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Samenvatting
Waar en op welke manier vinden we de computer terug in het  
Nederlandse onderwijs? Wordt het onderwijs door gebruik van ict 
beter en aantrekkelijker voor leraren en leerlingen? Leveren de 
investeringen in ict voor leerlingen, docenten, managers, ouders en 
beleidsmakers het gewenste resultaat op? Over deze vragen gaat de 
Vier in Balans Monitor.

Vier in Balans Monitor
De Vier in Balans Monitor geeft inzicht in de belangrijkste trends van 
ict-gebruik in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middel-
baar beroepsonderwijs. Met deze monitor kunnen scholen hun positie 
vergelijken met die van andere scholen. Het conceptueel kader en de in-
deling van deze rapportage zijn ontleend aan het model Vier in Balans, een 
op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde benadering op de invoering 
van ict in het onderwijs. Vier in Balans stelt dat effectief gebruik van ict 
in het onderwijs draait om een evenwichtige inzet van vier bouwstenen: 
visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur. Om dat 
te bereiken is leiderschap van het management vereist.

Opbrengsten van ict
Volgens leraren en schoolleiders draagt ict bij aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Aantrekkelijker onderwijs en een rijkere leeromgeving voor leer-
lingen worden door scholen als belangrijkste opbrengsten van ict genoemd. 
Op meer dan 90% van de scholen is het management tevreden over het ren-
dement van investeringen in ict. De inschatting van leraren en management 
dat ict meerwaarde biedt, wordt steeds meer ondersteund door wetenschap-
pelijk onderzoek. Deze empirische evidentie betreft vooral de bijdrage van 
ict aan onderwijskwaliteit: leerlingen halen betere prestaties. 
Dergelijke opbrengsten ontstaan niet vanzelf. De leraar vervult een sleutel-
rol bij het realiseren van rendement met ict. Onderzoeksresultaten wijzen 
overtuigend op een duidelijke relatie tussen de opbrengsten van ict in het 
onderwijs en de mate waarin de leraar toegerust is ict te integreren in het 
lesgeven. Een leraar die in staat is ict op een juiste manier in te zetten bij 
het lesgeven, kan er voor zorgen dat de kwaliteit en opbrengsten van het 
onderwijs verbeteren. Er is ook een keerzijde. Dezelfde ict-toepassing 
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kan bij verkeerd gebruik ook geen of zelfs negatieve effecten hebben op de 
leerprestaties van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. 
Wat levert ict-gebruik in het onderwijs op? Uit de Vier in Balans Monitor 
blijkt het volgende: 

Digitale prentenboeken dragen bij aan taalontwikkeling van jonge kinderen.•	
Computersimulaties stellen leerlingen in staat (een deel van) de werkelijk-•	
heid na te bootsen en op die manier conceptuele kennis te verwerven.
Met een digitaal schoolbord leren leerlingen beter en sneller. Daarnaast •	
zijn ze gemotiveerder door het aanbieden van onderwerpen op een  
visuele en interactieve manier.
Het spelen van games doet aanspraak op een aantal belangrijke competenties •	
zoals sociale vaardigheden, strategisch denken en snel beslissen. Games  
sluiten aan bij de leefwereld van jongeren en brengen variatie in het onder-
wijs. Door games houden leerlingen langer hun aandacht bij de les.
 Bij onderwijstaken in Second life kunnen leerlingen lang(er) hun aandacht •	
vasthouden. Maar, het risico bestaat dat leerlingen snel worden afgeleid 
door de virtuele wereld. Inzet van Second Life voor onderwijsdoeleinden 
kost leerlingen en docenten relatief veel (voorbereidings)tijd.
 Een laptop per leerling maakt lesgeven voor de leraar creatiever en aan- •	
trekkelijker; leerlingen vinden het onderwijs leuker en werken meer samen.
 Ongeveer de helft van de docenten ervaart dat diverse ict-toepassingen •	
hen tijd bespaart.
Gebruik van digitale leermiddelen kan een school kosten besparen.•	
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Onderwijs en ict-gebruik
 Bij acht à negen van de tien scholen is het computergebruik in een (ver)•	
gevorderd stadium van ontwikkeling. Dit is de inschatting van het  
management van zowel basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs 
als het middelbaar beroepsonderwijs. Leraren oordelen minder positief 
over het gebruiksniveau van ict voor onderwijsdoeleinden dan het  
management.
 Ict wordt in het onderwijs gebruikt voor verschillende toepassingen. De •	
belangrijkste zijn tekstverwerking, opzoeken van informatie op internet, 
het gebruik van een elektronische leeromgeving en oefenprogramma’s 
voor bijvoorbeeld het maken van sommen voor wiskunde of het toepas-
sen van spellingsregels. Vooral docenten maken gebruik van de site 
kennisnet.nl.
Leerlingen maken bij het leren steeds meer gebruik van computers. •	
In het basisonderwijs zitten leerlingen gemiddeld drie uur per week 
achter de computer voor schooltaken. Leerlingen in het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs zitten voor deze taken langer achter de 
pc, respectievelijk bijna vijf en zes tot zeven uur per week.
 Wanneer alleen gekeken wordt naar het computergebruik bij het geven •	
van onderwijs dan werkt een leraar in het basisonderwijs gemiddeld 
zeven uur per week met de computer. Dat is een uur per week meer 
dan vorig jaar. Docenten in het voortgezet onderwijs zetten de com-
puter minder in hun lessen in; ruim vier uur per week. Docenten uit 
het middelbaar beroepsonderwijs zetten gemiddeld acht uur per week 
computers in bij het geven van onderwijs. In elke onderwijssector is 
de verwachting dat het gebruik van ict voor onderwijsdoeleinden in de 
nabije toekomst verder zal toenemen. Deze toename geldt voor zowel 
het aantal leraren, het aantal uren computergebruik per leraar als voor 
de verscheidenheid aan toepassingen waarvoor leraren ict inzetten.

Visie en leiderschap
Managers van de meeste scholen geven aan dat hun school beschikt over 
een visie op het gebruik van ict. Toch geeft het merendeel van de leraren 
aan behoefte te hebben aan management dat samen met het docententeam 
een breed gedragen visie voor het gebruik van ict ontwikkelt. De aan-
wezigheid van een visie die al dan niet is vastgelegd in een beleids- of 
visiedocument is niet voldoende. Ook van belang is de manier waarop de 
visie tot stand komt en de rol die docenten hierin spelen. 
Een indicatie voor de aanwezigheid van ict-leiderschap is af te leiden 
uit de mate waarin volgens leraren binnen hun school het gebruik van ict 
wordt gecoördineerd. In het voortgezet onderwijs is volgens ruim 85% van 
de leraren nauwelijks of geen sprake van inhoudelijke coördinatie voor het 
gebruik van ict. Op deze scholen is het de verantwoordelijkheid van elke 
leraar zelf om ict wel of niet te gebruiken. Bij veel scholen blijft coördi-
natie van ict beperkt tot de technische voorzieningen die in handen zijn 
gelegd van de ict-coördinator of systeembeheerder. In het basisonderwijs 
bestaan vaker dan in het voortgezet onderwijs afspraken tussen leraren 
over de didactische inzet van ict. Vier van de tien leraren in het basis-
onderwijs werken op een school waar dergelijke afspraken gelden. In het 
voortgezet onderwijs komen afspraken over de didactische inzet van ict 
weinig voor. In het middelbaar beroepsonderwijs maakt een derde van de 
docenten deel uit van een team waarin inhoudelijke afspraken zijn gemaakt 
over de inzet van ict.
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De onderwijsvisie van leraren is indicatief voor de aard en omvang van 
ict-gebruik. Kenmerkend voor de onderwijsvisie van de meeste leraren is 
dat kennisoverdracht belangrijk is en naar verwachting in de toekomst ook 
belangrijk zal blijven. De betekenis van ict voor kennisoverdracht is groot 
en neemt in de toekomst verder toe. 
Onderwijs volgens leerprincipes van kennisconstructie komt minder voor 
dan kennisoverdracht. In de toekomst verwachten scholen meer aandacht 
aan kennisconstructie te besteden. Momenteel verschillen scholen onder-
ling sterk van elkaar in de rol die ict vervult bij kennisconstructie. Deze 
verschillen tussen scholen in het gebruik van ict voor kennisoverdracht zul-
len in de toekomst eerder groter dan kleiner worden. Wel hebben scholen 
de ambitie om ict de komende jaren vaker in te zetten voor kennisconstruc-
tie. Over het algemeen hebben steeds meer leraren de behoefte om ict in 
te passen in verschillende didactische arrangementen.

Deskundigheid
De technische vaardigheden van docenten voor gebruik van ict zijn vol-
doende. Ongeveer negen van de tien leraren in het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs beschikken volgens het management over voldoende 
ict-basisvaardigheden zoals het bedienen van een computer, tekstverwer-
king en gebruik van internet. De didactische ict-vaardigheden zijn volgens 
het management bij een derde van alle docenten goed en bij ruim veertig 
procent voldoende. 
Veel managers overschatten de kennis van docenten op het gebied van com-
putertoepassingen voor het onderwijs. Vergeleken met de afgelopen twee 
jaar zijn de didactische ict-competenties van leraren nauwelijks verder 
ontwikkeld. Om leerlingen gelijke kansen te bieden op aantrekkelijker on-
derwijs en ze te motiveren tot betere leerprestaties met behulp van ict is 
het belangrijk dat de leraren beschikken over zowel technische als didacti-
sche ict-vaardigheden. Dit is nog lang niet op alle scholen het geval.
Een à twee van de tien leraren geeft aan geen steun te krijgen van het 
management voor het verwerven van ict-vaardigheden.
Internet biedt jongeren veel mogelijkheden voor plezier, leren en ontwik-
keling. Er zijn ook zorgen over de risico’s van internet. Deze risico’s vari-
eren van ongewenste inhoud tot ongewenste contacten. Zoals kinderen van 
jongs af aan leren veilig een straat over te steken, is het nodig dat ouders 

en leerkrachten kinderen voorbereiden op veilig gedrag in een digitale 
wereld. 
Informatievaardigheid is voor de komende generatie net zo belangrijk 
als lezen, schrijven en rekenen. Informatievaardigheid omvat veel meer 
dan het kunnen bedienen van een computer of navigeren op internet. Nog 
belangrijker zijn de vaardigheden voor zoeken, selecteren, interpreteren 
en verwerken van informatie. Recent onderzoek laat zien dat het niveau 
van deze vaardigheden voornamelijk afhankelijk is van opleiding en weinig 
verband houdt met leeftijd of het aantal uren dat men op internet door-
brengt. De veronderstelling dat met het uitsterven van de oudere generatie 
het vaardigheidsprobleem rondom gebruik van ict vanzelf wordt opgelost, 
is dan ook onjuist. Voor jongeren is het daarom belangrijk onderwijs te 
krijgen van leraren die ze informatievaardig maken. Veel leraren missen 
deze vaardigheden en ook aankomende leraren zijn weinig voorbereid om 
kinderen wegwijs te maken in een digitale wereld. Ruim de helft van de 
leerlingen vindt dat leraren onvoldoende in staat zijn goede tips te geven 
voor het zoeken van informatie op internet. Leerlingen verwerven amper 
spontaan de vaardigheden die nodig zijn om als ict-geletterde burger te 
functioneren in de samenleving.

Digitaal leermateriaal
Ongeveer 15% van de leermaterialen in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs is digitaal. In het middelbaar beroepsonderwijs is een groter 
deel van het leermateriaal digitaal: 35%. In alle sectoren verwachten lera-
ren dat op korte termijn het gebruik van boeken (verder) zal afnemen ten 
gunste van digitaal leermateriaal.
Leraren maken het meeste gebruik van de volgende computertoepassingen: 

 standaard kantoortoepassingen zoals een programma voor tekstverwerking•	
 methodegebonden software •	
 e-mail •	

Daarnaast maakt 20-45% van de leraren gebruik van digitale oefen-
programma’s, een digitaal leerlingvolgsysteem, digitaal portfolio of een 
elektronische leeromgeving.
Al meer dan tien jaar behoren bruikbare programmatuur en content tot de 
belangrijkste wensen van docenten. Op de vraag aan docenten wat er moet 
gebeuren om te voorzien in bruikbaar digitaal leermateriaal antwoorden 
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In het komende jaar zijn scholen voor voortgezet onderwijs van plan op 
het gebied van infrastructuur vooral te investeren in breedband, netwerk-
voorzieningen en elektronische leeromgevingen. Scholen die in het bezit 
zijn van webcams, webvideo of sets voor videoconferencing komen nog 
maar weinig voor.
De meerderheid van het management vindt de beschikbare ict-voorzieningen 
toereikend voor gebruik in de lessen. Docenten zijn minder positief over 
de beschikbare ict-voorzieningen dan het management. Bij een derde van 
de basisscholen en een kwart van de scholen voor voortgezet onderwijs 
doen zich problemen voor op het gebied van apparatuurbeheer. In het 
middelbaar beroepsonderwijs lijkt daar amper sprake van te zijn.

Ondersteuning
Het beleid van het management is erop gericht dat leraren in de nabije 
toekomst meer gebruikmaken van ict. Om leraren te motiveren, biedt 
het management de ruimte om kennis uit te wisselen met collega’s en te 
experimenteren met ict. Naast het bieden van vrijheid aan leraren om te 
experimenteren, wordt tegelijkertijd het gebruik van ict geleidelijk aan 
minder vrijblijvend. Steeds vaker wordt het gebruik van bepaalde applica-
ties verplicht gesteld en is het niet langer de individuele keus van leraren 
om een ict-toepassing al dan niet bij het lesgeven te gebruiken. 
Dit betekent dat het management gebruik van ict stimuleert door het 
bieden van ruimte voor nieuwe initiatieven van onderop. Tegelijkertijd 
stuurt het management van bovenaf door het gebruik van bepaalde ict-
toepassingen verplicht te stellen. In het basisonderwijs wordt over de hele 
linie meer aandacht besteed aan het stimuleren van ict-gebruik door het 
management dan in het voortgezet onderwijs.

de meeste docenten dat zij behoefte hebben aan inzicht in de opbrengsten 
van dit soort materiaal. Docenten willen dus weten wat werkt. Daarnaast is 
er vooral behoefte aan beschikbaarheid van gratis digitaal leermateriaal 
(open source).
De belangrijkste manieren waarop leraren in bezit komen van digitaal 
leermateriaal zijn:

  via de methode; •	
  door zelf te zoeken op internet;•	
  via collega’s;•	
  door zelf materiaal te ontwikkelen of bestaand materiaal te bewerken;•	
  via Kennisnet.•	

Inzet van digitaal leermateriaal biedt scholen zowel kansen als bedrei-
gingen. Samenhang tussen digitaal materiaal en onderwijsvisie biedt de 
meeste kansen. Tegelijkertijd stelt deze aanpak de hoogste eisen aan de 
kwaliteit van het management. Het management dient niet alleen in staat 
te zijn een breed gedragen visie te ontwikkelen, maar ook samenhang te 
realiseren tussen zowel materiële als sociale randvoorwaarden.

Ict-infrastructuur
In het basis- en voortgezet onderwijs is voor gemiddeld elke zes leerlin-
gen een computer beschikbaar. Vrijwel alle computers bieden toegang tot 
internet. Ook het aantal scholen met breedband via een glasvezelverbin-
ding neemt snel toe. Dit geldt vooral voor het voortgezet onderwijs (59%) 
en het middelbaar beroepsonderwijs (67%). In het basisonderwijs blijft 
het aantal scholen met een snelle internetverbinding achter bij de ver-
wachtingen: 27%. 
Het aantal scholen dat zich ontwikkelt richting een computer of laptop 
voor elke leerling groeit. Op veel scholen is er aandacht voor de kwaliteit 
van de bestaande apparatuur en worden verouderde computers vervangen. 
Gemiddeld wordt bijna een kwart van de beschikbare computers dit school-
jaar vervangen.
Digitale schoolborden zijn in opmars. De sterkste groei deed zich in het 
afgelopen jaar voor in het basisonderwijs: van 11% in 2007 naar 48% in 
2008. Ook in het komend jaar zijn basisscholen van plan vooral te investe-
ren in aanschaf van (extra) digitale schoolborden. In het voortgezet onder-
wijs beschikt 60% van de scholen over een of meer digitale schoolborden. 
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Voor verdere integratie van ict in het onderwijs hebben zeven van elke 
tien leraren behoefte aan:

  meer bruikbaar digitaal leermateriaal (inclusief computerprogramma’s); •	
  extra computers; •	
  goed werkende ict-voorzieningen. •	

Dit zijn de belangrijkste ondersteuningsbehoeften van leraren uit zowel 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroeps-
onderwijs. Volgens het management heeft verdere ondersteuning van 
infrastructuur en digitale leermaterialen niet de hoogste prioriteit. Het 
belangrijkste aandachtspunt volgens het management is de ontwikkeling 
van kennis en vaardigheden van leraren om ict in te zetten in de les. In 
elk van de onderwijssectoren is tussen management en docenten verschil 
van inzicht over de eerstvolgende stappen die nodig zijn om te komen tot 
verdere integratie van ict.
Uit onderzoeksresultaten van achtduizend leraren in het basisonderwijs 
blijkt dat scholen met een inhoudelijke visie op de inzet van ict beter 
tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van leraren dan scholen 
waarbij leraren individueel kiezen hoe ze ict inzetten in het onderwijs.
Hoewel de leraar cruciaal is voor het feitelijk gebruik van ict bij lesgeven, 
onderstrepen deze resultaten dat ook het management een sleutelrol ver-
vult. Het management schept de randvoorwaarden die leraren nodig heb-
ben voor duurzame integratie van ict in het onderwijs. Een management 
dat beschikt over competenties van leiderschap biedt leraren de beste 
kansen op een effectieve inzet van ict bij het lesgeven.



