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SAmEnVATTInG

Samenvatting
 
De Vier in Balans Monitor biedt onderwijsprofessionals en overige 
geïnteresseerden inzicht in het actuele gebruik en de opbrengsten 
van ict in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs. De belangrijkste inzichten worden hieronder 
beknopt weergegeven.

Opbrengsten
Zowel leraren als managers zijn positief over de mogelijkheden en 
opbrengsten van ict. Driekwart van de schoolmanagers vindt dat ict 
bijdraagt aan aantrekkelijker onderwijs. Ict stelt scholen in staat om 
leerlingen een rijke(re) leeromgeving aan te bieden. Als ict op de juiste 
wijze wordt ingezet, levert het een aantoonbare bijdrage aan efficiënter, 
effectiever en aantrekkelijker onderwijs. Opbrengsten van ict kunnen op 
verschillende manieren tot uitdrukking komen. De volgende voorbeelden 
illustreren  de concrete meerwaarde van ict.
•	 Ict is zeer geschikt om leerstof op meerdere manieren aan te bieden, 

bijvoorbeeld zowel visueel, auditief en interactief. Door leerstof via 
meerdere kanalen aan te bieden, leren leerlingen meer en beter.

•	 Juist zwakkere leerlingen blijken opvallend vaak vooruitgang te boeken 
wanneer ze met behulp van ict leren. Een voorwaarde is wel dat gebruik 
wordt gemaakt van goed ontworpen ict programma’s, die aansluiten 
bij het niveau van de leerling, de aandacht goed weten te richten 
en de leerling stapsgewijs door de stof leiden. Voldoet het digitale 
leermateriaal niet aan deze voorwaarden, dan treedt dit effect niet (of 
in veel minder sterke mate) op.

•	 Leerlingen vinden werken met ict meestal aantrekkelijk en leuk. Daarbij 
is het wel van belang dat ict met andere leervormen wordt afgewisseld. 
Een tweede cruciale succesfactor is dat de aandacht van de leerling 
op de leertaak wordt gericht. Het is daarom belangrijk om een ict-
toepassing niet alleen op aantrekkelijkheid te beoordelen, maar ook op 
diepgang van het leren en efficiëntie van de ingezette hulpmiddelen.

Dergelijke aansprekende opbrengsten zouden in de meeste gevallen zonder 
ict niet realiseerbaar zijn. Daarbij moet wel worden aangetekend dat deze 
opbrengsten zelden uitsluitend aan ict zijn toe te schrijven.
 
Randvoorwaarden
Om daadwerkelijk de vruchten te plukken van gebruik van ict, is het 
cruciaal dat bij de inzet van ict sprake is van een evenwichtige samenhang 
tussen:
1. onderwijsvisie;
2. deskundigheid;
3. digitaal leermateriaal;
4. ict-infrastructuur.

Alleen als deze vier randvoorwaarden in balans zijn, komt de meerwaarde 
van ict tot zijn recht. 

Het creëren van goede randvoorwaarden voor effectief ict-gebruik is 
een complex proces dat hoge eisen stelt aan management, leraren en 
samenwerkingspartners. Een individuele leraar kan deze randvoorwaarden 
niet zelfstandig realiseren en moet daarbij dus door het management 
worden ondersteund. Ondanks alle inspanningen, slaagt niet iedere 
schoolorganisatie er in om de randvoorwaarden te realiseren die leraren 
in staat stellen om met behulp van ict meer onderwijsrendement te boeken. 

Gebruik
Computers zijn een onlosmakelijk onderdeel van de inrichting en 
organisatie van het onderwijs. De invoering van ict in het onderwijs 
verloopt langzaam, maar gestaag. De introductie en opkomst van ict-
toepassingen heeft niet geleid tot een radicale omslag met betrekking 
tot de inrichting en organisatie van leerprocessen, maar wordt 
gekarakteriseerd door een geleidelijke ontwikkeling. Oftewel: de inzet van 
ict resulteert in ander onderwijs, maar dat proces verloopt stapsgewijs. 
Volgens leraren en schoolmanagers is deze ontwikkeling nog lang niet 
voltooid. Voor de komende jaren wordt meer gebruik van ict verwacht. 
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Deze toename is zichtbaar op drie gebieden:
•	 Het aantal leraren dat gebruik maakt van computers.
•	 Het aantal uren dat leraren en leerlingen ict-toepassingen inzetten als 

gereedschap voor effectiever en efficiënter leren.
•	 Het aantal verschillende ict-toepassingen dat voor onderwijsdoeleinden 

wordt ingezet. 
Het algemene beeld is dat steeds meer leraren en leerlingen vaker en 
op meer verschillende manieren gebruik maken van ict voor onderwijs-
doelstellingen.

Visie
Het gebruik van ict is niet voorbehouden aan een specifieke 
onderwijsvisie. Ict wordt binnen uiteenlopende didactische werkwijzen 
ingezet, variërend van kennisoverdracht (leraar bepaalt het exacte 
lesprogramma) tot kennisconstructie (leerlingen geven deels zelf sturing 
aan het leerproces). Bij veel leraren speelt kennisoverdracht een grotere 
rol dan kennisconstructie. Ook in de toekomst blijft kennisoverdracht 
van belang. Tegelijkertijd willen leraren vaker onderwijs geven volgens 
kennisconstructie. Ict is volgens leraren en management een belangrijk 
hulpmiddel om het toekomstig onderwijs vorm te geven.

Vooral leraren hebben behoefte aan een breed gedragen ict-visie die in 
gezamelijkheid door management en onderwijsteam is ontwikkeld. In de 
praktijk blijkt die ambitie volgens leraren slechts op een beperkt aantal 
scholen te zijn bereikt. Op de meeste scholen is de visie op het gebruik van 
ict wel vastgelegd in een beleidsplan, maar dit plan wordt lang niet altijd 
uitgevoerd.

Deskundigheid
Vrijwel iedere leraar kan een computer bedienen, maar slechts de 
helft beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de computer als 
didactisch hulpmiddel in te zetten voor de inrichting en organisatie van 
leerprocessen. Veel leraren hebben bovendien geen helder beeld van de 
mogelijkheden van ict. Het ontwikkelen van onderwijsgerelateerde ict-
toepassingen, zoals digitaal leermateriaal, vereist specifieke expertise, 
zodat een optimale mix van vakinhoud, vakdidactiek en ict wordt 
gerealiseerd. Het uiteindelijke resultaat moet aansluiten op de wensen en 
capaciteiten van de leraar die met de toepassingen aan de slag gaat. 

Voor leerlingen geldt dat een meerderheid behoorlijk ict-vaardig is, maar 
dat niet iedere leerling over dezelfde vaardigheden beschikt. Op veel 
scholen ontbreekt het aan systematische aandacht voor het verwerven 
van (digitale) informatievaardigheden. Sommige leerlingen verwerven 
informatievaardigheden die voor leren met behulp van ict belangrijk zijn, 
buiten de schoolomgeving. 

Digitaal leermateriaal
De beschikbaarheid van bruikbaar digitaal leermateriaal is één van de 
meest weerbarstige barrières die verdere integratie van ict binnen het 
onderwijs in de weg staan. Hoewel leraren in alle sectoren verwachten dat 
het gebruik van digitaal leermateriaal fors zal toenemen, blijkt dit in de 
praktijk lastig te realiseren. De computerprogramma’s die in het onderwijs 
het meest worden gebruikt, zijn niet specifiek voor onderwijsdoeleinden 
ontwikkeld. Standaard kantoortoepassingen, zoals tekstverwerking- en 
presentatieprogramma’s zijn, evenals e-mail, breed geaccepteerd. Leraren 
hebben behoefte aan meer bruikbaar digitaal leermateriaal. Om hierin 
te voorzien is het volgens leraren belangrijk om het beschikbare digitale 
leermateriaal beter vindbaar te maken.
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Ict-infrastructuur
De afgelopen tien jaar is fors geïnvesteerd in infrastructurele 
voorzieningen. De beschikbaarheid van computervoorzieningen in 
het onderwijs is dan ook sterk toegenomen. De ‘computerdichtheid’ 
stabiliseert momenteel bij één computer of laptop per zes leerlingen. 
Alle scholen hebben toegang tot internet. De huidige focus ligt op het 
verbeteren van de internetverbindingen (glasvezel en draadloos) en op 
het aanschaffen van digitale schoolborden. Veel leraren verwachten dat 
digitale videotoepassingen (via internet) een steeds grotere rol binnen 
het onderwijs zullen gaan spelen. Hoewel het management de beschikbare 
ict-voorzieningen over het algemeen als toereikend beoordeelt, hebben 
de meeste leraren behoefte aan extra computers of laptops, slagvaardige 
ondersteuning als apparatuur plotseling hapert en een adequate 
verbinding tussen de thuiscomputer en de computervoorzieningen binnen 
de school.

Prioriteit
Leraren en schoolmanagement beschouwen ict als een bruikbaar hulp-
middel voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs en vinden dat 
ict meer gebruikt zou moeten worden in de nabije toekomst. Over de 
aanpak om dit doel te bereiken verschillen management en leraren van 
mening. Leraren vinden dat de hoogste prioriteit moet worden gelegd 
bij aanschaf van goede computervoorzieningen en beschikbaarheid van 
bruikbaar digitaal leermateriaal.  Dit is de opvatting van leraren in alle 
sectoren. Het management ziet professionalisering van leraren juist 
als een van de belangrijkste stappen om te bereiken dat in de toekomst 
de mogelijkheden van ict beter worden benut. De oplossingsrichting 
voor deze tegenstelling ligt niet zozeer besloten in de aandacht 
voor afzonderlijke randvoorwaarden maar in de afstemming tussen 
visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur. 
Dit vereist van het management leiderschap en het faciliteren van 
samenwerking. Samenwerking levert een van de belangrijkste bijdragen 
aan professionalisering op het gebied van ict. Dit geldt voor de school 
(als lerende organisatie) en ook voor de professionaliteit van individuele 
leraren. Waar het nu op aan komt is het benutten van deze samenwerking 
voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de noodzakelijke 
verbindingen tussen vakinhoud, didactiek en ict.
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1 - InTRODuCTIE VIER In BALAnS

1 Introductie Vier in Balans
De Vier in Balans Monitor, die jaarlijks door Stichting Kennisnet 
wordt uitgegeven, biedt onderwijsprofessionals en overige 
geïnteresseerden inzicht in het gebruik en de opbrengsten van ict 
binnen het onderwijs. Welke trends kunnen worden onderscheiden? 
Hoe denken leraren en managers over de didactische mogelijkheden 
van ict? En hoe is het gesteld met de ict-vaardigheden van leraren en 
hun leerlingen? Als expertisecentrum op het gebied van onderwijs 
en ict, wil Kennisnet met deze Monitor belangrijke ontwikkelingen 
en actuele vraagstukken op een samenhangende manier onder de 
aandacht brengen.

Wat is Vier in Balans?
Het conceptuele kader en de indeling van deze publicatie zijn ontleend aan 
het Vier in Balans model; een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde 
visie op de invoering van ict in het onderwijs. Het model is in 2001 door 
de stichting Ict op School geïntroduceerd en in 2004 geactualiseerd onder 
de noemer Vier in Balans Plus (Ict op School, 2004). Hierna wordt kortweg 
gesproken over Vier in Balans. 

De kern van Vier in Balans is dat zinvolle en duurzame inzet van ict 
voor onderwijsdoeleinden mogelijk is als de vier bouwstenen visie, 
deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur evenwichtig 
worden ingezet. Een korte toelichting op deze bouwstenen:
•	 Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en de 

wijze waarop de school dat goede onderwijs wil realiseren. Deze visie 
omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren en leerlingen, 
de inhoud van het onderwijs en de materialen die worden ingezet. De 
visie van management en lerarenteam is richtinggevend voor zowel het 
schoolbeleid als voor de inrichting en organisatie van het onderwijs.

•	 Deskundigheid: leraren en leerlingen moeten over voldoende kennis 
en vaardigheden beschikken om onderwijsdoelstellingen met behulp van 
ict te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om basis ict-vaardigheden, 
zoals het kunnen bedienen van een computer. Om ict als hulpmiddel voor 

de inrichting en organisatie van leerprocessen te gebruiken, zijn ook 
didactische ict-vaardigheden vereist. Deze aanvullende vaardigheden 
zijn dus specifiek gericht op het inzetten van ict voor de realisatie van 
onderwijsdoelen. 

•	 Digitaal leermateriaal: alle (formele en informele) digitale educatieve 
content, behoort tot digitaal leermateriaal. Ook computerprogramma’s 
worden hier onder gerekend.

•	 Ict-infrastructuur: de beschikbaarheid en kwaliteit van computers, 
netwerken en internetverbindingen zijn infrastructurele voorzieningen. 
In aanvulling op deze traditionele definitie, worden ook elektronische 
leeromgevingen en het beheer en onderhoud van de ict-voorzieningen 
tot de ict-infrastructuur gerekend. 

Het onderwijs staat voor de uitdaging deze vier bouwstenen zorgvuldig af 
te stemmen op de leerprocessen die voor de leerlingen worden ingericht. 
Hoewel leraren hier een rol in spelen, is het voor individuele leerkrachten 
alléén, niet mogelijk om deze samenhang te realiseren. Daarvoor is ook de 
ondersteuning van het management nodig. Het is aan het management om 
dit proces aan te sturen en condities voor ondersteuning en samenwerking 
met andere professionals te creëren. In figuur 1.1 zijn de verschillende 
bouwstenen in onderlinge samenhang grafisch weergegeven.

Figuur 1.1. Bouwstenen van Vier in Balans.
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1 - InTRODuCTIE VIER In BALAnS

Bronnen
De Vier in Balans monitor is gebaseerd op resultaten van onafhankelijk 
wetenschappelijk  onderzoek. De recente gegevens zijn afkomstig uit  
onderzoeken die, in opdracht van Kennisnet, door diverse onderzoeks-
instellingen zijn uitgevoerd. Om de ontwikkelingen te kunnen duiden, 
wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van vergelijkende gegevens die 
zijn verzameld via de ICT-monitor (1997-2000), de ICT-onderwijsmonitor 
(2001-2005) en metingen die in de periode 2001-2009 (TnS-nIPO 2001-
2009, Intomart 2008-2009) in opdracht van Kennisnet en/of Ict op School 
zijn uitgevoerd. Bovendien wordt geput uit (inter)nationale studies die 
betrekking hebben op de binnen Vier in Balans gedefinieerde bouwstenen. 
Gegevens over deze bronnen zijn te vinden in de referentielijst achterin 
deze publicatie. Vrijwel alle bronnen zijn te raadplegen via de website van 
Kennisnet (onderzoek.kennisnet.nl) of elders op internet beschikbaar. 

Benchmark
De Vier in Balans monitor geeft in ‘harde’ cijfers weer hoe de onderwijs- 
sector ict integreert en welke resultaten zijn bereikt. De gegevens kunnen 
worden gezien als een ‘sectorale benchmark’ en stellen individuele 
scholen in staat om de eigen situatie te vergelijken met die van collega-
instellingen. Diverse instrumenten voor gegevensverzameling zijn 
overigens als tool beschikbaar, zodat scholen de interne stand van zaken in 
kaart kunnen brengen. Zie hiervoor www.onderwijstools.nl.
 
De onderzoeksresultaten bieden inzicht in de snelheid en richting van 
de ontwikkelingen met betrekking tot ict-gebruik in het basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs. Voor zover informatie binnen het middelbaar 
beroepsonderwijs verzameld kon worden en/of via publieke bronnen 
toegankelijk was, zijn ook deze gegevens opgenomen.
 

