte en vertrouwen geven en betrokken blijven bij de leraren. 

Verder moet de schoolleiding goed gebruik maken van de expertise die in de teams aanwezig 

is en de docenten en teams vertrouwen geven, op maat ondersteunen en stimuleren, en 

aandacht geven aan behaalde successen. Bovendien moet de schoolleiding zorg dragen voor 

de benodigde randvoorwaarden: ict-voorzieningen en tijd voor het ontwikkelen en uitproberen 

van onderwijsvernieuwingen. En nascholing faciliteren en aanbieden, rekening houdend met 

de beschikbaarheid van docenten. Ten slotte moet de schoolleiding op transparante wijze 

keuzes maken, kaders aangeven, het proces richting geven, afspraken maken met de teams en 

secties en de voortgang bewaken. Het vernieuwingsbeleid moet gebaseerd zijn op grondige 

kennis van wat leerlingen aanspreekt en wat docenten nodig hebben om ‘in hun lokaal in hun 

lessen’ ict toe te passen. Vernieuwingen opleggen werkt contraproductief, aldus de docenten.  

 
Om het onderwijs op de school verder te kunnen ontwikkelen moeten de docenten 

zich professioneel opstellen, bijblijven, weten wat ze wel en niet kunnen en nascholing 

volgen, om te kunnen werken met ict en de vernieuwingen te kunnen realiseren. En bereid 

zijn te investeren in beter onderwijs voor de leerlingen (en voor de docenten) en daarvoor 

oude routines durven loslaten en nieuwe aanpakken en methodes willen ontwikkelen. Dat gaat 

het beste, aldus de docenten, door samenwerken, afspraken maken, op één lijn komen, elkaars 

ideeën uitproberen en dat alles in een open sfeer van onderling vertrouwen.  

 
 

5.5 Helen Parkhurst; internationaliseringsprojecten 

 

5.5.1 Schoolplaatje 

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

In het LMME-project wordt ict ingezet voor samenwerkingsprojecten met scholen in het 

buitenland. Het project sloot aan bij bestaande activiteiten van de school, met name  

internationalisering en het leren in authentieke contexten, vakoverstijgend. De ontwikkelingen 

zijn gestart in de sector Economie en Maatschappij, daarna zijn docenten Engels en 

Maatschappijleer erbij betrokken.  

 

De beslissing om deel te nemen aan LMME is door de schoolleiding genomen (topdown). De 

projectleider heeft docenten geworven via enthousiasmeren, deelname was niet verplicht: „de 

projectleider zette de ideeën uit en vroeg om medewerking, via de koffiekamermethode‟. Hij 

besprak de plannen vrijblijvend met docenten, die konden bekijken of ze eraan mee willen 

doen. Dat het past binnen de schooldoelstelling werkt bevorderlijk. De projectleider speelt dus 

een cruciale rol in het innovatieproces.  

 

Ervaringen en aanpak docenten 

De docenten hebben het project als interessant en leerzaam ervaren: „Het is uitdagend om op 

een nieuwe manier te werken‟. „Omdat je wel enthousiast wordt gemaakt om deel te nemen, 
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maar dat niet echt verplicht is, word je als docent gedwongen na te denken wat de 

meerwaarde kan zijn’.  

 

De geïnterviewde docenten vinden ict bij uitstek een middel om in te zetten in 

internationaliseringsprojecten; „Er is veel online mogelijk; wiki, video, videoconferencing. Het 

is relatief goedkoop, je kunt redelijk samenwerken en interactie hebben zonder er fysiek heen 

te gaan. Het is motiverend voor leerlingen. Het biedt mogelijkheden voor ontwerpend leren 

en afsluiten met een product’. Ook de mogelijkheden voor blended learning worden naar 

voren gebracht: de combinatie van uitwisseling via de pc en live. 

De docenten benadrukken dat je voor Engels op deze manier een authentieke leersituatie 

creëert. Leerlingen zien het als anderen op hun eigen school of op de partnerschool het Engels 

niet beheersen en dat er betekenisverlies ontstaat. Daarom is het goed om in deze 

internationaliseringsprojecten samenwerking aan te gaan met landen waarin het Engels een 

tweede taal is; leerlingen leren van de tekortkomingen aan de andere kant. En zo blijft het 

voor beide kanten ook winst. 

 

Ook in bredere zin zijn de docenten wel enthousiast over de mogelijkheden van de inzet van 

ict. Sommige docenten verzetten zich wel maar dat is dan meer omdat ze vinden dat er teveel 

wordt aangepakt; ze ervaren ‘een stroom van vernieuwingen’. 

 

Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing, betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalisering van docenten en randvoorwaarden. We noemen ze puntsgewijs en 

bespreken vervolgens de genoemde suggesties voor verbetering.  

 

Innovatiestrategisch 

 Vernieuwing relateren aan visie school 

 Zorg voor samenhang in onderwijsvernieuwingsprojecten  

 Koppelen project aan vakdoelstellingen 

 Zichtbaar maken dat vernieuwing niet eenmalig maar structureel is  

 Gebruik maken van enthousiasme en creativiteit die aanwezig zijn binnen de school 

 Docenten niet dwingen maar ruimte geven of en hoe ze willen instappen 

 Deelname docenten en de opbrengsten van de vernieuwing loskoppelen van formele 

beoordeling van docenten 

 Stapsgewijze aanpak, evalueren en bijstellen 

 Terugkoppeling naar deelnemende docenten en de school 

 Waardering laten blijken. 

 

Professionalisering 

 Toerusten en ondersteunen docenten 

 Docenten de tijd geven om zich de nieuwe werkwijze eigen te maken. 

 

Randvoorwaarden 

 Hardware faciliteren 

 Tijd voor overleg inplannen 

 Tijd en middelen voor professionalisering 

 Roostering en beschikbaarheid computers. 
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LMME sloot aan bij waar de school mee bezig was, het opzetten van vakoverstijgende 

projecten, met inzet van ict. Door de koppeling aan vakdoelstellingen te verhelderen is 

commitment verkregen. Deelname aan vernieuwing wordt ook bevorderd door docenten meer 

te verleiden dan te verplichten om mee te doen. En door ze ruimte te geven die deelname zelf 

vorm te geven. In de ogen van de geïnterviewden werkt ook bevorderend dat de school veel 

jonge docenten heeft; die zijn flexibel, en gewend en bereid nieuwe dingen uit te proberen.  

 

Een belemmerende factor is geweest dat men in het eerste projectjaar teveel in één project 

wilde realiseren. Dat werkte niet goed, een stapsgewijze aanpak werkt beter. Die biedt meer 

mogelijkheden om te kijken wat werkt en wat niet en zonodig tussentijds bij te sturen: 

„Monitoring is belangrijk, zodat je achteraf, maar ook tussendoor meer inzicht krijgt in de 

effecten‟.  

De ideeën zijn goed, er is veel creativiteit op school, maar meer terugkoppeling is gewenst. 

Ervaringen die zijn opgedaan in het éne project kunnen dan ook beter worden meegenomen in 

volgende projecten. 

 

De leiding blijft nieuwe dingen binnenhalen. De school heeft wel een visie en in dat kader 

ideeën over onderwijsvernieuwing en vernieuwingen, maar één van de geïnterviewde 

docenten mist samenhang tussen de verschillende vernieuwingsprojecten: „De projecten 

hangen toch wel een beetje als los zand aan elkaar. Het is wisselend wie er meedoet, en het 

exacte doel is niet altijd duidelijk. Die invulling moet je er als docent aan geven’. Het zou 

beter zijn als er meer afstemming in de aanpak van de onderwijsvernieuwing zou zijn tussen 

de docenten binnen de school. 

 

Een van de geïnterviewde docenten ervaart een te grote afstand tussen de leiding en wat er op 

de werkvloer gebeurt: „De leiding zou meer moeten zien wat je doet, welke impact een 

vernieuwing heeft. Meer feeling is wenselijk’. „Zeker omdat van de docenten toch min of meer 

wordt verwacht dat ze meedoen. Ook zou best meer waardering uitgesproken mogen worden.‟  

 

Om de verdere invoering te bevorderen is het van groot belang dat er meer aandacht komt 

voor tussentijdse ervaringen, dat er meer wordt geëvalueerd wat werkt en wat niet en wat de 

vernieuwing oplevert. Zo kan het hele team leren van de opgedane ervaringen, en kan 

waardering zichtbaar worden voor de betrokken docenten en hun collega‟s  

 

Mate van implementatie 

Er is sprake van een gemengd beeld, van gedeeltelijke adoptie, implementatie en 

institutionalisering. Het onderzoeksmatig werken zoals in LMME gebeurt, past binnen deze 

academische school, ontwerpend leren, kijken wat werkt en wat niet en zo verder verbeteren. 

Een aantal docenten is met het project aan de slag gegaan en er is ook enige uitbreiding naar 

andere afdelingen. De leiding staat er erg achter. In elke afdeling is de ict-coördinator er ook 

mee bezig. Het groeit. 

De verwachting is dat de aanpak op termijn schoolbreed zal worden gehanteerd, er is sprake 

van overdracht naar andere afdelingen. 

 

Effecten op docenten 

Als belangrijke opbrengst van het project zien de docenten, dat de docenten die aan het 

project meededen gemotiveerd zijn geraakt: „een docent die er eerst niet zoveel mee had, is nu 

ook enthousiast geworden. En gemotiveerdheid van docenten zie je terug in de leerlingen, in 

motivatie en prestaties voor de betreffende vakken, en voor leren in het algemeen’.  
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De betrokken docenten vonden het dus leuk om mee te doen. Het paste bij de didactische 

ontwikkeling van de school. Maar de impact is niet zo groot, aldus een van de docenten, 

omdat het project naast het „reguliere onderwijs‟ loopt. Het betekent geen inbreuk op het 

reguliere werk, de rol van de docent verandert niet fundamenteel. „Je doet bij zo’n project een 

beroep op andere vaardigheden bij de leerlingen en werkt met ander materiaal en andere 

vraagstellingen, dat is alles‟.  

Een andere docent signaleert dat deelname aan het project ook tot onzekerheid bij docenten 

leidt. Er is (te) weinig tijd voor reflectie, terugkijken op de vraag; heb ik nu precies gedaan 

wat de bedoeling is en heeft dat ook opgeleverd wat de bedoeling was. Meer terugkoppeling 

zou bevorderlijk zijn voor het zelfvertrouwen van de betrokken docenten.  

 

Effecten op de leerlingen 

De internationaliseringsprojecten met ict zoals in het kader van LMME zijn opgezet, maken 

de wereld van leerlingen groter. Het denkraam wordt vergroot door internationale 

vergelijking. Bij sommige leerlingen zie je dat echt ook gebeuren. Het is in feite iets 

bestaands in een nieuw jasje, namelijk een vakoverstijgende opdracht, en dan met ict. 

Verder heeft het project effect gehad op de taalvaardigheid in het Engels: ‘De leerlingen 

durven meer, en de formulering wordt beter’. 

De leerlingen zijn er ook actief en enthousiast mee bezig geweest, ondanks de teleurstelling 

dat het project bij de partnerschool niet van de grond is gekomen.  

 

Eén van de docenten signaleert bij de leerlingen dat ze denken dat het werken met de 

computer een nieuw trucje is, anders dan het gewone leren. Ze doen het dan of veel te 

makkelijk, of veel te moeilijk. Hoe je daar mee om moet gaan, daar moet je als docent ook 

een beetje in groeien.  

 

Effecten op de school 

De school doet veel aan vernieuwing, stapt op allerlei projecten in. De geïnterviewden zien dit 

niet als een effect van deelname aan LMME, eerder andersom. Men was al 

„vernieuwingsgezind‟, en bezig met ict en authentiek onderwijs; deelname aan een project als 

LMME lag dan ook voor de hand.  

Ook onderzoeksmatig werken is een doelstelling van de school, toewerken naar evidence-

based onderwijs. LMME past in die koers. Men vindt het goed dat scholen met projecten als 

LMME gestimuleerd worden om meer evidence-based te werken. Aan de andere kant is het 

niet realistisch van dit soort kleine, kortlopende interventies veel effecten te verwachten.  

 

Andere effecten die worden genoemd: meer overleg met andere vakken en uitbouw van 

netwerken om internationalisering vorm te geven. De ervaring leert dat dit soort projecten 

binnen het bereik van de school liggen. 

 

5.5.2 Schoolspecifieke topics 

 

Deze school had nauwelijks schoolspecifieke topics ingebracht, met uitzondering van de 

vraag hoe verdere invoering en verbetering vorm krijgen? 

 

De leiding moet aangeven dat het past in de onderwijsvisie, en dat de 

internationaliseringsprojecten structureel worden opgenomen in het onderwijs op school. En 

dat het gewaardeerd wordt, inclusief het leren van docenten. Er zijn ook goede mogelijkheden 

voor verdere uitbreiding. Een van de geïnterviewde docenten pleit voor wat kortere projecten. 

Korter in verband met de beperkte aandachtsspanne van leerlingen. Er staat samenwerking 



41 
 

met scholen in Tsjechië, Zweden en Turkije op stapel. Ook andere vakken gaan daarin mee 

(Frans, Duits, kunstvakken). De bètavakken in de bovenbouw gaan praktische opdrachten 

doen in samenwerking met een school in Duitsland. Deze docent waarschuwt er wel voor dat 

de inzet van internationalisering gedoseerd moet blijven; „anders is het voor de leerlingen niet 

leuk meer’. Bovendien hangt de inzet van de projecten op de beschikbaarheid van voldoende 

pc‟s; dat vraagt om een zorgvuldige afstemming van de planning van de projecten.  

 

5.5.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 

 

Om het onderwijs op onze school verder te kunnen ontwikkelen moet de schoolleiding zich 

beleidsmatig profileren door een heldere visie te formuleren, te sturen op kwaliteit, een 

strakke regie houden op wat wel en niet gebeurt, en niet teveel tegelijk aankaarten. Het is 

belangrijk dat tussentijds wordt geëvalueerd, dat men trots mag zijn op successen en dat wat 

goed gaat, ook wordt voortgezet en verbreed. 

En dit alles op basis van een gedegen kennis over wat wel en niet mogelijk is aan 

onderwijsvernieuwing met ict, en een oog voor de kloof tussen theorie en praktijk, tussen wat 

men wil en wat er kan. 

Een belangrijke voorwaarde is ook dat de schoolleiding zich betrokken toont, luistert naar de 

werkvloer, aandacht heeft voor het draagvlak voor de vernieuwing bij de docenten en er naar 

toewerkt dat de docenten zich eigenaar gaan voelen van de vernieuwingen. 

Daarnaast moet de schoolleiding voorwaarden scheppen: tijd voor overleg en voor 

onderwijsontwikkeling, meer ict-voorzieningen, zorg dragen voor professionalisering en dit 

faciliteren. 

 

Om het onderwijs op deze school verder te kunnen ontwikkelen vinden de docenten het 

wenselijk dat docenten tijd en energie investeren in de vernieuwing, teamtijd nemen om 

samen dingen op te zetten en daarbij gebruik maken van de verschillende talenten, elkaar 

stimuleren en samenwerken, liefst schoolbreed. Een belangrijke voorwaarde is verder, aldus 

de docenten, dat zij zich blijven professionaliseren, ten aanzien van onderwijsvernieuwing, de 

inzet van ict daarbij en hun „vakgebied‟. Op deze school die onderzoeksmatig werken hoog in 

het vaandel heeft staan, noemt men ook aanbevelingen op het gebied van evidence-based 

vernieuwen, aan de slag gaan, systematisch nadenken over de effecten die je bereikt en 

zonodig bijsturen, behouden en verder ontwikkelen wat goed gaat en bijstellen wat niet goed 

loopt, én de bevindingen terugkoppelen naar de schoolleiding. En niet teveel tegelijk willen! 

Ook afspraken worden regelmatig genoemd als bevorderende factor: afspraken maken en je 

daar ook als docent aan houden. 

 

 

5.6 Pentacollege; Extensief onderwijs in de tweede fase 

 

5.6 1 Schoolplaatje 

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

TeleTOP wordt in het project gebruikt om de leerlingen in de tweede fase zowel thuis als op 

school in staat te stellen zelfstandig aan opdrachten te werken. In de studiewijzer van 

TeleTOP staan de opdrachten van alle vakken in een bepaalde week overzichtelijk 

gerangschikt. Op school werken de leerlingen aan hun opdrachten in E-uren, extensief 
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onderwijs. In de E-uren werken de leerlingen onder begeleiding van onderwijsassistenten 

zelfstandig aan opdrachten. 

 

Het plaatsen van opdrachten op TeleTOP is door de directie verplicht gesteld in de Tweede 

Fase. Als uiteindelijke doelstelling is invoering van het schoolbreed werken met TeleTOP 

geformuleerd. Alle docenten in de Tweede Fase zijn verplicht om in ieder geval te gaan 

werken met de studiewijzer. Het ontwikkelen van extra herhalings- of verrijkingsopdrachten 

voor de E-uren of thuis wordt gestimuleerd maar niet afgedwongen. 