1 Ict-monitor 1997-2000.
2 Ict-onderwijsmonitor 2001-2005.
3 Ict op school, 2001; 2004.
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1 Vier in Balans
Waar en op welke manier vinden we de computer terug in het Neder-
landse onderwijs? Wordt daarmee het onderwijs beter en aantrekke-
lijker voor leraren en leerlingen? En, leveren de inspanningen van 
docenten, managers, ouders en beleidsmakers het gewenste resultaat 
op? Over deze vragen gaat de Vier in Balans Monitor van Kennisnet.  

Deze rapportage geeft een overzicht van het gebruik en de opbrengsten 
van ict in het onderwijs. Ook wordt aandacht besteed aan de belangrijkste 
randvoorwaarden die invloed hebben op effectief en efficiënt ict-gebruik 
in het onderwijs. De Vier in Balans Monitor is gebaseerd op ontwikkelin-
gen in de afgelopen jaren en geeft dus inzicht in de belangrijkste trends 
van ict-gebruik voor leren.

Monitor
De Vier in Balans Monitor is vergelijkbaar met eerdere monitoronderzoe-
ken. Maar er zijn ook verschillen. Voorgaande monitoronderzoeken zoals 
de ict-monitor1 en de ict-onderwijsmonitor2 hadden als primair doel 
verantwoording van overheidsbeleid. Deze rapportage is vooral van en 
voor scholen. Scholen vinden hierin informatie voor een evenwichtige en 
duurzame integratie van ict.

Denkkader
Het conceptueel kader en de indeling van deze rapportage zijn ontleend 
aan het model Vier in Balans3, een op wetenschappelijk onderzoek geba-
seerde benadering op de invoering van ict in het onderwijs. Deze benade-
ring is in 2001 gepresenteerd door de stichting Ict op School en in 2004 
geactualiseerd onder de noemer Vier in Balans Plus. Hierna wordt kortweg 
gesproken over Vier in Balans. 
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De kern van Vier in Balans is dat effectief gebruik van ict voor onderwijs-
doeleinden draait om een evenwichtige inzet van vier bouwstenen:  

  •	 Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en de  
manier waarop zij dat denkt te realiseren. Een visie omvat de doelen  
van de school, de rol van docenten en leerlingen, de inhoud van het  
onderwijs en de materialen die de school inzet.
  •	 Deskundigheid: docenten en leerlingen moeten over voldoende kennis 
en vaardigheden beschikken om ict te gebruiken in het onderwijs. Daar-
bij gaat het niet alleen om basale computervaardigheden. Bij docenten 
gaat het onder meer om kennis over en vaardigheden in didactische 
toepassingen. Bij leerlingen gaat het bijvoorbeeld om webwijsheid. 
Bovendien is het belangrijk dat docenten ict ook daadwerkelijk willen 
inzetten. Kortom: professioneel bewustzijn over de (on)mogelijkheden 
van ict voor leren en beschikken over de competenties voor gebruik. 
  •	 Digitaal leermateriaal: computerprogramma’s waar de school gebruik 
van maakt alsook formeel en informeel digitaal lesmateriaal.
  •	 Ict-infrastructuur: het gaat hier om de beschikbaarheid van compu-
ters, netwerken en internetverbindingen. Verder worden ook het beheer 
en het onderhoud van ict-voorzieningen gerekend tot de infrastructuur. 
Het intranet van de school en de elektronische leeromgevingen vallen 
eveneens onder ict-infrastructuur.  

Het onderwijs staat voor de uitdaging om deze bouwstenen af te stemmen 
op het leerproces dat voor leerlingen wordt ingericht. Het managen van 
deze samenhang kan niet alleen door individuele leraren gerealiseerd wor-
den. Het vereist ook van het management leiderschap en het scheppen van 
condities voor ondersteuning en samenwerking met andere professionals. 
De bouwstenen die van invloed zijn op het gebruik van ict in het onderwijs 
zijn afgebeeld in figuur 1.1.

Figuur 1.1: bouwstenen van Vier in Balans.

Bronnen
De Vier in Balans Monitor is gebaseerd op resultaten van onafhankelijk 
onderzoek. Recente gegevens zijn verzameld door de Inspectie van het 
Onderwijs4 en onderzoek dat in opdracht van Kennisnet is uitgevoerd door 
verschillende onderzoeksinstellingen5. Voor vergelijkingen in de tijd is 
gebruikgemaakt van gegevens die eerder zijn verzameld via de ICT-monitor 
(1997-2000), de ICT-onderwijsmonitor (2001-2005) en metingen die in de 
periode 2001–20086 in opdracht van Kennisnet (Ict op School) zijn uitge-
voerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van andere (inter)nationale studies 
voor zover deze inzicht geven in bouwstenen van Vier in Balans. Vrijwel 
alle bronnen zijn op de website van Kennisnet (onderzoek.kennisnet.nl) of 
andere plekken op internet beschikbaar.   

4 Inspectie van het Onderwijs, 2008.
5  van Gennip et al., 2007; van Rens et al., 2008; Broekhof et al., 2007a; van Rooij et al., 2007; 

Berdowski, 2006; Marx et al., 2007; Smeets et al., 2007; Oomens et al., 2008; Fisser et al., 2007; Kokkeler 
et al., 2007; Onstenk, 2008.

6 TNS-NIPO 2001-2008; Intomart GfK, 2008. 
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Uitkomst als benchmark
De Vier in Balans Monitor verschaft op onderzoek gebaseerde ‘harde’ cij-
fers over de aanpak die het onderwijs volgt bij de integratie van ict en de 
bereikte resultaten. De uitkomsten zijn een ‘benchmark’ en stellen afzon-
derlijke scholen in staat de eigen positie te vergelijken met die van andere 
scholen7. De resultaten bieden inzicht in de snelheid en richting van ont-
wikkelingen in het gebruik van ict binnen de sectoren basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. In de voorliggende rapportage zijn voor het eerst in 
het kader van de Monitor ook gegevens voor het middelbaar beroepsonder-
wijs (MBO) opgenomen. 

Actuele inzichten over rendement van ict
Geleidelijk aan ontstaat er meer inzicht in de effectiviteit van ict in het 
onderwijs, maar er is ook nog veel onbekend. Verdere ontwikkeling en 
verspreiding van kennis over het gebruik van ict is een zwaartepunt in het 
onderzoeksprogramma van Kennisnet8. Door systematisch over een reeks 
van jaren gegevens te verzamelen, groeit geleidelijk aan het inzicht over 
de condities waaronder ict het onderwijs meerwaarde biedt. Hierdoor zijn 
scholen beter in staat gefundeerde keuzes te maken voor doelmatig ge-
bruik van ict en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Het onderzoeksprogramma is in 2007 van start gegaan en de tot nu toe 
behaalde resultaten maken deel uit van deze rapportage (hoofdstuk 2). 
Deze zijn niet alleen van belang voor leraren, management, ouders en on-
dersteunende instellingen maar ook voor aanbieders van ict-producten en 
-diensten, beleidsmakers en wetenschappers. 

2 Opbrengsten van ict
Onderwijsprofessionals hebben baat bij onderzoeksresultaten. Deze 
geven inzicht in wat wel, en wat niet werkt. Zo kunnen leraren goede 
keuzes maken bij de inzet van ict. Dit hoofdstuk zet op een rij wat 
bekend is over de opbrengsten van ict.

2.1. Denkkader
Er zijn twee invalshoeken om de opbrengsten van ict te bepalen. Beide 
invalshoeken zijn belangrijk voor een afgewogen inzicht in het rendement 
van ict in het onderwijs. Deze invalshoeken zijn:  

 gepercipieerde opbrengsten: dit zijn oordelen van professionals in de •	
praktijk over de betekenis en effecten van ict-gebruik;
  gemeten opbrengsten: dit zijn resultaten van praktijkexperimenten waar-•	
bij een meetinstrumentarium wordt gebruikt dat afgestemd is op de 
doelen van een ict-toepassing.

7  Verschillende instrumenten voor gegevensverzameling zijn ook beschikbaar als tools voor scholen om de 
eigen situatie in kaart te brengen en die te vergelijken met die van andere scholen. 

 Zie www.onderwijstools.nl
8 Kennisnet, 2007a. Zie www.ictopschool.net/onderzoek/stimuleringsregeling.



9 Kennisnet, 2007a.
10 Bewerking van Goodlad, 1979.

11  Overzicht van rendementsstudies in chronologische volgorde (publicaties zijn beschikbaar op 
  www. onderzoek.kennisnet.nl), onder meer: Ministerie van OCW, 2002; Kulik, 2003; Cox et al., 2004; Becta, 

2005; Lemke, 2006; Balanskat et al., 2006. 
12  Drent, 2005; Tondeur, 2007; Balanskat et al, 2006; Cox et al, 2004; Becta, 2005.
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Figuur 2.1: positionering van onderzoek naar rendement van ict (ingekleurd deel in 

figuur) binnen een keten van kwaliteitsverbetering.

Inzichten uit onderzoek naar de opbrengsten van ict vormen een schakel in 
een keten, die gericht is op het verbeteren van leren door gebruik van ict. 
Deze inzichten ondersteunen de kwaliteitsverbetering van de ontwerpen, 
de producten en het gebruik van ict in het onderwijs. Het denkkader dat 
ten grondslag ligt aan het programma van Kennisnet voor onderzoek naar 
rendement van ict voor leren9, is afgebeeld in figuur 2.110. 

2.2 Overzichtstudies
Verschillende overzichtstudies11 naar het rendement van ict in het onder-
wijs laten zien dat ict steeds vaker en systematischer meerwaarde biedt 
voor onderwijzen en leren. De belangrijkste opbrengsten zijn:

 leerlingen leren meer, sneller en met meer plezier;•	
  een positief effect op leerprestaties van goed en zwak presterende leer-•	
lingen;
 een toename van motivatie en zelfvertrouwen bij leerlingen;•	
 ondersteuning voor verschillende didactische benaderingen zoals leer-•	
stofoverdracht;
 zelfstandig werken en samenwerkend leren.•	

Opbrengsten van ict zijn zelden alleen toe te schrijven aan het gebruik van
een ict-toepassing. Positieve effecten treden pas op als:

  leraren voldoende zijn toegerust;•	
  de schoolorganisatie ondersteuning biedt;•	
  technische voorzieningen op orde zijn;•	
  de gebruikte ict-vorm aansluit bij de visie op onderwijs.•	

Sleutelrol leraar
Onderzoeksresultaten wijzen overtuigend op een duidelijke relatie  
tussen de opbrengsten van ict en de mate waarin de leraar toegerust is  
ict te integreren in het lesgeven12. 
Een leraar die in staat is ict op een juiste manier in te zetten bij het 
lesgeven, kan er voor zorgen dat de kwaliteit en het rendement van het 
onderwijs verbeteren. Maar dezelfde ict-toepassing kan bij verkeerd 
gebruik ook geen of zelfs negatieve effecten hebben op de leerprestaties 
van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Dit is bijvoorbeeld het 

Analyse van vraagstukken
in het onderwijs

Ict-toepassing zoals bedacht
(ontwerp)

Ict-toepassing zoals gemaakt
(handreiking of product)

Ict-toepassing zoals gebruikt
(praktijk)

Gegevens over aard en impact
van bereikte resultaten in de

praktijk (rendement)

Verbeteren

(Meta-)analyse + reflectie 
t.a.v. de keten:

 - analyse
 - ontwerp
 - product
 - gebruik
 - resultaat

Gepercipieerde opbrengsten
in termen van bedoelde en

onbedoelde effecten
van ict-toepassingen

Gemeten opbrengsten
gerelateerd aan doel en 

doelgroep van ict-
toepasssingen



13 Voor concrete handreikingen over deskundigheidsbevordering van leraren, zie: Van Eck et al., 2006;   
 Kennisnet Ict op school, 2006a; Kennisnet Ict op school, 2006b.

14 OECD, 2006. 
15  Dynarski et al., 2007. 
16  Voor sommige leerlingen betekende dit dat ze ook ict-programma’s gebruikten maar dan gaat het om 

andere programma’s dan speciaal voor dit onderzoek geselecteerd.
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Juiste dosering
Het inzicht dat er geen enkelvoudige relatie of lineair verband is tussen 
inzet van ict en leeropbrengsten is eerder gebleken in onderzoek van de 
OECD14.

In figuur 2.2 blijkt dat leerlingen met een gematigd gebruik (tweede en 
derde kwartiel), beter presteren dan leerlingen die heel weinig (laagste 
kwartiel) of juist heel veel gebruikmaken van ict (hoogste kwartiel). Erg 
veel gebruik van ict leidt tot slechtere leerprestaties, zelfs slechter dan 
leerlingen die helemaal geen ict gebruiken. Deze resultaten onderstrepen 
de noodzaak van kennis bij leraren over de juiste dosering en mix van ict-
materialen in leersituaties. De resultaten van rendementsonderzoek laten 
steeds duidelijk zien dat technologische voorzieningen zoals computers en 
computerprogramma’s niet voldoende zijn om een meerwaarde te bereiken 
met ict. Zonder professionele kennis van leraren over effectief gebruik 
van ict is doelgericht leren in het onderwijs met behulp van ict nauwelijks 
denkbaar.

Effecten in combinatie met andere randvoorwaarden
Gebruik van computerprogramma’s is niet bepalend voor de verschillen in 
leerprestaties van leerlingen. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat 
onlangs in de Verenigde Staten is uitgevoerd15. Hierin zijn de leerpresta-
ties van leerlingen die gebruikmaken van specifieke computerprogramma’s 
voor taal en rekenen, vergeleken met de prestaties van leerlingen die het 
gebruikelijke onderwijs volgen16. De resultaten laten zien dat er geen 
significante verschillen zijn in de leerprestaties van leerlingen. Betere 
leerprestaties zijn dus niet alleen toe te schrijven aan het gebruik van 
een bepaald computerprogramma. Wel vonden de onderzoekers andere 
randvoorwaarden die verschillen in leerprestaties verklaren. Voor jonge 
kinderen is dat bijvoorbeeld het aantal leerlingen per leraar. Ook de hoe-
veelheid tijd die leerlingen met een computerprogramma werken is van in-
vloed op hun leerprestaties. Dit zijn randvoorwaarden die in het algemeen 

geval wanneer leerlingen te weinig tijd kunnen besteden aan het werken 
met een computerprogramma, of individueel met een computerprogramma 
werken terwijl het de bedoeling is om in tweetallen te werken. Net zoals 
een krijtbord of een leerboek op zichzelf weinig bijdraagt aan beter 
onderwijs, zullen ook ict-hulpmiddelen op professionele wijze door de 
docent geïntegreerd moeten worden in de les. Dergelijke gebruikscondities 
verklaren waarom onderzoek naar rendement van ict in het onderwijs geen 
eenduidig beeld laat zien. Naast onderzoeken met positieve effecten van 
ict zijn er ook onderzoeken die geen of zelfs negatieve resultaten laten 
zien. In dit hoofdstuk worden diverse studies besproken waaruit de cru-
ciale rol van professionele begeleiding bij het gebruik van ict voor leren 
blijkt. 
Deskundigheid van leraren kan bevorderd worden door leraren in de prak-
tijk te laten samenwerken en te laten experimenteren. De school kan dit 
verder stimuleren door voldoende faciliteiten ter beschikking te stellen en 
een duidelijke en breed gedragen visie op ict en leren te ontwikkelen en 
uit te dragen13.

Toelichting:

-  Laagste kwartiel: geen of heel weinig gebruik van ict

-  Tweede kwartiel: enigszins beneden gemiddeld gebruik van ict

-  Derde kwartiel: enigszins boven gemiddeld gebruik van ict

-  Hoogste kwartiel: heel veel gebruik van ict

Figuur 2.2: samenhang tussen leerlingprestaties en gebruik van computers (bron: OECD, 

2006).

 laagste  tweede derde hoogste
kwartiel kwartiel kwartiel kwartiel

Taal
Wiskunde

leerlingprestaties  525

500

475
gebruik van ict



17 Voor een overzicht van didactische principes met empirisch gefundeerde meerwaarde: zie Marzano, 2001.  
 Sinds kort (2007) is een Nederlandse vertaling beschikbaar onder de titel Wat werkt in de klas.
18 Kennisnet, 2008.
19 Broekhof et al.; 2007a; 2007b.

20  Verhallen et al., 2004; Broekhof et al., 2007a; Smeets et al., 2007. Voor praktische handreikingen voor het 
gebruik van digitale prentenboeken, zie: Broekhof et al., 2007b. 
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gelden voor een effectieve en efficiënte inrichting van leerprocessen17. 
Deze bevindingen wijzen erop dat randvoorwaarden die in de literatuur 
gezien worden als bewezen principes van didactisch handelen ook van 
toepassing (kunnen) zijn bij de inzet van ict voor leren. 

2.3 Onderzoek naar opbrengsten van ict-toepassingen
Kennisnet ondersteunt onderzoek naar het rendement van ict-toepassingen 
in het onderwijs. Sinds begin 2007 wordt dit type onderzoek gestimuleerd 
in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Kennis van Waarde Maken’. 
Het onderzoeksprogramma bestaat onder meer uit een stimuleringsrege-
ling voor onderzoek dat bijdraagt aan empirisch gefundeerd inzicht in het 
rendement van ict voor leren18.
In deze Vier in Balans Monitor rapporteren we kort de belangrijkste be-
vindingen uit de onderzoeken die in het kader van deze stimuleringsrege-
ling zijn uitgevoerd. Onderzoeksresultaten uit eerder onderzoek die in de 
Vier in Balans Monitor 2007 beschreven zijn, maar nog altijd relevant zijn, 
worden hier ook vermeld.

Digitale prentenboeken versnellen taalontwikkeling
Een van de eerste resultaten uit dit onderzoeksprogramma gaat over de 
opbrengsten van digitale prentenboeken voor taalontwikkeling bij kleuters19. 
Gewoonlijk leren kleuters per dag gemiddeld twee tot drie nieuwe woorden. 
Door gebruik te maken van digitale prentenboeken met bewegende beelden 
leren kleuters per dag gemiddeld vijf tot zes nieuwe woorden (figuur 2.3).