Actuele inzichten over het rendement van ict
De kennis over de effectiviteit van ict in het onderwijs neemt toe. 
maar er is nog veel onbekend. Binnen het onderzoeksprogramma 
van Kennisnet worden deze hiaten in de opbrengsten van ict voor 
onderwijsdoelstellingen systematisch opgevuld. Daarbij ligt de nadruk 
op het verzamelen van empirische gegevens en wordt gekozen voor 
een ‘opbrengstgerichte’ benadering. Door het verzamelen en delen van 
kennis over wat wel en niet werkt met ict, willen wij scholen in staat 
stellen om gefundeerde keuzes te maken. Bovendien helpen de inzichten 
ontwikkelaars, onderwijsondersteuners, beleidsmakers en marktpartijen 
om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van scholen bij de 
inzet van ict voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Leeswijzer
Het onderzoeksprogramma naar de leeropbrengsten van ict is in 2007 van 
start gegaan. De tot nu toe verzamelde gegevens worden voornamelijk in 
hoofdstuk 2 behandeld. Het gaat daarbij primair om onderzoeksgegevens 
over de opbrengsten van ict, waarbij de vraag ‘wat werkt met ict?’ centraal 
staat, maar (voor het eerst) ook aandacht uitgaat naar de vraag waarom 
ict werkt. Hoofdstuk 3 zoomt in op de ontwikkelingen met betrekking tot 
het ict-gebruik: van meerjarige trends tot de toekomstverwachtingen 
van leraren en managers. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt 
aandacht besteed aan de vier randvoorwaarden die in belangrijke 
mate bepalend zijn voor de opbrengsten van ict: visie (hoofdstuk 4), 
deskundigheid (hoofdstuk 5), digitaal leermateriaal (hoofdstuk 6) en ict-
infrastructuur (hoofdstuk 7). Tenslotte zet hoofdstuk 8 de prioriteiten in 
ondersteuningsbehoeften van leraren en management op een rij.
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2 Opbrengsten van ict
De evenwichtige inzet van ict in de les is geen doel op zich.  
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat ict een bijdrage levert aan 
beter onderwijs. Maar wat zijn de mogelijke opbrengsten? En welke 
toepassingen blijken effectief te zijn? In dit hoofdstuk besteden 
we aandacht aan de bijdrage van ict aan effectiever, efficiënter en 
aantrekkelijker onderwijs. 

2.1 Inleiding
Een groeiend aantal onderzoeken onderschrijft het idee dat ict een 
bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. We onderscheiden 
drie typen opbrengsten: 
1. Effectiever onderwijs: toepassingen van ict die kunnen helpen de 

leerprestaties en vaardigheden van leerlingen te verbeteren (2.2). 
2. Efficiënter onderwijs: toepassingen van ict die helpen de onderwijs-

kwaliteit te behouden terwijl daarvoor minder lerarentijd of 
goedkopere hulpmiddelen nodig zijn. Een voorbeeld is het gebruik van 
digitaal leermateriaal waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 
en de leraar meer tijd kan besteden aan leerlingen die individuele 
begeleiding nodig hebben (2.3). 

3. Aantrekkelijker onderwijs: toepassingen van ict die de motivatie 
van leraar en leerling vergroten, bijvoorbeeld door het onderwijs 
afwisselender te maken (2.4). 

Hoewel ict een krachtig hulpmiddel is om het onderwijs te verbeteren, 
blijkt het in de praktijk vaak lastig om ict op de juiste manier in te zetten. 
Onderzoek toont aan dat positieve resultaten alleen kunnen worden 
gerealiseerd als aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. Deze 
randvoorwaarden worden in de latere hoofdstukken uitgebreid besproken. 
In dit hoofdstuk wordt vooral ingezoomd op de opbrengsten van ict. Zo 
hopen we onderwijsprofessionals te helpen om goed onderbouwde keuzes 
te maken bij het bepalen van de wijze en mate waarop zij ict willen 
inzetten.

2.2. Effectiever onderwijs
Ict kan de kwaliteit van onderwijs helpen verbeteren. Zo kan ict bijdragen 
aan het verbeteren van de leerprestaties en biedt ict de kans om 
nieuwe vaardigheden te verwerven die zonder ict minder eenvoudig 
aan te leren zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor creatieve competenties en 
samenwerkingsvaardigheden. In deze paragraaf worden toepassingen 
besproken die bewezen effectief zijn. Het gaat om toepassingen die in 
principe inzetbaar zijn zonder dat het de leraar meer tijd of inspanning 
kost. 

Woordbegrip kleuters neemt sneller toe bij inzet
van ‘multimediaboeken’ 
net als bijvoorbeeld traditionele prentenboeken, vertellen multimedia-
boeken – ook wel ‘levende boeken’ genoemd – een verhaal. In tegenstelling 
tot ‘gewone boeken’ wordt dit verhaal op het computerscherm aangeboden, 
waardoor extra informatiebronnen beschikbaar komen. De gebeurtenissen 
kunnen (bijvoorbeeld) worden geïllustreerd met geluidsfragmenten en 
muziek, die de verhaallijn verlevendigen en het verhaal zo interactief 
maken. Het is ook mogelijk om oefeningen in te lassen. In plaats van 
statisch, wordt lezen dus een dynamisch proces.
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multimediaboeken helpen het taalbegrip bij kleuters (4-5 jaar) te 
ontwikkelen, hun woordenschat sneller uit te breiden en het verhaalbegrip 
aanzienlijk te vergroten. Soms wordt aangenomen dat multimedia-boeken 
het geheugen van kinderen kunnen overbelasten. Dit onderzoek toont het 
tegendeel aan (zie ook het kader ‘Zeven multimediaprincipes’ op pagina 
22). Sterker, alles wijst er op dat multimediaal lezen – woordjes worden 
tekstueel, auditief en visueel aangeboden – kinderen helpt om meer 
woorden te begrijpen. Blijkbaar hebben (extra) aanknopingspunten om 
woorden te interpreteren
en verhalen te begrijpen een hefboomeffect (Verhallen e.a., 2004). 

Figuur 2.1. Score voor woordbegrip, uitgesplitst naar kinderen met en kinderen zonder 

taalachterstand. Alle kinderen werkten op de computer, waarbij de controlegroep een 

niet-taalgerelateerd computerspel speelde. De kinderen die het statische boek lazen, 

werden door de computer voorgelezen. Voor de multimediagroep geldt dat zij hetzelfde 

boek lazen, maar dan voorzien van multimedia-elementen die de gebeurtenissen in het 

verhaal visueel ondersteunden (bron: Bus e.a., 2009).  
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Alle kinderen profiteren van levende boeken, maar de boeken geven zeker 
ook kinderen met een taalachterstand een extra steun in de rug. Kinderen 
met een taalachterstand belanden met gebruik van traditionele boeken al 
snel in een vicieuze cirkel. Want als je niet genoeg woordkennis hebt om 
het verhaal goed te kunnen volgen, wordt het lastig om nieuwe woorden 
aan te leren: er zijn te weinig aanknopingspunten. 

Dat kinderen met een taalachterstand profiteren van levende boeken, is 
goed te zien in figuur 2.1, waarin het effect van levende boeken op het 
woordbegrip is weergegeven. Kinderen zonder taalproblemen leren op 
dit gebied ongeveer evenveel van statische als van multimediaboeken. 
Kinderen met een taalachterstand maken echter een extra sprong 
voorwaarts als interactief materiaal wordt aangeboden (Bus e.a., 2009, zie 
ook Smeets e.a., 2008). 

Niet vervangen, wel ontlasten
Goed ontworpen elektronische boeken belichten gebeurtenissen uit het 
verhaal met geluid en beeld en ondersteunen het verhaalbegrip. Ook een 
digitale assistent die de kinderen door het verhaal leidt en vragen stelt, 
helpt goed om kinderen gericht door het verhaal te leiden en informatie 
te verwerken. Als er geen vragen over worden gesteld, onthouden kleuters 
één van de acht nieuwe, moeilijke woorden. Worden er wel vragen gesteld, 
dan stijgt dat aantal tot twee of drie (Bus, 2009). Alhoewel levende boeken 
de leraar niet kunnen vervangen, kunnen ze de leraar dus wel ontlasten. 

18 19



2 - OPBREnGSTEn VAn ICT

Kracht is ook een zwakte
De kracht van levende boeken – beeld en geluid trekken kinderen direct het 
verhaal in – is ook de zwakte: plaatjes en interactieve elementen leiden 
kinderen soms te veel af. Hierdoor verliezen zij de tekst uit het oog en 
wordt het leerproces ondermijnd (Bus e.a., 2009). Dat kinderen liever naar 
plaatjes dan naar tekst kijken, blijkt uit eye tracking onderzoeken, waarbij 
oogbewegingen met een camera worden vastgelegd. Plaatjes zijn zelfs 30 
keer zo ‘aantrekkelijk’, want kinderen kijken gemiddeld 10 minuten naar 
plaatjes versus 20 seconden naar tekst (Evans e.a., 2009). Boeken waarbij 
illustraties en interactieve elementen niet ondersteunend zijn aan de 
tekst, leiden dan ook zelden tot een vergroting van de woordenschat en 
kunnen zelfs een negatief effect hebben (Segers e.a., 2009). Een illustratief 
voorbeeld: sommige boeken belonen kinderen met een feedbackfilmpje als 
ze een vraag hebben beantwoord. Wat blijkt? Als het filmpje bij het foute 
antwoord ‘te leuk’ is, zijn kinderen geneigd om expres foute antwoorden te 
geven, zodat ze het filmpje nog een keer kunnen bekijken. Om van levende 
boeken te profiteren, is het bovendien van belang dat het boek goed 
aansluit op het kennisniveau van de kinderen: als het boek te moeilijk is, 
treedt het essentiële hefboomeffect niet op. 

Woordjes leren
uit onderzoek blijkt dat kinderen het snelst nieuwe woorden leren als:
•	 kinderen het verhaal minimaal drie keer lezen;
•	 de nieuwe woorden herhaaldelijk in de tekst voorkomen;
•	 nieuwe woorden duidelijk geïllustreerd zijn;
•	 nieuwe woorden van belang zijn voor het verhaal;
•	 de betekenis duidelijk blijkt uit de context, plaatjes en/of uitleg van 

‘meelezers’;
•	 nieuwe woorden vooral zelfstandig naamwoorden zijn;
•	 kinderen de woorden moeten herhalen of het verhaal moeten 

navertellen. 
(bron: Evans e.a., 2009)

Combinatie van beeld en geluid werkt beter dan beeld alleen
In 2009 is door Van Ginkel onderzocht welke instructiemethode (alleen 
beeld versus beeld én geluid) het beste resultaat oplevert bij het aanleren 
van het digitale tekenprogramma Paint. Eén groep leerlingen volgde 
de cursus op basis van beeldmateriaal (tekst en illustraties op een 
computerscherm) en bij de andere groep werd dezelfde tekst ook door 
de computer voorgelezen. na ongeveer drie lessen bleken de deelnemers 
uit de tweede groep méér opdrachten goed af te ronden dan leerlingen 
die uitsluitend ‘beeldinstructies’ hadden ontvangen. Onderzoek naar het 
gebruik van ict in het speciaal onderwijs laat vergelijkbare resultaten zien 
(Van Rens e.a., 2008).

Dit zijn zeker niet de enige onderzoeken die de theorie ondersteunen 
dat het tegelijkertijd prikkelen van meerdere zintuiglijke kanalen 
(zien en horen) positieve leereffecten heeft. uit een review van 
zes studies blijkt consistent dat leerlingen kennis beter in nieuwe 
situaties kunnen toepassen wanneer sprake is van een combinatie van 
animatie en gesproken tekst, dan wanneer de informatie uitsluitend 
visueel wordt aangeboden (mayer e.a., 2002, zie ook het kader ‘Zeven 
multimediaprincipes’ op de volgende pagina). 
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Zeven multimediaprincipes
Gedoseerde inzet van multimedia bevordert het leerproces. Hoewel het 
toevoegen van gesproken tekst aan afbeeldingen positieve leereffecten 
heeft (dit is het multimediaprincipe), moeten ‘overbodige details’ zo veel 
mogelijk worden weggelaten. De inzet van multimedia kan namelijk ook 
contraproductief zijn, bijvoorbeeld wanneer één kanaal (‘zien’, ‘horen’) 
te intensief wordt belast. maar ook irrelevante elementen – details die 
afleiden van de eigenlijke inhoud – verminderen de effectiviteit.

naar het gebruik van multimedia is de afgelopen jaren veel onderzoek 
gedaan. De belangrijkste multimediaprincipes op een rij:
•	 Diversiteit (multimediaprincipe): Combineer animatie met tekst, in 

plaats van alleen een animatie of een tekst te gebruiken. Door meerdere 
vormen van input te gebruiken, leert de leerling meer.

•	 Nabijheid: Wanneer een animatie met tekst wordt gecombineerd, 
plaats deze tekst dan bij het onderdeel van de animatie waar de tekst 
naar verwijst. Als visuele tekst ver van het onderwerp afstaat, moet de 
leerling te veel moeite doen om de koppeling te maken en wordt minder 
van de animatie geleerd.

•	 Gelijktijdigheid: Tekst en animatie moeten tegelijkertijd (niet 
achtereenvolgend) worden aangeboden. De leerling hoeft de informatie 
dan niet ‘vast te houden’, maar krijgt de lesstof direct via twee kanalen 
binnen, waardoor hij beter wordt opgeslagen in het geheugen.

•	 Gerichtheid: Bied de leerling zo min mogelijk ‘extra’ details aan. 
Overbodige geluidseffecten, ‘leuke’ filmpjes en/of achtergrondmuziek 
overbelasten het geheugen en leiden uiteindelijk tot minder goede 
leerresultaten dan bij een ‘kale’ presentatie.

•	 Verscheidenheid: Het is beter om een animatie te combineren met 
gesproken tekst dan met visuele tekst. Omdat het visuele kanaal bij 
de combinatie animatie/visuele tekst wordt overbelast, wordt minder 
geleerd dan bij de combinatie visueel/auditief.

•	 Spaarzaamheid: Combineer de animatie bij voorkeur uitsluitend 
met gesproken tekst in plaats van een combinatie van gesproken en 
geschreven tekst. De leerling leert meer wanneer niet te veel vormen 
van (dezelfde) informatie aangeboden worden.

•	 Betrokkenheid: Woorden die in een ‘conversatiestijl’ worden 
aangeboden, zijn effectiever dan woorden in een formele stijl. 

(gebaseerd op: Mayer (e.a.) 2001, 2002, 2003)

Effectiever stampen met ict
Ict kan op unieke wijze bijdragen aan het uit het hoofd leren van woordjes 
en andere feiten. uit onderzoek naar het menselijk geheugen blijkt dat 
we feiten het best onthouden als leermomenten zo ver mogelijk uit elkaar 
liggen. Tegelijkertijd is vastgesteld dat het actief ophalen van deze 
feiten – bijvoorbeeld bij een overhoring of zelftoetsing – het geheugen 
stimuleert (zie ook kader ‘Wat weten we over het leren van moderne 
vreemde talen?’). Het ideale moment om deze feiten weer op te duiken, is 
het moment waarop we ze bijna vergeten zijn. Wanneer dat ideale moment 
optreedt, verschilt van individu tot individu en is mede afhankelijk van de 
voorkennis van de leerling. 
 
Het programma Slimstampen speelt op deze inzichten in door de feiten-
kennis van de leerling te activeren en aan de hand van de reactiesnelheid 
te bepalen of de volgende herhaaloefening eerder of juist later moet 
worden ingepland. Ofwel: als de leerling zeer snel reageert, zal het pro- 
gramma de volgende keer langer wachten met de herhaling. En andersom. 
Zo wordt toegewerkt naar een optimale spreiding.

uit een experiment onder 82 leerlingen (Van Rijn, 2009) blijkt dat leer- 
lingen die Slimstampen gebruiken feiten inderdaad beter onthouden. Ze 
scoren niet alleen hoger dan leerlingen die zelf bepalen hoe ze woordjes 
leren, maar streven ook leerlingen voorbij die oefenprogramma’s 
gebruiken die zich niet aan het individuele niveau aanpassen. 