 

Het inzetten van de ELO als hulpmiddel bij het zelfstandig werken van leerlingen in 

zogenoemde E-uren met begeleiding van onderwijsassistenten is mede geïntroduceerd als 

manier om de 1040-urennorm te halen en om te gaan met docenttekorten. De mogelijkheid 

om te participeren in „Leren met meer effect‟ is gebruikt om met extra middelen aan de 

invoering te kunnen werken en de effecten zichtbaar te maken.  

 

Er is een werkgroep opgezet bestaande uit de leiding, docenten, onderwijsassistenten en 

leerlingen. Deze groep heeft onder meer overlegd over de inrichting van de studiewijzer in de 

ELO. Eén sectie heeft in de ogen van de geïnterviewde docenten duidelijk een voortrekkersrol 

vervuld.  

 

Ervaringen en aanpak docenten 

De vernieuwing wordt ervaren als een echte onderwijsomslag. Leerlingen van de bovenbouw 

hebben een aantal E-uren in de week, die zij naar eigen keuze moeten invullen. Docenten zijn 

verplicht om voor de bovenbouw ten minste een studiewijzer op de ELO te plaatsen. 

 

Er was geen schoolbreed draagvlak voor de vernieuwing; er was geen sprake van een 

gezamenlijk ervaren probleem en niet alle docenten waren overtuigd van de meerwaarde die 

de vernieuwing zou kunnen hebben. Aanvankelijk was er veel weerstand, omdat de 

vernieuwing mede werd gepresenteerd als manier om aan de verplichte onderwijstijd te 

komen. Een aantal docenten was bang dat de invoering van E-uren ten koste zou gaan van het 

aantal contacturen. Uit de interviews blijkt dat de leraren de invoering van E-uren met de 

inzet van onderwijsassistenten hebben ervaren als een aantasting van hun professionaliteit.  

 

De docenten zijn ambivalent over de dwang vanuit de leiding, sommigen vinden dat het goed 

zou zijn als de schoolleiding wat meer druk zou uitoefenen, anderen ervaren de druk en het 

tempo van invoering als contraproductief.  

De ervaringen van de docenten met het werken met de ELO zijn verschillend, een aantal 

docenten vindt het leuk en werkt er veel mee; anderen beperken zich tot de studiewijzer. Er 

zijn vakken waar de studiewijzer in de ELO “rijk” wordt ingevuld (naast het reguliere 

huiswerk extra opdrachten en leermiddelen) en vakken waar weinig gebeurt omdat men 

twijfelt aan het nut van de vernieuwing of er nog niet in geslaagd is goede opdrachten te 

maken. 

 

Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalsering van docenten en randvoorwaarden. We noemen ze puntsgewijs en 

bespreken vervolgens de genoemde suggesties voor verbetering.  
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Innovatiestrategisch 

 Aandacht voor draagvlak  

 Zachte druk maar geen dwang 

 Aandacht voor voordelen/nut van de vernieuwing 

 Uitwerking door de schoolleiding en docenten samen 

 Evaluatie van opgedane ervaringen 

 Aandacht/ruimte voor verschillen tussen de vakken. 

 

Professionalisering 

 Docenten toerusten voor de nieuwe taken 

 Samenwerking en intercollegiale consultatie 

 Mogelijkheden geven voor „leren door doen‟. 

 

Randvoorwaarden 

 Voldoende computerplekken 

 Beamer in elk lokaal 

 Goede software,  

 Goed functionerende hardware 

 Ontwikkeltijd.  

 

Om de verdere invoering te bevorderen is het van groot belang dat (meer) leraren worden 

overtuigd van de meerwaarde, en dat de vernieuwing niet wordt geassocieerd met het 

overbodig maken van docenten; „Ict is geen oplossing voor het lerarentekort’. Ook vindt men 

het belangrijk dat er in het proces meer aandacht wordt besteed aan tussentijdse ervaringen, 

dat er meer wordt geëvalueerd wat werkt en wat niet en wat de vernieuwing oplevert: „Er is 

wel een evaluatie geweest met behulp van een enquêteformulier, dat is door ca. 20% van de 

docenten ingevuld. Een gesprek levert misschien meer op’. Aandacht voor opgedane 

ervaringen bevordert het draagvlak en docenten kunnen van elkaar leren; „Zo’n evaluatie, 

daarvoor moet je met elkaar om de tafel’.  
Van de leiding verwacht men vooral dat deze enthousiasmeert, docenten kennis laat maken 

met de vernieuwing en de mogelijkheid biedt om ermee te oefenen. 

 

Men spreekt de behoefte uit aan verdere professionalisering met name leren door doen en 

benadrukt het belang van het opdoen van positieve ervaringen. Verder kan vakspecifieke 

professionalisering bevorderen dat docenten beter zien wat de mogelijkheden voor hun vak 

zijn.  

 

Over de randvoorwaarden is men in het algemeen redelijk tevreden, wel is er behoefte aan 

meer tijd voor het ontwikkelen van materiaal, meer werkplekken voor de leerlingen, standaard 

een beamer in alle leslokalen.  

Ook heeft men behoefte aan duidelijkheid over de mogelijkheid om materiaal uit bestaande 

methoden/lesboeken op de ELO te plaatsen. Het is onduidelijk of dat legaal is. 

 

Mate van implementatie 

Door de gevolgde innovatiestrategie (onderscheid onder- en bovenbouw, studiewijzer 

verplicht maar extra opdrachten op de ELO nog niet) is het lastig uitspraken te doen over de 

mate van adoptie, implementatie en institutionalisering van de vernieuwing.  

De docenten schatten in dat ongeveer de helft van de docenten de vernieuwing heeft 

geadopteerd. De implementatie vordert. Het werken met studiewijzers wordt 
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geïnstitutionaliseerd, de mate van institutionalisering van het werken met extra opdrachten is 

nog beperkt, en varieert sterk per vakgroep. 

 

Effecten op docenten 

Als belangrijke opbrengst van het project zien de docenten, dat er meer wordt samengewerkt 

binnen de vaksecties en tussen koplopers en enthousiaste volgers. Docenten wisselen 

materiaal uit en je kunt als docent ook gebruik maken van materiaal dat door collega‟s is 

gemaakt.  

 

De rol van de docent verandert, dat heeft voor- en nadelen. De ELO maakt de communicatie 

gemakkelijker, je kunt als docent ook met de leerlingen thuis communiceren. Maar de 

docenten zien als nadeel dat hun werk versmalt, dat het accent niet op overdracht maar op 

coachen komt te liggen, dat theorie behandelen en verwerken uit elkaar worden gehaald, en 

dat feedback geven op het werk van de leerling tijdrovend is en blijft en dat de docenten daar 

niet altijd voldoende tijd voor hebben. Ook noemt men als nadeel dat je als docent niet goed 

zicht hebt op wat de leerlingen in de E-uren doen en heeft men twijfels bij de kwaliteit van de 

begeleiding die onderwijsassistenten de leerlingen kunnen bieden.  

Het maken van goede opdrachten voor de ELO is lastig en kost veel tijd. Dit wordt deels wel 

gecompenseerd doordat je –als het materiaal er eenmaal is- daar ook op kunt terugvallen. 

De docenten ervaren als opbrengst van het werken met de studiewijzer dat de studievoortgang 

van leerlingen veel gemakkelijker is te plannen en te volgen.  

 

Effecten op de leerlingen 

De leerlingen blijken nog lang niet allemaal te werken met opdrachten van de ELO, 

sommigen gebruiken de ELO veel en anderen weinig. Sommige leerlingen kijken in de E-

uren alleen naar de studiewijzer, en gaan dan met hun boeken aan de slag. 

Leerlingen die wel met de opdrachten werken, werken zelfstandiger, krijgen meer maatwerk 

en kunnen individueler werken, aldus de docenten. De werkwijze biedt de leerlingen structuur 

en overzicht. 

Maar ze zien ook nadelen: leerlingen kunnen moeilijk met feedback werken, ze stellen weinig 

vragen, en ze vinden het werk achter de computer al gauw saai. E-uren worden door sommige 

leerlingen ervaren als ophok-uren. Het werken met een studiewijzer en voorgeprogrammeerde 

opdrachten belemmert de spontaniteit, aldus de docenten, het maakt het onderwijs saai en 

voorspelbaar. Leerlingen houden van afwisseling.  

 

Een groot voordeel vormen de toegankelijke vormen van communicatie, die de werkwijze 

biedt. Je kunt als leerling gemakkelijk met de docent communiceren, ook vanuit huis, en de 

leerlingen maken van die mogelijkheid ook gebruik. 

 

Effecten op de school 

Over de effecten op de school oordelen de docenten wisselend. De een noemt die; „Vrij 

beperkt. Het is een project van individuele docenten. Een deel doet er in beperkte vorm wat 

mee, anderen vrijwel niet‟ Anderen benadrukken een versterking van de samenwerking 

binnen de school, binnen de vakgroep en ook met docenten die er al wat meer vanaf weten. 

Door het werken met de ELO is ook meer informatie op school centraal toegankelijk; dat 

bevordert de communicatie.  

Een van de geïnterviewde docenten heeft het toenemende ict-gebruik als ingrijpend ervaren: 

„Ict-gebruik werkt wel aanstekelijk. En dat geldt ook wel voor vernieuwing. Het was een 

schokgolf’. 

 



45 
 

 

5.6.2 Schoolspecifieke topics 

 

Hoe staan de leraren op deze school tegenover nieuwe vormen van (zelfstandig) leren mbv 

ict? Welke voor- en nadelen worden gezien bij het onderwijs met ict in het algemeen en 

werken met ELO-Teletop in het bijzonder? 

 

In het algemeen vinden de docenten nieuwe vormen van onderwijs zeker nuttig en zinvol 

maar het maximum aantal E-uren voor de leerlingen zou beperkt moeten blijven. De 

leerlingen moeten er de zin van in blijven zien. Leerlingen houden van afwisseling.  

Persoonlijk contact met de leerlingen blijft belangrijk, zeker in de onderbouw.  

 

Voor welk vak en welk type lesstof is het gebruik van Teletop volgens de leraren het meest 

geschikt en voor welke het minst? 

Werken met opdrachten op een ELO is niet voor alle vakken even bruikbaar, omdat er 

verschillen zijn in werkvormen, die kunnen worden ingezet. Taal vraagt vooral communicatie. 

Dus voor talen zijn opdrachten op de ELO het minst geschikt, aldus de geïnterviewde 

docenten. Voor aardrijkskunde blijkt de aanpak heel bruikbaar, ook bij biologie en wiskunde 

wordt veel met de ELO gewerkt.  

Voor vakken die de actualiteiten meer volgen, is de houdbaarheid van opdrachten beperkt. Dit 

ziet men als een belangrijk nadeel. 

 

Soorten opdrachten 

Voor verrijkingsstof is het problematisch; wat moet je erin zetten? De leerlingen kiezen er 

bovendien ook niet snel voor om verrijkingsstof te doen in de E-uren. Herhalingsstof gaat wel 

goed. De basisstof sluit goed aan bij het boek. 

Je kunt opdrachten op de ELO goed voor extra oefening gebruiken, dat kan voor alle vakken. 

Ook zoekopdrachten kan, maar je moet er goed op reflecteren. En voor nieuws en teksten 

lezen. Ook voor natuurkundesimulaties is de ELO heel bruikbaar. 

 

Voor welk type leerlingen is het gebruik van Teletop volgens u het meest geschikt, en voor 

welke leerlingen het minst? 

Voor leerlingen die goed zelfstandig kunnen werken is het prima. Verder is het gevarieerd. 

Het werken geeft leerlingen wel structuur en overzicht en ook docenten kunnen beter zien wat 

leerlingen hebben gedaan en wat niet.  

 

Is het veel werk om leerlingen te begeleiden bij het werken met Teletop?  

Het zoeken van materiaal en het maken van goede opdrachten is veel werk en kost veel tijd. 

Maar de lesmethode die op school voor aardrijkskunde wordt gebruikt, biedt goede 

mogelijkheden om E-opdrachten uit te halen, „mooie applets’. 

Over de tijd die nodig is voor begeleiding van de leerlingen bij het werken aan de opdrachten, 

lopen de meningen uiteen. 

 

 

5.6.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 
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Op deze school worden van de schoolleiding twee zaken „met stip‟ gevraagd, meer ict-

voorziening, hardware, computers, beamers, en meer aandacht voor de werkvloer, voor wat de 

docenten denken en wat ze doen. Ook willen de docenten graag dat de schoolleiding meer 

scholingsmogelijkheden biedt en daarvoor ook tijd beschikbaar stelt. Meer tijd willen 

docenten ook om goede toepassingen te zoeken en uit te proberen. De schoolleiding moet 

steunen, motiveren, voorwaarden creëren én ruimte geven. 

Van de schoolleiding vragen de docenten verder een transparant beleid, bij voorkeur 

gebaseerd op een langetermijnvisie. Verder vinden zij het van belang dat besluitvorming 

plaats vindt op basis van deskundigheid, eventueel met inbreng van externe experts. 

Bevorderlijk vinden zij verder dat de schoolleiding helder communiceert over het beleid, 

prioriteiten vaststelt en gebruik maakt van tussentijdse evaluatie voor het vaststellen van 

vervolgstappen.  

 

Om verdere schoolontwikkeling te bevorderen vinden de docenten het vooral belangrijk dat 

het docententeam open staat voor de vernieuwing, zich betrokken voelt, meedoet, en 

communiceert. Durven experimenteren is noodzakelijk. Verder zien zij samenwerking als 

voorwaarde om onderwijsvernieuwing van de grond te krijgen aldus de docenten; uitwisselen, 

kijken bij elkaar, leren van elkaar. En bijblijven, kijken naar jezelf, naar je eigen 

professionaliteit, welke competenties ontbreken, en daar verder op professionaliseren.  

Net als voor het schoolniveau pleiten de docenten voor een planmatige aanpak van het 

vernieuwingsproces, ook op de werkvloer, toewerken naar doelen, stapsgewijs werken, kijken 

wat werkt, het onderwijs bijstellen. En afspraken maken en die ook nakomen. 

 

 

5.7 Picasso Lyceum; Effectief Picasso 
 

5.7.1 Schoolplaatje 

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

Het Picasso Lyceum heeft een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld, gekoppeld aan 

nieuwbouw voor de school. Het gebruik van de ELO en een digitaal portfolio paste hier goed 

in. Het project is op deze school geïnitieerd door de ict-coördinator. De ict-coördinator heeft 

docenten benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het project. Sommige docenten zijn 

op eigen initiatief bij het project betrokken geraakt.  

De school wil het digitaal portfolio uiteindelijk bij alle vakken invoeren, het wordt een 

speerpunt voor de school.  

 

Ervaringen en aanpak docenten 

De docenten die bij het project betrokken waren, zijn benaderd door de ict-coördinator. Zij 

stonden overwegend positief tegenover het project. De school loopt voorop met 

vernieuwingen en deze docenten wilden graag deelnemen aan het experiment. Een van de 

geïnterviewde docenten geeft aan open te staan voor experimenteren, maar heeft bezwaar 

tegen de topdown invoering van de onderwijsvernieuwing. Ook worden de voordelen van de 

vernieuwing volgens de docenten niet altijd helder gevonden. 

 

Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing, betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalisering van docenten en randvoorwaarden.  
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Innovatiestrategisch 

De school heeft een nieuwe visie op de onderwijsvorm ontwikkeld, waarin het project goed 

paste. De school heeft het project gestart met enthousiaste docenten die de bereidheid hebben 

om daar energie in te steken. Er is niet op voorhand aandacht besteed aan het draagvlak voor 

de vernieuwing. Sommige docenten geven aan dat de meerwaarde van de vernieuwing niet 

voor iedereen helder is. Men signaleert dat het draagvlak binnen de school vergroot kan 

worden door succesmomenten breder aandacht te geven.  

 

Professionalisering 

Docenten hebben een cursus gehad voor het gebruik van de ELO Fronter. Docenten 

beschikken over voldoende kennis om ermee te kunnen werken.  

  

Randvoorwaarden 

Docenten vinden voldoende computers en programmatuur belangrijke condities. Af en toe 

komt het voor dat er te weinig pc‟s zijn, of dat er een internetstoring is. Dat wordt erg lastig 

gevonden. Leerlingen zouden laptops moeten krijgen. Dit punt verdient aandacht, aldus de 

docenten. Men vindt dat er voldoende software beschikbaar is, maar voor sommige domeinen 

zou specifieke software aangeschaft moeten worden, dat is kostbaar. 

Verder is dagelijkse ondersteuning bij het oplossen van problemen noodzakelijk. In praktijk 

kunnen docenten dit zelf of met hulp van collega‟s wel oplossen. Er is voldoende kennis in 

huis. Leerlingen pikken het ook snel op.  

Meer tijd is van belang voor een goede invoering van de ELO. Sommige docenten zouden 

meer tijd willen hebben om de ELO goed op te zetten, voor de voorbereidingen die nodig zijn 

om leerlingen ermee te kunnen laten werken. Anderen hebben vooral meer tijd nodig voor het 

geven van feedback op ingeleverd werk van leerlingen. Docenten geven aan dat rekening 

gehouden moet worden met de spankracht van docenten. 