 

Figuur 2.3: aantal nieuwe woorden per dag bij alleen traditioneel voorlezen en bij 

voorlezen met een digitaal prentenboek (bron: Sardes, 2007). 

De resultaten van het onderzoek bevestigen wederom de sleutelrol van de 
leerkracht en het belang van ict-gebruik in combinatie met andere didac-
tische hulpmiddelen. Wanneer de digitale prentenboeken worden gebruikt 
naast het voorlezen van het traditionele prentenboek door de leerkracht, 
heeft dat een meerwaarde20. Daarbij is de volgorde waarin het digitale 
prentenboek en het voorleesboek worden gebruikt van belang. Zo is een 
aanpak waarbij allereerst het digitale prentenboek wordt aangeboden 
weinig effectief. Introductie van het prentenboek door de leerkracht en 
herhaling via de computer levert meer rendement op. De leerling leert 
beter en de leerkracht bespaart tijd.
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21 Harten, 2007. 
22  Smeets et al., 2008.

23  Overwijk, 2008. 
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Digitale prentenboeken
Bij digitale prentenboeken luisteren en kijken kinderen naar het verhaal 
op de computer en beantwoorden ze zo nu en dan een vraag. De digitale 
prentenboeken werken het beste in combinatie met het gewone prenten-
boek. Daarbij wordt afwisselend gewerkt met het gewone prentenboek 
in de groep en het digitale prentenboek via individueel kijken naar de 
computer.
Vooral kinderen met een taalachterstand hebben profijt van deze multi-
mediale aanpak. Leerkrachten bevestigen de toename van verhaalbegrip en 
woordenschatkennis bij kleuters. Uit praktijkervaringen blijkt ook dat het 
gebruik van digitale prentenboeken de leerkracht veel tijd bespaart. De 
leerwinst komt in twintig tot dertig minuten per dag tot stand. Nadat de 
leerkracht het boek aan de kleutergroep heeft voorgelezen, kunnen kinde-
ren het verhaal op de computer namelijk zo vaak herhalen als zij zelf wil-
len. Op deze manier halen ze betere leerprestaties. De resultaten van het 
onderzoek laten dus zien dat digitale prentenboeken de doeltreffendheid 
van taalonderwijs aan jonge kinderen aanzienlijk kunnen verbeteren. 

Uit experimenten blijkt verder dat vooral oudere kleuters, en dan met 
name jongens21, kunnen profiteren van taalprogramma’s op de computer. 
Dit is onderzocht voor de ict-ondersteunde leeromgeving voor beginnende 
geletterdheid Pictopal (zie kader). 
Over de rol van begeleiding is nog veel onbekend, maar onderzoek naar 
Pictopal wijst er duidelijk op dat begeleiding een grote rol speelt in de 
effectiviteit van het werken met taalprogramma’s op de computer. Oudere 
kleuters werken het beste met het computerprogramma als een volwassene 
de bijbehorende instructies geeft, ook als deze instructies inhoudelijk 
exact gelijk zijn aan welke de computer zou geven22. Deze kleuters verliezen 
snel de aandacht als er geen interactie plaatsvindt met een volwassene. 
Een ander inzicht uit onderzoek is dat de begeleiding bij het lezen van 
digitale boeken wel van voldoende kwaliteit moet zijn. In een onderzoek 

waarbij gekeken is naar het effect van ouderbegeleiding kwam naar voren 
dat kleuters die zonder ouderbegeleiding (dus zelfstandig met het com-
puterprogramma) werkten meer leerwinst boekten dan kleuters die wel 
werden begeleid door ouders. Deze ouders waren niet getraind om met 
het programma te werken. De onderzoeksresultaten bevestigen dat als de 
kwaliteit van de interactie rondom het computerprogramma niet groot  
genoeg is, de verwachte opbrengsten uitblijven. Voor ouders (en tutoren) 
die bij de inzet van ict in het onderwijs een leraarsrol vervullen, is niet 
alleen bekendheid met het programma van belang voor succes. Ook didacti-
sche vaardigheden, zoals het kunnen stimuleren van kinderen om vragen te  
stellen en voldoende feedback geven, lijken een belangrijke rol te spelen23. 

Pictopal en onderzoek
Pictopal is een elektronische leeromgeving die het voorbereidend lezen en 
schrijven voor kinderen van vier tot zes jaar ondersteunt. Kinderen leren 
taal door beeld en geluid met elkaar te combineren. Pictopal sluit hierop 
aan door woorden, beeldende pictogrammen en woordklank aan elkaar te 
koppelen. Hierdoor kunnen kleuters zelf oefenen met woorden en schrijf-
oefeningen doen. 
De schrijfopdrachten die kinderen doen in deze omgeving kunnen worden 
gekoppeld aan activiteiten in de klas. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld een 
boodschappenlijstje maken op de computer en vervolgens met dat lijstje 
‘boodschappen doen’ in de winkelhoek.
Pictopal wordt momenteel in onderzoek nader beproefd op de bijdrage van 
ict aan beginnende geletterdheid. Daarbij wordt onder andere gekeken 
naar de beginnende taalvaardigheid van kleuters (bijvoorbeeld iets over 
een geschreven woord kunnen vertellen, woorden kunnen aanwijzen als ze 
voorgelezen worden, en woorden kunnen onderscheiden in een zin), maar 
ook naar houding ten opzichte van taal. 



24 De Jong et al., 2007. 
25 Zie van der Meij, 2007.

26  Fisser et al., 2007
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Simulaties bevorderen onderzoekend leren
Een computersimulatie bevat een nabootsing van (een deel van) de werke-
lijkheid. Met simulaties verwerven leerlingen conceptuele kennis en leren 
ze door te onderzoeken. Onderzoekend leren met computersimulaties is 
zeer geschikt om te experimenteren en samenwerkend te leren. Onder-
zoeksresultaten laten zien dat adequate ondersteuning van de docent daar-
bij van belang is. Onderzoekend leren met simulaties is geen vervanging 
van andere vormen van leren, maar eerder een aanvulling24.
Simulatieprogramma’s worden veel gebruikt in de exacte vakken, waarbij 
natuurlijke processen op een gevarieerde manier nagebootst kunnen 
worden. Zo kan bijvoorbeeld de kracht die ergens op wordt uitgeoefend, op 
meerdere manieren worden uitgebeeld en kunnen leerlingen direct zien wat 
er gebeurt als ze de variabelen manipuleren. Dit heet meervoudige repre-
sentaties (zie kader). Een voordeel van computersimulaties is dat leerstofon-
derdelen gelijktijdig op verschillende manieren kunnen worden aangeboden. 

Meervoudige representaties
Met digitaal leermateriaal is het mogelijk om een leerstofonderdeel 
gelijktijdig op verschillende manieren aan te bieden. Bijvoorbeeld een 
animatie presenteren met een daarmee samenhangende veranderende 
grafiek en een diagram (zie figuur 2.4). Deze aanpak heet meervoudige 
representaties. Met gewone leerboeken is dat niet mogelijk. 
In wetenschappelijk onderzoek is bekeken welke combinatie van represen-
taties dan de beste leerresultaten geven25. Daaruit blijkt onder andere dat 
leerlingen leerstof gemakkelijker vinden en beter begrijpen als representa-
ties dynamisch gekoppeld worden en op een geïntegreerde manier worden 
aangeboden (zoals in het rechterplaatje van figuur 2.4). Bij dynamische 
koppeling van representaties zien leerlingen de effecten van manipulatie 
van een variabele direct terug in alle representaties. Door de representaties 
geïntegreerd aan te bieden, is het voor leerlingen ook gemakkelijker te zien 
hoe de verschillende typen representaties samenhangen. De resultaten van 
het onderzoek bieden inzicht in combinaties van representaties die meer of 
minder effectief zijn. Deze inzichten zijn niet alleen van belang voor ontwik-
kelaars maar ook voor docenten bij het kiezen van digitaal leermateriaal.

Figuur 2.4: voorbeeld van simulatie-omgeving waarbij gebruik wordt gemaakt van 

meerdere representaties. Links een voorbeeld van drie afzonderlijk aangeboden re-

presentaties die dynamisch gekoppeld zijn. Rechts zijn de representaties geïntegreerd 

(bron: Van der Meij, 2007).

Digitale schoolborden verrijken de les
Het digitale schoolbord wordt op grote schaal aangeschaft door scholen 
en steeds meer leraren maken er gebruik van (zie ook hoofdstuk 7). In een 
onderzoek26 naar de implementatie van digitale schoolborden zijn docen-
ten ondervraagd over hun ervaringen met en verwachtingen van digitale 
schoolborden in het onderwijs. Over de mogelijke meerwaarde van digitale 
schoolborden zeggen ze:

  het digitale schoolbord wordt meestal gebruikt voor klassikale les, maar •	
biedt meer mogelijkheden tot interactie met leerlingen dan een normaal 
schoolbord; 
  leerlingen leren beter en sneller en zijn gemotiveerder door het •	
aanbieden van onderwerpen op een visuele, interactieve manier;
  het digitale bord stelt leraren in staat om sneller in te spelen op de •	
actualiteit en kan de wereld in de klas halen;

1

2

3

1, 2, 3



     

28  Voor een pleidooi voor een sociaal constructivistische benadering in het onderwijs met inzet van games, 
zie Deen, 2007.

29 Oomens et al. , 2008 
30 Hendriks, 2008. 27 Citaten uit interviews gehouden met docenten. Intomart GfK, 2008.
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  de opslagfunctie van een digitaal schoolbord biedt veel didactische •	
voordelen, waaronder herhalen, teruglezen en archiveren;
  lesgeven met behulp van een digitaal schoolbord kost wel veel voor- •	
bereidingstijd; vooral het zoeken en plaatsen van materiaal voor het 
bord en het ermee leren omgaan kost veel tijd;
  het digitale bord kan op termijn veel tijd besparen; •	
  succesvolle implementatie staat of valt met enthousiasme van leraren en •	
leerlingen, beschikbaarheid van materiaal en voortdurende uitwisseling 
van ervaringen met collega’s en experts; 
  de rol van de leraar zal veranderen, waarbij meer nadruk op begelei-•	
ding en coaching zal komen te liggen.

“Een digitaal schoolbord is prachtig, je kunt alles. Het is echt een feestje.” 
(docent onderbouw) 

“Ik denk dat het heel veel voordeel heeft voor kinderen dat het visueel 
wordt gemaakt, daar hebben ze veel baat bij omdat ze het zelf niet altijd 
zo goed kunnen visualiseren.” (docente middenbouw)

“Dit is zo schitterend! Nu heb je beeld, geluid en zorgvuldig gekozen in-
formatie van de leerkracht.” (docent bovenbouw)

“Het verrijkt je lessen enorm, je kunt filmpjes laten zien en programma’s 
op alle vakgebieden.” (docent bovenbouw)27

Meerwaarde games
Dat games goed de aandacht kunnen vasthouden heeft waarschijnlijk te 
maken met wat ook wel flow wordt genoemd: de hoog geconcentreerde 
toestand waarin mensen kunnen verkeren tijdens het doen van taken. 
Tijdens een toestand van flow word je als het ware in de taak ‘gezogen’, 
wat volgens de theorie te danken is aan een optimale verhouding tussen 
de moeilijkheid van de taak en de vaardigheden van de taakuitvoerder. De 
taak moet, met andere woorden, niet te moeilijk zijn én uitdagend. 
In een kleinschalige studie onder 13 vmbo-leerlingen30 is onderzocht in hoever-
re het spelen van games de concentratie kan vasthouden van leerlingen met con-
centratiestoornissen (zoals ADHD). Een algemene observatie was dat het onder-
wijs met én over games de aandacht van de 12-13 jarigen ongeveer 30 minuten, 
grotendeels of geheel op de taak zelf, vast kon houden. Dat is een verdubbeling 
van de tijdsduur waarin de betreffende leerlingen normaliter hun aandacht 
vasthouden. Naar verwachting van de onderzoeker konden kinderen met con-
centratiestoornissen zich, net als jongeren zonder concentratieproblemen, wel 
goed concentreren bij games. Een onverwacht en nog onverklaard resultaat van 
deze studie was dat jongeren met concentratiestoornissen zich langer konden 
concentreren bij het maken van opdrachten over games en het bouwen van een 
game dan bij het gamen zelf. Dit duidt erop dat bepaalde aspecten van games 
meerwaarde kunnen bieden bij de inrichting van leersituaties.

Games bevorderen de concentratie van leerlingen 
Een controversiële ict-toepassing voor het onderwijs is het spelen van games. 
Onderzoek hiernaar komt langzaam van de grond. Games hebben een aantal 
aantrekkelijke eigenschappen. Ze kunnen goed de aandacht van leerlingen vast-
houden, leerlingen vinden ze leuk om te spelen, games doen aanspraak op een 
aantal belangrijke competenties zoals sociale vaardigheden, strategisch denken  
en snel beslissen en ze kunnen variatie brengen in het onderwijs. Daarnaast 
zouden games beter aansluiten op de leefwereld van jongeren28. Vanwege deze 
eigenschappen wordt er in het competentiegericht (v)mbo-onderwijs veel  
geëxperimenteerd met het inzetten van games. De ervaringen tot nu toe zijn  
overwegend positief29. De cruciale vraag is of leerlingen hier ook iets van leren.
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Web 2.0 ondersteunt interactieve lesvormen
Ook over de didactische waarde van Web 2.0 zijn de meningen verdeeld. 
Web 2.0 is een verzamelterm voor interactieve toepassingen op internet en 
vernieuwende websites, waarbij alles in het teken staat van communiceren 
over en delen van informatie. Dit wordt ook wel social software genoemd. 
Voorbeelden zijn: wiki’s, skype, webquests, blogs en forums voor het on-
derwijs, maar ook toepassingen als Hyves, Flickr, YouTube en Second Life. 
Web 2.0 lijkt vooral geschikt om interactieve onderwijsvormen te onder-
steunen31. Bij een onderzoek onder een aantal roc’s zijn diverse werkvor-
men met Web 2.0 onderzocht. Hieruit blijkt dat in het onderwijs slechts 
mondjesmaat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot interactie 
die Web 2.0-toepassingen bieden. De didactische waarde ervan kan daar-
door nog niet goed worden onderzocht32. Er zijn twee opvallende positieve 
uitzonderingen: Second Life en Skype. Skype blijkt in het beroepsonderwijs 
een goede en laagdrempelige toepassing om bijvoorbeeld telefoongesprek-
ken te oefenen en te beluisteren. Met Second Life zijn vooral goede erva-
ringen opgedaan als presentatieruimte. Leerlingen vinden het motiverend 
en uitdagend om in de driedimensionale omgeving een presentatie voor 
te bereiden en te houden. Studenten merken op dat ze al doende ook de 
Engelse taal leren beheersen. 
In interviews met 52 onderwijsspecialisten die actief zijn in Second Life 
is systematisch nagegaan waar de potentie van Second Life kan liggen, en 
wat de bedreigingen kunnen zijn33. Hieruit blijkt dat Second Life vooral de 
aandacht van lerenden kan vasthouden, maar dat de inzet van Second Life 
voor onderwijsdoeleinden relatief veel tijd kost. Het kost bijvoorbeeld veel 
tijd om het programma te leren kennen, zowel voor docenten als voor stu-
denten. Daarnaast raken studenten snel afgeleid door alle mogelijkheden 
die de virtuele wereld biedt en zal de docent ervoor moeten zorgen dat er 
voldoende diepgang wordt gecreëerd (denk aan voorkomen dat de meeste 
aandacht wordt besteed aan de creatie van een mooie avatar). Second 
Life wordt daardoor lang niet altijd als de meest efficiënte leeromgeving 
gezien. Aan de andere kant is het leren omgaan met een omgeving als 

Second Life volgens de onderwijsspecialisten waardevol op zichzelf. Omdat 
studenten de omgeving aantrekkelijk en interessant vinden, zijn studenten 
ook geneigd veel tijd en energie erin te steken. Juist daarom biedt Second 
Life veel kansen voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, communi-
catieve vaardigheden en creatieve presentatievaardigheden. 

Lagere kosten digitale leermaterialen
Door digitale leermaterialen kunnen de schoolkosten voor boeken in het 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs sterk afnemen. 
Maar wanneer deze kostenbesparing plaatsvindt zonder ondersteuning 
en extra investering in de deskundigheidsbevordering van leraren, is er 
weinig kans dat digitale leermaterialen rendement opleveren.
Dit blijkt uit een onderzoek naar de kosten, kansen en bedreigingen van 
digitale leermaterialen34. Door analyse van praktijkvoorbeelden is onder-
zocht hoe scholen digitale leermaterialen invoeren en welke betekenis de 
gekozen aanpak voor de schoolkosten heeft.

Verder wijst het onderzoek op het belang van afstemming tussen digitale 
leermaterialen en onderwijsvisie van de school. Zonder deze afstemming 
nemen scholen het risico dat ict-investeringen nauwelijks wat opleveren. 
Scholen waarbij opvattingen over de inrichting en organisatie van leren 
het vertrekpunt zijn en digitale leermaterialen in dienst staan van deze 
onderwijskundige uitgangspunten, komen weinig voor.

31 Wijngaards, 2008. 
32 Onstenk, 2008. 
33 Van Schie, 2008. 34 Berdowski, 2006.



35 Kokkeler et al., 2007. 
36

2 - OPBRENGSTEN VAN ICT 

37

Digitale leermaterialen
Uit onderzoek naar schoolkosten van digitale leermaterialen komen grof-
weg drie aanpakken naar voren, met elk eigen kansen en risico’s. 
1.  De eerste aanpak is pragmatisch: digitale leermaterialen worden inci-

denteel gebruikt en er is een zwakke verbinding tussen onderwijsvisie 
en inzet van digitale leermiddelen. Bij deze aanpak nemen scholen wei-
nig risico. De kosten zijn daardoor laag, maar de opbrengsten ook. 