Verder blijkt uit onderzoek naar het menselijk geheugen dat we kennis het 
best onthouden als we er actief mee aan de slag zijn geweest. Om dat te 
stimuleren, is het bijvoorbeeld belangrijk om lessen aan te bieden die net 
iets boven het niveau van de leerling uitstijgen. 
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Wat weten we over het leren van moderne vreemde talen?
Onderzoek naar het menselijk geheugen en het leren van moderne 
vreemde talen, levert een aantal bruikbare aanwijzingen op, waarmee de 
effectiviteit van digitaal materiaal beoordeeld kan worden. Dit zijn:

1. Reuring in het werkgeheugen
Over het algemeen geldt dat taken die veel reuring in het werkgeheugen 
veroorzaken, het meest effectief zijn. Je maakt je een vreemde taal het 
beste eigen wanneer je er actief mee aan de slag gaat, bijvoorbeeld 
door gesprekken te voeren, op zoek te gaan naar het juiste woord, een 
samenvatting te schrijven of overhoord te worden.

2. Levensechte, functionele taken
Door taal toe te passen in realistische en functionele situaties, 
‘bindt’ nieuwe kennis zich gemakkelijker aan bestaande kennis. De 
nieuwe kennis landt dan als het ware op bekend terrein. Leerlingen 
leren woorden en begrippen zo beter aan en kunnen ze bovendien 
gemakkelijker toepassen in nieuwe situaties (transfer).

3. Betekenisgerichte verwerking
Pas als het werkgeheugen betekenis aan een uiting in een vreemde taal 
kan geven, kan de nieuwe kennis worden opgeslagen in het langetermijn 
geheugen. Als de leerling een uiting niet kan duiden, gaat de kennis het 
ene oor in en het andere oor weer uit.  

4. Uitdagende input
Hoe gevarieerder en rijker de input, hoe groter de kans dat de leerling 
ervan leert. Qua moeilijkheidsgraad moet het leermateriaal net iets 
boven het niveau van de leerling liggen.  

(bron: Westhoff en Corda, 2009)

Effectiviteit digitale schoolborden onzeker 
In Groot Brittannië is op grote schaal onderzoek gedaan naar de 
leereffecten van digitale schoolborden  in vergelijking met krijtborden 
(Somekh e.a., 2007). Hoewel is aangetoond dat de inzet van een digitaal 
schoolbord positieve leerresultaten kan hebben, is het optreden van dat 
effect afhankelijk van meer factoren dan uitsluitend het gebruik van een 
digitaal schoolbord.

Geconstateerd is dat leerlingen na twee jaar les met een digitaal 
schoolbord, tussen de twee en een halve maand en vijf maanden verder 
met rekenen te zijn dan leerlingen die met een krijtbord werken. Dit 
geldt voor leerlingen die al goed zijn in rekenen. Leerlingen met een 
rekenachterstand profiteren namelijk veel minder van het digitale 
schoolbord. Paradoxaal genoeg blijkt dat de inzet van digiborden bij 
scheikunde een omgekeerd effect heeft. Leerlingen die in eerste instantie 
slecht presteerden, haalden de achterstand op hun meer ‘scheikundig  
georiënteerde klasgenoten’ namelijk ruimschoots in. Deze voorbeelden 
tonen aan dat niet alleen de vraag belangrijk is of digitale schoolborden 
(en andere ict toepassingen) effectief zijn, maar dat ook aandacht uit moet 
gaan naar de vraag wie onder welke omstandigheden van ict profiteert. 
 
Instructie en interactie
Dat digitale schoolborden een interactieve impuls aan klassikaal 
onderwijs zouden kunnen geven, wordt vaak als voordeel genoemd. Hoewel 
digiborden kansen bieden om leerlingen actiever bij de les te betrekken – 
ze kunnen het bord zelf gebruiken, presentaties geven, oefeningen doen en 
via stemkastjes een bijdrage leveren – worden deze mogelijkheden in de 
praktijk echter mondjesmaat benut (Levy, 2002, Fisser, 2008). 

Kleinschalige experimenten naar interactieve werkwijzen op het digitale 
schoolbord laten veelbelovende resultaten zien. Zo blijken leerlingen die 
in zelfstandige groepjes aan wiskunde werken, actief, gemotiveerd en 
betrokken (samen) aan de slag te gaan met de opgaven op het digibord. 
Bovendien behalen zij betere wiskundecijfers (Coetsier, 2009). Onderzoek 
bij het vak geschiedenis toont aan dat leerlingen die interactief op het 
digitale schoolbord werken, beter in staat zijn om de historische kennis 
toe te passen op andere tijden en plaatsen (De Kock, 2008). 

De resultaten van onderzoek naar digitale schoolborden ondersteunen 
de algemene principes voor effectief gebruik van ict.  Als de leerkracht 
beschikking heeft over bruikbaar digitaal leermateriaal en voldoende goed 
getraind is in het gebruik en de didactische mogelijkheden, kan het digi-
tale schoolbord een verrijking voor het onderwijs betekenen. Is dat niet 
het geval, dan treedt de meerwaarde niet, of in veel mindere mate, op.
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Andere leereffecten
•	 Leren evalueren

Zogenaamde ‘Google lessen’ kunnen leerlingen helpen om informatie 
op internet kritischer te evalueren. Die winst blijft echter grotendeels 
beperkt tot het vak waarbinnen de lessen verzorgd zijn, want leerlingen 
passen het geleerde niet zonder meer toe bij andere vakken (Walraven, 
2008).   

•	 Samenvatten en samenwerken verbetert rekenprestaties
Wiskundeprogramma’s waarbij (vwo-)leerlingen gestimuleerd worden 
om onderzoekend te leren, zijn het meest effectief als vergelijkingen 
met tekst worden gecombineerd. Als de leerlingen bovendien samen 
werken of – bij individueel leren – een samenvatting moeten maken, 
verbetert het inzicht en begrip van wiskunde (Kollöffel, 2008).  

•	 Sneller en beter rekenen dankzij gamen
Basisschoolkinderen rekenen beter en sneller als zij tien weken lang 
20 minuten per dag een game spelen. Ook hun zelfvertrouwen neemt 
dan toe. Deze leerlingen werden experimenteel vergeleken met een 
controlegroep en een groep kinderen die hersentrainingtechnieken 
leerden (miller e.a., 2009).   

•	 Vaardigheden ontwikkelen tijdens het gamen
Vergelijkend onderzoek suggereert dat gamen vaardigheden van 
leerlingen kan vergroten. Leerlingen die het rollenspel Oblivion  
speelden, leerden beter samenwerken en leverden betere prestaties 
in Engels dan leerlingen die samen aan een speurtocht deelnamen. 
Opvallend is dat de speurtochtdeelnemers, veel meer dan de gamers, het 
gevoel hadden nuttig bezig te zijn geweest (Verheul e.a., 2009).  

Ict-effecten in de praktijk
Resultaten die in een onderzoekssituatie optreden, treden niet per 
definitie ook in de onderwijspraktijk op. Om de effecten vanuit een 
praktijksetting te belichten, namen tien scholen deel aan een uniek 
experiment. Binnen het door Kennisnet georganiseerde programma 
Leren met meer effect bedachten de individuele scholen zelf een ict-
project dat aansloot op hun specifieke onderwijsvisie. Daarbij werden de 
beoogde opbrengsten zo concreet mogelijk op papier gezet.  Een extern 
onderzoeksbureau onderzocht vervolgens of die doelstellingen inderdaad 
behaald werden. Steeds was sprake van quasi-experimenteel onderzoek, 
waarbij klassen die meededen aan de ict-vernieuwing vergeleken werden 
met parallelklassen die het reguliere onderwijs bleven volgen.

De scholen verwachtten op voorhand vooral effecten op het gebied van 
leerprestaties, motivatie en leerhouding. Het onderzoek bevestigde in een 
groot aantal gevallen dat leerlingen in de experimentgroepen inderdaad 
beter scoorden. Vooral op het gebied van motivatie werden effecten 
zichtbaar, maar ook de leerprestaties van de twee groepen vertoonden 
verschillen. Effecten op de leerhouding konden niet worden aangetoond. 
(bron: Meijer e.a., 2008)

2.3. Efficiënter onderwijs
Ict kan helpen om onderwijsdoelstellingen met minder middelen te 
bereiken. In deze paragraaf worden toepassingen belicht die het geven van 
onderwijs efficiënter kunnen maken, bijvoorbeeld door de leraar werk uit 
handen te nemen en/of leerlingen zelfstandig(er) te laten werken.

Hoe zelfstandig kunnen leerlingen werken met ict?
Veel ict-toepassingen zijn bedoeld om leerlingen zelfstandig te laten 
werken, zodat de leerkracht meer tijd heeft om (bijvoorbeeld) leerlingen 
die achterblijven extra te begeleiden. In de praktijk blijkt echter dat 
programma’s waarbij leerlingen zelfstandig op de computer werken de 
leerprestaties weliswaar kunnen verbeteren, maar veel begeleiding, 
voorbereiding en feedback van leraren vragen (meijer e.a., 2008). De 
tijdsbesparende meerwaarde is vooralsnog dus gering en zelfstandig 
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leren met ict ontlast de leraar niet per definitie. uit recent onderzoek 
blijkt echter dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om het onderwijs 
met behulp van ict efficiënter in te richten. Bovendien zijn er met ict 
werkvormen mogelijk die zonder ict niet haalbaar zouden zijn. Om deze 
kansen te benutten, moet de programmatuur en het gebruik daarvan wel 
aan bepaalde eisen voldoen.

Voldoende beslagen ten ijs
Het is van belang dat programma’s goed afgestemd zijn op het niveau 
van de leerlingen. Is het programma te moeilijk (of te gemakkelijk), dan 
profiteren leerlingen niet of nauwelijks. In dat geval zal de leraar zelfs 
alle zeilen moeten bijzetten om de leerlingen bij de les te houden. Een 
illustratief voorbeeld van de verschillen in leeropbrengsten, is de inzet 
van experimenten (‘proefjes’) binnen een simulatieprogramma. Leerlingen 
die al met het onderwerp van de experimenten bekend zijn, blijken extra 
kennis te ontdekken. maar leerlingen die weinig inhoudelijke voorkennis 
hebben, steken nauwelijks iets van de simulatie op. Om die groep te 
faciliteren, zal de leraar dus eerst lessen over het onderwerp moeten 
verzorgen, inclusief ‘leren uit boeken’ en actieve ondersteuning bij het 
maken van opdrachten (Hagemans, 2008, vgl. Coetsier e.a., 2008). 

Programma’s die leren ondersteunen
Steeds meer programma’s spelen in op niveauverschillen (adaptieve 
programma’s). Bovendien wordt meer aandacht besteed aan begeleiding 
van de leerlingen tijdens het leren (‘scaffolding’), juist bij programma’s 
die voor zelfstandig gebruik zijn bedoeld. Voorbeelden zijn toets-
momenten waarbij wordt gemonitord of leerlingen voldoende bijblijven, 
opdrachten die zich automatisch aanpassen aan het niveau van de 
gebruiker en hints en tips die helpen opdrachten goed af te ronden. 
Dit blijkt te werken. Zo toont onderzoek aan dat leerlingen die tijdens 
rekenopgaven door de computer met ‘hints’ worden ondersteund, beter 
presteren op eindtoetsen (Van de Schaar, 2009). Bij gedoseerde inzet van 
goede adaptieve oefenprogramma’s hoeft de leraar leerlingen zelfs niet 
meer inhoudelijk te begeleiden: een onderwijsassistent die leerlingen bij 
de les houdt volstaat (meijer e.a., 2008). 

Multimediamethode maakt actieve onderwijsvormen mogelijk
Op het vmbo is succesvol geëxperimenteerd met het leren van de Engelse 
taal met behulp van ict. Aan de hand van een multimediaprogramma dat 
inzoomt op het actief gebruiken van taal – naast uitleg en opdrachten zijn 
veel luister- en spreekoefeningen opgenomen – werd de spreekvaardigheid 
geoefend. De leerlingen werken zelfstandig of in paren met deze methode. 
uit het onderzoek (Suhre, 2008) blijkt dat deze aanpak tot een betere 
spreekvaardigheid leidt dan traditionele, klassikale methoden, waarbij 
leerlingen vooral ‘consumenten’ van taalkennis zijn. In figuur 2.2 zijn de 
positieve effecten duidelijk zichtbaar. Leerlingen die regulier onderwijs 
volgden, boekten nauwelijks vooruitgang (+2), terwijl leerlingen die 
multimediale instructies ontvingen, 13 punten hoger scoorden; een 
toename van ruim 30%. In de figuur is ook te zien dat leerlingen die 
regulier onderwijs volgden, aanvankelijk beter Engels spraken. Die 
achterstand werd echter snel weggewerkt door de leerlingen uit de 
multimediagroep (50 punten voor reguliere groep, 53 voor experimentele 
groep). 

Figuur 2.2. Resultaten van de voor- en nameting spreekvaardigheid (bron: Suhre, 2008).
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De betere Engelse spreekvaardigheid van de leerlingen moet vooral worden 
toegeschreven aan de actieve werkwijze en niet aan het gebruik van ict 
op zich. maar: zonder ict zouden dergelijke actieve onderwijsvormen 
vrijwel onuitvoerbaar zijn, want de werkwijze is zeer arbeidsintensief en 
leerlingen raken snel afgeleid. Ict zorgt er dus voor dat deze werkvormen 
wél aangeboden kunnen worden. Leraren beoordelen het programma 
overigens als een bruikbare en kansrijke toepassing: het programma is 
aantrekkelijk voor leerlingen, helpt ze de stof te verwerken en is, als 
de techniek op orde is en leerlingen de werking eenmaal onder de knie 
hebben, goed uitvoerbaar. 

Bespaart of kost het gebruik van ict tijd? 
De geschetste onderzoeksresultaten ondersteunen de verwachting dat 
ict in het begin extra tijd kost, maar op de langere termijn juist tijd kan 
besparen. Ook verwachten leraren dat ze hun tijd anders gaan besteden, 
als gevolg van de veranderende rol van leraar: meer individueel coachen 
en minder voor de klas (vgl. meijer e.a., 2008). 

Een ruime meerderheid van de leraren ervaart een tijdsbesparing bij 
inzet van ict voor toetsen. Bij overige ict-toepassingen ervaart ongeveer 
40% een tijdsbesparing. Veel leraren (tussen 22 en 40%) merken weinig 
verschil.  Een minderheid van de leraren die gebruik maakt van ict ervaart 
daardoor tijdverlies (figuur 2.3).

Figuur 2.3. Percentage leraren dat tijdsbesparing en tijdverlies ervaart bij gebruik van 

diverse ict-toepassingen (bron: Intomart 2009).

Aan leerkrachten die geen gebruik maken van ict is gevraagd of ze 
verwachten tijd te besparen of juist moeten investeren bij de inzet van 
ict. De meeste leraren uit deze groep kunnen die vraag niet beantwoorden 
of denken dat de tijdsinvestering gelijk blijft (40-50%). Een minderheid 
verwacht dat ict minder tijd kost (10-20%). Opvallend is dat een groot 
aantal leraren (60%) verwacht dat de inzet van ict bij toetsing tijd zou 
kunnen besparen. Toch is die aanname onvoldoende reden om inderdaad 
digitaal te gaan toetsen, vermoedelijk omdat niet aan alle noodzakelijke 
randvoorwaarden wordt voldaan (zie hoofdstukken 3 t/m 8).