 

Mate van implementatie 

Docenten vinden het moeilijk om de mate van implementatie aan te geven. Men zegt er niet 

veel zicht op te hebben. Het kan verschillen per domein, sommige docenten zijn veel met ict 

bezig, andere hebben er minder behoefte aan. Van een vaste ingebedde werkwijze is volgens 

de geïnterviewden in ieder geval nog geen sprake.  

 

Effecten op docenten 

Docenten werken als onderdeel van de nieuwe onderwijsvisie in domeinen. De tevredenheid 

met de ELO komt voort uit de visie op de onderwijsvernieuwing en de nieuwbouw. 

De meeste docenten zijn positief over het werken met de ELO, maar de mate van ervaring 

ermee is per docent verschillend. Men ziet voordelen in de overzichtelijkheid. De docent kan 

zien welke leerlingen een opdracht nog niet hebben ingeleverd en er raakt niets kwijt. 

Docenten kunnen het leerproces van leerlingen beter volgen, en leerlingen op ieder moment 

coachen. Leerlingen weten wanneer een opdracht ingeleverd moet zijn, de precieze instructies 

zijn altijd bekend. Ook is het een voordeel dat docenten het nakijkwerk overal kunnen doen 

omdat het op hun laptop staat.  

Een nadeel is dat het veel tijd kost. Feedback geven en begeleiden is uitgebreider, 

commentaar moet de docent specifieker aangeven, waar op papier een uitroepteken of 

onderstreping volstond. Maar daardoor is de beoordeling transparanter. Docenten worden ook 

meer op hun commentaar aangesproken.  

Een enkele docent noemt de manier van werken in essentie niet anders. 
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Effecten op de leerlingen 

Voordelen zijn dat leerlingen het vaak leuk vinden om met ict te kunnen werken, dat ze vanuit 

thuis hun opdrachten in kunnen leveren en de werkstukken makkelijk terugvinden in hun 

opgebouwde portfolio. De leerlingen hebben geen instructie vooraf nodig en leveren de 

werkstukken steeds in gedeeltes in, waarbij ze tussentijds commentaar kunnen verwerken. 

Uiteindelijk moeten alle digitale mappen gevuld zijn, leerlingen kunnen niets vergeten. 

Leerlingen gaan beter plannen en houden zich aan de deadlines. Een belangrijk voordeel is dat 

meer maatwerk mogelijk is. 

 

Nadelen zijn dat het wellicht minder geschikt is voor de minder zelfstandige leerlingen. Ook 

moeten werkmethodes afgewisseld worden en de vormgeving moet aansluiten bij de 

belevingswereld van de leerling en niet te saai zijn. Ook is het een nadeel dat leerlingen thuis 

over een goede internetaansluiting moeten beschikken. Daarnaast moet de manier van werken 

aansluiten bij de leerlingen, dat is een must. Docenten vermoeden dat leerlingen beter te 

motiveren zijn als ze met Hyves, Facebook e.d. kunnen werken, dan met de ELO.  

 

Effecten op de school 

De school is voortdurend vernieuwend bezig, en dat is niet veranderd. Docenten zien wel 

meer samenwerking op de school. Problemen met de ELO worden vaak samenwerkend 

opgelost. Punt is wel dat het project vooral effect heeft op de samenwerking van docenten die 

met ict willen werken. Doorwerking naar docenten die er niet mee werken, moet nog meer 

aandacht krijgen. 

 

De school probeert steeds met vernieuwingen mee te gaan. Iedereen moet op de hoogte zijn 

en meedoen met het ontwikkelen van de onderwijsvisie. Vooral de infrastructuur is bepalend 

voor de invoer van de vernieuwing en er moet voldoende software zijn. Dat kan beter, aldus 

een docent. 

 

5.7.2 Schoolspecifieke topics 

 

Zijn docenten tevreden over de ELO van de school en welke aspecten ervaren zij als positief 

en faciliterend en welke problemen ervaren zij met de ELO? 

De meeste docenten zijn positief over het werken met de ELO. Men vindt het vooral prettig 

dat er een goed overzicht is van ingeleverde opdrachten van de leerlingen. Ook kunnen 

leerlingen beter gecoacht worden. De leerlingen vinden het ook overzichtelijker, ze weten 

beter wat er van hen verwacht wordt. Een opbrengst is ook dat docenten duidelijker feedback 

geven op de ELO, dan voorheen op papier. Daarmee is de feedback ook meteen meer 

transparant. Voor de docenten betekent dat wel dat ze er meer tijd in moeten steken, wat als 

nadeel wordt benoemd.  

Een enkele docent noemt de manier van werken in essentie niet anders. 

 

In het algemeen staan docenten dus positief tegenover het werken met de ELO. Ze zijn er 

tevreden over, al zou de gebruiksvriendelijkheid beter kunnen. Men vindt uitbreiding van het 

ELO-gebruik wenselijk, en daarbij wordt een balans tussen verschillende werkvormen 

belangrijk gevonden. Digitaal werken moet afgewisseld worden met andere werkvormen. 

Voor de meeste lesstof is de ELO goed te gebruiken, daarin worden weinig beperkingen 

gezien. Alleen bij creatieve vakken lijkt de ELO minder goed toepasbaar.  

De leerlingen vinden het leuk, al klagen ze weleens dat Fronter onoverzichtelijk en saai is.  

Volgens sommige docenten is de ELO het meest geschikt voor leerlingen die goed zelfstandig 

kunnen werken, plannen en discipline hebben, en minder voor leerlingen die meer begeleiding 
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nodig hebben. Volgens andere docenten is de ELO even geschikt voor de leerlingen als meer 

traditionele werkvormen. Een belangrijk voordeel van het gebruik van de ELO in het project 

is dat het meestal om groepsopdrachten gaat. Leerlingkenmerken maken daarom weinig uit, 

belangrijker is dat ze goed kunnen samenwerken. 

 

5.7.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 

 
Om het onderwijs op deze school verder te kunnen ontwikkelen moet de schoolleiding in de 

ogen van de docenten vooral faciliteren, geld en tijd beschikbaar stellen, voor scholing, voor 

onderwijsontwikkeling, voor hardware, voor lesmateriaal, aldus de docenten. Verder moet de 

schoolleiding niet alleen professionalisering faciliteren, maar ook stimuleren en zorgen voor 

scholing „op het juiste moment‟. Scholing is weinig effectief als je er niet meteen in de 

praktijk mee aan de slag kan. Ook het inschakelen van externe deskundigen bevordert een 

succesvolle ontwikkeling en invoering van onderwijsvernieuwingen aldus de docenten. 

Verder benadrukt men het belang van interactie tussen schoolleiding en de werkvloer, de 

schoolleiding moet de vinger aan de pols houden en niet alleen luisteren maar ook wat doen 

met de signalen die van de werkvloer komen. Docenten moeten worden betrokken bij de 

ontwikkeling van missie en visie en medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de vertaling 

daarvan naar het onderwijs.  

Verder werkt het bevorderlijk wanneer de schoolleiding beleid maakt, ook voor de langere 

termijn, dat beleid vastlegt en bewaakt, zorgt voor tussentijdse evaluatie en bijstelling, en niet 

teveel tegelijk wil; docenten moeten de tijd krijgen om hun onderwijs te vernieuwen.  

 

De docenten benadrukken dat de docententeams zelf ook tijd moeten willen investeren in 

onderwijsvernieuwing. Ook benadrukken zij het belang van een actievere rol van de docenten, 

als gesprekspartner van het management: ‘docenten moeten meer tegenwicht bieden aan het 

management als het gaat om onderwijskundige beslissingen’. Docenten moeten meer initiatief 

nemen, niet alleen willen, maar ook doen, durven experimenteren, het niet erg vinden gebruik 

te maken van de expertise van leerlingen. En hun professionaliteit bijhouden en verder 

ontwikkelen, door bijscholing, door leren van anderen binnen en buiten de school, door 

intervisie, door vaktijdschriften te lezen.  

 

 

5.8 Het Stedelijk Lyceum Enschede; ouderaccounts 

 

5.8.1 Schoolplaatje  

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

In het Stedelijk Lyceum is de ELO Studiewijzer Plus ingevoerd, waarmee leerlingen 

zelfstandiger kunnen werken en gebruik kunnen maken van een studieplanner. Voor het 

project LMME is een ouderaccount in gebruik genomen, waardoor ouders in staat worden 

gesteld de studieresultaten en absentiegegevens van hun kinderen via de ELO te volgen en 

ook de globale planning van schoolse activiteiten zoals het rooster, de mededelingenmonitor 

en de studieplanner. 

 

Het project is topdown ingevoerd door de directie en het ELO-team. Docenten ervaren veel 

druk vanuit de leiding om met de studiewijzer en het ouderaccount te gaan werken.  
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Invoering vond plaats in het kader van de onderwijsvernieuwing, waar de school al zo‟n zes 

jaar mee bezig is. De onderwijsvernieuwing, waarbij leerlingen meer zelfstandig moeten leren 

met behulp van ict, de ELO en studiewijzers, is ook bepalend geweest bij de inrichting van 

een nieuw schoolgebouw. Hierbij is voorzien in grote lokalen waarin twaalf computers staan. 

In deze lokalen werken 60-70 leerlingen tegelijkertijd zelfstandig, onder begeleiding van twee 

docenten en een onderwijsassistent. Aanvankelijk werd gewerkt met studieplanners op papier. 

Het gebruik van Studiewijzer Plus is vier jaar geleden met experimenten gestart en 

geëvalueerd. Er was veel kritiek, maar het is desondanks schoolbreed ingevoerd.  

 

De invoering was een geleidelijk proces. Informatie vanuit de leiding werd eerst op papier 

gegeven. Daarna werd informatie via e-mail verspreid, zodat docenten konden wennen aan 

het gebruik van de computer voor dit doel. De volgende stap was de inzet van Studiewijzer 

Plus voor informatieverspreiding en geleidelijk ook voor andere doelen, zoals de 

studieplanners. De digitale studieplanners zijn eerst in de brugklas ingevoerd, inmiddels is het 

gebruik van de studieplanners verplicht voor alle vakken, schoolbreed. 

 

De schoolleiding heeft faciliteiten gecreëerd. De lokalen zijn voorzien van ict-faciliteiten.  

Voor de begeleiding van de invoering van Studiewijzer Plus heeft een aantal docenten ict-

uren gekregen; zij zijn de trekkers voor de invoering en ondersteunen hun collega‟s. 

Daarnaast is voorzien in scholing voor docenten, vooraf en tijdens de invoering van 

Studiewijzer Plus.  

 

Ervaringen en aanpak docenten 

De top-down aanpak heeft een negatief effect gehad op het draagvlak bij docenten. Een kleine 

groep werkt er veel mee, voornamelijk wanneer het goed past bij de werkwijze van de docent 

en de inhoud van het vak dat zij doceren. Vooral oudere docenten hebben weerstand, maar 

ook wel jonge docenten. Men vindt dat het ELO-team te weinig luistert naar docenten. 

Sommige docenten hebben bedenkingen tegen het zelfstandig werken van leerlingen. Lastig is 

ook dat veel veranderingen gelijktijdig plaatsvinden (nieuw schoolgebouw met grote lokalen, 

leerlingen moeten zelfstandig werken met ict, invoering ELO en studieplanners).  

Het is de bedoeling dat docenten hun eigen digitale leermateriaal verzamelen en ontwerpen. 

Docenten krijgen er wel tijd voor, maar niet voldoende. Bovendien ervaren zij het zelf 

ontwikkelen van leermateriaal als dubbel werk, omdat geschikt materiaal ook tegen betaling 

bij uitgevers gehaald kan worden. Een nadeel is verder dat planners flexibiliteit lastig maken. 

Bijvoorbeeld bij het uitvallen van lessen is het een probleem dat de studieplanner niet meer de 

juiste informatie aangeeft. Het vraagt veel discipline om dit steeds bij te stellen en up-to-date 

te houden.  

Daarnaast is een probleem dat het invoeren van de leerling-gegevens voor de ouderaccounts 

consequent en tijdig moet gebeuren. Als niet alle docenten meewerken, werkt het systeem niet 

goed. Ouders of leerlingen kunnen dan niet adequaat reageren bij tegenvallende 

studieresultaten.  

 

Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing, betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalisering van docenten en randvoorwaarden.  

 

Innovatiestrategisch 

Er is niet bij alle docenten voldoende draagvlak voor de invoering van de vernieuwing. Voor 

het creëren van draagvlak is de motivatie van docenten een belangrijk punt. De directie had 
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het nut en de noodzaak van zelfstandig werken van leerlingen en het werken met de ELO 

eerder en beter aan moeten tonen, aldus de docenten. Niet alle docenten zien er de voordelen 

van en zij verzetten zich tegen deze vernieuwing. Daarbij mist men ook een dragende figuur.  

Een ander punt is dat er teveel veranderingen ineens doorgevoerd worden. Docenten ervaren 

dat als een zware belasting. Verder geven docenten aan dat de aanpak van de invoering beter 

gestructureerd zou moeten worden, door goede afspraken te maken met het team, 

bijvoorbeeld met betrekking tot de gebruikte methode en software.  

 

Professionalisering 

Docenten menen dat er onvoldoende ondersteuning beschikbaar is bij het werken met 

Studiewijzer Plus. Er zijn geen vaste ict-mensen op locatie, voor ondersteuning moet de help-

desk gebeld worden. Docenten worden wel ondersteund door collega-docenten die als 

trekkers fungeren, en kunnen ook gebruik maken van kennis van leerlingen. Veel docenten 

ervaren dat als positief. Daarnaast is scholing een belangrijk punt. Docenten vinden dat die 

beter moet aansluiten en goed getimed moet worden. Iedereen heeft wel een cursus 

Studiewijzer Plus gevolgd, maar velen haken nadien toch weer af. Opgemerkt wordt dat 

docenten goede instructies moeten krijgen en een beetje aan de hand meegenomen moeten 

worden. Verder wordt gesignaleerd dat de scholing verbetert; volgend jaar zijn er voor alle 

docenten een aantal studiemiddagen gepland waarbij docenten ook zelf onderwerpen kunnen 

inbrengen.  

 

Randvoorwaarden 

Docenten vinden het belangrijk dat er voldoende tijd beschikbaar wordt gesteld om de 

vernieuwing tot een succes te maken. Via het taakrooster is wel tijd vrijgemaakt, maar het is 

te vrijblijvend. Docenten worden geacht zelf studiemateriaal te ontwikkelen, wat zeer 

tijdrovend is. Sommige docenten zouden liever digitaal leermateriaal van uitgevers inkopen. 

Men is verdeeld over de faciliteiten. Sommige docenten vinden dat er voldoende computers 

zijn. Anderen vinden dat er te weinig zijn, dat er teveel computers storing hebben, of dat het 

systeem vaak vastloopt. Docenten hebben ook bezwaren tegen de opstelling van een relatief 

beperkt aantal computers in de lokalen. Dit maakt het moeilijker om leerlingen er serieus mee 

aan de gang te krijgen en overzicht te houden over waar ze mee bezig zijn. Sommige docenten 

zouden liever in aparte computerlokalen werken. 

Men vindt de ELO niet voldoende gebruikersvriendelijk. Het ELO-team moet volgens de 

docenten beter naar de gebruikers luisteren, zodat zij aan kunnen geven hoe ze ermee willen 

werken. Men ziet daar overigens wel verbetering in komen. 

 

Mate van implementatie 

Docenten zijn verdeeld in hun oordeel over de mate van adoptie van de onderwijsvernieuwing 

op deze school (20-90%). Het draagvlak lijkt ook verschillend te zijn voor onderbouw (90%) 

en bovenbouw (minimaal), en er zijn verschillen tussen de vakken. 

Vanuit de leiding is gebruik van de studieplanners verplicht gesteld, het is de bedoeling dat 

alle docenten ermee werken, schoolbreed op alle locaties.  

Men vindt het werken met Studiewijzer Plus nog niet echt geïnstitutionaliseerd, op z‟n hoogst 

zo‟n 30-40%, en in de onderbouw meer dan in de bovenbouw. Het wordt wel langzamerhand 

meer. Alle vakken zetten hun planning in de studiewijzer, maar sommige docenten laten dit 

nog door de administratie invoeren. Men denkt dat er ook te weinig pc‟s zijn om de 

werkwijze schoolbreed in te voeren.  
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Effecten op docenten 

Sommige docenten ervaren het als een nadeel dat er minder ruimte is voor klassikale 

instructie in de grote werklokalen. Docenten moeten meer een mix vinden, meer de leerlingen 

individueel en in groepjes coachen. Voordeel is dat de kwaliteit van de lessen beter kan 

worden, omdat docenten nu geen lessen meer kunnen „afdraaien‟ maar zich ook bezig moeten 

houden met hoe leerlingen problemen oplossen. Toch signaleert men ook dat de meeste 

docenten niet echt anders zijn gaan werken, vooral in de bovenbouw. In de onderbouw is het 

zelfstandig werken van leerlingen meer ingevoerd.  