2.  De tweede aanpak is projectmatig, waarbij digitale leermaterialen door 
een beperkt aantal docenten in kleinere projecten op verschillende ma-
nieren worden gecombineerd met het bestaande onderwijs. Geleidelijk 
groeien het inzicht en de noodzaak voor een samenhangende visie op 
het gebruik van ict in het onderwijs. Kosten voor digitale leermaterialen 
nemen toe, maar kunnen worden opgevangen door efficiëntere bedrijfs-
voering. 

3.  In de derde aanpak, de conceptuele, zijn opvattingen over de inrichting 
en organisatie van leren het vertrekpunt en staan digitale leermaterialen 
in dienst van deze onderwijskundige uitgangspunten. Deze aanpak biedt 
uiteindelijk de meeste kansen maar ook het grootste aantal bedreigingen. 
Naarmate digitale leermaterialen een belangrijker plek innemen in het 
onderwijs, nemen de kosten van boeken af. Maar zonder goed leiderschap 
van het management kunnen de kosten voor digitale leermaterialen hoog 
oplopen zonder dat er veel opbrengsten tegenover staan.

Laptop per leerling maakt onderwijs aantrekkelijker
Een toenemend aantal scholen heeft belangstelling voor onderwijsleer-
concepten die gebruikmaken van permanente toegang tot digitale leer-
middelen en internet. Een van de concepten die scholen gebruiken is het 
zogenaamde ‘laptop-per-leerling (LpL)-concept’. In opdracht van Kennisnet 
zijn de opbrengsten van het LpL-concept geïnventariseerd bij een aantal 
scholen die daar in de afgelopen jaren ervaring mee hebben opgedaan35. 
Als strategie voor de invoering kiezen scholen er meestal voor om een 
kleine groep leraren de ruimte te geven, om al doende de (on)mogelijk-
heden van dit concept in de praktijk te beproeven.
Kenmerkend voor de cultuur binnen de onderzochte scholen is de positieve 

houding van de directie tegenover ict. Docenten worden gestimuleerd om 
nieuwe ontwikkelingen te beproeven en te participeren in projecten.

Opbrengsten die scholen van het LpL-concept ervaren, zijn:
 leerlingen werken meer samen;•	
 lesgeven is voor de leraar creatiever en aantrekkelijker;•	
leerlingen vinden het onderwijs leuker;•	
 lesvoorbereidingen gaan makkelijker en sneller zodra alle leerstof  •	
digitaal voorhanden is;
 het is eenvoudiger om in te spelen op actuele gebeurtenissen;•	
 docenten en leerlingen zijn meer voor elkaar bereikbaar.•	

Als nadelen worden ervaren:
werk van de leraar wordt zwaarder omdat lesmateriaal dikwijls zelf •	
ontwikkeld moet worden en contact met leerlingen intensiever is;
 ouders en leraren weten niet altijd meer waar kinderen ‘digitaal uithangen’;•	
korte batterijduur van accu’s;•	
 laptops zijn voor de leerlingen meestal alleen op school beschikbaar;•	
 de hoge investeringen in personeel en apparatuur.•	

Uit de analyse van de onderzochte praktijkvoorbeelden komt ook naar 
voren dat eenzijdige aandacht voor hardware en software als risico heeft 
dat invoering van het LpL-concept een kortstondige actie is. Voor duurzame 
invoering zijn tegelijkertijd andere inspanningen nodig, zoals de ontwik-
keling van een gedeelde visie op onderwijs en investeren in professionali-
sering van leraren.

2.4 Tevredenheid met ict 
Hoe ervaren scholen zelf de opbrengsten van ict? Over het algemeen vinden 
leraren en schoolleiders dat ict een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
het onderwijs. Ict draagt in zowel het primair onderwijs als het voortgezet 
onderwijs vooral bij aan aantrekkelijk onderwijs voor leerlingen, aan het 
creëren van rijkere leeromgevingen, aan het bevorderen van zelfstandig 
leren en aan het bevorderen van remediërende toepassingen. Er is een 
gestage toename van scholen dat bij een steeds breder scala aan ict-toe-
passingen meerwaarde ervaart.



36  Gegevens die verzameld zij bij schoolmanagement of ict-management worden in het vervolg van deze 
rapportage kortweg aangeduid met managers of management.
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Tevredenheid met rendement
Scholen zijn over het algemeen (zeer) tevreden met de investeringen die 
ze doen in ict. Over een reeks van jaren geeft circa 90% van de managers36 
aan (zeer) tevreden te zijn met het rendement van investeringen in ict. 
Dit geldt zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs 
(figuur 2.5).

Figuur 2.5: percentage managers dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het rendement 

van de gedane investeringen in ict binnen de school (bron: TNS NIPO 2003-2008).

Aantrekkelijkheid van het onderwijs
Uit tabel 2.1 blijkt dat ict vooral bijdraagt aan aantrekkelijker onderwijs. 
De stijgende lijn van de afgelopen vier jaar wordt vastgehouden. In het 
basisonderwijs vindt 83% van de managers dat ict een belangrijke bijdra-
ge levert aan aantrekkelijker onderwijs, in het voortgezet onderwijs vindt 
91% dat (figuur 2.6). Geconcludeerd kan worden dat ict over een reeks van 
jaren een relevante bijdrage levert aan de inrichting van leerprocessen.

% scholen

Bijdrage BAO VO Gemiddeld

’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 ’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 BAO-VO ’05-’08

Aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen 83 85 88 86 89 91 87

Creëren rijkere leeromgevingen 72 75 80 80 84 87 80

Bevorderen zelfstandig leren 72 73 80 77 79 83 77

Remediërend gebruik 74 78 84 58 71 63 71

Flexibilisering/ individualisering van het 

leerproces

56 66 74 66 57 64 64

Efficiënter inrichten van het onderwijs 56 60 69 53 54 68 60

Verzorgen adaptief onderwijs op maat 56 64 80 50 55 53 60

Bevorderend samenwerkend leren 30 32 31 36 42 46 36

Toetsen op maat 24 25 35 24 23 34 27

Intensivering communicatie tussen leraar en 

leerling

6 9 10 14 28 30 16

Tabel 2.1: percentage scholen dat (behoorlijk) sterke bijdrage ervaart van ict aan on-

derwijsdoelstellingen (bron: Inspectie van het Onderwijs 2005-2008).

Behalve aantrekkelijker onderwijs draagt ict volgens het management ook 
bij aan de realisatie van andere onderwijsdoelstellingen. Meer dan  
driekwart van de managers in basisonderwijs en voortgezet onderwijs is 
van mening dat ict ook van waarde is voor:

 rijkere leeromgeving;•	
 zelfstandig leren.•	

Naast deze opbrengsten draagt ict volgens meer dan de helft van de mana-
gers ook bij aan efficiënter onderwijs en andere aspecten van onderwijs-
kwaliteit zoals flexibilisering, maatwerk en remediatie. Van samenwerkend 
leren, toetsen op maat en de intensivering van communicatie tussen leraar 
en leerling wordt de positieve bijdrage van ict minder hoog ingeschat 
(tabel 2.1).
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37 Becta, 2004a.
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Figuur 2.6: percentage scholen waarvan management vindt dat ict een belangrijke 

bijdrage levert aan aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen (bronnen: TNS NIPO 

2003-2005; Inspectie van het Onderwijs 2005-2008). 

Tijdsbesparing dankzij ict 
Onderzoek dat is uitgevoerd in de context van het onderwijssysteem in Enge-
land laat zien dat bij professioneel gebruik van ict het werk van tien docen-
ten door negen docenten kan worden uitgevoerd37. Zoals eerder vastgesteld 
dienen opbrengsten van ict zich uitsluitend aan bij gebruik onder de juiste 
randvoorwaarden. Dit geldt ook voor tijdsbesparing door inzet van ict.
Van de docenten die in het Nederlandse onderwijs gebruik maken van ver-
schillende computertoepassingen, geeft gemiddeld 40-60 % aan dat gebruik 
van ict tijdsbesparing oplevert (figuur 2.7). Voor docenten die gebruik 
maken van computers voor toetsing, geldt een hoger percentage: 60-80% van 
hen vindt dat dit een tijdsbesparing oplevert. Overigens maakt 40-50% van 
alle Nederlandse docenten geen gebruik van digitale toetsingsmogelijkhe-
den, ondanks de positieve ervaringen van hun collega’s. 
Over de eventuele tijdwinst die met een digitaal schoolbord kan worden 
bereikt zijn docenten in elk van de sectoren verhoudingsgewijs het minst 
positief. In het basisonderwijs geven vier van de tien leraren aan dat het 
gebruik van het digitale schoolbord extra tijd kost. 
Daarnaast kosten vooral de elektronische leeromgeving (elo) en leerlingvolg-

systemen veel docenten extra tijd. In het voortgezet onderwijs geeft 42% 
van de docenten die gebruikmaakt van een elo aan dat hen dat extra tijd 
kost. En 40% van de docenten in het beroepsonderwijs vindt dat het  
leerlingvolgsysteem meer tijd kost dan het oplevert. 

Figuur 2.7: tijdwinst en -verlies volgens docenten die gebruik maken van betreffende  

ict-toepassing (bron: Intomart GfK, 2008).
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3 Onderwijs en gebruik van ict
Met ict kunnen leraren de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren. 
Bij goed gebruik helpt ict talenten van leerlingen op een aantrekke-
lijke, effectieve en efficiënte manier tot ontwikkeling te brengen.
Dit hoofdstuk bevat gegevens over het gebruik van ict in het on-
derwijs. De resultaten laten zien dat ict steeds meer integreert in 
leerprocessen. Leerlingen, leraren en management verwachten dat 
deze ontwikkeling in de komende jaren verder gaat.

3.1 Stadium van ontwikkeling
Volgens het management is het computergebruik bij acht à negen van de 
tien scholen in een (ver)gevorderd stadium van ontwikkeling. Sinds 2002 is 
in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs het aantal scholen met (ver)
gevorderd computergebruik meer dan verdubbeld (tabel 3.1 en figuur 3.1). 

Tabel 3.1: typering computergebruik in basisonderwijs en voortgezet onderwijs vol-

gens management (bron: TNS NIPO 2002-2008).

De inschatting van leraren over het gebruik van ict voor onderwijsdoel-
einden is veel minder positief dan het oordeel van het management. In 
het basisonderwijs beoordeelt 53% van de leraren het eigen computerge-
bruik voor onderwijsdoeleinden als (ver)gevorderd en in het voortgezet 
onderwijs geldt dit voor 43% van de leraren (figuur 3.1). In 2008 zijn in 
het kader van de Vier in Balans Monitor voor het eerst gegevens verzameld 

over het stadium van ontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo). Alle ondervraagde managers van instellingen voor middelbaar be-
roepsonderwijs vinden dat er een (ver)gevorderd stadium van ict-gebruik 
is gerealiseerd. Iets meer dan zes van de tien docenten in het middelbaar 
beroepsonderwijs typeren het gebruik van ict voor onderwijsdoeleinden 
ook als (ver)gevorderd. Evenals in het basisonderwijs en voortgezet onder-
wijs zijn docenten in het middelbaar beroepsonderwijs het dus lang niet 
altijd met het management eens dat de inzet van ict een (ver)gevorderd 
niveau heeft bereikt. 

Noot: Gegevens voor MBO-management zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Figuur 3.1: scholen in (ver)gevorderd stadium van computergebruik volgens manage-

ment en leraren (bron: TNS NIPO, 2002-2008).



39  In een onderzoek uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs (2008) rapporteren schoolmanagers een 
iets hoger percentage: 96% van de leraren gebruikt regelmatig ict bij het onderwijs aan leerlingen en 4% 
incidenteel. Het percentage leraren dat nooit gebruik maakt van ict is in de rapportage van de Inspectie 
minder dan 0.5% .38  SCP, 2007.
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In 2002 hadden management en leraren nog enigszins vergelijkbare opvat-
tingen over het stadium van ontwikkeling in computergebruik. Sindsdien is 
volgens het management een veel sterkere ontwikkeling in het gebruik van 
ict gerealiseerd dan leraren ervaren. Wel zijn management en leraren het 
eens over de trend dat het gebruik van ict in het onderwijs steeds verder 
toeneemt.

3.2 Hoeveel leraren werken met ict?
Het gebruik van ict door docenten in het voortgezet onderwijs is in het af-
gelopen jaar behoorlijk gestegen: van 48% in 2007 naar 58% in 2008. Deze 
toename van 10% in een tijdbestek van één jaar is meer dan de groei in de 
afgelopen jaren. De inhaalslag in het voortgezet onderwijs om aansluiting 
te vinden bij de digitale leefwereld van tieners38 lijkt daarmee op gang te 
zijn gekomen. Ondanks de toename van computergebruik in het voortgezet 
onderwijs ligt het percentage leraren dat computers gebruikt bij het lesge-
ven in het basisonderwijs nog steeds aanmerkelijk hoger: 89% (figuur 3.2). 
In het middelbaar beroepsonderwijs maken zeven van de tien docenten 
gebruik van ict bij lesgeven. 
 

Noot: Gegevens voor MBO-management zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Figuur 3.2: percentage leraren in BAO, VO en MBO dat volgens management gebruik- 

maakt van ict bij het lesgeven (bronnen: TNS NIPO 2002-2007; Intomart GfK, 2008).

Basisonderwijs
Volgens het management van basisscholen gebruiken negen van de tien 
leraren de computer bij lesgeven39. Dit beeld wordt ondersteund door 
gegevens die verzameld zijn bij leraren in het basisonderwijs. Aan het 
schoolmanagement is tevens gevraagd welk percentage van de leraren naar 
verwachting over drie jaar computers in de klas zal gebruiken. De ver-
wachting is dat rond 2010 vrijwel elke leraar (96%) in het basisonderwijs 
bij het lesgeven gebruik zal maken van computers. In de afgelopen vijf jaar 
bleek de inschatting van het management over het toekomstig computer-
gebruik telkens een overschatting te zijn (figuur 3.3). Het is duidelijk dat 
het meer tijd kost om de laatste 10% van de leerkrachten gebruik te laten 
maken van computers dan de voorafgaande 10%.

Figuur 3.3: percentage leraren dat ict gebruikt in het basisonderwijs volgens het 

management en een schatting van de situatie over drie jaar (bronnen: TNS NIPO 2002-

2007; Intomart GfK, 2008).
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40  Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2008) komt naar voren dat volgens het management 
54% van de leraren in het voortgezet onderwijs regelmatig gebruikmaakt van ict bij het onderwijs aan 
leerlingen. 
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Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs geven zowel docenten als management aan dat 
bijna zes van de tien leraren gebruikmaken van computers bij lesgeven40. 
Volgens leerlingen ligt het percentage docenten dat computers gebruikt 
tijdens lessen aanzienlijk lager: 38%. 
De verwachting van docenten en management is dat over drie jaar bijna 
acht van de tien leraren in het voortgezet onderwijs computers zullen 
gebruiken (figuur 3.4). Dit zou betekenen dat één van de vijf leraren in de 
komende drie jaren de overstap gaat maken naar gebruik van computers bij 
lesgeven. Het is ook de verwachting van leerlingen dat het aantal leraren 
met computergebruik in de komende jaren behoorlijk zal toenemen. 
 

Figuur 3.4: percentage leraren in het voortgezet onderwijs dat nu en naar verwach-

ting over 3 jaar gebruikmaakt van ict bij het lesgeven volgens leerlingen, leraren en 

management (bron: Intomart GfK, 2008).

In het afgelopen jaar is het percentage leraren met computergebruik met 
10% gestegen: van 48% in 2007 naar 58% in 2008. Wanneer deze toename 
ook in de komende jaren doorzet, betekent dit voor het voortgezet onderwijs 
een trendbreuk van de trage groei in de voorafgaande jaren (figuur 3.5). 

Figuur 3.5: percentage docenten dat ict gebruikt in het voortgezet onderwijs  volgens 

het management en een schatting van de situatie over drie jaar (bronnen: TNS NIPO 

2002-2007; Intomart GfK, 2008). 
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Middelbaar beroepsonderwijs
Zeven van de tien docenten in het middelbaar beroepsonderwijs gebruiken 
ict bij het geven van onderwijs. Dit is de inschatting van zowel docenten 
als management. Volgens studenten ligt het gebruik van computers door 
docenten lager. De schatting van studenten is dat de helft van de docenten 
waar zij les van krijgen, gebruikmaakt van computers bij het geven van on-
derwijs (figuur 3.6). Studenten, docenten en management zijn het er over 
eens dat het gebruik van computers bij het lesgeven in de komende jaren 
behoorlijk zal toenemen.

Figuur 3.6: percentage leraren in het middelbaar beroepsonderwijs dat nu en naar  

verwachting over 3 jaar gebruikmaakt van ict bij het lesgeven volgens studenten,  

leraren en management (bron: Intomart GfK, 2008).

Pabo
Volgens studenten van de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (Pabo) 
maakt ongeveer de helft van de docenten waar zij tijdens de opleiding les 
van krijgen, gebruik van computers. Dit betekent dat het gebruik van ict 
binnen de opleiding van leraren veel minder wijdverbreid is dan op de  
basisscholen waarvoor wordt opgeleid. De verwachting van studenten is 
dat in de komende drie jaar het aantal docenten dat ict inzet bij de  
opleiding van leraren behoorlijk zal toenemen (figuur 3.7).

Figuur 3.7: schatting van Pabo-studenten over percentage docenten dat nu en naar 

verwachting over drie jaar gebruikmaakt van ict bij de opleiding van leraren (bron: 

Intomart GfK, 2008).

3.3 Hoe vaak wordt ict ingezet?
Leerlingen in het basisonderwijs gebruiken de computer gemiddeld 3 uur 
per week voor schooltaken. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs 
stijgt dit naar bijna 5 uur per week. In het mbo werken leerlingen 6-7 uur 
per week met de computer voor schooltaken.
Bezien over de verschillende sectoren werken docenten gemiddeld 13-18 uur 
per week met de computer. Managers maken het meest intensief gebruik 
van de computer. Zij gebruiken de computer gemiddeld 18-21 uur per week 
voor schooltaken (figuur 3.8).