2.4 Aantrekkelijker onderwijs
Veel leraren en leerlingen ervaren werken met ict als een aantrekkelijke 
afwisseling op het reguliere onderwijs. maar leuk betekent niet altijd 
leerzaam. 
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Dosering en afwisseling
Een grote meerderheid (70-80%) van de schoolmanagers ervaart dat ict een 
bijdrage kan leveren aan aantrekkelijker onderwijs en het creëren van een 
rijkere leeromgeving (zie tabel 2.1). Steeds meer onderzoek onderschrijft 
deze bevindingen: mits goed gedoseerd vormt ict een welkome aanvulling 
op het bestaande onderwijsdieet en een stimulans voor leermotivatie en 
vakinhoudelijke interesse. 

uit onderzoek onder leerlingen in het speciaal onderwijs blijkt dat 
leerlingen onderwijs met ict als aantrekkelijker ervaren, dat het hun gevoel 
van zelfredzaamheid vergroot en de zelfwaardering helpt versterken 
(Oomens e.a., 2008). Onderzoek (op tien scholen) naar de effectiviteit 
van ict, bracht veel positieve effecten op het gebied van motivatie aan 
het licht (zie kader Ict-effecten in de praktijk op pagina 27). Zo blijkt 
een zelfontwikkelde wiskundemethode, waarbij ‘ict applets’ worden 
afgewisseld met andere vormen van wiskunde-onderwijs, sterk motiverend 
te werken en de interesse in wiskunde te vergroten. Ook de inzet van een 
digitaal schoolbord stimuleert de belangstelling voor dit vak. Goed doseren 
is een sleutelbegrip: leerlingen die langere tijd werken met een digitaal 
portfolio voor projectonderwijs raken gaandeweg steeds gedemotiveerder, 
terwijl leerlingen die afwisselend gebruik maken van een digitaal portfolio 
en meer traditionele werkwijzen juist sterker uitgedaagd en gemotiveerd 
worden (meijer e.a., 2008).

Aandacht trekken en afleiden
Onderzoek naar virtuele omgevingen, zoals Second Life (Van Schie, 2008), 
toont aan dat leeromgevingen die de leerling als aantrekkelijk beschouwt, 
niet altijd de meest didactisch verantwoorde omgevingen zijn. Een goede 
leeromgeving trekt niet alleen de aandacht, maar richt die aandacht 
ook op de leertaak. Zo merken leraren die met Second Life werken, dat 
leerlingen soms meer bezig zijn met het uiterlijk van hun avatar dan met 
de eigenlijke leertaak. 

De meerwaarde van ict volgens het management 
Wat is volgens schoolleiders de bijdrage van ict aan onderwijs-
doelstellingen? net als in voorgaande jaren (de top tien is al jaren stabiel) 
vinden schoolleiders dat ict kan bijdragen aan aantrekkelijker onderwijs 
en, hiermee samenhangend, aan het creëren van een rijkere leeromgeving 
(tabel 2.1). Daarnaast vindt een meerderheid van de schoolleiders dat ict 
zelfstandig leren bevordert, mogelijkheden biedt om achterstanden weg te 
werken (remediërende toepassingen) en flexibilisering van het leerproces 
faciliteert. Een krappe meerderheid denkt dat ict kan helpen het onderwijs 
efficiënter in te richten.

minder overtuigd zijn schoolleiders van de bijdrage van ict aan het 
bieden van maatwerk, samenwerkend leren, communicatie tussen leraar en 
leerling en toetsen op maat. Ook wat dat betreft is nauwelijks sprake van 
verschuivingen ten opzichte van eerdere jaren.

Schoolleiders in het basisonderwijs zijn over het algemeen iets positiever 
over de bijdrage van ict aan het onderwijs dan hun collega’s in het 
voortgezet onderwijs. 

noot: Cijfers mbo zijn niet opgenomen vanwege gering aantal respondenten. 

Tabel 2.1. Percentage scholen dat een (behoorlijk) sterke bijdrage ervaart van ict aan 

onderwijsdoelstellingen (bron: TNS NIPO 2009). 

% scholen

Bijdrage BAO VO Gemiddeld

Aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen 82 72 77

Creëren rijke leeromgeving 81 67 74

Bevorderen zelfstandig leren 72 54 63

Bevorderen gebruik remediërende toepassingen 70 52 61

Flexibilisering/individualisering van het leerproces 59 57 58

Efficiënter inrichten van het onderwijs 64 45 55

Verzorgen adaptief onderwijs/ onderwijs op maat 60 39 50

Bevorderen samenwerkend leren 39 38 39

Intensivering communicatie tussen leraar en studenten 15 51 33

Toetsen op maat 27 25 26

32 33
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Aandacht, diepte en efficiëntie 
Het gaat dus niet alleen om het trekken van aandacht, maar ook om het 
vasthouden daarvan. uit evaluatieonderzoek naar diverse innovatieve 
ict-toepassingen in het onderwijs, blijkt dat deze toepassingen vaak hoog 
scoren op aandachtswaarde, maar achterblijven waar het diepte van leren 
en efficiëntie van de lessituatie betreft (Intomart, 2008a; 2008b).

Alleen ict-toepassingen die op alle drie aspecten hoog scoren, zijn geschikt 
voor duurzame adoptie in het onderwijs. Om de totale kracht van een ict-
toepassing in te schatten, maakt Kennisnet gebruik van de power indicator 
(aandacht*diepte*efficiëntie), ontwikkeld door Bernie Dodge (2007). 
Als vuistregel geldt dat een waardering van 35 of hoger als kansrijk mag 
worden beschouwd. Deze waarde kan alleen worden behaald als op alle 
drie aspecten gemiddeld ruim een voldoende wordt gescoord.

Gebruik van video in de klas blijkt een eenvoudig inzetbare en aantrek- 
kelijke manier om leerstof over te brengen (power indicator: 42). niet 
alleen leraren ervaren dit zo, want de kracht van video is binnen een 
kleinschalig onderzoek ook objectief bevestigd (Stevens-van Rijn, 2009). 
Daarnaast zien leraren veel in het gebruik van virtuele omgevingen. maar 
het meest verwachten zij van simulaties, waarbij leerlingen in een virtuele 
omgeving nieuwe kennis opdoen, bijvoorbeeld over de werking van het 
hart. Deze toepassingen zouden een hoge attentiewaarde (het hart is open 
en bloot te zien) combineren met voldoende diepgang (power indicator: 
47). Ook toepassingen waarbij leerlingen zelfstandig in een virtuele 
omgeving werken –  denk aan het opzetten van een bedrijf – worden hoog 
gewaardeerd, zeker door leraren met een voorkeur voor kennisconstructie. 
Inzet van virtuele omgevingen om bijvoorbeeld een expert op afstand te 
raadplegen (organiserend gebruik) achten leraren minder kansrijk (power 
indicator: 32). 

2.5 Resumerend
De vele onderzoeken en voorbeelden die in dit hoofdstuk de revue zijn 
gepasseerd, tonen aan dat ict inderdaad kan bijdragen aan efficiënter, 
effectiever en aantrekkelijker onderwijs. maar die bijdrage is zelden toe 
te schrijven aan ict alleen. Dat neemt echter niet weg dat ict didactische 
voordelen kan bieden in vergelijking met reguliere onderwijsvormen:
•	 Ict is zeer geschikt om dezelfde leerstof op meerdere manieren aan 

te bieden, bijvoorbeeld zowel visueel, auditief als interactief. Door 
leerstof via verschillende kanalen aan te bieden, leren leerlingen meer 
en beter. 

•	 Juist zwakkere leerlingen blijken opvallend vaak vooruitgang te boeken 
wanneer ze met behulp van ict leren. Een voorwaarde is wel dat gebruik 
wordt gemaakt van goed ontworpen ict programma’s, die aansluiten 
bij het niveau van de leerling, de aandacht goed weten te richten 
en de leerling stapsgewijs door de stof leiden. Voldoet het digitale 
leermateriaal niet aan deze voorwaarden, dan treedt dit effect niet (of 
in veel minder sterke mate) op.

•	 Leerlingen vinden werken met ict meestal aantrekkelijk en leuk. Daarbij 
is het wel van belang dat ict met andere leervormen wordt afgewisseld. 
Een tweede cruciale succesfactor is dat de aandacht van de leerling 
op de leertaak wordt gericht. Het is daarom belangrijk om een ict-
toepassing niet alleen op aantrekkelijkheid te beoordelen, maar ook op 
diepgang van het leren en efficiëntie van de ingezette hulpmiddelen. 

Over de manier waarop ict wordt ingezet moet goed worden nagedacht, 
zodat het aansluit op de wensen en capaciteiten van de onderwijs-
professional. Visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en hardware: 
het zijn de vier essentiële randvoorwaarden voor effectiever, efficiënter 
en aantrekkelijker onderwijs met ict en zij vormen het logische startpunt 
voor de overige hoofdstukken van Vier in Balans. 
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3 Gebruik van ict 
 binnen het onderwijs
Ict wordt steeds vaker binnen het onderwijs ingezet. Hoewel sprake 
is van verschillen tussen de sectoren, maakt een meerderheid van 
alle leraren – zeven op de tien – tijdens de lessen gebruik van 
ict-toepassingen. Managers gaan ervan uit dat sprake is van een 
stijgende lijn: zij verwachten dat vrijwel iedere leraar binnen drie 
jaar lessen met behulp van ict verzorgt. Leraren denken zelf dat 
de lestijd waarin zij met computers werken de komende jaren met 
veertig procent zal toenemen. Maar niet alleen het aantal leraren 
dat ict didactisch inzet, neemt toe. Ook de frequentie van het  
ict-gebruik stijgt. Bovendien wordt ict op steeds meer verschillende 
manieren ingezet. 

3.1 Hoeveel leraren geven les met ict?
Op sectoroverstijgend niveau gebruiken zeven op de tien leraren compu-
ters bij het lesgeven. Het gebruik van ict verschilt echter per sector. In 
het basisonderwijs zetten meer leraren computers in bij het lesgeven 
(88%) dan in het voortgezet onderwijs (61%) en het middelbaar beroeps-
onderwijs (60%) (figuur 3.1). 

Figuur 3.1. Percentage leraren dat, volgens het management, gebruik maakt van 

computers tijdens de les (bron: TNS NIPO 2009).
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Het aantal leraren dat de computer als hulpmiddel bij het geven van 
onderwijs inzet, stijgt gestaag. En schoolmanagers gaan ervan uit dat die 
trend zich voortzet. Zij verwachten dat (bijna) negen van elke tien leraren 
over drie jaar computers bij het lesgeven gebruikt (figuur 3.2). Dit wijst 
erop dat het moment dat iedere leraar gebruik zal maken van ict snel 
nadert. Overigens is dat stadium in het basisonderwijs al bijna bereikt. 

noot: Verwachte ontwikkelingen voor 2010-2012, gebaseerd op verwachtingen van het management in 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Figuur 3.2. Ontwikkeling van het gemiddeld percentage leraren dat bij lesgeven 

gebruik maakt van computer, volgens het management (bron: TNS NIPO, 2003-2009).
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Thuisgebruik computer voor schooltaken
uiteraard beperkt het computergebruik zich niet tot de eigenlijke lessen. 
Vrijwel alle leraren voeren ook thuis schoolwerkzaamheden op de computer 
uit (figuur 3.3). Het gaat dan bijvoorbeeld om administratieve schooltaken 
en het opzoeken, bewerken of ontwikkelen van (digitaal) leermateriaal. 
maar ook het onderhouden van digitale contacten met collega’s, leerlingen 
en/of andere beroepsgerelateerde personen, gebeurt vaak vanuit huis. 
Ongeveer de helft van de leraren gebruikt de thuiscomputer meer dan vijf 
uur per week voor schoolwerkzaamheden.

Figuur 3.3. Aantal uren per week dat leraren de computer thuis gebruiken voor de 

uitvoering van  schoolwerkzaamheden (bron: TNS NIPO, 2009).

 

3.2 Hoe vaak wordt ict ingezet?
Leraren die de computer didactisch inzetten, maken daar gemiddeld vijf 
tot acht uur per week gebruik van. Ook hier is sprake van verschillen 
tussen de sectoren. In het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 
zetten leraren namelijk vaker computertoepassingen in dan in het 
voortgezet onderwijs. Voor wat betreft de komende drie jaar verwachten 
leraren dat de hoeveelheid lestijd waarbij ict-toepassingen worden 
gebruikt, met ruim veertig procent zal toenemen. Als die verwachting 
uitkomt, zullen leraren in 2012 gemiddeld acht tot elf uur per week 
onderwijs met behulp van ict verzorgen (figuur 3.4). 
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Figuur 3.4. Gemiddeld aantal uren computergebruik per week bij lesgeven nu en over 

drie jaar volgens de  leraren (bron TNS NIPO, 2009).

3.3 Waarvoor wordt ict gebruikt?
Hoewel steeds meer leraren hun arsenaal aan onderwijsgerelateerde ict-
toepassingen uitbreiden, zijn internet, een elektronische leeromgeving en 
oefen- en tekstverwerkingsprogramma’s de meest gebruikte applicaties. 
Een meerderheid maakt meer dan vier keer per maand van al deze 
toepassingen gebruik. Sommige applicaties worden maandelijks meer 
dan tien keer gebruikt. Games en digitaal toetsen worden, binnen alle 
sectoren, weinig ingezet (tabel 3.1).
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Tabel 3.1. Percentage leraren dat maandelijks of vaker gebruik maakt van ict-

toepassing bij lesgeven en gemiddeld aantal keren per maand dat ict-toepassing wordt 

ingezet tijdens het lesgeven (bron: TNS NIPO 2009).

 
3.4 Gebruik van ict door leerlingen
De afgelopen drie jaar is in kaart gebracht hoe vaak eerste- en tweede-
jaars leerlingen in het voortgezet onderwijs internet op school gebruiken 
en/of thuis internetten om huiswerkopdrachten te maken. uit figuur 
3.5 blijkt dat het gebruik van internet op school (onder toezicht en 
begeleiding van de leerkracht) geleidelijk toeneemt; van twee tot drie keer 
per maand in 2006 naar drie tot vier keer per maand in 2008. Opvallend: 
één op de zeven leerlingen maakt gedurende de eerste twee leerjaren in 
het vo (op school) nooit van internet gebruik.

Toepassing BAO VO MBO

% leraren frequentie % leraren frequentie % leraren frequentie

Internet voor opzoeken van 
informatie

  6    6    14

Oefenprogramma    13   4    6

Tekstverwerking   4   6    13

Elektronische leeromgeving   7   5    8

Internet voor communicatie 
/ samenwerking

2   6    12

Planning en zelfstandig 
uitvoeren van opdrachten

 4  3   6

Digitaal portfolio 1  2   6

Games   2  3 5

Digitaal toetsen 2 2  2

1 - 25%

 26 - 50%

  51 - 75%

   76 - 100%

Internetgebruik voor huiswerk
Het aantal keren dat leerlingen besluiten om naar aanleiding van een 
huiswerkopdracht internet in te zetten, blijft beperkt tot één of twee keer 
per maand. Dit beeld wijkt nauwelijks af van eerdere jaren. Wel krijgen 
vrijwel alle leerlingen soms huiswerkopdrachten mee waarvoor internet 
noodzakelijk is. Een derde van de leerlingen geeft aan dat de leraar 
(meestal of altijd) in de gaten heeft wanneer een werkstuk van internet is 
gekopieerd. Dit percentage is de afgelopen drie jaar stabiel. 

Hulp bij internetgebruik op school 
minder dan de helft van de leerlingen vindt dat ze op school goede tips 
krijgt over het zoeken en gebruiken van informatie op de digitale snel-
weg. Voor wat betreft de eerste twee leerjaren in het vo, is dat percentage 
licht gedaald, namelijk van 47% in 2006 naar 43% in 2008. Leerlingen in 
latere jaren zijn in toenemende mate ontevreden over de kwaliteit van 
de tips. In leerjaar 3 en 4 is slechts 30% van de leerlingen tevreden over 
de ondersteuning die leraren bieden bij het zoeken naar informatie op 
internet.