Het grote aantal leerlingen dat aan allerlei verschillende opdrachten werkt in één grote ruimte, 

vinden sommige docenten een nadeel. Men vindt dit onoverzichtelijk en het zou onrust 

veroorzaken. De meer gestructureerde planning wordt een voordeel gevonden, maar het heeft 

ook nadelen wanneer bijvoorbeeld een docent uitvalt. 

De communicatie is door het systeem verbeterd. Ouders en leerlingen kunnen cijfers zien en 

de weektaak volgen. Ook bijzondere gebeurtenissen kunnen via de ELO worden 

gecommuniceerd: „Niemand kan zeggen dat iets niet bekend is‟.  

 

Effecten op de leerlingen 

Leerlingen moeten wennen aan de zelfstandiger manier van werken. Meer gemotiveerde 

leerlingen zullen er meer voordeel van hebben, omdat zij er meer gebruik van maken. Vooral 

de afwisseling is een voordeel, kinderen kunnen meerdere werkvormen gebruiken en 

zelfstandig werken. Docenten signaleren dat leerlingen er snel aan wennen en dat ze het leuk 

vinden. Het blijft maatwerk; docenten denken soms dat kinderen teveel achter de computer 

belanden. Als nadeel wordt genoemd dat er meer onrust is: „kinderen zijn gebaat bij rust en 

duidelijke instructie‟. Onrust door het zelfstandig werken is met name problematisch in het 

vmbo. Havo- en vwo-scholieren lijken er beter mee om te kunnen gaan.  

 

Soms is er twijfel of het werken met Studiewijzer Plus in de onderbouw zinvol is, omdat de 

faciliteiten niet voldoende zijn (te weinig computers in de lokalen), en leerlingen er thuis niet 

mee werken omdat de onderbouw huiswerkarm gehouden wordt. Voor leerlingen in de 

bovenbouw leeft deze manier van werken nog niet zo, omdat de invoering is gestart in de 

onderbouw. 

 

De ouderaccounts worden vooral in de onderbouw goed gebruikt. Ouders nemen de 

verantwoordelijkheid en maken goed gebruik van de mogelijkheid om absentie en resultaten 

van hun kinderen te volgen. Afdelingsplanners kunnen ouders ook inzien, en veel leerlingen 

vinden het prettig om die samen met hun ouders te bekijken. In de bovenbouw ligt dat weer 

wat anders, omdat de leerlingen dan wat ouder zijn en zich meer gaan losmaken van hun 

ouders. 

 

Effecten op de school 

Over de effecten op de school is men overwegend positief. Voordeel voor de school is dat de 

verantwoordelijkheid meer gedeeld kan worden met de ouders. Het systeem dwingt ouders 

meer betrokken te zijn bij de studie van hun kind. Verder is er meer samenwerking ontstaan 

tussen docenten onderling. Meer gevorderde docenten ondersteunen collega‟s. Men werkt nu 

ook meer samen in afdelingen (per klas) dan in vaksecties. Daardoor is het makkelijker om 

vakoverstijgend te werken. Er is een toename van ict-gebruik.  

Als kritiekpunt wordt wel aangegeven dat de vernieuwing te snel is ingevoerd. Docenten 

moesten te snel wennen aan een andere manier van lesgeven. De schoolleiding heeft dit 

onderschat. Daarnaast is volgens een aantal docenten aan de belangrijkste condities voor een 
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goede invoering van de vernieuwing onvoldoende voldaan, namelijk voldoende scholing en 

goede pc‟s.  

 

5.8.2 Schoolspecifieke topics 

 

Is er draagvlak bij de docenten voor het bijhouden van de leerresultaten van leerlingen en het 

communiceren met de ouders via de ELO? Draagt het inzetten van Studiewijzer Plus ertoe bij 

dat docenten beter gaan plannen? 

 

In het algemeen zijn docenten tevreden over het gebruik van Studiewijzer Plus. Men is van 

mening dat leerlingen er goed mee kunnen werken, het ook nuttig vinden en er graag gebruik 

van maken. De docenten verschillen in hun inschatting van het draagvlak onder docenten, 

globaal schat men in dat ongeveer de helft van de docenten de vernieuwing ondersteunt. In de 

onderbouw is meer draagvlak dan in de bovenbouw. Men vindt dat de leiding hier meer 

aandacht aan had moeten besteden door de voordelen van zelfstandig werken van leerlingen 

en het gebruik maken van de ELO beter voor het voetlicht te brengen. Het draagvlak voor het 

gebruik van de ELO kan verder verbeterd worden door meer overleg tussen het ELO-team en 

docenten. Wanneer meer wordt gedaan met de ervaringen van de docenten die met de ELO 

werken, kan deze gebruikersvriendelijker worden gemaakt. Met als gevolg dat docenten er 

meer en makkelijker gebruik van kunnen gaan maken en meer gemotiveerd raken om hun 

planningen ook daadwerkelijk in te voeren. Men signaleert dat de gebruikersvriendelijkheid 

wel steeds beter wordt, en ook dat collega‟s er steeds meer in mee gaan, al zijn het veel 

ontwikkelingen in korte tijd. 

 

Het werken met afdelingsplanners en vakplanners en het beschikbaar maken van deze 

gegevens voor ouders is aanvankelijk het meest aangeslagen in de onderbouw. In de 

brugklassen is de meeste ervaring opgebouwd met de digitale beschikbaarheid van planners 

en Magister, in de andere klassen moet het nog meer op gang komen. In het algemeen 

verloopt het invullen van de planners en studieresultaten goed, hoewel sommige docenten niet 

of erg laat hun gegevens invullen. Sommige docenten vinden de invoering op de ELO lastig, 

en laten hun gegevens door de administratie in het systeem zetten. Ook wordt soms nog met 

papieren planners gewerkt, omdat er te weinig pc‟s voorhanden zijn. 

Het systeem werkt het beste als alle gegevens consequent en tijdig worden ingevoerd. Alleen 

dan is het voor leerlingen en ouders zinvol en kunnen ze er adequaat op reageren. Het werken 

met planners wordt wel prettig gevonden, en men vindt dat de planning er ook beter door 

geworden is. Lastig is wel dat het werken op deze manier weinig flexibel is, bijvoorbeeld bij 

onvoorziene uitval van lessen.  

 

Docenten noemen het een belangrijk voordeel dat de verantwoordelijkheid van de school en 

de docenten nu meer gedeeld kan worden met de ouders. Ouders kunnen de planning volgen, 

weektaken, absentie en resultaten van hun kinderen inzien. Docenten van brugklasleerlingen 

signaleren dat ouders goed gebruik maken van de ouderaccounts en de leerlingen nu beter 

volgen en in de gaten houden. Leerlingen worden daardoor beter “bij de les gehouden”.  

 

Docenten ervaren het als een goed communicatiemiddel. Een enkele docent merkt op dat het 

gebruik door de ouders toch wat tegenvalt. Met het gebruikersvriendelijker worden van het 

programma lijkt dit te verbeteren. Verder wordt benadrukt dat persoonlijk contact met de 

ouders belangrijk blijft.  

 



54 
 

5.8.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 

 

Het meest genoemde advies op deze school is dat de schoolleiding beter zou moeten luisteren 

naar docenten, wat hun ervaringen zijn met de nieuwe werkwijze en naar hun 

verbetersuggesties. Niet alles kan en hoeft „met ict‟ geleerd te worden; ook andere werk- en 

instructievormen moeten mogelijk blijven. Men pleit ook hier voor maatwerk; docenten 

moeten in de gelegenheid blijven les te geven op manieren waar zij sterk in zijn, dat kan soms 

ook klassikaal zijn. Ook verwachten de docenten van de schoolleiding dat die tijd beschikbaar 

stelt voor het concretiseren en uitwerken van de nieuwe werkwijze, voor onderling overleg en 

afstemming, en de docenten daarbij stimuleert en ondersteunt, ook door het aanbieden of zelfs 

verplicht stellen van professionalisering.  

 

Dat het management beter moet luisteren naar „de werkvloer‟ veronderstelt ook –stellen de 

docenten- dat de docenten zich zelf nadrukkelijker als gesprekspartner opstellen, en dat zij 

open staan voor de vernieuwing. Het is belangrijk dat zij de nieuwe werkwijzen gaan 

uitproberen en zo al doende leren, ook door tegelijkertijd kritisch te kijken naar wat werkt en 

wat niet en hoe dat verbeterd kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat de docenten 

deelnemen aan professionalisering en hun ict-competenties vergroten. Samenwerken, 

onderlinge uitwisseling, kennis delen, en elkaar motiveren zijn daarvoor essentieel, aldus de 

docenten.  

 

 

5.9 Zuyderzeecollege Emmeloord; Transformatie van het primaire proces in het vmbo 

met behulp van een ELO en laptops 

 

5.9.1 Schoolplaatje  

 

Concrete aanpak van de vernieuwing, aansturing van het vernieuwingsproces 

De inzet van ict in het leerproces is al zes jaar geleden in het schoolbeleidsplan opgenomen.  

Het idee om lesmateriaal aan te bieden via de ELO met behulp van laptops is bij de Ict-

leerroute, klas 3 vmbo bb-kb ontstaan. Men signaleerde motivationele problemen bij de 

leerlingen in het vmbo.  

Docenten wilden graag betekenisvol onderwijs ontwikkelen, en daarbij gebruik maken van de 

toekomstige beroepsomgeving van de leerlingen. Ook streefde men naar vakkenintegratie, een 

duidelijke samenhang en samenwerking met de algemeen vormende vakken, om zo het 

onderwijs voor leerlingen en collega‟s betekenisvoller en aantrekkelijker te maken. Docenten 

van de Ict-route waren enthousiast over de aanpak.  

 

Het succes van de invoering van een ander onderwijsconcept in combinatie met de laptop bij 

de nieuwe leerroute ict was concreet de aanleiding om de ELO ook bij andere leerroutes 

binnen het vmbo en het havo/vwo te introduceren. Er is gestart in klas 3 en 4 vmbo. Inmiddels 

volgt vmbo leerjaar 1 en ook de havo/vwo.  

 

Verbreding naar andere opleidingen en naar de andere locatie bleek lastig. De collega‟s daar 

hadden het niet zien groeien. De bottom-up aanpak werkt in veel gevallen sneller dan 

andersom. Collega‟s zien het enthousiasme en je leert van elkaar. De schoolleiding heeft een 
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belangrijke rol gespeeld om alle docenten mee te krijgen in het proces. Er is geïnvesteerd in 

professionaliseringsactiviteiten en de Ict-infrastructuur.  

 

Binnen het vmbo hebben alle leerlingen een laptop en de ontwikkeling van materiaal is nu 

wel top-down geregeld. Er mogen geen boeken meer aangeschaft worden voor de leerlingen, 

het leermateriaal wordt aangeboden via de ELO. Vanuit school is er wel ruimte voor eigen 

invulling, docenten konden zelf nadenken over de manier waarop ze de lesstof wilden 

aanbieden. Een nadeel is wel dat het maken van materiaal voor de ELO veel werk is. Vanuit 

de directie was daar wel oog voor; er wordt tijd voor vrijgemaakt, en de inspanningen worden 

duidelijk gewaardeerd. Voor het digitale lesmateriaal wordt ook aansluiting gezocht bij het 

OVC (Onderwijs Vernieuwings Coöperatie). Aanvankelijk was maar beperkt lesmateriaal 

aanwezig, maar er komt steeds meer beschikbaar. Er komen in toenemende mate ook andere 

platforms waar content te halen is. Een belangrijke ontwikkeling in het vo-veld is de start van 

de verzamelbank www.vo-content.nl. Doel van deze databank is het ontsluiten van digitaal 

leermateriaal en dit beschikbaar stellen voor de vo-scholen.  

 

Er is voor gekozen om leerlingen een eigen laptop te geven, in verband met het 

eigenaarsgevoel. De schoolleiding en de werkgroep ict hebben eerst zorg gedragen voor de 

randvoorwaarden (ict-infrastructuur, ELO, laptop).  

 

Ervaringen en aanpak docenten 

De schoolleiding en de werkgroep ict hebben het goed aangepakt door eerst de 

randvoorwaarden van infrastructuur (ELO, laptop) op te pakken. De strategie om aan te 

sluiten bij de Ict-leerroute heeft goed gewerkt. De inzet van sterke personen, een kleine groep 

docenten die enthousiast maar ook kritisch waren, was een belangrijke succesfactor. 

 

Het tempo is hoog. De beschikbaarheid van materiaal blijft een probleem. Docenten zijn 

lesgevers, maar nu wordt verwacht dat ze ook lesmakers zijn. Voor projecten speelt dit 

probleem minder, maar goede vakinhoudelijke content is nog onvoldoende voorhanden. 

Volgens de docenten zou dat vanuit de OVC ontwikkeld worden, maar wat tot nu toe is 

ontwikkeld, is voornamelijk op het vmbo gericht en hoeveel er beschikbaar is, verschilt erg 

per vak.  

Bij vakinhoudelijk materiaal is het lastig om het overzicht te bewaren over de 

lesprogramma‟s: of alles wel aan de orde wordt gesteld, vooral waar het ongestructureerd 

materiaal betreft. Ook is de het moeilijk om de kwaliteit van het materiaal te beoordelen. Er is 

meer tijd voor nodig om dat materiaal in een goede vorm op de ELO te krijgen, sommige 

docenten zijn van mening dat zij daar niet goed voor zijn toegerust en dat eigenlijk experts dat 

zouden moeten doen. 

 

De controle van het huiswerk vinden sommige docenten lastig. Beeldschermen langslopen is 

toch wat minder gemakkelijk dan schriften of werkboeken bekijken.  

Bij de practica zijn er eindeloos veel mogelijkheden (films/geluid), en leerlingen kunnen in 

eigen tempo werken. De docenten zijn er enthousiast over. Het bevordert ook de 

vakkenintegratie. 

 

Als nadeel wordt ook genoemd dat er vanuit de leiding geen vaste uitwisselingsmomenten 

zijn gepland, een onderschatting van het belang daarvan, stelt een van de geïnterviewden.  

 

http://www.vo-content.nl/
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Relevante condities 

Condities die de geïnterviewde docenten noemen als voorwaarde voor een succesvolle 

invoering van de onderwijsvernieuwing betreffen de gehanteerde innovatiestrategie, 

professionalisering van docenten en randvoorwaarden. We noemen ze en bespreken 

vervolgens de genoemde suggesties voor verbetering.  

 

Innovatiestrategisch 

Vernieuwingen moeten passen in de onderwijsvisie. 

Qua leiderschap is het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de werkvloer en dat 

problemen serieus worden genomen. 

 

Professionalisering 

Er is veel interne en externe bijscholing nodig; niet alleen technisch, maar ook 

onderwijskundig. 

Het is belangrijk om vooraf ondersteuning/expertise in huis te halen. Soms is die ook wel 

aanwezig binnen de school. Er moet ruimte en tijd zijn om de kennis verder te verspreiden. Er 

is behoefte aan hulp van mensen die net een stapje verder zijn. 

 

Randvoorwaarden 

Voorwaarde voor een succesvolle invoering is dat eerst de infrastructuur (draadloos netwerk, 

ELO, laptop) wordt opgepakt en dat zorg wordt gedragen voor een goed systeembeheer en 

goed ingerichte lokalen.  

Verder is het belangrijk om uitwisselmomenten te organiseren; je moet het samen doen, ook 

binnen de vakgroep, er is veel samenwerking en overleg nodig 

 

De schoolleiding moet uitwisseling organiseren en goed in de gaten houden waar zich 

problemen voordoen. Sommige collega‟s vonden de verandering eng. Vanuit de leiding moet 

dan gekeken worden wat er nodig is om iemand toch zover te krijgen. Bijvoorbeeld scholing, 

of begeleiding. Docenten moeten over de streep worden getrokken, door ze in te laten zien 

wat de meerwaarde is en wat je kunt realiseren Bij mensen die echt niet willen, is een andere 

actie nodig, meer druk op de ketel, aldus een geïnterviewde docent. 

Als succesfactor ziet men dat is aangesloten bij de opzet zoals in de pilot Ict-leerroute, waar 

gestart werd met een kleine groep enthousiaste docenten. Het is een groeiproces geweest. De 

inzet van enthousiaste maar ook kritische voortrekkers is belangrijk geweest.  

Vervolgens moest het draagvlak worden verbreed, naar andere opleidingen en naar de andere 

locatie. Dat verloopt lastiger omdat die collega‟s het proces niet hebben gevolgd en niet 

hebben gezien dat de vernieuwing motiverend is én werkt. Dat pleit er voor om meer 

studiemiddagen te organiseren waar docenten succeservaringen opdoen. Meer voorbeelden en 

uitwisseling, kijken hoe handig het is, het werk kan makkelijker en de lessen worden beter. 

De leiding heeft een belangrijke rol gespeeld om de docenten ook mee te krijgen in het 

proces. 

 

De ontwikkeling van materialen kost tijd. Mensen zijn daarvoor vrij geroosterd, en er zijn 

onderwijsassistenten ingezet om dat op te vangen. Dat is een goede aanpak gebleken. 