Figuur 3.8: aantal uren gebruik van computers voor schooltaken (bron: TNS NIPO, 2008).
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Wanneer alleen gekeken wordt naar het computergebruik bij lesgeven dan 
werkt een leraar in het basisonderwijs gemiddeld zeven uur per week met 
de computer. Dat is een uur per week meer dan vorig jaar. Leraren in het 
voortgezet onderwijs gebruiken computers gemiddeld ruim vier uur per 
week voor lesgeven. Dat is vergelijkbaar met het computergebruik in 2007. 
In het voortgezet onderwijs gebruiken leraren de computer vooral voor 
andere taken dan lesgeven. In het middelbaar beroepsonderwijs zetten 
leraren gemiddeld acht uur per week de computer in tijdens het geven van 
onderwijs (figuur 3.9). Ook buiten lestijden maken leraren in het middel-
baar beroepsonderwijs relatief veel gebruik van computers.

Door de toename van zowel het aantal leraren met computergebruik (figuur 
3.2) als de tijdsduur dat een leraar computers inzet bij lesgeven (figuur 
3.9) besteden leerlingen steeds meer tijd aan ict-toepassingen bij leren. 

Figuur 3.9: aantal uren computergebruik bij lesgeven nu en over drie jaar volgens 

leraren (bron: TNS NIPO, 2008).

Gebruik Kennisnet
In het basisonderwijs (bovenbouw) en het voortgezet onderwijs maakt een 
derde van de leerlingen gebruik van de website die voor deze doelgroepen 
beschikbaar is binnen kennisnet.nl. In het middelbaar beroepsonderwijs 
daalt het gebruik van Kennisnet onder jongeren tot een kwart van de 
studenten (figuur 3.10 ). In elk van de sectoren waarderen leerlingen de 
website van Kennisnet met gemiddeld een zes.

Figuur 3.10: gebruik van Kennisnet door leerlingen in bovenbouw basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (bron: Intomart GfK, 2008).
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In verdiepende interviews over het gebruik van Kennisnet geven leerlingen 
uit het basisonderwijs aan dat spelletjes voor hen de meest favoriete en 
meest gebruikte onderdelen zijn van de kidsportal op Kennisnet41.

Docenten maken aanzienlijk meer gebruik van kennisnet.nl dan leerlingen: 
basisonderwijs 88%, voortgezet onderwijs 70%, middelbaar beroepson-
derwijs 56%. Een hoge mate van gebruik gaat bij de docenten samen met 
een hoog beoordelingscijfer voor de gebruikswaarde van de site: basison-
derwijs 7,2; voortgezet onderwijs 6,2; middelbaar beroepsonderwijs 5,442.

3.4 Waarvoor wordt ict gebruikt?
Computers worden in het basisonderwijs veruit het meest gebruikt voor 
oefenprogramma’s. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een verschei-
denheid aan computertoepassingen zoals tekstverwerking, opzoeken van 
informatie op internet en een elektronische leeromgeving (figuur 3.11). 

 

Figuur 3.11: gebruiksvormen ict-toepassingen in het basisonderwijs (bron: TNS NIPO, 

2008).

41 Intomart GfK, 2008.
42  Nadere informatie over bekendheid, gebruik en waardering van Kennisnet is beschikbaar in het 

onderzoeksrapport Intomart GfK, 2007.

Ook in het voortgezet onderwijs is een brede verscheidenheid aan ict-
toepassingen. Een dominante gebruiksvorm van ict ontbreekt (figuur 3.12).

    

Figuur 3.12: gebruiksvormen ict-toepassingen in het voortgezet onderwijs (bron: TNS 

NIPO, 2008).
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43 Dynarski et al., 2007.
44 Alons, 2008. 
45 Law et al., 2008
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4 Visie en leiderschap
Visie en leiderschap zijn essentiële bouwstenen voor duurzame 
integratie van ict in het onderwijs. Dit hoofdstuk belicht de visie van 
scholen op ict en didactisch handelen. Ook wordt aandacht besteed 
aan de rol die leiderschap hierin speelt.   

4.1 Aanwezigheid van visie
Gebruik van ict heeft vooral meerwaarde wanneer de keuze van een  
ict- toepassing past bij de onderwijsvisie. Een mismatch tussen  
onderwijsvisie en ict-toepassing betekent in de praktijk het gebruik van 
onderwijsmateriaal dat niet ontwikkeld is voor de leersituatie waarin het 
wordt ingezet. 
De didactiek van docenten blijkt krachtig te voorspellen in hoeverre de 
computer in het onderwijs wordt gebruikt. Dit blijkt uit verschillende 
onderzoeken. Zo toont onderzoek aan dat leraren voortijdig met computer-
programma’s stoppen wanneer die onvoldoende aansluiten bij hun onder-
wijsopvattingen43. In dit onderzoek werd leraren gevraagd naar de leerop-
brengsten van deze computerprogramma’s.
Uit een inventarisatie in het voortgezet onderwijs komt eveneens naar 
voren dat er samenhang bestaat tussen de visie van docenten op de didac-
tische inrichting van onderwijs en het gebruik van (streaming) video44. 
Ook het proefschrift van Tondeur (2007) en grootschalig internationaal 
vergelijkend onderzoek45 ondersteunen de samenhang tussen didactische 
onderwijsopvattingen en de manier waarop docenten gebruikmaken van ict. 

In het basisonderwijs heeft ruim 80% van de scholen op centraal niveau 
een visie op het gebruik van ict. In het voortgezet onderwijs ligt dit per-
centage lager: 60%. In het middelbaar beroepsonderwijs beschikken acht 
van de tien instellingen over een onderwijs- en ict-visie (figuur 4.1).
 
 

  

Noot: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Figuur 4.1: percentage scholen dat volgens management op centraal niveau een visie op 

ict in het onderwijs heeft ontwikkeld (bron: TNS NIPO 2003-2008).

Managers van de meeste scholen geven aan dat hun school beschikt over 
een visie op het gebruik van ict. Toch heeft het merendeel van de leraren 
behoefte aan management dat samen met het lerarenteam een breed ge-
dragen visie voor ict-gebruik ontwikkelt (figuur 4.2). Dit geldt voor zowel 
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroeps-
onderwijs.   

Figuur 4.2: leraren met behoefte aan een management dat samen met het lerarenteam 

een breed gedragen visie ontwikkelt op het gebruik van ict (bron: TNS NIPO, 2008).
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Blijkbaar gaat het niet alleen om de aanwezigheid van een visie die al dan 
niet is vastgelegd in een beleids- of visiedocument. Ook van belang is de 
manier waarop de visie tot stand is gekomen en de betrokkenheid daarbij 
van leraren.

4.2  Visie van leraren op didactisch handelen
De visie van leraren op de inrichting van onderwijs wordt duidelijk door 
het didactisch handelen. De rol van ict in het didactisch handelen is in 
kaart gebracht met behulp van een profiel dat bestaat uit twee indelingen. 
De eerste indeling is het klassieke onderscheid tussen twee typen didac-
tisch handelen: kennisoverdracht en kennisconstructie. Kennisoverdracht 
verwijst bijvoorbeeld naar leersituaties waarin de leraar bepaalt welke 
leerstof op welk tijdstip wordt geleerd. Hierbij wordt leerstof in kleine 
stappen aangeboden. Bij kennisconstructie gaat het bijvoorbeeld om  
leersituaties waarin leerlingen van verschillend niveau elkaar helpen. Bij 
de beoordeling van prestaties wordt niet alleen gekeken naar wat leer-
lingen geleerd hebben, ook wordt gekeken naar de manier waarop ze leren.  
Leerlingen construeren of ontdekken als het ware hun eigen kennis.
De tweede indeling geeft de mate aan waarin ict voor beide didactische 
benaderingswijzen wordt gebruikt. Leraren maken in hun lespraktijk  
gebruik van zowel kennisoverdracht als kennisconstructie en kunnen daar 
in meerdere of mindere mate gebruikmaken van ict. In totaal zijn er dus 
vier (ideaal)typen didactisch handelen:

kennisoverdracht zonder ict•	
kennisoverdracht met ict•	
 kennisconstrucie zonder ict•	
 kennisconstructie met ict•	

Figuur 4.3 laat zien hoe leraren de verschillende componenten van didac-
tisch handelen in hun onderwijs combineren. Daarnaast wordt duidelijk in 
welke mate ict wordt ingezet. Zowel kennisoverdracht als kennisconstructie 
maken deel uit van het didactisch repertoire van leraren. Ook wordt dui-
delijk welke ontwikkeling leraren in de komende drie jaar op gebied van 
didactisch handelen verwachten te realiseren.  

Noot: Gegevens voor BAO zijn uit 2008, gegevens voor VO uit 2007. Enkele items die gebruikt zijn voor de 
schalen kennisoverdracht en kennisconstructie verschillen voor de metingen in 2007 en 2008. 

Figuur 4.3: didactisch profiel van aandacht die leraren besteden aan kennisoverdracht, 

kennisconstructie en de rol van ict daarbij (bronnen: Van Rens et al., 2008; Van Gennip 

et al., 2007).



46 Kennisrotonde, 2007 47 Dit heet de schoolbalans. Zie Van Rens et al., 2008
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De bijdrage van ict neemt volgens leraren in de nabije toekomst verder 
toe. Dit geldt voor zowel kennisoverdracht als kennisconstructie. De figuur 
laat zien dat ict zowel wordt ingezet voor kennisoverdracht als voor ken-
nisconstructie, maar dat de manier waarop ict wordt ingezet verschilt. 
Voor beide typen verschillen bijvoorbeeld de benodigde infrastructuur 
en de kennis en vaardigheden die gevraagd worden van de docent. Zo is 
het bij kennisoverdracht meestal belangrijk dat de docent een zogenoemd 
circuitmodel of hoekenaanpak kan gebruiken46. Dit houdt in dat leerlingen 
in de klas om de beurt oefeningen op de computer maken. In dergelijke 
lessituaties is de beschikbaarheid van twee tot vier computers in de klas 
vaak genoeg. Bij kennisconstructie spelen groepswerk, taakverdeling en 
interactie een belangrijke rol. Dit vereist van de docent niet alleen speci-
fieke vaardigheden om leerlingen te begeleiden bij het zoeken, selecteren 
en verwerken van (digitale) informatie. Het vereist ook een infrastructuur 
die communicatie en samenwerking ondersteunt.

Veel docenten vinden het belangrijk om leeractiviteiten op te nemen die 
leerlingen vertrouwd maken met kennisconstructie. Tabel 4.1 bevat een 
overzicht.

   

Tabel 4.1: activiteiten die leraren voor hun eigen onderwijs belangrijk vinden (bron: 

van Rens et al., 2008).

Docenten vinden kennisconstructie dus erg belangrijk. Tegelijkertijd vinden 
ze dat veel leerlingen (nog) niet goed in staat zijn om leeractiviteiten uit te 
voeren die daarvoor nodig zijn. Tabel 4.2 geeft een overzicht van het per-
centage leerlingen dat volgens docenten leeractiviteiten kan uitvoeren.   

       

 

Noot: Gegevens voor BAO zijn uit 2008, gegevens voor VO uit 2007.

Tabel 4.2: percentage leerlingen dat volgens leraren (heel) goed in staat is bepaalde 

leeractiviteiten uit te voeren (bron: van Rens et al., 2008).

De resultaten laten zien dat vooral leraren in het voortgezet onderwijs pes-
simistisch zijn over het vermogen van hun leerlingen om zelf kennis te con-
strueren. Ook valt op dat leraren in het basisonderwijs een positiever beeld 
hebben over de zelfstandigheid en het vermogen van leerlingen om samen te 
werken dan leraren in het voortgezet onderwijs. Over het algemeen vinden 
leraren dat slechts een beperkt deel van de leerlingen goed in staat is om 
leeractiviteiten uit te voeren die nodig zijn voor kennisconstructie.

Didactiek in Balans
Om het management inzicht te geven in de mate waarin de school beschikt over 
een breed gedragen visie, is de tool Didactiek in Balans ontwikkeld. Met deze 
tool kunnen scholen zien in hoeverre opvattingen over kennisconstructie en ken-
nisoverdracht binnen het schoolteam verschillen47. In het voorjaar 2008 is deze 
webbased tool door ruim achtduizend leraren ingevuld. Deze leraren vertegen-
woordigen lerarenteams van iets meer dan achthonderd basisscholen. Een kleine 
spreiding binnen een schoolteam in opvattingen over didactisch handelen en 
gebruik van ict duidt op een breed gedragen visie binnen de school. 



48  Hopkins, 2007; Fullan, 2007; Bolt et al., 2006; Hargreaves, 2004; Goodson, 2003.
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Figuur 4.4 bevat een overzicht op landelijk niveau van de spreiding tussen 
schoolteams. In aanvulling op figuur 4.3 laat deze figuur voor het basis-
onderwijs niet alleen de richting van ontwikkeling zien, maar ook de vari-
atie tussen scholen. Een smalle balk duidt op weinig variatie, een brede 
balk op veel variatie.
Uit de figuur blijkt duidelijk dat scholen nu veel belang hechten aan ken-
nisoverdracht. In de figuur is ook goed te zien dat scholen in deze opvat-
ting relatief weinig van elkaar verschillen. In de toekomst blijft kennis-
overdracht belangrijk en neemt de betekenis van ict voor kennisoverdracht 
verder toe. Dit geldt voor zowel de huidige voorhoede in het gebruik van 
ict als de achterhoede. 
Kennisconstructie komt nu relatief weinig voor in het basisonderwijs. 
In de toekomst verwachten scholen daar meer aandacht aan te besteden. 
Scholen verschillen onderling sterk van elkaar in de rol die ict vervult bij 
kennisconstructie. Deze verschillen zullen in de toekomst eerder groter dan 
kleiner worden. Wel hebben alle scholen de ambitie om ict in de komende 
jaren vaker in te zetten voor kennisconstructie.

Figuur 4.4: spreiding tussen basisscholen in didactisch handelen en gebruik van ict 

(bron: van Rens et al., 2008).

De trend die uit bovenstaande gegevens naar voren komt is: ict volgt on-
derwijs. Dit betekent dat de bijdrage van ict aan de dominante onderwijs-
aanpak van kennisoverdracht voor scholen het belangrijkst blijft. De inzet 
van ict voor kennisconstructie neemt toe, maar voor veel scholen gaat het 
om beginnend en incidenteel gebruik.

Uit de resultaten van deze Vier in Balans Monitor blijkt dat steeds meer 
leraren in de toekomst behoefte hebben om ict vaker in te passen in ver-
schillende didactische arrangementen. Het gebruik van ict in leersituaties 
wordt daarmee steeds gevarieerder. Ict op verschillende manieren in het 
onderwijs integreren, vraagt van leraren dat zij beschikken over een uit-
gebreid didactisch en organisatorisch handelingsrepertoire. Ict kan op die 
manier bijdragen aan de kwaliteit en effectiviteit van onderwijs. Om in 
leersituaties maatwerk te kunnen leveren met behulp van ict neemt tege-
lijkertijd de complexiteit van onderwijs toe. Dit stelt niet alleen hoge(re) 
eisen aan leraren, maar ook aan het management voor het bepalen van de 
koers en het bewaken van samenhang.

4.3 Leiderschap
Voor structureel en gecoördineerd gebruik van ict is leiderschap belangrijk. 
Leiderschap is op de eerste plaats van betekenis bij het proces van visieont-
wikkeling. Ontwikkeling van visie op het gebruik van ict betekent richting 
geven aan schoolontwikkeling door het benoemen van gewenste en inspire-
rende doelen. Het belang van leiderschap blijkt uit tal van onderzoeken op het 
gebied van effectieve scholen en onderwijsinnovatie48. 
Wanneer het didactisch-organisatorisch beeld van de school helder is en de 
rol van ict door teamleden breed wordt gedragen, is goed management vereist 
om te komen tot afstemming met de overige bouwstenen van Vier in Balans 
(deskundigheid, digitale leermiddelen en infrastructuur). Daarvoor zijn nodig: 
leiderschap, samenwerking en managementvaardigheden. Dit zijn essentiële 
randvoorwaarden voor effectief en efficiënt ict-gebruik in het onderwijs.
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49 Zie: Marzano, 2005.

4 - VISIE EN LEIDERSCHAP 

6362

Veel is bekend over kenmerken van goed leiderschap49. De belangrijkste 
zijn:

  in staat zijn een visie te ontwikkelen en anderen op basis daarvan in-•	
spireren;
  zorgen voor gemeenschappelijke doelen;•	
  hoge verwachtingen stellen aan de kwaliteit van het onderwijs;•	
  professionele ontwikkeling van leraren stimuleren;•	
  een structuur ontwikkelen die participatie en betrokkenheid stimuleert.•	

Een indicatie voor de aanwezigheid van ict-leiderschap is af te leiden 
uit de mate waarin volgens leraren binnen hun school het gebruik van ict 
wordt gecoördineerd.
In het voortgezet onderwijs is volgens 85% van de leraren nauwelijks of 
geen sprake van inhoudelijke coördinatie van ict-gebruik (figuur 4.5). Op 
deze scholen zijn leraren zelf verantwoordelijk om te bepalen of ze wel of 
geen ict gebruiken. Op veel scholen blijft coördinatie van ict beperkt tot 
de technische voorzieningen die in handen is gelegd van de ict-coördina-
tor of systeembeheerder. In het basisonderwijs bestaan vaker dan in het 
voortgezet onderwijs afspraken tussen leraren over de didactische inzet 
van ict. Vier van de tien leraren in het basisonderwijs werken op een 
school waarbij dergelijke afspraken gelden. In het voortgezet onderwijs 
komen dit soort afspraken weinig voor. In het middelbaar beroepson-
derwijs maakt een derde van de docenten deel uit van een team waarin 
inhoudelijke afspraken zijn gemaakt over de inzet van ict.