Figuur 3.5. Gemiddeld aantal keren per maand dat leerlingen op school in de eerste 

twee jaren van het voortgezet onderwijs  schooltaken uitvoeren op internet 

(bron: Van Rooij, 2008).

0

1

2

3

4

5

thuis

op school

200820072006

2,5

1,5

2,7

1,5

3,3

1,7

aantal keren
per maand

40 41



3 - GEBRuIK VAn ICT BInnEn HET OnDERWIJS

Schoolactiviteiten waarvoor leerlingen internet gebruiken
Informatie zoeken is verreweg de belangrijkste schoolactiviteit waarvoor 
leerlingen thuis gebruik maken van internet. Ook samen met andere 
leerlingen aan opdrachten werken, is populair: meer dan de helft van 
de leerlingen maakt van die optie gebruik. In tabel 3.2 is een overzicht 
opgenomen van de schoolactiviteiten waarvoor leerlingen internet thuis 
benutten.

Tabel 3.2. Schoolactiviteiten waarvoor leerlingen in de eerste twee jaren van het 

voortgezet onderwijs thuis internet gebruiken (bron: Van Rooij, 2008).

3.5 Hoeveel ict is genoeg?
Het gebruik van ict zit in de lift. Als de geschetste verwachtingen van 
managers en leerkrachten uitkomen, zal de inzet de komende periode 
bovendien verder stijgen. maar is er sprake van een bovengrens aan de 
(zinvolle) inzet van ict? En waar ligt dat eventuele verzadigingspunt? Om 
deze vragen te beantwoorden, is leraren gevraagd om hun professionele 
oordeel te geven over de ict-limiet voor effectief onderwijs. In alle 
onderwijssectoren geven leraren aan dat deze grens ongeveer 40-50% 
van de lessen bedraagt. Leraren in het basisonderwijs schatten de limiet 
iets lager in dan leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs (figuur 3.6).
 

% leerlingen

Schoolactiviteit 2006 2007 2008

Informatie zoeken 70 73 83

Samen met andere leerlingen aan een opdracht werken 40 45 55

Contact met medeleerlingen over schooltaken - 37 38

Oefentoets maken 26 31 26

Via mail een huiswerkopdracht inleveren 14 20 23

Opzoeken wat het huiswerk is 12 13 20

Via mail een vraag stellen aan de leraar 6 11 12

Website bouwen en bijhouden - 9 10

Via mail een vraag stellen aan een expert 5 6 6

Kant en klare werkstukken opzoeken om te kopiëren 7 4 5

Figuur 3.6. Oordeel van leraren over maximaal percentage lessen met ict voor effectief 

gebruik in het onderwijs (bron: TNS NIPO, 2009).

Ook als leraren wordt gevraagd om aan te geven wat het maximum aantal 
uren is dat leerlingen zinvol op de computer aan schooltaken kunnen 
werken, blijkt dat deze limiet in het voortgezet en middelbaar onderwijs 
hoger wordt ingeschat dan in het basisonderwijs (figuur 3.7).

Figuur 3.7. Oordeel van leraren over maximum aantal uren dat leerling achter de 

computer effectief kan leren (bron: TNS NIPO, 2009).
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Over het maximum aantal computers en/of laptops in een klaslokaal lopen 
de meningen sterk uiteen (figuur 3.8). Ruim 40% van de leraren in het 
basisonderwijs vindt één tot vijf computers meer dan voldoende. Leraren 
in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs denken daar 
heel anders over: ongeveer de helft gaat ervan uit dat (circa) één computer 
per leerling (>16 computers per klaslokaal) tot effectief onderwijs leidt.

Figuur 3.8. Maximum  aantal computers per leslokaal voor het geven van effectief 

onderwijs volgens leraren (bron: TNS NIPO, 2009).

 

3.6 Resumerend 
De introductie en opkomst van ict-toepassingen heeft niet geleid tot 
een radicale omslag met betrekking tot de inrichting en organisatie van 
leerprocessen, maar manifesteert zich als een geleidelijke ontwikkeling. 

Inmiddels zijn computers een onlosmakelijk onderdeel van de inrichting 
en organisatie van het onderwijs. Zowel leraren als schoolmanagers 
denken dat deze integratie nog lang niet is voltooid en verwachten dat er 
de komende jaren verdere stappen zullen worden gezet. Deze groei heeft 
betrekking op drie gebieden:
•	 Het aantal leraren dat gebruik maakt van computers stijgt.
•	 Het aantal uren dat leraren en leerlingen ict-toepassingen inzetten als 

gereedschap voor effectiever en efficiënter leren, neemt toe.
•	 Het aantal verschillende ict-toepassingen dat voor onderwijsdoeleinden 

wordt ingezet, stijgt. 
Steeds meer leraren en leerlingen maken dus vaker en op 
meer verschillende manieren gebruik van ict voor leerdoelstellingen.
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4 Visie
Leraren hebben uiteenlopende visies op onderwijs en hanteren 
verschillende didactische werkwijzen. De grote variëteit aan ict- 
toepassingen betekent dat het vrijwel altijd mogelijk is om  
ict-toepassingen te selecteren die aansluiten op een specifieke 
werkwijze. Maar niet iedere ict-toepassing is in alle didactische 
situaties doelmatig. Het is dus belangrijk om vanuit een heldere 
visie op de inrichting en organisatie van leerprocessen, richting te 
geven aan de keuze voor ict.  Veel leraren hebben behoefte aan een 
management dat die visie, samen met de leraren zelf, ontwikkelt en 
de afspraken over de inzet van ict voor leerprocessen bewaakt. 

4.1 Didactische werkwijzen
Vanuit welke onderwijskundige visies werken leraren? En in welke mate 
wordt ict daarbij ingezet? Om de relaties tussen onderwijsvisie en het 
gebruik van ict te illustreren, worden in deze paragraaf resultaten uit het 
basisonderwijs gepresenteerd. Overigens wijst vergelijkbaar (kleinschalig) 
onderzoek binnen het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs er 
op dat deze relaties ook binnen deze sectoren bestaan (Van Gennip, 2006, 
2008, 2009). Bovendien worden de inzichten ondersteund door recente 
wetenschappelijke publicaties (Dede, 2008; Harris, 2009). 

Kennisoverdracht versus kennisconstructie
In het onderwijs worden veel verschillende didactische werkwijzen 
toegepast, waarbij kennisoverdracht en kennisconstructie als uitersten 
kunnen worden aangemerkt. Bij kennisoverdracht wordt kennis in kleine 
stappen aan de leerling overgedragen. De leraar bepaalt welke leerstof 
op welk tijdstip wordt aangeboden en leerlingen reproduceren bekende 
oplossingen. Bij kennisconstructie geeft de leerling (deels) zelf sturing 
aan het leerproces en er wordt, vaak samen met anderen, naar nieuwe 
oplossingen voor vraagstukken gezocht. Ook de manier waarop de 
leerprestaties worden beoordeeld, wijkt af. Bij kennisconstructie gaat 
het er namelijk niet alleen om wat de leerling heeft geleerd, maar wordt 
ook de wijze waarop de kennis is verworven onder de loep genomen. 
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Kortom: bij kennisoverdracht is het vooral de leraar die de regie over het 
leerproces voert, terwijl de leerling bij kennisconstructie meer ruimte 
heeft om daar zelf invulling aan te geven (Ten Brummelhuis & Plomp, 2007).

In de praktijk komt het zelden voor dat een leraar het onderwijs eenzijdig 
inricht volgens de principes van kennisoverdracht of kennisconstructie. 
Zoals uit figuur 4.1 blijkt, worden beide didactische werkwijzen ingezet, 
waarbij kennisoverdracht in het basisonderwijs vaker voorkomt dan 
kennisconstructie. Leraren verwachten dat kennisoverdracht over drie 
jaar nog steeds een belangrijke rol speelt, maar gaan er tegelijkertijd van 
uit dat de betekenis van kennisconstructie toeneemt. uit de figuur blijkt 
bovendien dat ict zowel bij kennisoverdracht als bij kennisconstructie 
ondersteunend is: het gebruik van ict is dus niet voorbehouden aan een 
specifieke visie op onderwijs.

Figuur 4.1. Mate waarin leraren in het basisonderwijs nu en over drie jaar aandacht 

besteden aan kennisoverdracht en kennisconstructie (bron: ITS, 2009).

Uitzondering
Onderzoek onder 200 schoolleiders laat vergelijkbare resultaten zien. 
met één uitzondering; schoolleiders verwachten namelijk dat het 
aandeel van kennisoverdracht zal dalen. Tegelijkertijd geven zij aan dat 
kennisoverdracht waarbij ict-toepassingen worden benut, verder zal 
toenemen. Dit betekent dat schoolleiders – in nog sterkere mate dan 
de leerkrachten – denken dat ict een belangrijke(re) rol zal vervullen in 
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lessituaties die zijn gericht op kennisoverdracht. Zowel schoolleiders als 
leraren gaan er overigens van uit dat de aandacht voor kennisconstructie 
de komende jaren toeneemt. Bovendien verwachten zij dat ict steeds 
belangrijker wordt voor het toekomstige onderwijs. 

Grote verschillen 
De ontwikkelingen met betrekking tot didactische werkwijzen en de inzet 
van ict, zijn beter zichtbaar als niet alleen het gemiddelde (figuur 4.1) 
maar ook de frequentiespreiding in aanmerking wordt genomen (figuur 
4.2). Hieruit blijkt dat sprake is van grote verschillen tussen leraren. 
Sommigen maken nauwelijks gebruik van ict binnen het onderwijs, 
anderen vrijwel dagelijks. Als de verwachtingen van leraren over hun 
eigen ict-gebruik uitkomen, zal de frequentie waarmee ict wordt ingezet 
ook over drie jaar van leraar tot leraar sterk verschillen. De verschillen 
zijn overigens minder groot bij het gebruik van ict voor kennisoverdracht 
(bijvoorbeeld oefenen van leerstof en zelfstandig leertaken uitvoeren op de 
computer) dan bij het gebruik van ict voor kennisconstructie (bijvoorbeeld 
informatie zoeken op internet en online samenwerken).

Figuur 4.2. Variëteit in didactisch handelen van leraren in het primair onderwijs nu 

en over drie jaar (bron: ITS 2009). In de figuur geven de donkere balken de huidige 

situatie weer. De lichte balken betreffen de verwachtingen van leraren over drie jaar. 

Een korte balk betekent dat de mate van gebruik tussen leraren weinig verschilt, terwijl 

een lange balk aangeeft dat er veel verschillen in de mate van gebruik bestaan. De 

balken geven de middelste 50% van de populatie weer. 
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4.2 Technologie en onderwijs
Op het gebied van technologische innovatie met ict is het onderwijs 
vooral een trendvolger. De mogelijkheden die nieuwe technieken bieden, 
fungeren als aanjager van innovatieprocessen. Onderwijs volgt dus de 
techniek. Hoewel deze technologiegedreven innovaties scholen kunnen 
inspireren en/of duidelijkheid kunnen scheppen over de kansen van ict, 
beklijven ze nauwelijks en leiden ze zelden tot blijvende veranderingen in 
het onderwijsproces (KPC Groep, 2008).  

Duurzaam innoveren met ict
De kans dat ict duurzaam binnen het onderwijs kan worden geïntegreerd, 
stijgt als de inzet aansluit op de visie van leraren op de didactische 
inrichting van leerprocessen: techniek volgt onderwijs. Onderzoeken 
bevestigen dat het ict-gebruik moet passen bij de opvattingen over goed 
onderwijs. Zo tonen Dynarski en zijn collega’s (2007) aan dat leraren 
computer-programma’s die onvoldoende op hun onderwijsopvattingen 
aansluiten, voortijdig links laten liggen. Ook uit het proefschrift van 
Tondeur (2007) en grootschalig vergelijkend onderzoek in meerdere 
landen (Law e.a., 2008) blijkt dat didactische opvattingen en de wijze 
waarop leraren ict inzetten, verband met elkaar houden. Vergelijkbare 
conclusies kunnen worden getrokken uit onderzoek naar het gebruik van 
ict-toepassingen als virtuele omgevingen (Intomart, 2008) en (streaming) 
video (Alons, 2008). 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de vraag in hoeverre 
het management een visie op ict heeft ontwikkeld en in welke mate die 
visieontwikkeling aansluit op de behoeften van leraren. 

4.3 Visie en beleid
Op de meeste scholen bevordert het management het computergebruik 
in de les. Dat is geen nieuwe ontwikkeling, want de didactische inzet 
van ict wordt al jaren gestimuleerd. Over het algemeen vinden managers 
de integratie van ict een (zeer) belangrijk vraagstuk in vergelijking met 
andere onderwerpen die om aandacht vragen (figuur 4.3). Wanneer de 
afgelopen zeven jaar in beschouwing worden genomen, kan worden gesteld 
dat ict bij tenminste driekwart van de scholen hoog op de beleidsagenda 
staat.

Figuur 4.3. Percentage scholen waarbij de schooldirectie het onderwerp 

computergebruik in de lessen (zeer) belangrijk vindt in vergelijking met andere 

onderwerpen die om aandacht vragen (bron: TNS NIPO, 2002-2009).
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Visie en beleidsplan
Volgens de meeste managers is sprake van een centrale visie op ict. Dat 
geldt voor 70% van de scholen in het basisonderwijs en voor 54% van 
de scholen in het voortgezet onderwijs, dat al jarenlang een lagere score 
behaalt. Daarnaast wordt het ict-beleid momenteel door veel scholen 
vormgegeven of geactualiseerd: basisonderwijs 19%, voortgezet onderwijs 
30% (figuur 4.4a). 

uit figuur 4.4b blijkt niet alleen welk percentage scholen over een ict-
beleidsplan beschikt, maar ook dat de aanwezigheid van een beleidsplan 
nog niet betekent dat hier ook gebruik van wordt gemaakt. In de praktijk 
blijkt het ict-beleidsplan op veel scholen weinig te worden geraadpleegd. 
Dit geldt voor ongeveer 30% van de scholen in het basisonderwijs en voor 
40% van de scholen in het voortgezet onderwijs. Het algemene beeld is dat 
ongeveer de helft van de scholen over een ict-beleidsplan beschikt dat ook 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Figuur 4.4. Percentage scholen dat volgens management op centraal niveau een visie 

op ict in het onderwijs heeft ontwikkeld en afspraken in een ict-beleidsplan heeft 

vastgelegd (a) en daadwerkelijk gebruik daarvan (b) (bron: TNS NIPO, 2009).
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a. Aanwezigheid van ict-beleidsplan. b. Gebruik van ict-beleidsplan.

4.4 Visie ondersteund door leraren
Veel leraren hebben grote behoefte aan een ict-visie die in 
gezamenlijkheid door management en onderwijsteam wordt ontwikkeld 
(figuur 4.5). Dit geldt voor het basisonderwijs (37%), het voortgezet 
onderwijs (50%) en het middelbaar beroepsonderwijs (51%). 

Figuur 4.5. Percentage leraren met (zeer) grote behoefte aan een breed gedragen ict-

visie, die ontwikkeld wordt door het management en het lerarenteam samen

(bron: TNS NIPO, 2009).
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Hoewel veel leraren dus het belang van een goed verankerde visie op het 
gebruik van ict onderschrijven, is daarvan volgens hen slechts bij een 
minderheid van de scholen sprake. Dit is goed terug te zien in figuur 4.6. 
Hieruit blijkt dat 40% van de leraren in het basisonderwijs aangeeft dat 
er op hun school afspraken zijn gemaakt over de didactische inzet van ict 
en dat deze afspraken worden bewaakt. In het beroepsonderwijs deelt 35% 
van de leraren die mening. In het voorgezet onderwijs is dat percentage 
slechts 13%. Voor de meeste scholen geldt dat leraren van mening zijn dat 
er niet of nauwelijks sprake is van inhoudelijke aansturing of coördinatie 
van het ict-gebruik. De opvatting van het management wijkt hier overigens 
van af (onderste figuren). 

noot: Gegevens mbo management zijn indicatief vanwege geringe respons

Toelichting bij de labels:  

Gecoördineerd: voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen de school of 

opleiding afspraken gemaakt over de didactische inzet van ict. Leraren worden geacht 

zich aan deze afspraken te houden.