Het lesmateriaal moet binnen de taaktijd ontwikkeld worden, maar dat lukt in praktijk niet 

volledig. Er wordt wel naar oplossingen gezocht. Sommige docenten krijgen uitbreiding van 

werktijd, of er worden onderwijsassistenten ingezet om onderwijstaken over te nemen, maar 

dat veronderstelt wel dat er vervangend materiaal op de ELO beschikbaar is. De secties 

mogen zelf bepalen hoe ze het aanpakken. Het is belangrijk om als ontwikkelaar creatief te 

denken en de mogelijkheden optimaal te benutten: „Voor senioren is het lastiger, die zijn zo 
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gewend aan het boek, vaak scannen ze daar bijvoorbeeld informatie uit en dat is het dan’, 

aldus een van de geïnterviewden. 

 

Mate van implementatie 

De docenten vinden het lastig uitspraken te doen over de mate van adoptie, implementatie en 

institutionalisering. De schattingen variëren van 90% vmbo en 60% havo/vwo tot „iedereen 

staat er wel achter‟. Volledige inplementatie en institutionalisering worden wel beoogd (2013-

2014) maar zijn nog niet gerealiseerd. Het vmbo is vergevorderd met implementatie en 

institutionalisering, zo menen de geïnterviewde docenten.  

 

Effecten op docenten 

Het schrijven van eigen materiaal maakt dat docenten trots zijn op wat ze gemaakt hebben. Ze 

hebben er plezier in, ook in het overdragen van kennis hierover aan elkaar. Er is een veel 

intensievere samenwerking, echt samen het onderwijs maken. Meer transparantie, men 

reageert op elkaar en daardoor wordt de kwaliteit van het onderwijs beter. De tijdsinvestering 

is een nadeel, maar omdat je het materiaal vaker kunt gebruiken, wordt dat langzamerhand 

wel beter. Bovendien is er sprake van support vanuit de leiding.  

 

Werken met een ELO is makkelijk en het bespaart uiteindelijk tijd: „De investering is 

vergelijkbaar met de invoering van een nieuwe methode. Dat kost ook eerst wat meer tijd. 

Verder moet je wel erg vooruitdenken en plannen. Voordelen zijn het overzicht, verwijzen 

naar de studieplanner, inleveren makkelijker checken (controle en registratie).’ 

Het kost veel tijd, maar heeft als belangrijk voordeel dat docenten zich bewust worden van 

hun eigen manier van onderwijs geven en gaan nadenken over de didactiek. Maar dat lukt niet 

iedereen.  

 

Effecten op de leerlingen 

Het enthousiasme van docenten heeft ook uitwerking gehad op de leerlingen. Bij de overstap 

naar digitale leermiddelen zeiden leerlingen soms dat ze boeken prettiger vinden, prettiger te 

lezen. De nieuwe lessen vragen een actievere opstelling, meer zelf doen en de docenten 

hebben een meer ondersteunende rol. Het leerproces gaat hierdoor sneller. De leerlingen zijn 

het nu gewend, ze vinden het leuker en duiken dieper in de stof. Ict blijft natuurlijk een 

hulpmiddel. Je moet er creatief mee omgaan, en de verhoudingen moeten goed zijn. Dat 

leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken en eigen tijdstippen kunnen bepalen is een 

positieve ontwikkeling. Een voordeel is ook dat leerlingen hun boeken niet meer kunnen 

vergeten en dat ze alles beter op tijd inleveren. Studieontwijkend gedrag lukt niet meer omdat 

je als docent het studieverloop beter kunt checken. 

 

Maar ze zien ook nadelen: bijvoorbeeld de lange gewenningsperiode en de problemen die 

sommige leerlingen hebben om met meer vrijheid om te gaan. Als de docent een groepje 

helpt, is er geen zicht op de anderen. Voor 30-40% van de leerlingen is het heel geschikt, voor 

20% niet en de rest redt zich wel, aldus een van de docenten. Leerlingen moeten leren met 

afleiding en zelfstandigheid om te gaan. Voordeel is dat je maatwerk kunt leveren op 

leerlingniveau en daarmee leerlingen meer kan boeien. Verder zijn de mogelijkheden van de 

nieuwe media groot, ook voor het inbrengen van de actualiteit in het onderwijs. 

 

Effecten op de school 

Over de effecten op de school oordelen de docenten wisselend. Sommigen zien duidelijke 

uitstralingseffecten zoals door een van hen als volgt wordt verwoord: ‘De samenwerking en 

transparantie hebben effect op de school. Je gaat echt samen het onderwijs maken. Er zijn 
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geen eilandjes meer. Er wordt veel geëvalueerd, men is zich meer bewust van elkaars 

competenties. Je leert van elkaar’. „En : De vakgroepenstructuur is losgelaten, er wordt met 

kernteams gewerkt, waardoor docenten uit verschillende vakken verantwoordelijk zijn voor 

het onderwijs aan de betreffende groep leerlingen. Het proces loopt’. Als belangrijk voordeel 

van de nieuwe werkwijze noemt men ook dat er discussie ontstaat over goed onderwijs, zowel 

in de personeelskamer, als in gestructureerde overlegvormen (kernteams, vakgroepoverleg)‟. 

En dat „De computer helpt de drempels tussen de vakken te verlagen’.  

Ook signaleert men zeker positieve gevolgen voor andere vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld 

de invoering van een digitaal portfolio: „Dat wordt nu ook zelf gemaakt. Je ontdekt dat je het 

helemaal naar eigen hand kunt zetten. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden‟. 

Een ander vindt de effecten op schoolniveau vooralsnog beperkt: „Materiaal wordt 

uitgewisseld en gedeeld en men is enthousiaster voor ict-gebruik. Maar er is geen sprake van 

enthousiasme voor onderwijsvernieuwing‟, aldus deze docent. 

 

5.9.2 Schoolspecifieke topics 

 

 Wat is de ideale verhouding tussen ict-ondersteund zelfstandig werken versus onderwijs 

via andere modaliteiten? 

 Is de ELO voor verschillende schooltypen, typen leerlingen en vakgebieden even goed te 

gebruiken? Zijn er redenen waarom specifieke leerstof minder goed op een ELO past? 

 Welke problemen ondervinden leerlingen en docenten met het digitale materiaal? 

 Welke nieuwe mogelijkheden zien leerlingen en docenten met het digitale materiaal? 

 

De ideale verhouding tussen ict-ondersteund zelfstandig werken versus onderwijs via andere 

modaliteiten 

Alle docenten zijn van mening dat er grenzen zijn aan de tijd die leerlingen achter de 

computer kunnen werken en dat een afwisseling tussen digitaal werken en andere 

werkvormen wenselijk is; „half om half’, ‘40% digitaal‟. Tijdens klassikale instructie is het 

ook belangrijk de computers uit te zetten, om te zorgen dat zowel de leerlingen als de 

docenten zich kunnen concentreren op de (overdracht van de) lesstof. 

 

Bruikbaarheid voor verschillende typen leerlingen 

Over de bruikbaarheid voor verschillende typen leerlingen lopen de meningen uiteen (zie ook 

de paragraaf effecten op de leerlingen). In het algemeen ziet men dat de leerlingen er prettig 

mee werken. Sommige docenten zijn van mening dat werken met de ELO in principe geschikt 

is voor alle soorten leerlingen: „het gaat meer om de vraag of en hoe je materiaal maakt dat 

voor alle leerlingen geschikt is. En of je begeleiding kunt bieden die is afgestemd op wat de 

leerling nodig heeft’. 

Andere docenten zien dat werken met de ELO niet zo geschikt is voor leerlingen met weinig 

zelfdiscipline, die snel afgeleid zijn en de vrijheid niet aankunnen: „Kinderen met lage 

concentratie raken snel de aandacht kwijt, maar dat is hetzelfde als bij lappen tekst. 

Klassikaal onderwijs houdt de aandacht beter vast. Maar leerlingen moeten dat ook 

ontdekken, ermee om leren gaan en willen luisteren. Als docent moet je erop kunnen 

vertrouwen en afspraken maken. Verschillen tussen leerlingen daarin staan los van leerjaar 

of schoolniveau’. 

En een ander vindt dat de laptop veel van leerlingen vraagt. Zelfinitiatief, plannen en 

overzicht houden, sommige leerlingen vinden dat moeilijk. Leerlingen met 

structuurproblemen weten soms dingen niet te vinden. Leerlingen moeten eigen initiatieven 

kunnen en willen nemen; passieve leerlingen willen liever klassikaal onderwijs 
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Bruikbaarheid voor verschillende schooltypen 

Werken met de ELO voor havo/vwo-leerlingen zou ook prima gaan, aldus een van de 

docenten. Maar deze leerlingen kunnen de boeken meer aan, de behoefte aan visualisaties enz. 

is misschien minder groot. Er is echt maatwerk nodig om het voor alle leerlingen goed te 

krijgen, maar de grote lijnen kunnen hetzelfde zijn. 

 

Bruikbaarheid voor verschillende vakgebieden 

Een van de docenten is van mening dat de aanpak voor alle vakken geschikt is: „Het wordt op 

deze school voor alle typen lesstof gebruikt. Het is niet gebonden aan vakgebied. In het begin 

werden daar wel vragen over gesteld, maar nu is iedereen eraan gewend en levert het geen 

problemen op. Zelfs CKV werkt ermee. Leerlingen vinden het prettig. Het is 

herkenbaar/bekend‟. 

 

Bruikbaarheid voor verschillende typen lesstof 

Over de bruikbaarheid van deze werkwijze voor verschillende typen lesstof oordelen de 

geïnterviewde docenten genuanceerd. Men vindt deze werkwijze vooral geschikt voor 

projectonderwijs. Meer gericht op toepassen van kennis, ze leren waar de kennis voor nodig 

is. Projecten geven de stof betekenis, werken met ict kan beter aansluiten op leerlingen en de 

actualiteit. Mogelijkheden voor verrijkingsstof zijn groot, leerlingen kunnen eigen interesses 

volgen, er is veel vrijheid. De ELO is ook handig voor onderzoek en verslag. 

 

Minder geschikt vindt men de ELO voor het overdragen van de vakinhoud. Daar is te weinig 

content voorhanden en er zijn wel goede boeken voor. Hoe ingewikkelder en theoretischer de 

lesstof, des te groter de behoefte aan een naslagwerk is. Ook lezen is vaak makkelijker op 

papier. De basisstof gaat het beste klassikaal met het boek. Wel kan ict bij alle vakken een 

positieve bijdrage leveren aan de verwerking van lesstof. Vooral de simulaties zijn erg 

verhelderend. 

Een van de docenten is bang dat de inzet van ict er toe leidt dat leerlingen vooral training en 

oefening krijgen en zo geen inzicht verwerven, daarvoor is de wisselwerking tussen leerlingen 

en docent noodzakelijk, ze bewust laten worden, communiceren. Meer open opdrachten en 

schrijfopdrachten gaan ook niet goed op de laptop, aldus deze docent. 

 

Problemen met het digitale materiaal 

Grosso modo zijn vmbo-docenten positiever dan havo/vwo-docenten; onderbouwdocenten 

positiever dan bovenbouwdocenten en tweedegraads docenten positiever dan eerstegraads 

docenten. Problemen die men signaleert, betreffen het ontbreken van goede vakinhoudelijke 

content. En de vraag of het echt helemaal zonder boeken zou moeten. En ten slotte vraagt een 

van de docenten zich af wat de gezondheidsrisico‟s zijn van langdurig werken met de laptop.  

 

Nieuwe mogelijkheden met het digitale materiaal 

De interactie tussen leerlingen en docenten loopt goed via forum of mail. Ook biedt de ELO 

goede mogelijkheden voor het werken met leerplanners en gesloten opdrachten.  

 

5.9.3 Hoe verder? 

 

Wat zouden de schoolleiding, respectievelijk de docenten moeten doen om het onderwijs op 

deze school verder te kunnen ontwikkelen? 

 

Opvallend op deze school is dat veel respondenten het belang van de continuïteit van het 

proces benadrukken. In veel aanbevelingen wordt benadrukt dat deze onderwijsvernieuwing 
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een proces is van lange adem en dat zowel de schoolleiding als de docenten „door moeten 

blijven gaan met ….‟ 

 

Om het onderwijs verder te kunnen ontwikkelen moet de schoolleiding vasthouden aan het 

huidige beleid, zorgen voor continuïteit, niet te veel en te snel willen, tijd blijven geven om 

materiaal te ontwikkelen en bij te stellen en om te blijven professionaliseren. De schoolleiding 

moet zich bewust zijn van de grote impact die de nieuwe manier van werken heeft op de 

docenten. Net als op de andere scholen vragen de docenten om tijd, tijd om materiaal te 

ontwikkelen, te evalueren en bij te stellen, en tijd voor onderlinge afstemming, binnen teams, 

tussen onder- en bovenbouw, tussen voorlopers en volgers. Gepleit wordt ook voor een betere 

inroostering van die tijd, dat ontwikkeltijd aaneengesloten wordt geroosterd en niet moet 

plaatsvinden in „losse uurtjes tussendoor‟.  

Over de rol van de schoolleiding bij de inhoudelijke invulling van de vernieuwing zijn de 

meningen verdeeld; sommigen stellen dat de rol van de schoolleiding zich moet beperken tot 

het creëren van de benodigde randvoorwaarden, anderen verwachten van de schoolleiding ook 

interesse voor de inhoud en een enkeling pleit er zelfs voor de schoolleiding „zelf mee te laten 

werken aan de ontwikkeling van nieuw materiaal‟. In ieder geval moet de schoolleiding zeer 

regelmatig overleggen met de voorlopers, de ontwikkelaars. 

Benodigde randvoorwaarden op het gebied van ict betreffen op deze school niet zozeer 

hardware, maar meer dan op andere scholen is hier behoefte aan ondersteuning van 

systeemontwikkelaars en ict-begeleiders.  

Een aantal aanbevelingen betreft de visie op het gebruik van ict; de schoolleiding moet 

uitdragen dat ict geen doel is maar een middel om wenselijke onderwijsdoelen te bereiken, 

„blijven waken voor het welzijn van de docenten en niet alleen kijken naar wat leerlingen en 

ouders willen‟ en er zorg voor dragen dat de praktijk niet onderbelicht raakt: met name voor 

leerlingen in de kader- en beroepsgerichte leerwegen zijn ‘maken’ en ‘doen’ belangrijke 

werkvormen.  

Ten slotte wordt gepleit voor de aanschaf van bestaand lesmateriaal, ter verlichting van de 

docenten: om niet het wiel opnieuw te hoeven uitvinden en als startmateriaal dat de docenten 

verder kunnen doorontwikkelen tot maatwerk voor hun leerlingen en hun vakgebied.  

 
Ook de docenten moeten doorgaan met hun onderwijsvernieuwingsproces. Zich blijven 

professionaliseren, hard werken, samenwerken, ervaringen uitwisselen, onderling afstemmen 

problemen benoemen en samen zoeken naar oplossingen. En de oude systematiek durven 

loslaten en open staan voor verandering, en vertrouwen op de kracht van de teams waarbinnen 

zij werken aan de onderwijsvernieuwing. Daarbij moeten ze „gebruik maken van elkaar, van 

de OVC en de mogelijkheden die de school op dit moment al biedt’ en de beschikbare 

ontwikkeltijd optimaal benutten. De docenten zouden graag ook inspiratie krijgen van 

externen en gebruik maken van good practices bij het ontwikkelen van lesmateriaal.  

Er wordt niet alleen enthousiasme gevraagd, maar ook een kritische houding, grondig 

evalueren en op basis van de bevindingen verdere verbeteringen aanbrengen, realistische 

doelen stellen en afspraken nakomen. Wat betreft de invulling van de vernieuwing benadrukt 

men het belang van activerende didactiek en aandacht voor zowel kennis als vaardigheden en 

attituden. Bovendien moeten de docenten zich bewust blijven van het uiteindelijke doel: 

authentiek onderwijs en maatwerk bieden. De docenten zouden daarbij graag gebruik willen 

kunnen maken van bestaand digitaal lesmateriaal.  
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6 Overall-analyse van de cases 

 

 

6.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk leggen we de cases naast elkaar en gaan op zoek naar kenmerken van de 

scholen en het schoolontwikkelingsproces en de samenhang daarvan met de mate van 

implementatie van de vernieuwing en de bereikte resultaten. Is er een samenhang tussen de 

wijze van aansturing en de context met de implementatie van de innovatie en op de effecten 

ervan bij de leerlingen? Vormen de wijze van aansturing en de context een verklaring voor de 

mate van implementatie van de innovatie en de effecten ervan bij de leerlingen? 

 

De analyses betreffen: 

 De gehanteerde innovatiestrategie  

 De rol van de docenten 

 Relevante condities en randvoorwaarden/voorwaarden voor schoolontwikkeling  

 Adoptie, implementatie en institutionalisering  

 Effecten op docenten, op leerlingen, op de school als geheel.  

 

 

6.2 De gehanteerde innovatiestrategie  

 

Op zes van de acht scholen hebben de docenten de invoering van de onderwijsvernieuwing in 

het kader van LMME als topdown ervaren. 

Maar de eigen ruimte die de docenten daarbij hebben gekregen, varieert sterk. Op twee 

scholen vindt men dat er niet is geluisterd naar de docenten, en dat er een te strak tijdschema 

is gehanteerd voor de invoering waarmee voorbij is gegaan aan wat de docenten aankonden. 