Toelichting bij labels:
- Geïntegreerde leeromgeving: Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school- of sectiebrede afspaken gemaakt 

 over de didactische inzet van ict. De inzet van ict sluit aan bij de teamopvattingen over onderwijzen en leren. 

  Ict is in het onderwijs van alle leraren geïntegreerd. 

- Gecoördineerde visie: Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen de school afspraken gemaakt over  

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

- Gecoördineerde voorzieningen: De school heeft een ict-coördinator voor ict-voorzieningen en leraren kiezen mees 

  tal zelf voor welke leerstof en op welke manier ict wordt gebruikt bij het lesgeven.

- Ongecoördineerd: Het is de verantwoordelijkheid van elke leraar om zelf te bepalen wel of geen ict te gebruiken  

  bij het lesgeven.

Figuur 4.5: typering van leraren voor de manier waarop gebruik van ict binnen de 

school wordt gecoördineerd (bron: TNS NIPO, 2008).
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5 Deskundigheid
Om effectief gebruik te maken van ict in het onderwijs is deskundig-
heid vereist. Zijn leraren voldoende ict-bekwaam? En, zijn zij wel op 
de hoogte van beschikbare ict- en onderwijsmogelijkheden? 

5.1 Technische en didactische vaardigheden van leraren
De technische vaardigheden van docenten voor gebruik van ict zijn volgens 
het management voldoende. Ongeveer negen van de tien leraren in het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs beschikken over voldoende ict-
basisvaardigheden zoals het bedienen van een computer, tekstverwerking 
en gebruik van internet (figuur 5.1). In het basisonderwijs zijn volgens het 
management de didactische ict-vaardigheden van de meeste docenten ook 
voldoende (46%) of goed (41%). In het voortgezet onderwijs beschikken 
minder docenten over didactische ict-vaardigheden: 36% voldoende, 28% 
goed. Gemiddeld zijn de didactische ict-vaardigheden bij een derde van 
alle docenten goed en bij ruim veertig procent voldoende.

Figuur 5.1: percentage leraren dat volgens ict-management over voldoende of goede 

ict-vaardigheden beschikt (bronnen: Ict onderwijsmonitor 2003-2004; Inspectie van het 

Onderwijs 2005-2008).
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Bekend met mogelijkheden
Veel managers overschatten de kennis van docenten op gebied van compu-
tertoepassingen voor het onderwijs (figuur 5.2). In het basisonderwijs vindt 
16% van de managers dat leraren niet goed op de hoogte zijn van mogelijke 
computertoepassingen. 41% van de leraren geeft aan nauwelijks te weten 
welke computertoepassingen ze in hun onderwijs kunnen gebruiken.  
In het voortgezet onderwijs geeft ongeveer 40% van zowel docenten als ma-
nagement aan dat leraren weinig zicht hebben op de mogelijkheden van ict. 
In het middelbaar beroepsonderwijs zijn docenten volgens twee van de 
tien managers weinig op de hoogte van computertoepassingen. Vier van de 
tien docenten beoordelen zichzelf als weinig bekwaam wanneer het gaat 
om ict-toepassingen in de eigen lespraktijk. 

Noot: Gegevens  voor MBO management zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Figuur 5.2: percentage managers en leraren die vinden dat respectievelijk de leraren 

op school of de leraren zelf slecht/matig op de hoogte zijn van computertoepassingen 

voor onderwijsdoeleinden (bron: TNS NIPO 2008).

Specifieke toepassingen
Het aantal leraren dat een vaardigheid op (zeer) gevorderd niveau be-
heerst en didactisch kan toepassen is meestal minder dan de helft (tabel 
5.1). Iets meer dan eenderde van de leraren vindt zichzelf in staat om ict 
zo in te zetten dat sprake is van een meerwaarde voor het onderwijs.
Vaardigheden die wél door meer dan de helft van de leraren in het voort-
gezet en middelbaar beroepsonderwijs worden beheerst, betreffen het 
gebruik van ict voor lesvoorbereiding (voortgezet onderwijs 58%; mid-
delbaar beroepsonderwijs 60%) en het communiceren met leerlingen via 
ict (voortgezet onderwijs 61%; middelbaar beroepsonderwijs 68%). In 
het basisonderwijs is meer dan de helft van de leraren vertrouwd met een 
leerlingvolgsysteem (57%). Deze vaardigheid bezitten hun collega’s in het 
voortgezet en beroepsonderwijs in mindere mate. Over het algemeen hebben 
leraren in het middelbaar beroepsonderwijs meer vertrouwen in hun ict-
vaardigheden dan leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  
Ondanks de opkomst van elektronische leeromgevingen, voelen maar weinig 
leraren zich vaardig in het gebruik ervan (24%-38%).
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51 Zie bijvoorbeeld redeneerlijn in Rapport van de commissie Dijsselbloem, 2008. 
52  Steyaert, 2000; Van Veen, 2005.
53 Byron, 2008.50 Zie voor vergelijkende data TNS NIPO 2005-2008 en Vier In Balans Monitor 2007 (Kennisnet, 2007).
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Noot: Gegevens  voor MBO management zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Tabel 5.1: percentage leraren met (zeer) gevorderd niveau voor didactische  ict-vaar-

digheden (bron: TNS NIPO 2008).

Vergeleken met de afgelopen twee jaar zijn de didactische ict-competenties 
van leraren nauwelijks verder ontwikkeld50. Om leerlingen gelijke kansen te 
bieden op aantrekkelijker onderwijs en ze te motiveren tot betere leerpres-
taties met behulp van ict is het belangrijk dat de leraren beschikken over 
zowel technische als didactische ict-vaardigheden. Dit is nog lang niet op 
alle scholen het geval.

Scholing
De meeste leraren verwerven hun ict-vaardigheden door hulp van collega-
docenten of hulp van de ict-verantwoordelijken binnen de school. Daarnaast 
volgt een groot deel van de leraren cursussen die door de school worden 
aangeboden. Maar weinig leraren geven aan geen ondersteuning nodig te 
hebben bij het verwerven van competenties voor gebruik van ict bij les-
geven: 7-13%.  Een à twee van elke tien leraren geeft aan geen steun te 
krijgen van de school voor het verwerven van ict-vaardigheden (figuur 5.3). 

Figuur 5.3: percentage leraren dat van de school steun krijgt voor het verwerven van 

ict-vaardigheden (bron: TNS NIPO 2008).

5.2 Informatievaardigheden
In de vorige paragraaf is gekeken naar de technische en didactische vaar-
digheden van leraren die een rol spelen bij het bereiken van leerdoelen met 
behulp van ict. In welke omvang en op welke manier ict wordt ingezet voor 
het bereiken van leerdoelen, wordt veelal gerekend tot de vrijheid van in-
richting van onderwijs51. Binnen scholen betekent dit meestal dat individu-
ele leraren naar eigen inzicht bepalen in welke mate leerlingen in aanraking 
komen met ict-toepassingen (zie hoofdstukken 2 en 4).

Naast de inzet van ict als didactisch hulpmiddel is het leren omgaan met 
digitale informatie een leerinhoud van het onderwijs. Het gaat dan niet om 
hoe leerlingen leren maar wat leerlingen in het onderwijs leren over veilig 
en doelmatig gebruik van ict. In het bijzonder geldt dit voor het verant-
woord leren gebruiken van informatie om als burger te kunnen functioneren 
in de samenleving52. Internet brengt jongeren niet alleen in aanraking met 
veel mogelijkheden voor plezier en ontwikkeling; het brengt ook risico’s 
met zich mee. Deze risico’s variëren van ongewenste inhoud tot ongewenste 
contacten53. Zoals kinderen van jongs af aan leren veilig een straat over te 
steken, is het nodig dat ouders en leerkrachten kinderen voorbereiden op 
veilig gedrag in een digitale wereld. Deze vaardigheid wordt doorgaans 
informatievaardigheid of ict-geletterdheid genoemd. Naast lezen, schrijven 
en rekenen ontwikkelt informatievaardigheid zich steeds meer tot een nieuw 
aspect van geletterdheid waarover iedereen dient te beschikken. Daarvoor 
volstaat niet alleen het kunnen bedienen van een computer of navigeren op 
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54 Van Deursen et al., 2008.
55 Kuiper, 2007.
56 Byron, 2008.
57 Ten Brummelhuis, 2006.
58 Van Rooij et al., 2007. 

59 Van Rooij et al., 2007.
60 Kuiper, 2007.
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internet. Nog belangrijker zijn de vaardigheden voor zoeken, selecteren, 
interpreteren en verwerken van informatie.

Recent onderzoek laat zien dat het niveau van deze vaardigheden voorna-
melijk afhankelijk is van opleiding en weinig verband houdt met leeftijd 
of aantal uren dat men op internet doorbrengt54. Dit wordt bevestigd door 
onderzoek van Kuiper55 naar zoekgedrag van leerlingen. Op relatief jonge 
leeftijd begeven leerlingen zich op internet en maken zij gebruik van zoek-
termen. Dikwijls ontbreekt het hen aan reflectie op resultaten van zoekma-
chines en het kritisch lezen van teksten op websites. Juist deze vaardigheden 
zijn doorslaggevend voor doelmatig gebruik van internet voor leren. 

De veronderstelling dat met het uitsterven van de oudere generatie het vaar-
digheidsprobleem rondom gebruik van ict vanzelf wordt opgelost, is dan ook 
onjuist56. Voor jongeren is het daarom belangrijk onderwijs te krijgen van 
leraren die hen informatievaardig maken. Veel leraren missen deze vaardig-
heden57. Wel geven zeven van de tien leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
aan dat leraren (huiswerk)opdrachten geven voor informatie zoeken op in-
ternet. Ruim de helft van de leerlingen vindt echter dat leraren onvoldoende 
in staat zijn goede tips te geven voor het zoeken van informatie op inter-
net58. Vooralsnog ontbreken voor zowel leraren als leerlingen de leerdoelen, 
richtlijnen en kwaliteitseisen voor informatievaardigheden. Dit geldt ook 
voor de bekwaamheidseisen van docenten voor gebruik van zoekmachines en 
digitale media als hulpmiddel in leersituaties. 

Leraren die effectief gebruik willen maken van internet staan daardoor 
voor een niet eenvoudige taak. Zij weten niet goed hoe ze leerlingen 
moeten begeleiden en hebben de indruk dat leerlingen weliswaar in staat 
zijn mooie werkstukken te produceren, maar betwijfelen of ze wat van de 
verzamelde informatie hebben geleerd. Volgens 60% van de leerlingen in 
de leeftijd van 11 tot 15 jaar hebben leraren niet altijd in de gaten of ze 

voor een werkstuk informatie van internet kopiëren en net doen alsof ze 
het zelf hebben geschreven59. 

Geconcludeerd kan worden dat leerlingen de vaardigheden die nodig 
zijn voor het gebruik van internet voor leren amper spontaan verwerven. 
Hetzelfde geldt voor de vaardigheden die nodig zijn om als ict-geletterde 
burger te functioneren in de kennissamenleving. Internetroutines die 
leerlingen zichzelf in ruime mate buiten school hebben aangeleerd, moeten 
op school eerst worden aangevuld met de vaardigheden die nodig zijn voor 
effectief gebruik van internet voor leren60. 

Als onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken ini-
tieert Kennisnet in 2008 onderzoek dat dieper inzicht geeft in de informa-
tievaardigheden van leerlingen en docenten.
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6 Digitaal leermateriaal
Steeds meer docenten gebruiken digitaal leermateriaal. Maar, welk 
materiaal is er allemaal? Wat wordt het meeste gebruikt? Waar halen 
docenten dit materiaal vandaan? En, wat zijn eigenlijk de kansen en 
bedreigingen van digitaal leermateriaal?

6.1 Beschikbaarheid en gebruik
Ongeveer 15% van de leermaterialen in het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs is digitaal. In het middelbaar beroepsonderwijs is een groter 
deel van het leermateriaal digitaal: 35%. In alle sectoren verwachten lera-
ren dat op korte termijn het gebruik van boeken (verder) zal afnemen ten 
gunste van digitaal leermateriaal (figuur 6.1).

Figuur 6.1: aandeel van boeken en digitaal leermateriaal in 2008 en over drie jaar 

volgens leraren (bron: TNS NIPO, 2008).

Hoewel het onderwijsmateriaal nog steeds meer uit boeken bestaat dan  
uit digitale leermiddelen, is het gebruik van online leermateriaal onder 
docenten wijdverbreid. Bijna negen van de tien docenten maken nu in 
meer of mindere mate gebruik van online lesmateriaal bij de voorberei-
ding of uitvoering van het onderwijs (figuur 6.2).

Figuur 6.2: gebruik online leermateriaal door leraren (bron: Intomart GfK, 2007).

Beschikbaarheid digitaal leermateriaal
De meest voorkomende computerprogramma’s in het onderwijs zijn, naast 
de standaard kantoortoepassingen, programma’s voor het oefenen van 
leerstof en een digitaal leerlingvolgsysteem. Kenmerkend voor het voortge-
zet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is de beschikbaarheid van 
programma’s voor het uitvoeren van simulaties (tabel 6.1).

Noot: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Tabel 6.1: percentage scholen in bezit van computerprogramma’s voor onderwijsdoel-

einden (bron: TNS NIPO, 2008).
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61 TNS NIPO, 2008.
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Gebruik digitaal leermateriaal 
Computerprogramma’s waarvan leraren het meest gebruikmaken, zijn:

  standaard kantoortoepassingen zoals een programma voor tekstverwerking;•	
  methodegebonden software; •	
  email. •	

Daarnaast maakt 20-45% van de leraren gebruik van digitale oefenpro-
gramma’s, een digitaal leerlingvolgsysteem of digitiaal portfolio en een 
elektronische leeromgeving (tabel 6.2).

Tabel 6.2: percentage leraren dat dagelijks of wekelijks gebruikmaakt van computer-

programma’s voor onderwijsdoeleinden (bron: TNS NIPO, 2008).

6.2 Welk digitaal leermateriaal wordt het meeste gebruikt?
Docenten noemen verschillende soorten digitaal materiaal als het meest 
waardevolle voor het eigen onderwijs. Computer(oefen)programma’s of 
websites die nauw gerelateerd zijn aan de lesstof uit de methode wordt 
door 32% van de leraren in het basisonderwijs als het meest bruikbaar 
voor het eigen onderwijs gezien. Ten slotte is voor 6% van de leraren in 
het basisonderwijs het computerprogramma Word het meest waardevolle 
digitale leermiddel61.

In het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn voor relatief veel 
docenten de standaard computerprogramma’s zoals Word, Powerpoint en 
internetbrowsers het meest belangrijke digitale leermiddel (VO 27%; MBO 
34%). Voor 9% van de leraren in het voortgezet onderwijs reikt de me-
thode het belangrijkste digitaal lesmateriaal aan. 
Gemiddeld een op de tien leraren vindt het meest belangrijke digitale 
leermateriaal via kennisnet.nl of andere websites. 

Over de bruikbaarheid van digitaal leermateriaal lopen de meningen uit-
een. De belangrijkste kwaliteitskenmerken volgens leraren zijn:

  biedt extra oefenstof (verdieping, verbreding, verrijking);•	
  leerlingen kunnen er zelfstandig mee werken;•	
  het kunnen volgen van de ontwikkelingen van leerlingen;•	
  gebruiksvriendelijk;•	
  goede informatiebron;•	
  uitdagend voor leerlingen;•	
  veel gebruiksmogelijkheden;•	
  ondersteunt leerstof visueel en auditief;•	
  sluit aan op de methode;•	
  leerlingen kunnen op eigen niveau werken;•	
  levert tijdwinst op;•	
  is zelfcorrigerend;•	
  met login ook toegankelijk buiten school.•	

Vanwege deze diversiteit van kwaliteitskenmerken is het niet verwonder-
lijk dat aanbieders van computerprogramma’s de afgelopen jaren moeite 
hebben gehad om te voldoen aan de verschillende eisen. 

% leraren

BAO VO MBO

Kantoortoepassingen (bv. tekstverwerking, presentatiesoftware) 58 69 73

Methodegebonden software 61 38 44

Mailprogramma 61 79 85

Digitale oefeningen en/of toetsen 37 21 26

Digitaal leerlingvolgsysteem 40 48 39

Elektronische leeromgeving 34 34 44

Software om samen aan taak te werken (bv. Wiki, Googledocs, Blog) 16 11 14

Specifieke software om oefeningen en/of toetsen op te stellen 19 15 15

Grafische software (bv. fotosoftware, videosoftware) 15 18 25

Simulaties (bv. voor nabootsen van proefjes) 7 11 19
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6.3 Prioriteiten
Al meer dan tien jaar is de behoefte aan bruikbare programmatuur en 
content een van de belangrijkste wensen van docenten. Op de vraag aan 
docenten wat er moet gebeuren om te voorzien in bruikbaar digitaal 
leermateriaal antwoorden de meeste docenten dat zij behoefte hebben aan 
inzicht in de opbrengsten. Docenten willen dus weten wat werkt. Daarnaast 
is er behoefte aan gratis digitaal leermateriaal (open source). Opvallend 
is de hoge mate van overeenstemming tussen docenten uit verschillende 
sectoren over de maatregelen die volgens hen nodig zijn om in de behoefte 
aan bruikbaar digitaal leermateriaal te voorzien. Voor een overzicht zie 
tabel 6.3.

    

Tabel 6.3: Wat moet er volgens docenten gebeuren om te voorzien in de behoefte aan 

bruikbaar digitaal leermateriaal (bron: TNS NIPO, 2008)?