Ongecoördineerd: Leraren kiezen zelf wanneer en hoe ict bij het lesgeven wordt 

ingezet. 

Figuur 4.6. Typering van ict binnen de school (gebaseerd op: TNS NIPO, 2009).
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4.5 Resumerend
Ict heeft zijn weg naar uiteenlopende didactische werkwijzen gevonden, 
variërend van kennisoverdracht tot kennisconstructie. Voor veel leraren 
geldt dat kennisoverdracht een grotere rol speelt dan kennisconstructie. 
Hoewel kennisoverdracht ook in de toekomst belangrijk zal blijven, willen 
leraren vaker onderwijs verzorgen op basis van kennisconstructie. 

Leraren en managers beschouwen ict als een belangrijk hulpmiddel om 
toekomstig onderwijs vorm te geven. Inmiddels is op de meeste scholen 
een visie op ict geformuleerd en binnen een beleidsplan vastgelegd. Dit 
plan wordt echter lang niet altijd uitgevoerd. 

Veel leraren hebben behoefte aan een breed gedragen visie op de 
inzet van ict, die zou moeten worden ontwikkeld door management én 
onderwijsteam. Slechts op een beperkt aantal scholen, zo vinden de 
leraren, is die ambitie verwezenlijkt. Het management heeft daar een 
andere opvatting over.
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5 Deskundigheid
Onder het gebruik van ict in het onderwijs wordt meer verstaan 
dan alleen het kunnen bedienen van de benodigde apparatuur. 
Om de kwaliteit, aantrekkelijkheid en productiviteit van het 
onderwijs met behulp van ict te verbeteren, is de deskundigheid 
van de leraar van wezenlijk belang. Pas als de leraar in staat is om 
vakinhoud, vakdidactiek en de inzet van ict zorgvuldig op elkaar af 
te stemmen, wordt de eventuele meerwaarde zichtbaar. Beschikken 
leraren over deze vaardigheden? Op welke gebieden is verdere 
professionalisering gewenst? En hoe staan de leerlingen ervoor?

5.1 Bekendheid met de mogelijkheden van ict
Het management denkt dat leraren beter op de hoogte zijn van onderwijs-
gerelateerde onderwijstoepassingen dan leraren zelf denken (figuur 5.1). 
Blijkbaar overschat het management de bekendheid van leraren met de 
didactische mogelijkheden van ict.  

noot: gegevens mBO-management niet vermeld wegens gering aantal respondenten

Figuur 5.1. Percentage leraren dat (meer dan) voldoende op de hoogte is van 

computertoepassingen die ze in het eigen onderwijs kunnen gebruiken volgens 

management en volgens leraren zelf (bron: TNS NIPO, 2009).
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5.2 Vaardigheden van leraren
Kennis van de mogelijkheden van ict is één. maar om ict effectief in de 
onderwijspraktijk in te zetten, is het van cruciaal belang dat leraren 
deze mogelijkheden ook in een didactische context kunnen benutten. 
Leraren dienen dus te beschikken over voldoende ict-vaardigheden. 
Het kunnen bedienen van een computer, inclusief standaardtoepassingen 
als tekstverwerking en e-mail programma’s, wordt tot de basis 
ict-vaardigheden gerekend. Onder didactische ict-vaardigheden worden 
specifieke vaardigheden verstaan om ict als hulpmiddel in leersituaties te 
gebruiken. Het gaat daarbij om de juiste combinaties van ict, vakinhoud en 
didactiek. 

Zijn de ict-vaardigheden in 2009 afgenomen?
Volgens het management beschikken leraren in ruimere mate over basis 
ict-vaardigheden dan over didactische ict-vaardigheden (figuur 5.2). 
Opvallend is dat het management de vaardigheden van leraren dit jaar 
lager inschat dan in voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring is het 
zogenaamde ‘onderzoekseffect’. In 2009 zijn de gegevens namelijk niet 
door de Inspectie van het Onderwijs verzameld (wat in eerdere jaren 
wel het geval was) maar door een onderzoeksbureau. Het is denkbaar dat 
het management richting de Inspectie een positiever geluid wilde laten 
horen dan richting het onderzoeksbureau. Een alternatieve verklaring 
is dat leraren hun vaardigheden onvoldoende op peil houden. Een 
vaardigheidsniveau dat eerder als toereikend werd gezien, kan door 
technologische ontwikkelingen – bijvoorbeeld de opkomst van digitale 
schoolborden – nu als ontoereikend worden beoordeeld. Deze verklaring 
wordt ondersteund door de hoge prioriteit die het management in alle 
sectoren toekent aan verdere deskundigheidsbevordering op het gebied 
van de didactische inzet van ict (zie ook hoofdstuk 8). 
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Figuur 5.2. Percentage leraren dat volgens het management over voldoende ict-

vaardigheden beschikt (bronnen:  Inspectie van het Onderwijs, 2006-2008; TNS NIPO, 

2009).

Oordeel leraren
Ongeveer de helft van de leraren kwalificeert het persoonlijke vaardig-
heidniveau in het gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel 
als (zeer) gevorderd (tabel 5.1). Daarbij moet worden aangetekend 
dat het zelfvertrouwen beduidend lager is wanneer op specifieke 
ict-vaardigheden wordt ingezoomd. Er zijn vrijwel geen specifieke 
vaardigheden waarbij een meerderheid van de leraren zichzelf als 
gevorderd beschouwt. Leraren zijn vooral onzeker over hun vermogen 
om de bruikbaarheid van educatieve programma’s te beoordelen, zelf 
digitaal leermateriaal aan te passen en een elektronische leeromgeving 
te gebruiken. In het basisonderwijs voelen leraren zich vooral vertrouwd 
met het leerlingvolgsysteem (59%). In het voortgezet onderwijs en het 
beroepsonderwijs schatten veel leraren hun vaardigheden op het gebied 
van ict-communicatie met leerlingen positief in: vo 61% en mbo 72%. 
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Tabel 5.1. Percentage leraren dat eigen didactische ict-vaardigheden als (zeer) 

gevorderd beoordeelt (bron: TNS NIPO, 2009).

5.3  Vaardigheden van leerlingen
In 1999 was iets meer dan de helft van de leerlingen uit de eerste twee 
leerjaren van het voortgezet onderwijs in staat om op internet gebruik te 
maken van een zoekmachine. Inmiddels zegt 90% van de leerlingen deze 
vaardigheid te beheersen (tabel 5.2). 

Tabel 5.2. Ict-vaardigheden van leerlingen in leerjaren 1 en 2 van het voortgezet 

onderwijs (bronnen: ICT-monitor, 1999; Van Rooij, 2007, 2008).

% leraren

Didactische ict-vaardigheden BAO VO MBO Gemiddeld

Communiceren via ict met leerlingen 32 61 72 55

Gebruik van computer als didactisch hulpmiddel 54 48 50 51

Gebruik van leerlingvolgsysteem 59 50 36 48

Organiseren van lessen waarin ict wordt gebruikt 41 47 50 46

met de klas werken aan project met verschillende 
ict-toepassingen

39 40 58 46

Gebruik van educatieve programmatuur 53 43 36 44

Integreren van ict in het onderwijs 42 38 40 40

Beoordelen bruikbaarheid educatieve programmatuur 40 37 34 37

Gebruik van elektronische leeromgeving 25 36 49 37

Digitaal lesmateriaal van internet aanpassen voor in de les 29 39 38 35

% leerlingen

Vaardigheid 1999 2007 2008

Ik kan surfen op internet. 61 87 89

Ik kan gebruik maken van een zoekmachine (bv. google). 54 87 90

Ik kan een bestand van internet downloaden. 42 77 77

Ik kan chatten op een chatsite. 44 62 59

Ik kan msn’en. - 85 85

Ik kan cammen (een webcam gebruiken). - 63 58

Ik kan bloggen (weblog maken). - 43 45

Ik kan een eigen homepage of profielsite maken. - 61 64
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Zijn jongeren digital natives?
uit tabel 5.2 blijkt dat steeds meer jongeren over behoorlijke ict-
vaardigheden beschikken. Tegelijkertijd illustreert de tabel dat leerlingen 
niet allemaal over dezelfde vaardigheden beschikken. Daarnaast toont 
een groeiend aantal onderzoeken aan, dat de stelling dat de huidige 
generatie jongeren uitvoerige kennis en vaardigheden bezit ten aanzien 
van nieuwe technologie – jongeren worden vaak aangemerkt als digital 
natives – empirisch niet houdbaar is (Bennet, 2008). Ook jongeren 
herkennen zich niet in generaliserende typeringen als internetgeneratie 
of digitale generatie (Kanters, 2008). Bovendien zijn jongeren die over 
ict-vaardigheden beschikken niet per definitie informatievaardig. Dit 
betekent dat jongeren veel minder handig zijn als het gaat om gebruik van 
ict voor onderwijstaken dan vaak wordt aangenomen. 

Informatievaardigheden
Binnen onderzoek van Walraven (2008) is het zoekgedrag van verschillende 
leeftijdsgroepen in kaart gebracht (tabel 5.3). Jonge kinderen hebben 
weinig oog voor de invloed van spelling, grammatica en zinsopbouw op 
het zoekresultaat. Zij zoeken vaak niet op kernbegrip, maar typen de vraag 
in veel gevallen integraal in (Ciber, 2008). Jongeren zoeken op dezelfde 
manier als volwassenen die moeite hebben met het zoeken van informatie. 
Bij het beoordelen van zoekresultaten, zoals websites, kijken ze vooral 
naar de verwachte bruikbaarheid. Daarbij worden kwaliteitsaspecten – 
validiteit, betrouwbaarheid en actualiteit – vaak buiten beschouwing 
gelaten.

Tabel 5.3. Zoekgedrag beschreven per doelgroep (Walraven, 2008).

Groep Zoekgedrag

Kinderen Typen vraag en verwachten afgepast antwoord

Jongeren Bekijken elk zoekresultaat zonder evaluatiecriteria

Volwassenen die niet vinden wat ze zoeken Bekijken elk zoekresultaat zonder evaluatiecriteria

Volwassenen die wel vinden wat ze zoeken Bekijken zoekresultaten met evaluatiecriteria zoals titel, 
herkomst bron, beschrijving, bruikbaarheid, of delen uRL

Omdat de zoekstrategieën van jongeren niet zijn uitgekristalliseerd, 
moeten vraagtekens bij de objectiviteit van de geselecteerde informatie- 
bronnen worden geplaatst (Schravesande, 2008). uit meta-analyses 
blijkt dat de huidige generatie jongeren weinig zicht heeft op de eigen 
informatiebehoefte. Dat maakt het lastig om effectieve zoekstrategieën te 
ontwikkelen: jongeren besteden weinig tijd aan het evalueren van 
informatie op basis van relevantie, juistheid en autoriteit (Kanters, 2008). 
Betekent dit dat geen enkele jongere over de juiste informatievaardig-
heden beschikt? Volgens leraren in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs is een deel van de leerlingen wel degelijk informatievaardig, 
waarbij het oordeel van leraren varieert van ‘sommigen’ tot ‘de meesten’. 
Binnen het voortgezet onderwijs zijn meer leerlingen informatievaardig 
dan in het basisonderwijs (figuur 5.3). 

Figuur 5.3. Opvatting van leraren over het aantal leerlingen dat vaardig is in het 

zoeken en beoordelen van informatie (ITS, 2009).

Informatievaardigheden zijn niet aangeboren en worden, zo blijkt uit 
onderzoek, evenmin spontaan verworven. Volgens leraren doet een klein 
deel van de leerlingen informatievaardigheden buiten de school op. 
Internetroutines die leerlingen zélf hebben ontwikkeld, dienen op school 
echter te worden aangevuld met vaardigheden die effectief gebruik 
van internet voor leerdoelstellingen mogelijk maken (Kuiper, 2007). De 
aandacht die scholen momenteel aan (digitale) informatievaardigheden 
besteden, wisselt sterk. niet alleen tussen scholen, maar ook binnen de 
school. De mate waarin op informatievaardigheden wordt gestuurd wordt 
vooral bepaald door persoonlijke voorkeuren en interesses van leraren en 
niet doordat dit verankerd is in het curriculum en / of de competenties van 
leraren. 
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5.4 Resumerend
Vrijwel iedere leraar kan een computer bedienen en omgaan met basis-
programma’s voor tekstverwerking en e-mail. maar slechts de helft van alle 
leraren beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om de computer als 
didactisch hulpmiddel in te zetten voor de inrichting en organisatie van 
leerprocessen. Bovendien hebben veel leraren onvoldoende zicht op de 
didactische mogelijkheden van ict-toepassingen.

Voor wat betreft de leerlingen, is sprake van een gemêleerd beeld: de 
meeste leerlingen zijn behoorlijk ict-vaardig, maar niet elke leerling 
beschikt over dezelfde vaardigheden. Sommige leerlingen verwerven de 
informatievaardigheden die belangrijk zijn voor leren met behulp van ict 
buiten de school. Dit is echter een minderheid. Daarnaast blijkt op veel 
scholen geen (systematische) aandacht uit te gaan naar het verwerven van 
digitale informatievaardigheden. 

6 Digitaal leermateriaal 
De beschikbaarheid van bruikbaar digitaal leermateriaal is één  
van de meest weerbarstige barrières die verdere integratie van  
ict binnen het onderwijs in de weg staan. In alle sectoren verwachten 
leraren een grote stijging van het gebruik van digitaal leermateriaal, 
maar het afgelopen jaar is de feitelijke inzet van digitaal leer-
materiaal slechts met 1-2% toegenomen. De meeste aandacht dient 
volgens leraren uit te gaan naar het beter vindbaar maken van 
digitaal leermateriaal. 

6.1 Aandeel digitaal leermateriaal
Leraren verwachten dat de inzet van digitaal leermateriaal de komende 
jaren een behoorlijke vlucht zal nemen (figuur 6.1). momenteel is ruim een 
derde van alle leermaterialen in het middelbaar beroepsonderwijs digitaal. 
Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt ervan uitgegaan 
dat dit niveau van ‘digitalisering’ over drie jaar is bereikt. Op dit moment 
is het aandeel digitaal leermateriaal in beide sectoren ongeveer 15%.

Figuur 6.1. Aandeel van digitaal leermateriaal ten opzichte van overig leermateriaal en 

ontwikkeling volgens leraren in de komende drie jaren (bron: TNS NIPO, 2008-2009). 
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Hoewel veel leraren uitgaan van een forse toename van het gebruik van 
digitale leermaterialen, blijkt de praktijk weerbarstig. Ter illustratie: 
leraren verwachtten vorig jaar dat de inzet van digitaal leermateriaal 
in 2008-2009 met 6-7%  zou toenemen. In werkelijkheid is het aandeel 
van deze materialen slechts met 1-2% gestegen. Ondanks deze beperkte 
stijging, gaan leraren ook dit jaar weer uit van een toename van 6-7% per 
jaar (20% over de komende drie jaar).

6.2 Welk digitaal leermateriaal wordt het meest gebruikt?
In het onderwijs worden het meest computerprogramma’s gebruikt die 
niet specifiek voor onderwijsdoeleinden zijn ontwikkeld. Standaard 
kantoortoepassingen, zoals tekstverwerking- en presentatieprogramma’s, 
zijn, evenals e-mail, namelijk breed geaccepteerd. Daarnaast maakt een 
meerderheid van de leraren in het basisonderwijs gebruik van oefen-
programma’s en methodegebonden software. De algemene trend is dat 
meer leraren vaker gebruik maken van verschillende typen programma’s. De 
inzet van games en simulaties (tabel 6.1) blijft vooralsnog zeer beperkt.