Desondanks is op een van beide scholen het enthousiasme van de deelnemende teams en 

docenten groot.  

Op twee andere scholen was weliswaar sprake van een topdown beslissing om te gaan 

deelnemen aan LMME, maar de vernieuwing sloot aan bij waar de leraren al mee bezig 

waren. Dat leverde dus weinig draagvlakproblemen op. Deelname aan het project leverde 

extra middelen op en bood de mogelijkheid om preciezer in kaart te brengen in hoeverre de 

vernieuwde aanpak succesvol was. Daar kwam nog bij dat de vernieuwing op een van beide 

scholen niet als ingrijpend werd ervaren voor de dagelijkse onderwijspraktijk; de vernieuwing 

had betrekking op projecten die parallel aan het reguliere onderwijs plaatsvonden; de impact 

op de docenten was dus minder groot.  

Op weer twee scholen werd de vernieuwing wel topdown opgelegd, maar werd de invulling 

aan de docenten overgelaten. Dat betekende dat docenten zelf konden bepalen in welke vorm 

en in welke mate ze gingen deelnemen aan het project. Deze aanpak bood docenten de 

mogelijkheid „de kat uit de boom te kijken‟ en zich geleidelijk in te werken. Dat heeft in de 

ogen van de docenten goed uitgepakt.  

Op de twee laatste scholen, ten slotte, is sprake van een bottom-up-vernieuwing, in het éne 

geval vanuit een vaksectie, in het andere geval is de ict-coördinator de initiator. In beide 

gevallen heeft de schoolleiding het initiatief ondersteund, en voorwaarden gecreëerd voor 

uitbreiding en verbreding van de vernieuwing. Deelname was in beide gevallen aanvankelijk 

beperkt tot een paar voortrekkers maar hun enthousiasme heeft aanstekelijk gewerkt. 

Op een van deze scholen heeft men de docenten meegekregen door niet te dwingen maar 

ruimte te geven voor scholing en uitproberen:‘Docenten moeten niet gedwongen worden om 

met de vernieuwing te gaan werken. Niet willen vaak te maken heeft met angst of ontbreken 
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van kennis. Het is beter om de mensen die het wel willen, de ruimte te geven, en trekkers en 

volgers hun eigen tempo te laten bepalen. Sommigen willen vanaf het begin erbij betrokken 

worden, anderen wachten het even af, en willen later weten hoe het werkt. Voor de volgers is 

er soms te weinig de mogelijkheid om er kennis mee te maken. Door te zien hoe het werkt, 

worden mensen enthousiast. On-the job-training zou mooi zijn, en studiemiddagen met 

workshops. Er is tijd voor nodig om het goed op te pakken, en de praktijk is de beste 

leerschool.’  

 

Ook op de scholen waar de vernieuwing meer van bovenaf wordt aangestuurd, zien we dat in 

de meeste gevallen de vernieuwing wordt getrokken door een klein groepje 

enthousiastelingen en dat de schoolleiding zorg draagt voor verbreding. De projectleiders of 

trekkers vervullen vaak een sleutelrol bij het enthousiasmeren van hun collega‟s en bij de 

ondersteuning en professionalisering. Om het project verder te verbreden informeert de 

schoolleiding de niet-deelnemende docenten via een nieuwsbrief of studiemiddagen. Op een 

van de scholen stelt men dat verbreding het best werkt via contacten op de werkvloer en ziet 

problemen wanneer die contacten ontbreken; „collega’s van andere afdelingen hebben het niet 

zien groeien en hebben niet het enthousiasme van de voortrekkers meegemaakt’. Voortrekkers 

en volgers krijgen op de meeste scholen de nodige aandacht van de schoolleiding; de 

áchterblijvers, docenten die niet mee willen, of niet mee kunnen, komen er op vrijwel alle 

scholen bekaaid van af. Er is maar één school waar de schoolleiding expliciet beleid op deze 

groep heeft ingezet. Docenten die niet kunnen, moeten worden geschoold, docenten die niet 

willen, moeten onder druk gezet worden, zo stellen de docenten op een van de scholen; anders 

frustreren zij andere docenten èn de voortgang van het vernieuwingsproces. Voor sommige 

vernieuwingen, bijvoorbeeld het werken met een studiewijzer, geldt bovendien dat deze alleen 

zin hebben als alle docenten mee werken, anders werkt het systeem niet.  

 

Hoewel de schoolleiding op de meeste scholen expliciet aandacht besteedt aan het betrekken 

van steeds meer docenten bij de vernieuwing, signaleert men op een aantal scholen 

draagvlakproblemen; docenten voelen zich niet medeverantwoordelijk (gemaakt), vinden dat 

de schoolleiding niet naar ze luistert, maar geven ook aan dat docenten zich zelf ook meer als 

volwaardig gesprekspartner van de schoolleiding zouden moeten opstellen. 

Draagvlakproblemen zien we ook wanneer in het vernieuwingsproject ict te nadrukkelijk is 

gepresenteerd als manier om lerarentekorten op te lossen; dit ervaren de leraren als 

bedreigend en als een aantasting van hun professionaliteit.  

 

Een belangrijke succesfactor bij de invoering is of de vernieuwing aansluit bij waar de school 

mee bezig was, een oplossing biedt voor een probleem waar de docenten tegen aanlopen, en 

past in de visie en het onderwijskundige beleid. Het expliciteren van de relatie tussen wat 

speelt op school en wat de vernieuwing beoogt, ziet men als een belangrijke taak van de 

schoolleiding. Op zes van de acht scholen is dit ook expliciet een punt van aandacht geweest.  

 

Van de schoolleiding wordt verwacht dat deze de vernieuwing planmatig aanstuurt. Dat 

houdt in dat de schoolleiding zorgt voor de benodigde faciliteiten en een langetermijnplanning 

maakt voor de invoering. Zo‟n planning moet realistisch zijn -vernieuwen is een kwestie van 

lange adem- en flexibel gehanteerd worden en goed worden afgestemd op de feitelijke 

ontwikkelingen. Ook ziet men het als de rol van de schoolleiding om zorg te dragen voor 

tussentijdse evaluatie en bijstelling en daar ook tijd en ruimte voor in te plannen. Er is maar 

één school waar de schoolleiding echt op al deze punten „scoort‟, met name de 

langetermijnplanning ontbreekt nogal eens, aldus de docenten. 
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Op een aantal scholen klaagt men er over dat de school teveel vernieuwingen tegelijk aanpakt 

en dat de onderlinge samenhang niet altijd duidelijk is. Ook hier ligt een rol voor de 

schoolleiding.  

 

 

6.3 De rol van de docenten 

 

Op de meeste scholen zijn de docenten degenen die de invulling van de vernieuwing concreet 

vorm geven. Dat vindt men een goede aanpak. Soms betekent dat dat een deel van de 

vernieuwing, bijvoorbeeld het werken met een studieplanner, verplicht is, maar dat een ander 

deel, het plaatsen van lesstof op de ELO, facultatief is. In andere gevallen dat docenten, in 

samenwerking en door uitproberen, vorm gaan geven aan de vernieuwing. Juist die vrijheid 

vindt men bevorderlijk: „Als deelname niet verplicht is, maar wel wordt gestimuleerd, word je 

als docenten gedwongen om na te denken wat de meerwaarde van de vernieuwing kan zijn.‟  

Van docenten wordt professionaliteit verwacht en de bereidheid om hun professionaliteit in te 

zetten en zich zonodig verder te professionaliseren, door deel te nemen aan scholing, maar 

ook door „doen‟: door aan de slag te gaan en -liefst samen met collega‟s- kritisch te kijken 

naar wat werkt en wat niet en de aanpak zonodig bij te stellen.  

Nieuwsgierigheid, willen weten of iets werkt, en waarom wel of niet, en in staat en bereid zijn 

om de vernieuwing tussentijds bij te stellen en opnieuw uit te proberen, dat wordt op de 

meeste scholen verwacht van docenten die participeren in onderwijsvernieuwing.  

 

 

6.4 Relevante condities en randvoorwaarden/voorwaarden voor schoolontwikkeling  

 

De belangrijkste voorwaarden om de beoogde vernieuwingen te realiseren betreffen in de 

ogen van de geïnterviewde docenten: 

 Voldoende en goed functionerende ict-voorzieningen/hardware 

 Voldoende en adequate software en content 

 Professionalisering op maat 

 Ondersteuning op locatie 

 Tijd voor ontwikkelen, evalueren en bijstellen en voor overleg daarover.  

 

Op vrijwel alle scholen worden wel problemen met de hardware gesignaleerd. Hoewel op 

sommige scholen de docenten uitgesproken tevreden zijn over de beschikbare voorzieningen 

en het merendeel van de scholen van mening is dat daar voldoende aandacht aan is besteed, 

blijken er toch wel knelpunten. Genoemd worden vooral storingen en onvoldoende 

ondersteuning om die op te lossen, en roosterproblemen, ingeroosterd worden in een lokaal 

waar je niet over de benodigde voorzieningen kunt beschikken, bijvoorbeeld. Problemen 

worden ook voorzien wanneer een vernieuwing die nu nog op beperkte schaal wordt 

uitgeprobeerd, schoolbreed zou worden ingevoerd. 

 

Een tweede voorwaarde die met name naar voren komt op scholen waar gewerkt wordt aan de 

invoering van een ELO, is de beschikbaarheid en kwaliteit van content. Docenten werken aan 

de ontwikkeling van goede content en dat is een rol waar ze in moeten en moeten willen 

groeien. Er is ook duidelijk een roep om goede kant en klare content van goede kwaliteit.  

 

Op veel scholen benadrukt men het belang van een goede koppeling tussen scholing en de 

dagelijkse praktijk. Scholing zonder dat het geleerde in de praktijk wordt gebracht, beklijft 
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niet. Training on the job en goede ondersteuning op locatie ziet men als krachtige manieren 

van scholing, die leren door doen bevorderen.  
Op een van de school wijst men ook op het belang van vakspecifieke professionalisering om 

docenten beter te laten zien en te laten uitwisselen wat de specifieke mogelijkheden voor hun 

vak zijn.  

 

En last but not least, onderwijsontwikkeling kost tijd, tijd voor ontwikkeling, tijd voor 

afstemming, tijd voor evaluatie en bijstelling. Die tijd moet worden vrijgemaakt, en worden 

ingeroosterd. Op vier scholen vinden de docenten dat daar aandacht voor is op hun school, op 

de andere vier is men van mening dat deze voorwaarden onvoldoende zijn gerealiseerd. 
 

 

6.5 Adoptie, implementatie en institutionalisering  

 

De scholen verschillen sterk in de impact van de vernieuwing die zij in het kader van LMME 

uitvoeren en onderzoeken. Aan de ene kant zien we bijvoorbeeld een uitwisselingsproject dat 

een aantal docenten opzet in aanvulling op het reguliere onderwijs, aan de andere kant scholen 

die „het boek de school uit willen hebben‟. Verder zien we dat op nogal wat scholen is 

gekozen voor een strategie van geleidelijke invoering, in een van de schooltypen, in één 

bouw, met een groep voortrekkers, een deel verplicht, een deel niet. Dat maakt het lastig 

algemene uitspraken te doen over de mate van adoptie, implementatie en institutionalisering. 

Behalve dan dat die sterk wisselend is en afhangt van schooltype, bouw of vaksectie. Op drie 

scholen, waar de vernieuwing q.q. of vooralsnog één vaksectie of opleiding betreft, is op die 

beperkte schaal wel sprake van volledige adoptie, implementatie en institutionalisering. Een 

andere algemene constatering is dat de invoering vordert en er sprake is van stijgende 

percentages docenten die de vernieuwing adopteren en aan de slag zijn met de implementatie.  

 

 

6.6 Effecten op docenten, op leerlingen, op de school als geheel 

 

Docenten 

Op zeven van de acht scholen zeggen de docenten expliciet dat de docenten met plezier 

werken aan het vernieuwde onderwijs. Dit wil uiteraard niet zeggen dat dat voor alle docenten 

geldt, een gevolg van de gehanteerde innovatiestrategie is dat op de meeste scholen nog niet 

alle docenten de vernieuwing in de praktijk brengen.  

 

In alle gevallen ervaren de docenten dat de invoering van ict in het onderwijs nieuwe rollen 

met zich meebrengt. Ze worden materiaalontwikkelaar en ontwikkelen dan vaak materiaal dat 

niet eenmalig wordt gebruikt maar ook geschikt is voor hergebruik. De rol van 

onderwijsontwikkelaar impliceert ook meer nadenken over nieuwe didactische mogelijkheden 

die het werken met ict biedt. Niet alle docenten zijn daar goed voor toegerust, aldus de 

geïnterviewde docenten. 

Nieuwe rollen waar docenten mee te maken krijgen betreffen ook het geven van elektronische 

begeleiding en feedback. Dit wordt op twee van de scholen als lastig en tijdrovend ervaren; de 

feedback moet inhoudelijker, omdat die meer dan in het klassikale onderwijs onderdeel vormt 

van kennisoverdracht. Feedback geven op een stapel opdrachten op papier of in een 

mondeling contact werkt sneller en ook de inlogtijd is een minpuntje. Op een andere school 

signaleert men dat de leerlingen nog moeilijk kunnen werken met elektronische feedback; ze 

stellen weinig gerichte vragen. Daar moeten de docenten nog iets op verzinnen. 
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Daarnaast verandert de relatie van de docent tot de leerlingen, begeleiding wordt belangrijker, 

kennisoverdracht wordt voor een deel door anderen of andere media overgenomen.  

Wanneer taken worden overgenomen door onderwijsassistenten, zoals op twee scholen 

gebeurt, hebben de docenten moeite met die grotere afstand tot het leerproces van hun 

leerlingen. Ook hebben veel docenten minder voeling met wat de leerlingen doen en wat er in 

de klas gebeurt wanneer de leerlingen klassikaal achter de computer werken. Anderzijds 

wordt de communicatie met leerlingen geïntensiveerd doordat daar ook de computer bij wordt 

gebruikt.  

 

Wat op veel scholen positief wordt gewaardeerd, is dat er door het werken aan de 

onderwijsvernieuwing meer samenwerking is ontstaan tussen de docenten. Er is meer overleg 

en men denkt meer samen over wat goed onderwijs is voor de leerlingen op school en hoe dat 

het beste kan worden gerealiseerd. 

 

Over de effecten op de tijdsbesteding van de docenten op de korte termijn zijn de bevindingen 

voor alle deelnemende scholen hetzelfde; vernieuwen kost veel tijd, tijd voor ontwikkeling, 

tijd voor overleg, tijd voor evaluatie en bijstelling. Op de langere termijn zien de docenten 

wel mogelijkheden voor tijdsbesparing door de inzet van ict. Op vier scholen verwacht men 

dat ict-toepassingen een tijdsbesparing kunnen opleveren ten aanzien van het primaire proces, 

vier scholen verwachten dat ict het secundaire proces efficiënter kan maken. Deze 

verwachtingen hangen uiteraard samen met de aard van de ict-toepassing, sommige betreffen 

vooral het inzetten van ict in het primaire proces, andere de administratie rondom het 

leerproces, en weer andere allebei.  

 

Leerlingen 

Op alle scholen zien de docenten als belangrijkste effect op de leerlingen dat in het 

vernieuwde onderwijs meer maatwerk geleverd kan worden. Ook ziet men dat leerlingen in 

het algemeen met plezier met de nieuwe toepassingen werken. De vernieuwingen maken het 

mogelijk dat leerlingen zelfstandiger werken, maar daar zitten ook wel nadelen aan. Niet alle 

leerlingen zijn in staat zelfstandig te werken.  

Daar waar studieplanners worden ingezet, ziet men dat leerlingen beter gaan plannen en meer 

overzicht houden, studieplanners ondersteunen de zelfstandigheid, zeker wanneer ze de stof in 

stukjes opdelen, en er tussentijds feedback wordt gegeven.  

Met name op scholen die werken met studieplanners of een ELO, worden ouders meer 

betrokken bij het onderwijs van hun kinderen.  

 

Over de effecten op prestaties worden weinig uitspraken gedaan. Op één school ziet men dat 

leerlingen beter gaan presteren, op een andere vinden de docenten het effect op prestaties 

onduidelijk, maar heeft men de indruk dat leerlingen misschien wel sneller en effectiever 

leren. 

 

Op de deelnemende scholen waarschuwt men voor een te eenzijdige inzet van ict in het 

onderwijs. Zeker daar waar gestreefd wordt naar 100% invoering van een ELO, of verbreding 

naar alle vakken, ligt „saaiheid’ op de loer. Leerlingen vinden het nu in het algemeen leuk om 

met ict te werken maar houden van afwisseling. Verbreding van de vernieuwing op de school 

moet er niet toe leiden dat andere werkvormen niet meer worden ingezet.  

 

School 

Over één effect van deelname aan LMME is men unaniem, het werken aan 

onderwijsvernieuwing heeft geleid tot meer samenwerking binnen de school. Meer dan 
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voorheen wordt samen gezocht naar wat goed onderwijs op deze school zou moeten zijn, en 

hoe dat schoolbreed gerealiseerd moet worden. De onderwijsaanpak, daar wordt over 

nagedacht en daar wordt over gepraat, in formele verbanden maar ook „in de 

personeelskamer‟.  