6.4 Herkomst digitaal materiaal
Ondanks de opvatting van docenten dat er een structureel tekort is aan 
bruikbaar digitaal leermateriaal, vindt een kwart van de leraren dat edu-
catieve uitgevers in hun leermiddelen op een goede manier gebruikmaken 
van ict. Veertig procent vindt dat ict voldoende aan bod komt in de metho-
des. Ruim een kwart van de leraren is matig tevreden (figuur 6.3). In beide 
sectoren vindt tweederde van de leraren dat de aandacht die educatieve 
uitgeverijen in hun methodes aan ict besteden voldoende of goed is. Maar 
weinig leraren beoordelen de aandacht voor ict in onderwijsmethodes als 
uitstekend.

Figuur 6.3: tevredenheid van leraren in basisonderwijs en voortgezet onderwijs over 

aandacht voor ict in leermiddelen van educatieve uitgeverijen (bronnen: TNS NIPO, 

2005-2007; Intomart GFK, 2008).

Niet alleen docenten zijn redelijk tevreden. Ook het merendeel van de 
leerlingen en het management is van mening dat de lesboeken voldoende 
oefeningen met ict bevatten (figuur 6.4).

% leraren

BAO VO MBO

Onderzoeken met welke digitale leermaterialen leerlingen beter presteren 49 40 37

Gebruikmaken van open source software zonder kosten 47 45 42

Inzichtelijk maken welke digitale leermaterialen het beste passen bij een bepaalde manier van lesgeven 46 34 34

Meer digitale leermaterialen via Kennisnet beschikbaar stellen 40 31 38

Beschikbare digitale leermaterialen voor het onderwijs vindbaar maken 37 43 35

Leerkrachten meer faciliteiten geven om te ontdekken welke ict-middelen het beste passen bij 
de eigen manier van lesgeven

35 44 31

Transparant maken voor welke leerdoelen digitale leermiddelen geschikt zijn 32 29 30

Eerst een breed gedragen visie op gebruik van ict binnen de school ontwikkelen en daarna 
digitaal leermateriaal aanschaffen die op deze visie is afgestemd

34 29 23

Bij digitale leermiddelen aangeven welke vaardigheden een leerkracht nodig heeft om er  
succesvol gebruik van te maken                                                                              

27 21 29

De technische uitwisselbaarheid van digitale leermaterialen standaardiseren 23 26 23

Een kwaliteitskeurmerk voor digitale leermiddelen toepassen 30 20 20

Geld voor schoolboeken gebruiken voor ontwikkeling van digitale leermaterialen en deze  
materialen delen met andere scholen

15 19 19
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Figuur 6.4: percentage leerlingen/studenten, docenten en management waarvoor de 

hoeveelheid oefeningen met de computer in lesboeken voldoende is (bron: Intomart 

GfK, 2008).

De belangrijkste manieren waarop leraren in bezit komen van digitaal 
leermateriaal zijn:

  via de methode;•	
  door zelf te zoeken op internet;•	
  via collega’s; •	
  door zelf te ontwikkelen of bestaand materiaal te bewerken;•	
  via Kennisnet.•	

Zelf ontwikkelen of bewerken van digitaal materiaal komt in het basis-
onderwijs veel minder vaak voor dan in het voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs. Verder zijn in het voortgezet onderwijs de methode en 
zelf zoeken op internet de belangrijkste bronnen van digitaal materiaal. 
In het middelbaar beroepsonderwijs komen alle manieren evenveel voor, 
maar wordt er minder gebruikgemaakt van Kennisnet (figuur 6.5).

Figuur 6.5: Hoe verkrijgen leraren digitaal leermateriaal (bron:TNS NIPO, 2008)?

Ondanks de tevredenheid van leraren over het ict-gehalte van de methodes 
die educatieve uitgeverijen op de markt brengen, heeft ruim 70% van de 
leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs grote behoefte aan meer bruikbaar lesmateriaal en 
content voor computergebruik (TNS NIPO, 2008; zie ook hoofdstuk 8). 
Tweederde van het management deelt deze mening. 

Weinig leerlingen en ouders vinden dat de schoolboeken die leerlingen 
nu gebruiken, te vervangen zijn door internet: leerlingen 15%; ouders 
9%. Ook het aantal leerlingen en ouders dat van mening is dat thuis meer 
geleerd wordt met de computer dan uit schoolboeken is beperkt: leerlin-
gen 14%; ouders 4% (IVO, 2007). Leerlingen maken weinig gebruik van 
websites die bij schoolboeken horen. De helft van de leerlingen raadpleegt 
nooit een website die bij een schoolboek hoort en slechts 7% is een regel-
matige bezoeker (wekelijks) van een dergelijke site. 
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6.5 Kansen en bedreigingen van digitaal leermateriaal
Inzet van digitaal leermateriaal biedt kansen voor betere leerprestaties en 
kostenbesparing. Maar er zijn ook bedreigingen. Uit analyse van ervarin-
gen van scholen komt naar voren dat de wereld van digitaal leermateriaal 
voor veel scholen een doolhof is. Een doolhof waarbij op voorhand  
onzeker is bij welke uitgang men terechtkomt. De ervaringen van scholen 
met digitale leermaterialen laten zien dat er grofweg drie mogelijke uit-
gangen zijn. Een reconstructie van een gevolgde aanpak met bijbehorende 
kansen en bedreigingen (zie ook hoofdstuk 2) is samengevat in tabel 6.4.

Tabel 6.4: kansen en bedreigingen bij scenario’s voor invoering van digitale leermate-

rialen (bron: Berdowski, 2006).

Geconcludeerd kan worden dat samenhang tussen digitaal materiaal en onder-
wijsvisie de meeste kansen biedt. Tegelijkertijd stelt deze aanpak de hoogste 
eisen aan de kwaliteit van het management. Het management dient niet alleen 
in staat te zijn een breed gedragen visie te ontwikkelen. Ook dient zij de 
samenhang te managen tussen sociale en materiële randvoorwaarden.

Scenario Kenmerken Kansen Bedreigingen Financieel

Pragmatisch -  Elke docent maakt zelf 
keuzes voor gebruik 
digitaal materiaal

-  School heeft infra-
   structuur op orde

-  Neutraal voor in-
novatie, leerlingen en 
docenten

-  Docent onvoldoende 
competent om rende-
ment te halen uit 
aangeschafte digitale 
leermiddelen

-  Investering levert 
weinig rendement op

Projectmatig -   Groepje leraren (bin-
nen leerjaar, vaksectie) 
maakt gezamenlijk 
keuzes

-  Kleine stapjes (incre-
menteel)

-  Dikwijls ingericht als 
project (met extra geld 
uit een innovatierege-
ling)

-  Positief voor inno-
vatie, sluit aan bij 
ambities van docenten, 
levert gevarieerde 
verzameling op van 
voorbeelden en werk-
wijzen

-  Werkdrukverhogend 
voor enthousiaste en 
ondernemende docent

-  Op korte termijn stij-
gen kosten: bestaande 
in stand houden en 
tegelijkertijd inves-
teren in vernieuwing

Conceptueel -  Inzet van digitale leer-
middelen gebaseerd 
op breed gedragen 
teamopvatting over 
onderwijzen en leren

-  Sterk positief voor: 
financiën, innovatie, 
leerlingen en docenten

-  Bij onvoldoende 
leiderschap slaan grote 
kansen om in ernstige 
bedreigingen

-  Kosten gaan voor de 
baat.

-  Ingrijpende verschui-
ving in kostensoorten 
(o.a. ontwikkeling, 
beveiliging, beheer en 
begeleiding)



62 Actuele internationaal vergelijkende gegevens voor andere sectoren ontbreken.
63 Law et al., 2008.
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7 Ict-infrastructuur
Scholen blijven hun infrastructuur uitbreiden. Ook investeren scho-
len om deze infrastructuur up-to-date te houden. Vorig jaar waren 
snelle internetverbindingen en het digitale schoolbord in opkomst. 
Waar leggen scholen hun prioriteiten dit jaar?  

7.1 Computers
Vanaf 1998 is de beschikbaarheid van het aantal computers voor leerlingen 
op scholen sterk toegenomen. Deze toename komt tot uitdrukking in de 
leerling-computerratio. Dit getal geeft aan voor welk aantal leerlingen  
een computer beschikbaar is. In de periode 2003-2007 is de leerling- 
computerratio in het basisonderwijs stabiel gebleven. Net als in het  
voortgezet onderwijs leek een verzadigingspunt bereikt: gemiddeld voor 
elke zeven leerlingen een computer. Dit jaar hoeft een leerling een  
computer slechts met zes leerlingen te delen (figuur 7.1). 

Figuur 7.1: ontwikkeling van de leerling-computerratio (bronnen: ICT-monitor 

1998-2000; ICT-onderwijsmonitor 2001-2004; Inspectie van het oOderwijs 2005-2008).

Scholen waar leerlingen met tien of meer leerlingen een computer moe-
ten delen komen bijna niet meer voor. In het basisonderwijs heeft slechts 
14% van de scholen een leerling-computerratio groter dan negen. In het 
voortgezet onderwijs doet zich deze situatie voor bij 10% van de scholen. 

Het aantal scholen dat voor elke vijf leerlingen een computer beschikbaar 
heeft, neemt vooral in het voortgezet onderwijs in hoog tempo toe. Meer 
dan de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs heeft inmiddels een 
leerling-computerratio lager dan vijf. In het basisonderwijs heeft een- 
derde van de scholen een leerling-computerratio die beneden de vijf ligt 
(figuur 7.2). Het aantal scholen dat zich ontwikkelt richting een computer 
of laptop voor elke leerling neemt toe (zie ook hoofdstuk 2 over opbreng-
sten van scholen die werken volgens het concept van een laptop per leerling).

Figuur 7.2: percentage scholen waarbij minder dan 5 leerlingen een computer delen 

(bron: Inspectie van het onderwijs 2006-2008).

Wanneer we de beschikbaarheid van computervoorzieningen vergelijken 
met die in andere landen dan behoren Nederlandse scholen voor voortge-
zet onderwijs tot de kopgroep62. Andere landen uit de kopgroep met een 
vergelijkbare beschikbaarheid van computervoorzieningen zijn: Canada, 
Noorwegen, Finland, Denemarken, Japan, Singapore en Hong Kong63. 
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Vervanging van verouderde computers
De daling van de leerling-computerratio wijst erop dat scholen het aantal 
computers gestaag blijven uitbreiden. Daarnaast is er op veel scholen  
aandacht voor de kwaliteit van de bestaande apparatuur en worden  
verouderde computers vervangen (tabel 7.1). In het basisonderwijs is het 
aandeel computers dat aan vervanging toe is volgens het management  
gedaald naar 19%. In het voortgezet onderwijs is dat 17% en in het  
middelbaar beroepsonderwijs 16%. Op alle schooltypen wordt bijna een 
kwart van de beschikbare computers dit schooljaar vervangen. Dit is meer 
dan noodzakelijk.

Noot: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief. 

Tabel 7.1: vervanging van computers (bronnen: Inspectie van het Onderwijs 2007, 

TNS NIPO 2008).

Tevredenheid met ict-voorzieningen
De meerderheid van het management vindt de beschikbare ict-voor- 
zieningen toereikend voor gebruik in de lessen. In 2008 vinden 91% van 
de basisscholen en 80% van de scholen voor voortgezet onderwijs de  
beschikbare ict-voorzieningen (meer dan) toereikend (figuur 7.3). Ook in 
het middelbaar beroepsonderwijs is het management tevreden over de 
beschikbare ict-voorzieningen: 88% vindt deze (meer dan) toereikend.  

Noot: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Figuur 7.3: scholen met (meer dan) toereikende ict voorzieningen (bron: TNS NIPO, 

2002-2008).

Docenten zijn minder positief over de beschikbare ict-voorzieningen dan 
het management. Driekwart van de docenten in het basisonderwijs vindt 
de ict-voorzieningen (meer dan) toereikend. In het voortgezet onderwijs 
en middelbaar beroepsonderwijs vindt iets meer dan de helft van de do-
centen dat de ict-voorzieningen voldoen (figuur 7.4).  

Noot: Gegevens voor MBO-management zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Figuur 7.4: percentage managers en docenten dat beschikbare ict-voorzieningen als 

(meer dan) toereikend beoordeelt in 2007-2008 (bron: TNS NIPO, 2008).

Beheer en onderhoud computervoorzieningen
Managers in het onderwijs zijn over het algemeen (zeer) tevreden over het 
beheer en onderhoud van de computervoorzieningen. In het basisonder-
wijs is 91% (zeer) tevreden, in het voortgezet onderwijs 87% en in het 
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64 Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2008.
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beroepsonderwijs 88%. Tweederde van de managers vindt het onderhoud 
zelfs goed of uitstekend geregeld. Dit geldt voor elk van de sectoren (figuur 
7.5). Ongeveer eenderde van de basisscholen en een kwart van de scholen 
voor voortgezet onderwijs ervaren problemen op gebied van apparatuur-
beheer. Sinds 2001 is deze situatie weinig veranderd. In het beroepson-
derwijs komen volgens het management problemen met beheer of onder-
houd nauwelijks nog voor.  

Noot: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief 

Figuur 7.5: scholen waarin volgens het management het beheer en onderhoud van de 

computervoorzieningen (ruim) voldoende zijn geregeld (bron: TNS NIPO 2001-2008).

7.2 Internet
Scholen blijven investeren in verbetering van internetvoorzieningen. 
Vrijwel alle computers op scholen hebben een internetverbinding. In 
het basisonderwijs is gemiddeld 90% van alle computers aangesloten op 
internet (was 87% in 2007). In het voortgezet onderwijs is evenals vorig 
jaar 95% van de computers die gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden 
aangesloten op internet64.

Glasvezelverbinding 
Steeds meer scholen beschikken over een hoogwaardige glasvezelverbin-
ding met internet (tabel 7.2). Vooral in het beroepsonderwijs hebben veel 
instellingen een glasvezelverbinding (67%). In het voortgezet onderwijs 

stijgt het aantal scholen met een glasvezelverbinding snel (van 41% in 
2007 naar 59% in 2008). Het management verwacht bovendien een sterke 
groei in de komende twee jaar. Als de verwachting van het management 
uitkomt, beschikt over twee jaar 87% van de scholen in het voortgezet 
onderwijs over een glasvezelverbinding. Voor het basisonderwijs zou dat 
41% zijn en in het beroepsonderwijs 74%.
De groei in het aantal basisscholen met een glasvezelverbinding gaat 
minder hard dan het management vorig jaar dacht. In 2007 ging 55% van 
de basisscholen ervan uit binnen twee jaar aangesloten te zijn op een 
glasvezelverbinding: een toename van 30%. In werkelijkheid heeft slechts 
2% deze overstap in het afgelopen jaar gerealiseerd. De inschatting van 
het management om over te stappen op glasvezel is dit jaar naar beneden 
bijgesteld. Momenteel verwacht 14% van de basisscholen binnen twee jaar 
over te stappen.

Noot: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Tabel 7.2: percentage scholen dat volgens het management beschikt(e) over een glasve-

zelverbinding en hun verwachting voor de komende twee jaar (bron: Intomart 2008).

7.3 Digitaal schoolbord
Veel scholen hebben de afgelopen jaren een of meer digitale schoolborden 
aangeschaft. In het basisonderwijs beschikt 48% over een digitaal school-
bord, in het voortgezet onderwijs is dat 60% en in het beroepsonderwijs 
40% (figuur 7.6). Vooral in het basisonderwijs is het aantal scholen met 
een of meerdere digitale schoolborden sterk toegenomen: van 11% in 2007 
naar 48% in 2008. 
Ook in de nabije toekomst verwachten veel basisscholen en scholen voor 
voortgezet onderwijs een of meerdere digitale schoolborden aan te schaf-
fen (37% in het basisonderwijs; 23% in het voortgezet onderwijs). Als deze 
verwachting uitkomt, beschikken eind 2009 bijna negen van de tien scholen 
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65  Fisser et al., 2007; zie ook onderzoek uitgevoerd in Engeland waar grootschalige invoering van het 
digitale schoolbord een aantal jaar eerder is gestart dan in Nederland: Beachamp, 2004; Becta, 2004b. 66  TNS NIPO, 2008.
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voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs over een digitaal schoolbord. 
De opmars van het digitale schoolbord verloopt in het beroepsonderwijs 
trager dan in de overige sectoren.
De introductie van het digitale schoolbord heeft veel overeenkomsten met 
de invoering van de eerste computers in het onderwijs. Scholen schaffen 
in eerste instantie een enkel bord aan, gevolgd door aanschaf op grotere 
schaal. Aandacht voor andere randvoorwaarden die van invloed zijn op ef-
fectief gebruik lijkt vooralsnog beperkt. Naast technische bedieningsvaar-
digheden gaat het vooral om didactische vaardigheden en de afstemming 
tussen onderwijsvisie en het gebruik van het digitale bord in leersitua-
ties65.

Noot: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief.

Figuur 7.6: percentage scholen dat beschikking heeft over één of meer digitale  

schoolborden en de verwachting voor de komende twee jaar (bron: TNS NIPO 2006; 

Intomart 2008).

Webcams, webvideo, videoconferencing
Een klein deel van de scholen beschikt over webcams, webvideo of sets 
voor videoconferencing. In het basisonderwijs beschikt 13% over dit soort 
voorzieningen voor digitale video, in het voortgezet onderwijs is dat 21% 
en in het beroepsonderwijs 25%. Over twee jaar verwacht 25% van de ba-
sisscholen, 35% van de scholen voor voortgezet onderwijs en 38% scholen 

voor beroepsonderwijs te beschikken over de mogelijkheid om met digitale 
video te werken. 