Tabel 6.1. Percentage leraren dat dagelijks of wekelijks gebruik maakt van 

computerprogramma’s voor onderwijsdoeleinden (bron: TNS NIPO, 2009).

% leraren

Computerprogramma’s BAO VO MBO

Kantoortoepassingen 
(bv. tekstverwerking, presentatiesoftware)

69 74 80 

mailprogramma 58  66 78 

methodegebonden software 70 44 42 

Specifieke software voor oefenen van leerstof 77 33 38

Grafische software (bv. foto- en videosoftware) 24 26 27 

Software om samen aan taak te werken 
(bv. Wiki, Googledocs, blog)

15 16 16 

Simulaties (bv. voor nabootsen van proefjes) 9 10 22 

Games 22 4 7

uiteraard wordt niet al het digitale leermateriaal even hoog gewaardeerd. 
Het materiaal dat als het meest waardevol wordt ervaren, voldoet aan de 
volgende kenmerken:
•	 Leerlingen kunnen er zelfstandig mee werken (58%)
•	 Het biedt extra oefenstof (44%)
•	 Leerlingen kunnen op eigen niveau werken (34%)

Daarnaast waarderen (vooral) leraren in het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs digitaal leermateriaal waarbij de lesstof zowel 
visueel als auditief wordt ondersteund. maar ook leermateriaal dat 
aansluit op de gebruikte methode, mag op waardering rekenen. Binnen het 
middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs zijn leraren 
enthousiast over digitale leermiddelen die leerlingen plaatsonafhankelijk 
toegang bieden. materiaal dus, waar leerlingen ook thuis mee aan de slag 
kunnen.
 
6.3 Prioriteiten
Volgens leraren is de beperkte beschikbaarheid van (bruikbaar) digitaal 
leermateriaal een belangrijk knelpunt. Om verdere integratie van ict in 
het onderwijs mogelijk te maken, moet dus meer (bruikbaar) digitaal 
leermateriaal worden aangeboden. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, 
want de vraag naar goed materiaal staat al ruim tien jaar bovenaan het 
verlanglijstje van de leraren. 

Om mogelijke oplossingsrichtingen voor dit weerbarstige vraagstuk in 
kaart te brengen, is aan de leraren gevraagd welke maatregelen genomen 
zouden moeten worden om in hun behoefte aan digitale leermaterialen 
te voorzien. In alle sectoren geven leraren aan dat het beter vindbaar 
maken van de bestaande digitale leermaterialen prioriteit zou moeten 
hebben. Bovendien vinden leraren het belangrijk dat zij de ruimte krijgen 
om te experimenteren, zodat zij zelf kunnen ontdekken welke digitale 
leermiddelen aansluiten op hun manier van lesgeven. Ook het ‘vrij’ kunnen 
gebruiken, aanpassen en verspreiden van digitale leermaterialen, wordt 
als een essentiële ondersteuningsbehoefte gezien. 
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Tabel 6.2 geeft een overzicht van de tien meest genoemde 
ondersteuningsmogelijkheden. Hieruit blijkt dat het ‘vraagstuk digitaal 
leermateriaal’ niet met een enkele ingreep op te lossen is. Om de verdere 
integratie van ict in het onderwijs te faciliteren, is een samenhangend 
pakket van maatregelen noodzakelijk. 

Tabel 6.2. Wat er volgens leraren moet gebeuren om te voorzien in hun behoefte aan 

bruikbaar digitaal leermateriaal (bron: TNS NIPO, 2009).

% leraren

Ondersteuning BAO VO MBO

Beschikbare digitale leermaterialen voor het onderwijs beter vind-
baar maken

46 47 47

Gebruik maken van open source software zodat iedereen zonder kosten 
digitale leermiddelen kan gebruiken, aanpassen en verspreiden

43 41 35

Leraren meer faciliteiten bieden om zelf te ontdekken welke digitale 
leermiddelen het beste passen bij de eigen manier van lesgeven

30 42 37

meer digitale leermaterialen via Kennisnet beschikbaar stellen 44 33 32

Inzichtelijk maken welke digitale leermaterialen het beste passen bij 
een bepaalde manier van lesgeven

40 37 27

Via onderzoek vaststellen met welke digitale leermaterialen leerlingen 
daadwerkelijk beter presteren

36 39 28

Transparant maken voor welke leerdoelen digitale leermaterialen 
beschikbaar zijn

29 28 42

Een kwaliteitskeurmerk voor digitale leermaterialen invoeren 32 22 28

De technische uitwisselbaarheid van digitale leermaterialen 
standaardiseren

25 23 23

Bij digitale leermaterialen aangeven welke vaardigheden een leraar 
nodig heeft om er succesvol gebruik van te maken

26 24 20

  >40%
 30 -40%
 <30%

6.4 Herkomst digitaal materiaal
Leraren gebruiken meerdere bronnen voor het verkrijgen van digitaal 
leermateriaal.  Lesboeken – inclusief het meegeleverde ict-materiaal 
– vormen een belangrijke bron. maar leraren zoeken ook zelf naar 
materiaal op internet, bewerken bestaand materiaal of maken gebruik 
van lessen die collega’s ter beschikking stellen. De helft van de leraren 
in het basisonderwijs beschouwt Kennisnet als een bron van digitale 
leermaterialen. Ook leraren in het voortgezet onderwijs en het 
beroepsonderwijs maken, zij het in mindere mate, gebruik van door 
Kennisnet aangeboden digitaal leermateriaal. Leraren in het voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ontwikkelen overigens vaker 
digitaal leermateriaal dan leraren in het basisonderwijs (tabel 6.3).

Tabel 6.3. Herkomst digitaal materiaal (bron: TNS NIPO, 2009).

Ongeveer de helft van alle leraren is niet van plan in de toekomst digitaal 
leermateriaal te ontwikkelen. Vooral in het basisonderwijs geven veel 
leraren aan dat er geen plannen bestaan om zelf leermiddelen te gaan 
ontwikkelen (figuur 6.2).

% leraren

Herkomst digitaal leermateriaal BAO VO MBO

Zelf zoeken op internet 64 70 51

Ict-materiaal wordt bij lesboek geleverd 64 64 47

Via collega’s 55 41 40

Via Kennisnet 51 31 16

Zelf ontwikkelen of bestaand materiaal bewerken 26 51 54
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Figuur 6.2. Percentage leraren dat niet van plan is zelf digitaal leermateriaal te 

ontwikkelen (bron: TNS NIPO, 2009).

Van de leraren die al digitaal leermateriaal ontwikkelen en/of voornemens 
zijn dat te gaan doen, is ruim de helft zonder meer bereid het ontwikkelde 
materiaal via internet beschikbaar te stellen aan andere leraren (figuur 
6.3). Ongeveer twee op de tien leraren willen de door hen ontwikkelde 
leermaterialen niet via internet uitwisselen. De overige leraren staan 
niet afwijzend tegenover het delen van de digitale leermaterialen, maar 
willen daar wel bepaalde voorwaarden aan verbinden. De meest genoemde 
voorwaarde is dat er sprake moet zijn van uitwisseling: leraren die het 
materiaal willen gebruiken, moeten ook bereid zijn hun eigen materiaal te 
delen. Tot de overige randvoorwaarden behoren: beschikbaarheid van tijd, 
financiële vergoeding, beveiliging en bronvermelding.
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Figuur 6.3. Ontwikkeling van digitaal leermateriaal door leraren in bao, vo en mbo en 

hun bereidheid om dit materiaal via internet aan andere leraren beschikbaar te stellen 

(bron: TNS NIPO, 2009). 

6.5 Resumerend
In het onderwijs wordt het meest gebruik gemaakt van standaard 
computerprogramma’s, zoals kantoortoepassingen voor tekstverwerking en 
e-mail. Leraren ervaren een tekort aan bruikbaar digitaal leermateriaal en 
beschouwen dat als een serieus knelpunt. Om dit probleem op te lossen, is 
het volgens leraren belangrijk dat digitaal leermateriaal beter vindbaar 
wordt.
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7 Ict-infrastructuur
Om digitaal onderwijs aan te kunnen bieden, moet de ict-
infrastructuur op orde zijn. Veruit de meeste scholen beschikken 
inmiddels over essentiële technische basisvoorzieningen, zoals 
computers en een internetverbinding. Ook het beheren, vervangen 
en onderhouden van de ict-infrastructuur is doorgaans goed 
geregeld. Het afgelopen jaar investeerden de scholen op technisch 
vlak vooral in digitale schoolborden en in snelle of draadloze 
internetverbindingen. Het management vindt de beschikbare ict-
voorzieningen toereikend. Veel leraren hebben behoefte aan extra 
computervoorzieningen. 

7.1 Computers
De afgelopen tien jaar is fors geïnvesteerd in de aanschaf van computers. 
Dat blijkt ook uit de sterke daling van de leerling-computer ratio (het 
aantal leerlingen waarvoor binnen de school één computer beschikbaar is) 
gedurende de periode 1998-2003. De laatste vijf jaar stabiliseert dit getal: 
gemiddeld is er één computer per zes à zeven leerlingen beschikbaar 
(figuur 7.1). Een deel van deze computers is een laptop: ongeveer 1 op de 
10 in het basisonderwijs en 1 op de 8 in het voortgezet onderwijs. 

* noot: gegevens over het mbo zijn vanwege het geringe aantal respondenten niet opgenomen.  

Figuur 7.1. Ontwikkeling van de leerling-computer ratio (bronnen: ICT-monitor 1998-

2000; ICT-onderwijsmonitor 2001-2004; Inspectie van het Onderwijs 2005-2008;  

TNS NIPO 2009). 

7.2 Vervanging van verouderde computers
Hoewel de leerling-computer ratio een helder beeld geeft van het aantal 
computers waarover scholen beschikken, is kwantiteit geen garantie op 
succesvolle inzetbaarheid. Ook de kwaliteit van de computers is namelijk 
een belangrijke factor. Hoe is het momenteel met die kwaliteit gesteld? 
En in welk tempo worden verouderde machines door nieuwe exemplaren 
vervangen?

Iets minder dan een kwart van de computers voor onderwijsdoeleinden is 
aan vervanging toe (bao: 24%; vo: 22%). Dat beeld is vertrouwd, want de 
vervangingsgraad schommelt de afgelopen jaren rond de 20 tot 25%. In 
het basisonderwijs wordt dit jaar naar verwachting 14% van de computers 
vervangen. Dit betekent dat, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een 
behoorlijk deel van de verouderde computers dit jaar niet zal worden 
vervangen (figuur 7.2). In het voortgezet onderwijs maakt 23% van de 
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computers plaats voor nieuwere exemplaren. Dat is zelfs iets meer dan 
noodzakelijk. 

Figuur 7.2. Percentage computers voor onderwijsdoelen dat volgens management 

aan vervanging toe is in vergelijking met het percentage computers dat dit jaar 

daadwerkelijk vervangen wordt (bron: TNS NIPO 2009).
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7.3 Internetverbindingen
Vrijwel alle computers in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs 
beschikken over een internetverbinding: 93% in het basisonderwijs en 
98% in het voortgezet onderwijs. Ongeveer een kwart van de basisscholen 
maakt gebruik van draadloos internet (28%) en/of een glasvezelverbinding 
(26%). In het voortgezet onderwijs wordt verhoudingsgewijs veel meer 
geïnvesteerd in sneller en/of draadloos internet. meer dan driekwart van 
de instellingen voor voortgezet onderwijs kan het internet via een snelle 
glasvezelverbinding benaderen (78%) en ruim tweederde (69%) beschikt 
over een draadloze verbinding (figuur 7.3). Ook binnen het mbo zijn 
glasvezelverbindingen royaal vertegenwoordigd: 74% van de instellingen 
benut deze netwerken. 

* noot: gegevens over draadloos internet op het mbo zijn vanwege het geringe aantal respondenten niet 

opgenomen.  

Figuur 7.3. Percentage scholen met toegang tot draadloos internet en internet met een 

glasvezelverbinding (bron: Intomart 2009; TNS NIPO 2009).
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Ontwikkeling glasvezelverbindingen
Het percentage glasvezelverbindingen in het basisonderwijs is de laatste 
twee jaar stabiel. Voor de komende twee jaar wordt een toename van 
11% verwacht (van 26% in 2009 naar 37% in 2011). De groei in het 
beroepsonderwijs, waar een meerderheid van de instellingen al gebruik 
maakt van glasvezel, blijft beperkt tot een (geprognosticeerde) stijging van 
4% binnen de komende twee jaar. 

In het voortgezet onderwijs was de afgelopen jaren sprake van een snelle 
opkomst van glasvezelnetwerken: van 41% in 2007 naar 78% in 2009. naar 
verwachting zal deze trend zich de komende periode doorzetten: managers 
gaan ervan uit dat over twee jaar 94% van alle scholen voor voortgezet 
onderwijs een glasvezelverbinding met internet heeft (figuur 7.4).

Figuur 7.4. Percentage scholen dat de beschikking heeft over een glasvezelverbinding 

met internet en de verwachting (stippellijn) voor de komende twee jaar (bron: Intomart 

2009). 
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7.4 Digitale schoolborden
Digitale schoolborden zijn in hoog tempo omarmd en veel scholen hebben 
het afgelopen jaar dan ook één of meerdere digitale schoolborden 
aangeschaft (figuur 7.5). In het basisonderwijs beschikt 67% van alle 
scholen over minimaal één digitaal schoolbord (toename in afgelopen jaar: 
19%), in het voortgezet onderwijs is dat percentage nog hoger (93%), een 
stijging van 33%. Ook in het beroepsonderwijs was sprake van een forse 
stijging (27%) tot een totaal van 67%.

Als de verwachtingen van scholen zelf uitkomen, zal vrijwel iedere 
instelling voor basisonderwijs (95%) en voortgezet onderwijs (98%) over 
twee jaar beschikken over één of meerdere digitale schoolborden. In het 
beroepsonderwijs wordt een lichtere stijging (van 67% in 2009 naar 76% 
in 2011) verwacht.

Figuur 7.5. Percentage scholen dat de beschikking heeft over ten minste één digitaal 

schoolbord en de verwachting (stippellijn) voor de komende twee jaar (bron: Intomart 

2009). 
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7.5 Apparatuur voor het gebruik van webvideo 
Een groeiend aantal scholen wil de komende jaren investeren in webvideo-
faciliteiten, zoals webcams en/of apparatuur voor videoconferencing 
(figuur 7.6). Vooral in het voortgezet onderwijs wordt groei verwacht: van 
23% nu naar 38% in 2011. In het beroepsonderwijs beschikt 17% van de 
scholen al over apparatuur voor webvideo en wordt aangenomen dat dit 
percentage de komende twee jaar stijgt tot 25%. Ook in het basisonderwijs 
wordt een toename verwacht: van 9% nu naar 16% in 2011.

Figuur 7.6. Percentage scholen dat de beschikking heeft over webcams en/of apparatuur 

voor videoconferencing en de verwachting (stippellijn) voor de komende twee jaar 

(bron: Intomart 2009). 
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7.6 Tevredenheid over beheer en onderhoud van 
computervoorzieningen
net als in voorgaande jaren zijn scholen (zeer) tevreden over de manier 
waarop de computernetwerken worden beheerd en onderhouden (figuur 
7.7). maar liefst 97% van de managers in het basisonderwijs beloont de 
aanpak met een (ruime) voldoende. In het voortgezet onderwijs bedraagt 
dat percentage 85%. Bijna een kwart van alle managers uit deze twee 
sectoren vindt zelfs dat beheer en onderhoud op hun school uitstekend op 
orde zijn (po: 24%, vo: 17%). 