De helft van de scholen signaleert ook een olievlekwerking van LMME, er ontstaat meer 

vernieuwingsgezindheid en andere vernieuwingen sluiten aan bij wat er al gebeurt. Maar er 

zijn ook scholen waar men deelname aan LMME eerder ziet als gevolg van het feit dat de 

school „vernieuwingsgezind‟ is. Deelname aan LMME past daar naadloos in.  

Vier scholen noemen als neveneffect van deelname aan LMME dat men meer externe 

contacten met andere scholen heeft gekregen over onderwijsvernieuwing; er ontwikkelen zich 

kennisnetwerken rondom onderwijsvernieuwing en ict. 

 

 

6.7 Kenmerken van het schoolontwikkelingsproces en de effecten van de vernieuwing 

 

Ten slotte gaan we op zoek naar kenmerken van het schoolontwikkelingsproces en de 

samenhang daarvan met de mate van implementatie van de vernieuwing en de effecten ervan.  

Vormen de wijze van aansturing en de context een verklaring voor de mate van implementatie 

van de innovatie en de effecten ervan op de leerlingen, de docenten en de school? 

 

6.7.1 Aanpak 

 

Om deze analyse te kunnen uitvoeren maken we in de eerste plaats gebruik van de 

(gemiddelde) scores van de scholen op de schoolontwikkelingsschalen en de typering van ict-

gebruik. Verder hebben we de gegevens van de casestudies gekwantificeerd; hiermee 

verdwijnt uiteraard „nuance‟, de scores doen minder dan in de kwalitatieve typeringen recht 

aan de complexiteit van de cases, wat er op de scholen daadwerkelijk gebeurt. De topics 

komen overeen met die uit de casestudies.  

We hebben de topics geoperationaliseerd in een aantal criteria. Die criteria hebben we 

gebaseerd op het verrichte schoolontwikkelingsonderzoek; wat vonden onze respondenten 

belangrijke criteria voor het realiseren van onderwijsvernieuwing en waaraan meet je de 

effecten af? We bespreken ze hieronder kort.  

 

Rol en aanpak schoolleiding 

Hierbij gaat het om criteria ten aanzien van de gehanteerde innovatiestrategie, de zorg voor 

draagvlak, het ondersteunen van de professionaliteit van de docenten en planning en 

beleidscyclus.  
 
Rol en aanpak docenten 

In deze categorie zijn criteria genoemd als draagvlak, het delen van de probleemdefinitie, het 

fungeren als gesprekspartner, durf, professionaliteit en vernieuwingsbereidheid.  

 

Condities/randvoorwaarden  

De genoemde randvoorwaarden betreffen ict-voorzieningen/hardware, voldoende content, 

professionalisering op maat, ondersteuning op locatie en geoormerkte tijd voor ontwikkelen 

en uitwisselen. 

 



67 
 

Effecten op docenten  

Deze betreffen (conform de doelen van de regeling LMME) waardering van de nieuwe 

rollen/plezier, gevoel van competentie, op termijn verwachte effecten op tijdsbesteding 

(primair, secundair) en samenwerking. 

 

Effecten op leerlingen  

Criteria voor effecten op leerlingen zijn tevredenheid over nieuwe manier van 

werken/plezier/motivatie, maatwerk, prestaties, intensievere communicatie met docent, meer 

contact ouders-school. 

 

Effecten op de school  

Effecten op de school, ten slotte, betreffen een schoolbrede aanpak, samenwerken aan goed 

onderwijs, olievlek/draagvlak voor onderwijsvernieuwing, meer externe contacten met andere 

scholen/kennisgemeenschap. 

 

6.7.2 Opbrengsten 

 

De casebeschrijvingen zijn door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar gescoord op de 

criteria. Vervolgens hebben zij de oordelen naast elkaar gelegd, besproken en is in onderling 

overleg een definitieve score vastgesteld
5
. De scores zijn ondergebracht in een datamatrix 

samen met de relevante scores uit de survey (zie tabel 6.1).  

 

Tabel 6.1 Datamatrix voor analyse van relatie tussen aanpak, context en effecten 
 

School 

Visie 

* 

 1 

Part 

 

2 

Prof 

 

 3 

(On)z 

 

  4 

Tot. 

 

 5 

Inzet 

Ict 

6 

Eigen 

Ict 

7 

Rol 

Sl 

8 

Rol 

Doc 

9 

Con. 

 

10 

Eff 

Doc 

11 

Eff 

Lln 

12 

Eff 

Sch 

13 

Bogerman 2.5 2.7 2.6 2.6 2.6 1.7 1.7  5 4 4 6 8 5 

Carmel  2.8 2.9 2.5 2.3 2.6 1.9 1.7 9 9 10 4 4 10 

Da Vinci  2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 1.8 1.7 2 0 2 8 8 8 

Parkhurst  2.6 3.1 2.8 2.6 2.8 1.9 1.8 3 6 4 2 6 8 

Penta College  2.5 2.8 2.5 2.5 2.6 1.5 1.7 3 1 2 8 4 5 

Picasso  2.9 2.9 2.7 2.6 2.7 1.9 1.7 3 4 4 6 4 3 

Stedelijk  2.5 2.3 2.6 2.4 2.5 2.0 1.6 3 0 2 2 8 3 

Zuyderzee  3.0 3.0 2.6 2.6 2.8 2.9 2.0 8 6 4 8 4 8 

Gemiddeld 2.7 2.8 2.6 2.5 2.6 1.9 1.7 5 4 4 6 6 6 

 

* De eerste vijf kolommen betreffen de gemiddelde scores van de scholen op de subschalen voor voorwaarden 

voor voor schoolontwikkeling en de totaalscore (vierpuntsschaal, bron: survey). 

De kolomen 6 en 7 betreffen de gemiddelde scores op typering ict-inzet en eigen ict-gebruik (vier- resp. 

driepuntsschaal, bron: survey). 

De kolommen 8 en 9 betreffen de mate waarin rol schoolleiding resp. docenten voldoet aan criteria (aantal 

criteria 15, respectievelijk 8, scores omgezet in tienpuntsschaal, bron: casebeschrijvingen). 

Kolom 10 betreft de mate waarin randvoorwaarden zijn gerealiseerd (aantal criteria  5, scores omgezet in 

tienpuntsschaal , bron: casebeschrijvingen).  

Kolom 11 t/m 13 betreft scores op criteria voor effecten (aantal criteria 5, 5 en 4, scores omgezet in 

tienpuntsschaal, bron: casebeschrijvingen). 

                                            
5
 Marble, S. (1997). Narrative visions of schooling. Teaching and Teacher Education, 13, 55-64 
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Met veel slagen om de arm hebben we gezocht naar samenhangen tussen scores op de context 

(voorwaarden voor schoolontwikkeling en ict-gebruik) en op de aanpak, en de effecten, zoals 

gepercipieerd door de docenten. De resultaten waren teleurstellend; deze analyse leverde geen 

aanwijzingen voor samenhang tussen aanpak, context en effecten.  

Vervolgens is ook getracht de effecten, zoals gevonden in LMME 2 te kwantificeren om ze in 

de analyse te kunnen opnemen. Het bleek echter onmogelijk om tot een kwantificering te 

komen die recht deed aan de diversiteit van de projecten wat betreft beoogde en gevonden 

effecten. Bovendien zijn maar op vier van de acht scholen in LMME 2 effectmetingen 

verricht. Dus zijn er slechts vier effecten die eventueel gekwantificeerd kunnen worden in 

termen van gestandaardiseerde effectgrootte. We hebben dan ook van verdere analyse 

afgezien. 
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7 Conclusies 

 
Een van de effecten die bij de evaluatie van LMME 1 naar voren kwam, was dat deelname 

aan dat project op de scholen heeft geleid tot meer affiniteit met het doen van onderzoek en 

een toename van ambities op het gebied van ict in het onderwijs en meer algemeen, 

onderwijsvernieuwing. Dit impliceert dat LMME in bredere zin heeft bijgedragen aan 

schoolontwikkeling. Kennisnet wilde dit aspect nader onderzocht zien. Voor dit 

schoolontwikkelingsonderzoek (SOO) zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 Wat is de stand van zaken van onderwijsvernieuwing en hoe verloopt het 

vernieuwingsproces op de deelnemende scholen? 

 In welke mate voldoen de deelnemende scholen aan voorwaarden voor 

schoolontwikkeling? 

 Kan dat de mate van implementatie van de vernieuwing en in het verlengde daarvan, van 

de opbrengsten van het LMME-project op de school verklaren? en  

 Waar moet de school op inzetten om het vernieuwend vermogen te vergroten /waar zitten 

verbeter/ontwikkelpunten? 

In deze conclusieparagraaf bespreken we aan de hand van deze onderzoeksvragen, welke 

bevindingen het onderzoek heeft opgeleverd.  

 
 
 Wat is de stand van zaken van onderwijsvernieuwing en hoe verloopt het 

vernieuwingsproces op de deelnemende scholen? 

 

Op de meeste scholen hebben de docenten de invoering van de onderwijsvernieuwing in het 

kader van LMME als topdown ervaren. Maar de eigen ruimte die de docenten daarbij hebben 

gekregen, varieert sterk. Soms konden docenten bijvoorbeeld zelf bepalen in welke vorm en 

in welke mate ze gingen deelnemen aan het project. Ook heeft men docenten meegekregen 

door niet te dwingen maar ruimte te geven voor scholing en uitproberen.  

Op de scholen waar de vernieuwing meer van bovenaf wordt aangestuurd, zien we dat in de 

meeste gevallen de vernieuwing wordt getrokken door een klein groepje enthousiastelingen 

en dat de schoolleiding zorg draagt voor verbreding. De projectleiders of trekkers vervullen 

dan vaak een sleutelrol bij het enthousiasmeren van hun collega‟s en bij ondersteuning en 

professionalisering van de docenten. Om het project verder te verbreden informeert de 

schoolleiding de niet-deelnemende docenten via een nieuwsbrief of studiemiddagen. 

 

Op de scholen waar sprake was van een bottom-up-vernieuwing vanuit een vaksectie, of op 

initiatief van de ict-coördinator, heeft de schoolleiding het initiatief ondersteund, en 

voorwaarden gecreëerd voor uitbreiding en verbreding van de vernieuwing.  

 

Hoewel de schoolleiding op de meeste scholen expliciet aandacht besteedt aan het betrekken 

van steeds meer docenten bij de vernieuwing, signaleert men op een aantal scholen 

draagvlakproblemen; docenten voelen zich niet medeverantwoordelijk (gemaakt), vinden dat 

de schoolleiding niet naar ze luistert, maar geven ook aan dat docenten zich zelf ook meer als 

volwaardig gesprekspartner van de schoolleiding zouden moeten opstellen. De invoering van 

een vernieuwing blijkt gemakkelijker te verlopen wanneer de schoolleiding zichtbaar kan 

maken dat de vernieuwing aansluit bij waar de school mee bezig is, een oplossing biedt voor 

een probleem waar de docenten tegen aanlopen, en past in de visie en het onderwijskundige 

beleid. 
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Op de meeste scholen zijn de docenten degenen die verantwoordelijk zijn voor de invulling 

van de vernieuwing. Van docenten wordt professionaliteit verwacht en de bereidheid om hun 

professionaliteit in te zetten en zich zonodig verder te professionaliseren, door deel te nemen 

aan scholing, maar ook door „doen‟: door aan de slag te gaan en -liefst samen met collega‟s- 

kritisch te kijken naar wat werkt en wat niet en de aanpak zonodig bij te stellen. 

 

Als voorwaarden om de beoogde vernieuwingen te realiseren noemen de docenten voldoende 

en goed functionerende ict-voorzieningen, voldoende en adequate software en content, 

professionalisering op maat, ondersteuning op locatie en tijd, tijd voor ontwikkelen, evalueren 

en bijstellen en voor overleg daarover. Aan deze voorwaarden is maar gedeeltelijk voldaan 

aldus de docenten.  

 

Op de meeste scholen zeggen de docenten expliciet dat de docenten die betrokken zijn bij de 

vernieuwing daar met plezier aan werken. De vernieuwing brengt nieuwe rollen mee, 

waarvoor ze zich nog niet altijd voldoende gekwalificeerd voelen. Ook geven ze soms 

expliciet aan moeite te hebben meer traditionele rollen los te laten. 

Vernieuwen kost vooralsnog veel tijd, tijd voor ontwikkeling, tijd voor overleg, tijd voor 

evaluatie en bijstelling. Op termijn verwachten de docenten wel dat die tijdsinvesteringen zich 

voor een deel terugbetalen. Of omdat ict-toepassingen een tijdsbesparing kunnen opleveren 

ten aanzien van het primaire proces, of omdat ict het secundaire proces efficiënter kan maken. 

Deze verwachtingen hangen uiteraard samen met de aard van de vernieuwing die de school 

aan het invoeren is. Sommige betreffen vooral het inzetten van ict in het primaire proces, 

andere de administratie rondom het leerproces, en weer andere allebei.  

 

Invoering van de vernieuwing maakt het mogelijk het onderwijs beter af te stemmen op de 

leerlingen; meer maatwerk dus. Ook ziet men dat leerlingen in het algemeen met plezier met 

de nieuwe toepassingen werken. En dat ze er zelfstandiger mee kunnen werken, al blijkt dat 

niet bij alle leerlingen even goed uit te pakken. Daar waar studieplanners of een ELO worden 

ingezet, ziet men dat leerlingen beter gaan plannen en meer overzicht houden, en dat ouders 

meer betrokken raken bij het onderwijs van hun kinderen. Of de onderwijsvernieuwing de 

prestaties van de leerlingen bevordert, daarover spreken de docenten zich niet duidelijk uit. 

Verder waarschuwen de docenten voor een te eenzijdige inzet van ict in het onderwijs; 

leerlingen houden van afwisseling.  

 

Door het werken aan de onderwijsvernieuwing ontstaat meer samenwerking tussen de 

docenten. Er is meer overleg en men denkt meer samen over wat goed onderwijs is voor de 

leerlingen op school en hoe dat het beste kan worden gerealiseerd. Ook hebben sommige 

scholen meer externe uitwisseling met andere scholen over onderwijsvernieuwing met ict.  

 
 
 In welke mate voldoen de deelnemende scholen aan voorwaarden voor 

schoolontwikkeling? 

 

De resultaten van de survey maken duidelijk dat de deelnemende scholen in redelijke mate 

voldoen aan de voorwaarden voor schoolontwikkeling. Daarmee doelen we op de schalen 

waarmee gemeten wordt in hoeverre de school in de ogen van de docenten voldoet aan 

voorwaarden voor schoolontwikkeling. De LMME-scholen scoren het hoogst op de schalen 

visie-ontwikkeling en participatie, de gemiddelde scores op professionele ontwikkeling en 

gevoelens van (on)zekerheid liggen wat lager. 
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Er zijn verschillen tussen de scholen op de totaalscore; de docenten op Zuyderzee, Helen 

Parkhurst en Picasso scoren boven het gemiddelde van alle LMME-scholen, die van het 

Stedelijk eronder. En ook op de vier de subschalen voor determinanten van 

schoolontwikkeling blijken de scholen te verschillen.  

Sommige scholen, bijvoorbeeld Parkhurst, Zuyderzee, en Carmel scoren relatief hoog op 

participatie in besluitvorming. Dat zijn, met Picasso, ook de scholen die hoog scoren op visie-

ontwikkeling. De scores op professionele ontwikkeling en gevoelens van (on)zekerheid 

variëren minder tussen de scholen. Hier scoort het Carmel relatief laag. 

 

De docentoordelen over de mate waarin de school voldoet aan voorwaarden voor 

schoolontwikkeling blijken samen te hangen met achtergrond- en persoonskenmerken. Met 

name anciënniteit, ervaring met ict en de afspraken en verantwoordelijkheden binnen de 

school over ict-gebruik blijken relevant. De groep docenten die het langst in het onderwijs 

werkzaam is (meer dan 21 jaar), scoort op alle subschalen het laagst.  

Beginnend ict-gebruikers scoren lager dan (ver)gevorderde gebruikers op alle subschalen. Op 

scholen waar de docenten individueel verantwoordelijk zijn voor de inzet van ict zijn de 

scores op alle subschalen het laagst, terwijl respondenten die aangeven dat er op school een 

gedeelde verantwoordelijkheid is voor de inzet van ict, en dat ict geïntegreerd is in het 

onderwijs op de school het hoogst scoren.  

Ook maakt het uit of respondenten wel of niet betrokken zijn bij LMME of andere 

schoolvernieuwingen. In grote lijnen komt het er op neer dat docenten die betrokken zijn bij 

onderwijsvernieuwingen, gemiddeld hoger scoren dan de andere docenten.  

 
In de casestudies hebben de docenten geïnventariseerd aan welke criteria voldaan zou moeten 

zijn om schoolontwikkeling te bevorderen. Deze zijn geordend naar aanpak vanuit de 

schoolleiding, de rol van de docenten en randvoorwaarden.  