7.4 Investeringen in infrastructuur
Om de ict-voorzieningen in de komende jaren up-to-date te houden  
investeren scholen voor basisonderwijs vooral in digitale schoolborden 
(57%), pc’s (31%), en een elektronische leeromgeving (30%) (zie tabel 7.3). 
Negen van de tien basisscholen beschikken voor dat doel over een  
financieringsplan66. 
In het voortgezet onderwijs zien we een ander beeld. In deze sector wordt 
vooral geïnvesteerd in breedband (50%), netwerkvoorzieningen (48%) 
en de elektronische leeromgeving (44%). Zeven van de tien scholen voor 
voortgezet onderwijs beschikken over een meerjarig investeringsplan. 
In het beroepsonderwijs wordt relatief veel prioriteit gegeven aan de 
aanschaf van laptops: 56%. Het beroepsonderwijs wil ook investeren in 
netwerkvoorzieningen en breedband. Iets meer dan de helft van de instel-
lingen voor beroepsonderwijs geeft aan dat er een meerjarig financie-
ringsplan voor ict-investeringen aanwezig is.

Noten: Gegevens voor MBO zijn door gering aantal respondenten indicatief.
 * geen gegevens beschikbaar

Tabel 7.3: percentage scholen dat volgens management hoge prioriteit geeft aan uitgaven 

in de komende drie jaar op het gebied van ict-voorzieningen (bron: TNS NIPO, 2008).
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8 Ondersteuning
Invoering van ict in het onderwijs kan een leraar niet alleen. Daar-
voor zijn ondersteuning en samenwerking nodig. Dit hoofdstuk zet 
verschillende aspecten van ondersteuning op een rij.  

8.1 Wat doet het management?
Managers van scholen willen dat leraren in de toekomst meer gebruikmaken 
van ict. Om ze hiertoe te motiveren, draagt het merendeel van het manage-
ment consequent uit dat ict waardevol kan zijn voor het onderwijs (meer 
dan 80% de afgelopen drie jaar). Ook zorgt het merendeel van de scholen 
ervoor dat er inhoudelijke ondersteuning is door een ict-coördinator of 
werkgroep (73%). Verder biedt het management ruimte om kennis uit te 
wisselen met collega’s (61%) en op kleine schaal te experimenteren met 
ict (64%). Naast het bieden van vrijheid aan leraren om te experimenteren 
wordt tegelijkertijd het gebruik van ict geleidelijk aan minder vrijblijvend 
van karakter. Vooral in het basisonderwijs komt het steeds vaker voor dat 
het gebruik van bepaalde applicaties verplicht is gesteld (65%). Net als in 
voorgaande jaren wordt er relatief weinig aandacht besteed aan speci-
fieke scholing in didactische ict-vaardigheden (tabel 8.1). 
Geconcludeerd kan worden dat het management gebruik van ict stimuleert 
door het bieden van ruimte voor nieuwe initiatieven van onderop. Tegelij-
kertijd stuurt het management van bovenaf door het gebruik van bepaalde 
ict-toepassingen verplicht te stellen. In het basisonderwijs wordt over de 
hele linie meer aandacht besteed aan het stimuleren van ict-gebruik door 
het management dan in het voortgezet onderwijs.

* Rangorde bepaald op basis van gemiddeld percentage in 2008. Tussen haakjes is rangnummer van 2007 vermeld.

Tabel 8.1: Hoe stimuleert het management leraren om ict te gebruiken? (bronnen: ict-

onderwijsmonitor 2004-2005; Inspectie van het Onderwijs 2005-2008).

8.2 Van wie ervaren leraren ondersteuning?
Bij vraagstukken over het gebruik van ict in het onderwijs ervaren leraren 
de meeste ondersteuning van andere professionals. Op de eerste plaats 
zijn dat in alle sectoren het management en de collega’s van de eigen 
school (figuur 8.1). Daarnaast vormen collega’s van andere scholen,  
samenwerkingsverbanden waar de school deel van uitmaakt en educatieve 
uitgeverijen de belangrijkste bronnen van ondersteuning.

% scholen

Stimulans* BAO VO Gemiddeld*

’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 ’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 ’07-’08

1 (1)      Consequent uitdragen dat ict                      
            waardevol is voor het onderwijs

81 86 87 80 85 83 85

2 (2)      Inhoudelijke ondersteuning door 
            ict-coördinator/ werkgroep

69 69 76 56 70 69 73

3 (4)     Ruimte bieden voor experimenten / in 
            kleine stapjes nieuwe dingen uitproberen

51 47 60 61 67 68 64

4 (3)      Stimuleren van collegiale uitwisseling van  
    kennis en ervaring

57 60 65 54 62 56 61

5 (5)      Gebruik van bepaalde applicaties verplicht 
            stellen

50 51 65 42 53 49 57

6 (6)      Ict is vast onderdeel van integrale 
            kwaliteitszorg

56 54 59 34 47 46 53

7 (7)      Bij selectie van nieuwe personeelsleden 
            letten op ict-competenties

36 33 43 30 53 43 43

8 (9)     Scholing in ict-basisvaardigheden 
           (ECDL, DRO)

41 27 37 44 44 43 40

9 (8)     Ict is onderwerp bij functionerings-
           gesprek

32 34 40 23 40 37 39

10 (10)  Specifieke scholing in didactische 
            vaardigheden

18 15 26 21 19 26 26
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Figuur 8.1: overzicht van partijen waarvan leraren ondersteuning ervaren bij gebruik 

van ict in het onderwijs (bron: TNS NIPO, 2008).

Deze gegevens illustreren dat leraren voor hun professionele ontwikke-
ling in belangrijke mate steun ervaren als ze samenwerken met collega’s. 
Voor samenwerking tussen leraren met het oog op professionalisering en 
schoolontwikkeling zijn verschillende aanduidingen in omloop zoals ken-
nisgemeenschap, leer- of verbeternetwerk, samenwerkingsverband, com-
munity en kenniskring. Over de effectiviteit van dergelijke netwerken be-
staat groot optimisme. Dit wordt ondersteund door de gegevens in figuur 
8.1. Uit onderzoek naar opbrengsten van leren in netwerken komen zowel 
positieve als negatieve effecten naar voren. Wetenschappelijke evidentie 
over de meerwaarde van deze netwerken voor de professionalisering van 
leraren en schoolontwikkeling ontbreekt echter tot nu toe vrijwel geheel67.

8.3 Prioriteiten
Leraren en management hebben de ambitie om de kwaliteit van het on-
derwijs te verbeteren. Om dit te bereiken willen zij in de nabije toekomst 
meer gebruik maken van ict. Daarbij verschillen leraren en management 
van opvatting over de aanpak die nodig is voor verdere integratie van ict 
in het onderwijs.  

Basisonderwijs
In het basisonderwijs dient volgens leraren de hoogste prioriteit te wor-
den toegekend aan verbetering van de ict-infrastructuur en de kwaliteit 
van het beschikbare digitale leermateriaal (figuur 8.2). Deze ondersteu-
ningsbehoefte komt overeen met de redenen die andere leraren noemen om 
geen gebruik te maken van ict in de les: gebrek aan computers en slechte 
aansluiting van het digitaal leermateriaal op de methode68. 
Leraren leggen andere prioriteiten dan het management. Volgens het 
management heeft de aanschaf van computervoorzieningen de laagste 
prioriteit en dient de meeste aandacht juist uit te gaan naar de kennis en 
vaardigheden van leraren. 

Figuur 8.2: aandachtsgebieden van Vier in Balans die volgens ict-management en 

leraren in basisonderwijs de hoogste prioriteit hebben (bron: TNS NIPO, 2008).

67 Blok et al., 2008.
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Figuur 8.3: Aandachtsgebieden van Vier in Balans die volgens ict-management en 

leraren in voortgezet onderwijs de hoogste prioriteit hebben (bron: TNS NIPO, 2008).

Voortgezet onderwijs
Ook in het voortgezet onderwijs vinden leraren dat aandacht voor hun 
kennis en vaardigheden een lage prioriteit verdient. De meeste aandacht 
dient volgens leraren uit te gaan naar adequate ict-voorzieningen (figuur 
8.3). Het management is echter van mening dat extra ict-infrastructuur de 
laagste prioriteit verdient en de aandacht vooral gericht zou moeten zijn 
op andere randvoorwaarden zoals de kennis en vaardigheden van docen-
ten, digitaal leermateriaal en visie op gebruik van ict.

Middelbaar beroepsonderwijs
In tegenstelling tot docenten in het basisonderwijs en voortgezet onder-
wijs leggen de docenten in het middelbaar beroepsonderwijs de hoogste 
prioriteit bij de ontwikkeling van visie op het gebruik van ict. Docenten in 
het middelbaar beroepsonderwijs zijn het eens met de collega’s in het ba-
sisonderwijs en voortgezet onderwijs dat hun eigen kennis en vaardighe-
den in vergelijking met andere randvoorwaarden een lage prioriteit heeft. 
Het management van onderwijsinstellingen uit het beroepsonderwijs vindt 
dat de deskundigheid van docenten de hoogste prioriteit heeft69. 

Geconcludeerd kan worden dat er in elk van de onderwijssectoren tussen 
management en docenten verschil van inzicht is over de eerstvolgende 
stappen die nodig zijn om het gewenste doel te bereiken: verdere integra-
tie van ict in het onderwijs. Verder is het belangrijk erop te wijzen dat 
een lagere prioriteit niet betekent dat er geen behoefte is aan ondersteu-
ning. Dit wordt duidelijk in de volgende paragraaf.

69 Gegevens voor MBO management zijn door gering aantal respondenten indicatief.

8.4 Management
In aanvulling op de randvoorwaarden van Vier in Balans die met voorrang 
aandacht zouden moeten krijgen, geeft tabel 8.2 een nadere specificatie 
van de ondersteuningsbehoeften vanuit het perspectief van het manage-
ment. Deze tabel laat zien dat volgens het management vooral behoefte 
is aan voorzieningen die helpen bij het concreet toepassen van ict in de 
les, zoals computerprogramma’s, lesmateriaal en handreikingen. Verder 
blijkt dat de aard van ondersteuning -waar volgens het merendeel van het 
management behoefte aan is- over een reeks van jaren nagenoeg onveran-
derd is gebleven. Wel is er in het afgelopen jaar een opmerkelijke toename 
in de behoefte aan cursussen gericht op lesgeven met digitaal leermate-
riaal: basisonderwijs van 45% naar 58%; voortgezet onderwijs van 50% 
naar 68%. Verder is in het voortgezet onderwijs de behoefte aan digitaal 
leermateriaal fors toegenomen van 66% in 2007 naar 82% in 2008. Een 
logische verklaring voor deze groei is de toename van het ict-gebruik in 
het voortgezet onderwijs (zie hoofdstuk 3).

 

  

*  Rangorde bepaald op basis van gemiddeld percentage in 2008. Tussen haakjes is rangnummer in 2007 vermeld.

Tabel 8.2: ondersteuningsbehoeften volgens management bij de meerderheid van de 

scholen in 2008 (bron: TNS NIPO 2004-2008).

% scholen

Behoeften* BAO VO Gemiddeld

’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 ’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 ’07-’08

1.(1)  Goede voorbeelden van ict en didactiek 69 71 71 73 71 73 72

2.(3)  Meer bruikbaar lesmateriaal (content) 57 61 57 72 66 82 70

3.(2)  Computerprogramma’s waarmee leerlingen 
zelfstandig kunnen werken

72 64 70 68 69 64 67

4.(5)  Cursussen gericht op lesgeven met ict-
        toepassingen (didactische toepassingen)

49 45 58 63 50 68 63

5.(4)  Handreikingen voor gebruik computerpro-
gramma’s in de les

56 57 54 53 57 66 60

6.(7)  Een door leerkrachten en directie gezamen-
        lijk ontwikkelde visie op ict in het onder-
        wijs

55 48 50 58 46 54 52

7.(6)  Betere afstemming tussen ict-voorzieningen 
voor schooladministratie en de program-
matuur voor onderwijsdoeleinden waar 
leraren en leerlingen gebruik van maken

 34 42 51 52 58 53 52
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De bekostiging van ict blijft volgens het management het belangrijkste 
knelpunt voor de verdere integratie van ict in het onderwijs (tabel 8.3). 

*  Rangorde bepaald op basis van gemiddeld percentage scholen in 2008. Tussen haakjes is rangnummer in 2007 
vermeld.

Tabel 8.3: top 3 knelpunten bij ict-gebruik volgens management (bron: Inspectie van het 

Onderwijs 2005-2008).

8.5 Leraren
Voor verdere integratie van ict in het onderwijs hebben zeven van elke tien 
leraren behoefte aan meer bruikbaar digitaal materiaal (inclusief computer-
programma’s), extra computers en goed werkende ict-voorzieningen. Dit zijn 
de belangrijkste ondersteuningsbehoeften van leraren uit zowel het basison-
derwijs, voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.
Daarnaast kan volgens tweederde van de leraren verdere integratie van ict 
worden ondersteund door goede didactische voorbeelden en een snelle ver-
binding vanuit huis met de computervoorzieningen op school (tabel 8.4).
De ondersteuningsbehoeften die leraren in 2008 noemen, zijn vrijwel ge-
lijk aan de onderwerpen die leraren in voorgaande jaren hebben genoemd. 
Waarom in de afgelopen jaren nauwelijks aan de ondersteuningsbehoeften 
van leraren kon worden tegemoet gekomen, blijft onduidelijk. Mogelijk 
gaat het om vraagstukken die voor scholen (te) complex zijn om alleen op te 
lossen of stelt het management andere prioriteiten.

70  Onderzoek uitgevoerd door ITS in voorjaar 2008 bij ca. 8000 leraren van basisscholen laat voor het 
basisonderwijs een vergelijkbare volgorde in ondersteuningsbehoeften zien. 

*  Rangorde bepaald op basis van gemiddeld percentage

Tabel 8.4: ondersteuningsbehoeften volgens de meerderheid van de leraren (bron: TNS 

NIPO 200870).

% scholen

Knelpunten* BAO VO Gemiddeld

’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 ’05-’06 ’06-’07 ’07-’08 ’07-’08

1. (2)  Kosten van educatieve software (licenties) 58 69 67 50 36 58 63

2. (1)  Financiën om ict-voorzieningen op peil te 
houden

46 57 56 61 58 64 60

3. (3)  Mogelijkheid om programma’s op maat te 
maken

39 36 28 54 40 50 39

% leraren

Behoeften* BAO VO MBO Gemiddeld

Computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen 1. 
werken

76 70 68 71

Meer bruikbaar digitaal lesmateriaal (content)2. 73 72 65 70

Extra computers of andere ict-voorzieningen3. 75 72 64 70

Directe deskundige hulp als computers of netwerk haperen4. 75 68 67 70

Goede voorbeelden van ict en didactiek5. 68 68 58 65

Een snelle en veilige verbinding vanuit huis met de computer-6. 
voorzieningen op school

61 71 60 64

Een bruikbaar leerlingvolgsysteem / leerlingadministratiesysteem7. 59 56 62 59

Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet8. 53 59 57 56

Een schoolmanagement dat samen met het team een breed gedra-9. 
gen visie ontwikkelt voor het gebruik van ict op onze school

58 57 50 55

Een bruikbaar computerprogramma dat hulp biedt bij het  10. 
afnemen en nakijken van toetsen

64 51 51 55

Betere afstemming tussen ict-voorzieningen voor school- 11. 
administratie en de programmatuur voor onderwijsdoeleinden 
waar leraren en leerlingen gebruik van maken

45 49 60 51
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8.6 Overeenkomsten en verschillen 
Een aantal ondersteuningsbehoeften wordt door het merendeel van zowel 
het management als de docenten genoemd. Tabel 8.5 bevat een overzicht 
van de overeenkomsten en verschillen. De grootste overeenstemming tussen 
management en docenten is de behoefte aan bruikbaar digitaal leerma-
teriaal (inclusief computerprogramma’s). Er zijn ook verschillen. Zo is er 
vanuit managementperspectief behoefte aan cursussen voor leraren waarin 
aandacht is voor lesgeven met ict-toepassingen en handreikingen voor 
gebruik van computerprogramma’s. Deze behoefte wordt niet gedeeld door 
het merendeel van de leraren. Leraren daarentegen hebben behoefte aan 
voldoende en goed werkende infrastructurele voorzieningen. Het meren-
deel van de leraren denkt daarbij aan voorzieningen zoals extra computers, 
deskundige hulp als de computers haperen en een snelle en betrouwbare 
verbinding vanuit huis met de computervoorzieningen van school. Bijzon-
dere aandacht voor deze voorzieningen is in de ogen van het management 
minder urgent.

Tabel 8.5: overeenkomsten en verschillen in ondersteuningsbehoeften van management 

en leraren (bron: TNS NIPO 2008).

8.7 Ondersteuningsbehoeften en ict-ontwikkelingsprofiel71 
De tool Didactiek in Balans geeft inzicht in de samenhang tussen het 
ict-ontwikkelingsprofiel van scholen en de ondersteuningsbehoeften van 
docenten. In de afgelopen periode zijn deze gegevens verzameld in het 
basisonderwijs72. 
Uit de resultaten blijkt dat scholen met een inhoudelijke visie op de inzet 
van ict beter tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van leraren 
dan scholen waar leraren individueel kiezen hoe ze ict inzetten in het 
onderwijs. Figuur 8.4 illustreert deze samenhang met vier voorbeelden. Elk 
voorbeeld representeert een bouwsteen van de randvoorwaarden van Vier 
in Balans: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en infrastructurele 
voorzieningen.

Figuur 8.4: ondersteuningsbehoeften van leraren bij scholen met onderscheid naar ict-

ontwikkelingsprofiel (bron: van Rens, 2008)73.      

71  Voor toelichting op ict-ontwikkelingsprofiel zie hoofdstuk 4.
72 van Rens et al., 2008.
73  In dit onderzoek (van Rens, 2008) zijn de ondersteuningsbehoeften bevraagd met andere antwoordopties 

(geen behoefte, een beetje, redelijk veel, veel, zeer veel) dan in het onderzoek waarover is gerapporteerd 
in tabel 8.3 (TNS NIPO, 2008; antwoordopties: geen behoefte, zeer klein, tamelijk klein, tamelijk groot, 

  zeer groot). De rangorde van prioriteitstelling komt in beide onderzoeken grotendeels overeen; 
percentages zijn niet gelijk als gevolg van verschillende antwoordopties. 
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