Figuur 7.7. Percentage scholen waarin volgens het management het beheer en 

onderhoud (ruim) voldoende zijn geregeld (bron: TNS NIPO 2001-2009).  
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7.7 Toereikendheid ict-voorzieningen
Ruim 80% van de managers vindt dat de ict-voorzieningen op hun school 
(meer dan) toereikend zijn voor gebruik in de lessen. Leraren zijn het hier 
niet altijd mee eens. uit figuur 7.8 blijkt tot in detail op welke punten 
managers en leraren van mening verschillen over de toereikendheid 
van de ict-voorzieningen. In het basisonderwijs gaat het dan vooral om 
de onderwerpen draadloos netwerk, deskundige hulp bij knelpunten, 
betrouwbaarder internetverbindingen en extra computers. Zo vindt slechts 
14% van de managers in het basisonderwijs dat investeringen in een 
draadloos netwerk nodig zijn, terwijl 37% van de leraren aangeeft daar 
(veel) behoefte aan te hebben. En 67% van de leraren heeft (veel) behoefte 
aan extra computers, zoals laptops, terwijl meer dan de helft van de 
managers daar niet voor voelt. 

Figuur 7.8. Percentage leraren en managers met (zeer grote) behoeften op het gebied 

van hardware en infrastructuur (bron: TNS NIPO, 2009). 
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Het beeld in het voortgezet onderwijs wijkt hier niet wezenlijk van af. Ook 
leraren in het vo hebben, meer dan hun managers, behoefte aan draadloze 
netwerken, ondersteuning bij technische problemen, betrouwbare 
internetverbindingen en extra computers, zoals laptops. Zo heeft bijna de 
helft van de schoolleiders weinig of geen behoefte aan extra computers, 
terwijl 65% van de leraren aangeeft die juist wel nodig te hebben. 

7.8 Resumerend
In de afgelopen tien jaar is de beschikbaarheid van computervoor-
zieningen in het onderwijs sterk toegenomen. Het gemiddeld aantal 
computers per leerling stabiliseert: 1:6. Alle scholen hebben toegang tot 
internet. momenteel ligt de focus op verbetering van internetverbindingen 
(glas en draadloos) en aanschaf van digitale schoolborden. Verder 
is de verwachting dat digitale videotoepassingen (via internet) een 
belangrijkere rol in het onderwijs zullen gaan innemen. Hoewel het 
management de beschikbare ict-voorzieningen over het algemeen als 
toereikend beoordeelt, hebben de meeste leraren behoefte aan extra 
computers of laptops, directe ondersteuning als apparatuur tijdens 
het lesgeven hapert en een adequate verbinding vanuit huis met de 
computervoorzieningen op school.
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8 Prioriteiten in Balans 
In de voorgaande hoofdstukken is de actuele stand van zaken op 
de verschillende aandachtsgebieden van het Vier in Balans model 
belicht. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de vraag hoe ict 
vaker en beter kan worden ingezet. Welke prioriteiten wil het 
management stellen? En wat is de mening van de leraren? Leraren 
en management blijken een afwijkende visie op dit vraagstuk te 
hebben. De oplossingsrichting ligt dan ook niet zozeer besloten 
in de afzonderlijke bouwstenen, maar heeft betrekking op 
de afstemming tussen die bouwstenen. Om die afstemming te 
optimaliseren, zal het management leiderschap moeten tonen en 
samenwerking moeten faciliteren. Maar ook leraren worden met een 
uitdaging geconfronteerd. Om (meer) rendement te halen uit ict voor 
onderwijsdoeleinden zullen leraren vakinhoud, didactiek en ict op 
professionele wijze moeten verbinden.

8.1 Prioriteiten
In hoofdstuk 2 zijn de opbrengsten van ict weergegeven, ingedeeld 
naar effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs. Belangrijkste 
conclusie: de opbrengsten van ict kunnen wetenschappelijk worden 
onderbouwd. uit hoofdstuk 3 blijkt dat leraren en management de 
mogelijkheden van ict meer willen benutten.  De stand van zaken met 
betrekking tot de factoren die in belangrijke mate bepalend zijn voor 
de opbrengsten van ict – visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en 
ict-infrastructuur – zijn in de hoofdstukken 4  tot en met 7 uitgebreid 
besproken. Eén belangrijke vraag is echter nog niet beantwoord: aan 
welke randvoorwaarden moet prioriteit worden gegeven? Deze vraag naar 
ondersteuningsbehoeften is voorgelegd aan leraren én management.

Perspectief leraren
Om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van ict, geven leraren 
prioriteit aan adequate ict-voorzieningen en bruikbaar digitaal 
leermateriaal. De leraren zijn overigens opvallend eensgezind over deze 
prioriteitstoekenning. Hieruit kan worden geconcludeerd dat leraren 
vooral behoefte hebben aan goede materiële voorzieningen (tabel 8.1). 

Tabel 8.1. Aandachtsgebieden die volgens leraren de hoogste prioriteit zouden moeten 

krijgen om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van ict (bron: TNS NIPO, 

2009).

Perspectief management
niet alleen de leraren blijken het vaak met elkaar eens te zijn. Ook onder 
managers is sprake van een hoge mate van overeenstemming. Zo geven 
managers uit alle sectoren aan, dat de ict-infrastructuur de laagste 
prioriteit heeft. mede omdat er sinds de introductie van ict in het 
onderwijs, het meest in infrastructurele voorzieningen is geïnvesteerd, 
vindt het management dat een omslag moet worden gerealiseerd en dat het 
zwaartepunt naar andere randvoorwaarden moet worden verlegd. Om de 
beoogde ambities met ict te realiseren, dient volgens het management de 
hoogste prioriteit te worden gelegd bij de deskundigheid van leraren (vo 
en mbo) en het ontwikkelen van een ict-visie (bao) (zie tabel 8.2). 

noot: gegevens mbo management indicatief in verband met geringe respons.

Tabel 8.2 Aandachtsgebieden die volgens management de hoogste prioriteit zouden 

moeten krijgen om in de toekomst meer gebruik te kunnen maken van ict (bron: TNS 

NIPO, 2009).

% leraren

Aandachtsgebied BAO VO MBO Gemiddeld
(met volgnummers)

Visie (op gebruik van ict) 23 19 17 20 (3)

Deskundigheid (kennis, attitude en vaardigheden) 16 13 13 14 (4)

Software / digitaal leermateriaal 29 28 43 33 (1)

Ict-infrastructuur 31 40 27 33 (2)

% managers

Aandachtsgebied BAO VO MBO
Gemiddeld

(met volgnummers)

Visie (op gebruik van ict) 41 26 19 29 (2)

Deskundigheid (kennis, attitude en vaardigheden) 27 33 36 32 (1)

Software / digitaal leermateriaal 19 29 27 25 (3)

Ict-infrastructuur 13 12 18 14 (4)
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Sectorbrede tegenstelling
De vier randvoorwaarden voor gebruik van ict, zijn in essentie terug 
te brengen tot twee overkoepelende condities, namelijk materieel en 
sociaal. Zowel de ict-infrastructuur als de digitale leermaterialen kunnen 
tot de materiële condities worden gerekend. Kenmerkend voor materiële 
condities, is dat ze kunnen worden aangekocht. Dat geldt niet (of althans 
in veel mindere mate) voor de sociale condities visie en deskundigheid. 
Sociale condities zijn niet te realiseren door een eenmalige financiële 
transactie, maar vormen het eindresultaat van investeringen in sociaal 
kapitaal. Als de prioriteiten van leraren en management worden ingedeeld 
naar materiële en sociale condities, ontstaat tabel 8.3. Deze figuur 
illustreert dat binnen alle sectoren sprake is van dezelfde tegenstelling. 
Het management legt de prioriteit bij verandering in gedrag en 
opvattingen van leraren. En leraren hechten de meeste waarde aan goede 
materiële voorzieningen.

noot: gegevens mBO management indicatief in verband met geringe respons.

Tabel 8.3. Prioriteitstelling geordend naar materiële en sociale condities (bron: TNS 

NIPO, 2009).

8.2 Balans
Om de geschetste tegenstelling te doorbreken, zal een goede balans tussen 
materiële en sociale condities moeten worden gevonden. Dit betekent 
dat de oplossingsrichting niet zozeer besloten ligt in de afzonderlijke 
bouwstenen, maar in de afstemming en samenhang tussen die bouwstenen. 
Het management zal leiderschap moeten tonen en gunstige voorwaarden 
voor samenwerking moeten creëren.
 

Condities BAO VO MBO

% leraren % managers % leraren % managers % leraren % managers

Sociaal (visie, deskundigheid) 39 68 32 59 30 55

materieel (digitaal leer- 
materiaal, ict-infrastructuur)

61 32 68 41 70 45

Leiderschap
Een breed gedragen visie en gemeenschappelijke doelstellingen zijn 
belangrijke kenmerken van goed leiderschap. Volgens leraren is deze 
situatie slechts op een beperkt aantal scholen gerealiseerd. Zoals in 
hoofdstuk 4 is toegelicht, hangt de wijze waarop ict didactisch wordt 
ingezet op veel scholen af van de persoonlijke voorkeur en interesses van 
individuele leraren. Omdat van gerichte sturing nauwelijks sprake is, heeft 
de inzet van ict vaak een sterk vrijblijvend karakter.
  
Dit beeld wordt bevestigd als leraren gevraagd wordt naar de mate 
waarin het management op ict-gebied activiteiten ontplooit die tot 
(faciliterend) leiderschap gerekend kunnen worden. De meest voorkomende 
activiteit, is dat leraren de ruimte krijgen om met ict in het onderwijs 
te experimenteren. Dit geldt voor alle sectoren. Ander (ondersteunend) 
leiderschapsgedrag komt in geringere mate voor (tabel 8.4). De minste 
aandacht gaat uit naar:
•	 overleg met leraren over hoe het op school gaat met het gebruik  

van ict;
•	 bewaken van afspraken over het gebruik van ict;
•	 professionalisering van leraren in het onderwijskundig gebruik  

van ict.  

Tabel 8.4. Percentage leraren dat activiteiten van leiderschap op het gebied van ict 

ervaart (bron: TNS NIPO, 2009).

% leraren

Activiteit BAO VO MBO

Ruimte voor leraren om met ict in het onderwijs te experimenteren 78 77 67

Directie stelt tijd en middelen beschikbaar voor onderwijsplannen met ict 61 45 32

Leraren krijgen ondersteuning bij uitvoering van ict-gebruik in het 
onderwijs

60 47 39

Stand van zaken van ict-gebruik wordt met leraren besproken 58 30 20

Directie volgt wat docenten doen op gebied van ict en onderwijs 57 49 31

Afspraken over werkwijze met ict in onderwijs worden bewaakt 57 29 32

Stimuleren en organiseren van teamprofessionalisering op gebied van 
onderwijskundig gebruik ict

54 39 32
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Als het gemiddelde voor de zeven leiderschapsactiviteiten uit tabel 
8.4 wordt berekend, dan kan dit getal worden aangemerkt als een 
indicator voor ict-leiderschap. De ‘eindscore’ is het hoogst in het 
basisonderwijs en aanmerkelijk lager in het voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs (figuur 8.1). Er blijkt sprake te zijn van 
een duidelijke samenhang tussen de aanwezigheid van ict-leiderschap 
en de mate waarin leraren het ict-beleid als gecoördineerd ervaren (zie 
hoofdstuk 4, figuur 4.6). Bij gecoördineerd ict-beleid zijn binnen de 
school voor de meeste leerstofonderdelen heldere afspraken gemaakt 
over de didactische inzet van ict. Bovendien wordt van leraren verwacht 
dat zij zich aan deze afspraken houden. Het lijkt aannemelijk dat extra 
managementinspanningen op het gebied van leiderschapsactiviteiten, 
bijdraagt aan een breed gedragen visie, gemeenschappelijke doelen en 
het overbruggen van de geconstateerde verschillen in opvattingen tussen 
management en leraren. Of deze hypothese inderdaad correct is, wordt 
binnen het Kennisnet onderzoek ‘Leiderschap in Balans: een tool voor 
schoolleiders’ in kaart gebracht.

Figuur 8.1. Indicator voor ict-leiderschapsactiviteiten op basis van activiteiten uit 

tabel 8.4 (gebaseerd op data uit onderzoek van TNS NIPO, 2009). 
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Samenwerking
Zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs blijkt onderlinge 
samenwerking de belangrijkste aanjager van ict-professionalisering  
te zijn. naast de ondersteuning die scholen elkaar bieden – al dan  
niet georganiseerd binnen samenwerkingsverbanden – spelen  
partnerschappen met externe partijen een belangrijke rol (figuur 8.2). Het 
gaat dan vooral om samenwerking met educatieve uitgeverijen, Kennisnet 
en andere marktpartijen. Daarnaast ervaart ruim een kwart tot een derde 
van de basisscholen ook ondersteuning van het ministerie van OCW of 
een onderwijsbegeleidingsdienst. De bijdrage van lokale of regionale 
overheden is in alle sectoren beperkt. In vergelijking met basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs, werken instellingen voor middelbaar beroeps-
onderwijs minder vaak samen met collega-instellingen. Binnen deze sector 
wordt vooral ondersteuning ervaren van educatieve uitgeverijen en, in 
mindere mate, van Kennisnet en overige marktpartijen.

Figuur 8.2. Ondersteuning op het gebied van computergebruik door samenwerking met 

andere partijen volgens management (bron: Intomart, 2008).
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Samenwerking is ook een van de belangrijkste bouwstenen voor de pro-
fessionalisering van leraren (figuur 8.3). Dit betekent dat samenwerking 
niet alleen op schoolniveau (‘lerende organisatie’) een wezenlijke bijdrage 
levert, maar ook de professionaliteit van individuele leraren stimuleert. 
Op het gebied van ict zijn de ict-coördinator en/of ict-afdeling een 
aanspreekpunt voor ondersteuning. Bovendien vervullen zij een specifieke 
rol binnen de samenwerkingsnetwerken in en tussen scholen. 

Figuur 8.3. Ondersteuningsmogelijkheden die leraren op hun school ervaren voor 

ontwikkeling van ict-vaardigheden (bron: TNS NIPO, 2009).

Bovenstaande gegevens illustreren dat samenwerking op het gebied van 
ict veelvuldig voorkomt en een belangrijke ondersteunende en professio-
naliserende rol speelt. Waar het nu op aan komt, is om samenwerking 
te benutten voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de 
noodzakelijke verbindingen tussen vakinhoud, didactiek en ict.
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8.3 Resumerend
Om meer gebruik te kunnen maken van ict hebben leraren op de eerste 
plaats behoefte aan geschikte materiële ict-voorzieningen. Volgens 
het management is er, sinds de introductie van ict, al volop in deze 
voorzieningen geïnvesteerd. Het management vindt dan ook dat het 
tijd is voor een omslag en wil het zwaartepunt verleggen naar sociale 
randvoorwaarden, zoals de deskundigheid van leraren.
 
De vraag hoe de sociale en materiële condities die uiteindelijk bepalend 
zijn voor de bijdrage van ict aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs, 
optimaal kunnen worden ingevuld, is de grote uitdaging waar scholen 
nu voor staan. Het gaat er, kortom, om dat de samenhang tussen de 
verschillende randvoorwaarden effectief wordt gemanaged. Om dat doel 
te bereiken, moet het management leiderschap tonen en samenwerking 
(blijven) faciliteren. Op de kennis en expertise van leraren wordt ook 
een belangrijk beroep gedaan. Om (meer) rendement te halen uit ict voor 
onderwijsdoeleinden is het noodzakelijk dat leraren de verbindingen tot 
stand brengen tussen vakinhoud, didactiek en ict.
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