De schoolleiding moet de vernieuwing strategisch aansturen, en zich focussen op het proces. 

Voortrekkers, volgers en tegenstanders vragen elk om een eigen aanpak. Communicatie met 

de werkvloer is belangrijk met een nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van beide 

partijen, docenten voor de inhoud en de terugkoppeling van hun ervaringen, de schoolleiding 

voor het creëren van voorwaarden, voor bijstelling, voor het bewaken van de voortgang.  

Een belangrijke voorwaarde voor succes is ook dat zichtbaar wordt gemaakt dat de 

vernieuwing past binnen de onderwijsvisie en gerelateerd is aan problemen waar docenten in 

hun onderwijs tegenaan lopen en hun ideeën over wat goed onderwijs is voor hun leerlingen.  

Voorwaarde voor onderwijsontwikkeling is verder dat docenten professioneel zijn, iets 

nieuws durven proberen, positief staan tegenover onderwijsvernieuwing en de inzet van ict 

daarbij en bereid en in staat zijn kritisch te kijken naar de opbrengsten van hun aanpak en 

bereid zijn deze zonodig bij te stellen.  

Essentiële randvoorwaarden betreffen ict-voorzieningen/hardware, voldoende content, 

professionalisering op maat, ondersteuning op locatie en geoormerkte tijd voor ontwikkelen 

en uitwisselen. Ook hier zijn de rollen complementair, de schoolleiding moet zorgen dat de 

voorwaarden worden gerealiseerd, de docenten moeten ze gebruiken.  

 

Uitgaande van de casebeschrijvingen kunnen we vaststellen dat zowel schoolleiding als 

docenten hun rollen lang niet altijd optimaal vervullen. Ook is in de ogen van de docenten 

vaak niet of onvoldoende voldaan aan de benodigde randvoorwaarden.  
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 Kan de mate waarin de deelnemende scholen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling 

voldoen de implementatie van de vernieuwing en de opbrengsten daarvan op de school 

verklaren? 

 

Een probleem bij het beantwoorden van het eerste deel van deze vraag, de effecten op de 

implementatie, is dat de bevraagde docenten een weinig eenduidig beeld schetsen van de mate 

van implementatie van de onderwijsvernieuwing.  

Dit is een logisch gevolg van de invoeringsstrategieën die de scholen hebben gekozen; een 

geleidelijke invoering, in een van de schooltypen, in één bouw, met een groep voortrekkers, 

een deel verplicht, een deel niet. De docenten typeren de mate van adoptie, implementatie en 

institutionalisering dus als sterk wisselend, afhankelijk van vaksectie, schooltype of bouw. 

Overall-schattingen kunnen zij niet geven en die zijn op sommige scholen ook niet relevant 

omdat geen schoolbrede invoering wordt beoogd. Op de scholen, waar de vernieuwing q.q. of 

vooralsnog één vaksectie of opleiding betreft, is op die beperkte schaal wel sprake van 

volledige adoptie, implementatie en institutionalisering. Een andere algemene constatering is 

dat de invoering vordert en er sprake is van stijgende percentages docenten die de 

vernieuwing adopteren en aan de slag zijn met de implementatie, maar ook dat is moeilijk te 

vertalen in cijfers of „harde‟ criteria . 

We kunnen deze vraag dus eigenlijk niet goed beantwoorden op basis van de beschikbare 

onderzoeksgegevens.  

 

Het tweede deel van de vraag, de relatie tussen de mate waarin de scholen voldoen aan 

voorwaarden voor schoolontwikkeling en de effecten van de vernieuwing hebben we 

onderzocht door per school gegevens uit de survey en de casebeschrijvingen te koppelen.  

Per school hebben we de (gemiddelde) scores van de scholen op de 

schoolontwikkelingsschalen en de typering van ict-gebruik opgenomen. Daarnaast hebben we 

voor elke school op basis van de casebeschrijvingen geïnventariseerd in hoeverre de aanpak 

van de vernieuwing door schoolleiders en docenten, de randvoorwaarden en de effecten op 

docenten, leerlingen en de school voldeden aan criteria die door de betrokken docenten als 

voorwaarde voor succes naar voren waren gebracht. Verondersteld werd dat scholen naarmate 

ze meer voldoen aan voorwaarden voor schoolontwikkeling, de aanpak van de vernieuwing 

door schoolleiding en docenten voldoet aan criteria voor succes en voldaan is aan de 

benodigde randvoorwaarden, meer effecten worden bereikt op docenten, leerlingen en de 

school. Deze analyse leverde daarvoor echter geen aanwijzingen op.  

 

 Waar moeten de scholen op inzetten om het vernieuwend vermogen te vergroten /waar 

zitten verbeter/ontwikkelpunten?  

 

De gemiddelde scores op de vier schalen voor onderwijsontwikkeling van de LMME-scholen 

tezamen maken zichtbaar dat op alle vier de voorwaarden voor schoolontwikkeling verdere 

groei mogelijk is; de scholen zouden met name moeten inzetten op professionele 

ontwikkeling en het bevorderen van gevoelens van zekerheid van de docenten; daar liggen de 

scores maar net boven het schaalgemiddelde. Ten minste als we er conform de theoretische 

ondergrond van het gebruikte instrumentarium van uitgaan, dat scholen, naarmate ze meer 

voldoen aan de in de items en schalen geoperationaliseerde voorwaarden, beter in staat zijn 

hun onderwijs verder te ontwikkelen.  

Verder verschillen de scholen op de gemiddelde scores per subschaal. De verschillen tussen 

de scholen zijn het grootst bij visie-ontwikkeling en participatie in besluitvorming. Dat 

betekent dat op sommige scholen afgaande op de docenten op deze voorwaarden meer winst 

te boeken is dan op andere. Visieontwikkeling kan vooral versterkt worden op het Stedelijk, 
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op Bogerman en op het Penta, participatie in besluitvorming kan in de ogen van de docenten 

beter bij Stedelijk en da Vinci.  
 

Een antwoord op deze onderzoeksvraag baseren we ook op de twee open vragen die in de 

survey zijn opgenomen, wat kunnen de schoolleiding respectievelijk de docenten zelf doen 

om het onderwijs op hun school verder te ontwikkelen. Omdat het om schoolspecifieke 

aanbevelingen gaat, hebben we die in hoofdstuk 5 per school weergegeven. Hier vatten we de 

belangrijkste verbeterpunten samen. 

 

Van de schoolleiding verwacht men vooral dat deze zorgt voor de randvoorwaarden, dat de 

docenten kunnen beschikken over de benodigde ict-voorzieningen, dat zij zich (verder) 

kunnen professionaliseren en dat tijd beschikbaar wordt gesteld voor ontwikkeling, voor 

overleg, voor evaluatie en bijstelling. Verder vindt men het belangrijk dat de schoolleiding de 

vernieuwing aanstuurt in wisselwerking met de docenten, regelmatig overlegt, en de 

ervaringen van de werkvloer gebruikt voor bijstelling en verdere ontwikkeling. Voor verdere 

professionalisering van docenten is relevant dat de schoolleiding stimuleert, enthousiasmeert 

en faciliteert. Ten slotte benadrukken de docenten het belang van een planmatige aanpak van 

de vernieuwing, de schoolleiding moet zorg dragen voor een langetermijnplanning, deze 

bewaken maar ook zonodig bijstellen. Daarnaast ziet men ook aandacht voor het relateren van 

de vernieuwing aan de onderwijsvisie van de school als belangrijke bijdrage van de 

schoolleiding aan verdere schoolontwikkeling.  

 

Docenten leveren een bijdrage aan verdere onderwijsontwikkeling door er mee aan de slag te 

gaan, te durven, en dat samen, in overleg te doen. Samen vastleggen wat de school met het 

onderwijs en de vernieuwing wil bereiken en hoe dat het beste kan worden aangepakt. Verder 

vinden de docenten het belangrijk dat zij kritisch kijken naar hun eigen professionaliteit en 

bereid zijn zich waar nodig verder te professionaliseren. Een voorwaarde voor verdere 

onderwijsontwikkeling is ook dat docenten de opbrengsten van de vernieuwing in kaart 

brengen, evalueren en zonodig zorgen voor bijstelling.  
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Bijlage 1 

 

De vragenlijst voor de survey onder docenten 

 

1. Ontwikkelen van visie 

Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent? 

De schoolleiding van mijn school… 

a. gebruikt alle mogelijke gelegenheden om de visie van de school uit te dragen 

naar het team, de leerlingen, de ouders en anderen 

b. verwijst tijdens besluitvormingsprocessen expliciet naar de doelen van de school 

c. verduidelijkt voor het team de relatie tussen de visie van de school en allerlei 

initiatieven die genomen worden vanuit het bestuur, samenwerkingsverbanden 

of de landelijke overheid 

d. beschrijft vanuit een visie op de toekomst van de school op heldere wijze de 

problemen die momenteel spelen 

e. schetst tijdens bijeenkomsten wat de consequenties zijn van de visie van de 

school voor het huidige reilen en zeilen 

f. neemt de opvattingen van individuele docenten serieus 

g. laat waardering blijken wanneer een docent zelf initiatief neemt voor 

verbetering van het onderwijs 

h. luistert zorgvuldig naar ideeën van teamleden 

i. helpt docenten bij het verwoorden van hun emoties 

j. heeft oog en oor voor problemen die docenten ervaren bij de invoering van 

vernieuwingen 

 

Vierpuntsschaal 

1 = mee oneens 

2 = meer mee oneens dan mee eens 

3 = meer mee eens dan mee oneens 

4 = mee eens 

 

 

 

2. Participatie in besluitvorming 

 

De onderstaande uitspraken zijn bedoeld om na te gaan hoe scholen en docenten omgaan met 

de beslissingsruimte die zij hebben bij het invoeren van vernieuwingen en het werken aan 

schoolontwikkeling. 

20. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken eens bent? 

a. Docenten hebben invloed op de inhoudelijke invulling van vernieuwingen binnen 

de school 

b. Tijdens de invoering van vernieuwingen wordt op onze school het plan van 

aanpak indien nodig bijgesteld 

c. Docenten op onze school beslissen mee over de toepassing van nieuwe 

didactische werkvormen tijdens de lessen 

d. Docenten op onze school beslissen samen hoe het onderwijs in de verschillende 

leerjaren op elkaar wordt afgestemd 

e. Op onze school nemen we gezamenlijke besluiten omtrent nieuwe 

onderwijsdoelen van de school 

f. Op onze school hebben docenten invloed op de aanschaf van nieuwe leer- en 
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hulpmiddelen 

g. Op onze school is er sprake van gezamenlijke besluitvorming als het gaat om 

veranderingen in de lespraktijk 

h. Op onze school is er voldoende ruimte voor docenten om gezamenlijke besluiten 

aan te passen aan de eigen klassituatie 

 

Vierpuntsschaal 

1 = mee oneens 

2 = meer mee oneens dan mee eens 

3 = meer mee eens dan mee oneens 

4 = mee eens 

 

 

3. Professionele ontwikkeling 

Wilt u aangeven in hoeverre de volgende uitspraken op u van toepassing zijn? 

 

a. Ik houd mezelf op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs 

b. Ook als deelname niet verplicht is, neem ik deel aan na- of bijscholing 

c. Ik lees vakliteratuur 

d. Ik bestudeer lesboeken en lesmateriaal grondig en regelmatig 

e. Ik verzamel extra informatie over onderwijsvernieuwingen 

f. Ik houd me op de hoogte van nieuw beschikbaar lesmateriaal 

g. Ik houd me op de hoogte van mogelijkheden voor professionele ontwikkeling (bijv. 

cursusaanbod van onderwijsbegeleidingsdiensten) 

h. Ik maak zelf lesmateriaal 

i. Ik bezoek lessen van collega's om daar van te leren 

j. Om mijn lespraktijk te verbeteren gebruik ik reacties van leerlingen 

k. Ik bespreek problemen in mijn lespraktijk met anderen om daarvan te leren 

l. Ik oefen tijdens mijn lessen met nieuwe didactische vaardigheden 

m. Ik sta na de les erbij stil hoe deze is verlopen 

n. Om feedback op mijn lesgeven te krijgen, vraag ik collega's lessen van me bij te 

wonen 

o. Ik probeer in mijn lessen nieuwe instructievormen uit 

p. Ik leg nieuwe ideeën die ik in mijn lespraktijk opdoe voor aan collega's 

 

Vierpuntsschaal 

1 = (bijna) nooit  

2 = soms vaak 

3 = (bijna) altijd 

4 = altijd 

 

 

4. Gevoelens van onzekerheid 

Wilt u bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre een stelling voor u geldt? 

a. Ik vind het leuk als er enerverende situaties ontstaan op school 

b. Ik laat onbekende gebeurtenissen graag op me afkomen 

c. Ik heb er last van als om me heen de boel in de war loopt 

d. Ik hecht eraan dat mijn werk gelijkmatig verloopt 

e. Ik vind het prettig te weten wat me te wachten staat 

f. Ik probeer graag dingen uit, ook al levert het me niets op 
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g. Ik houd ervan als zich verrassingen voordoen 

 

Vierpuntschaal: 

1 = niet van toepassing 

2 = een beetje van toepassing 

3 = redelijk van toepassing 

4 = volledig van toepassing 

 

6 

De inzet van computers in uw onderwijs 

 

Welke omschrijving typeert uw eigen computergebruik voor het lesgeven het best? Wilt u één 

antwoord kiezen? 

 

·     Het is mijn verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wel of geen ict te gebruiken bij het 

lesgeven.  

 

·     Onze school heeft een coördinator voor ict-voorzieningen. Als leraar kies ik meestal zelf 

voor welke leerstof en op welke manier ik gebruik maak van ict bij het lesgeven. 

 

·     Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze school afspraken gemaakt 

over de didactische inzet van ict. Het wordt belangrijk gevonden dat alle leraren zich aan deze 

afspraken houden. 

 

·     Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school- of sectiebrede afspraken gemaakt over de 

didactische inzet van ict. De inzet van ict sluit aan bij de teamopvattingen over onderwijs en 

leren. Ict is niet alleen in mijn onderwijs maar ook bij (al) mijn collega's geïntegreerd. 

 

7 

Wanneer u uw eigen computergebruik voor het lesgeven zou moeten typeren:  

Vindt u zichzelf:  

o Een beginnend gebruiker 

o Een gevorderd gebruiker  

o Een (ver)gevorderd gebruiker 

 

8 

Wat zijn volgens u belangrijke voorwaarden om het onderwijs op uw school verder te kunnen 

ontwikkelen? Wilt u onderstaande uitspraken aanvullen? 

 

Om het onderwijs op onze school verder te kunnen ontwikkelen moet de schoolleiding…… 

 

Om het onderwijs op onze school verder te kunnen ontwikkelen moeten wij als docenten……  

 

Ten slotte een aantal algemene vragen 

9 

Wat is de naam van de school waar u lesgeeft 

1. Bogerman; CBO Zuid - West Fryslan 

2. Da Vinci College 

3. Helen Parkhurst SG 

4. wesselink 
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5. Penta College CSG Jacob van Liesveldt 

6. Picasso Lyceum 

7. Stedelijk Lyceum 

8. Twents Carmel College locatie Denekamp 

9. Twents Carmel College locatie Losser 

10. Vos 

11. Zuyderzee College 

 

 

 

10 

Bent u betrokken of betrokken geweest bij het project „Leren met met effect‟? 

o Ja, in een experimentele conditie 

o Ja, in een controlegroep 

o Ja, maar op een andere manier, te weten…… 

o Nee 

 

11 

Bent u betrokken bij andere onderwijsvernieuwingsprojecten op uw school 

o Nee 

o Ja, nl ……… 

 

12 

In welke schooltypen geeft u les?  

(meer antwoorden mogelijk) 

 

1. Vmbo (basisberoepsgerichte leerweg) 

2. Vmbo (kaderberoepsgerichte leerweg) 

3. Vmbo (gemengde leerweg) 

4. Vmbo (theoretische leerweg) 

5. Havo  

6. Vwo 

 

13 

Geeft u les in?  

o de onderbouw 

o de bovenbouw 

o zowel onder- als bovenbouw 

 

14 

In welke vakken geeft u les? 

(meer antwoorden mogelijk) 

1. Talen 

2. Zaakvakken/economische vakken 

3. Exacte vakken/techniek 

4. Creatieve vakken/kunstvakken 

5. Sport/gymnastiek 

6. Verzorgende vakken 

7. Andere vakken, nl ………….. 
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15 

Vervult u momenteel andere dan lesgevende taken, zo ja welke taken zijn dit? 

a. ik vervul geen andere dan lesgevende taken 

1. sectievoorzitter 

2. leerjaarcoördinator 

3. afdelingsleider 

4. teamleider 

5. coördinator onder- of bovenbouw 

6. decaan 

7. mentor 

8. een andere taak, namelijk ………………. 

 

16 

Bent u 

o Man 

o Vrouw 

 

17 

Hoelang bent u als docent werkzaam in het onderwijs 

o 0-5 jaar 

o 6-10 jaar 

o 11-15 jaar 

o 16-20 jaar 

o 21 jaar of meer 

 

 

 
 


