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Inleiding 
 

Cumulus is een tweejarig project van het APS en APS-IT diensten, waaraan zes basisscholen 

deelnemen. Doel van het project is het testen van een aanpak voor het begeleiden van schoolteams 

bij het ontwerpen en inzetten van vormen van effectief ICT-gebruik. Op ieder van de betrokken 

scholen is een deel van het team betrokken bij het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van een 

aantal leerarrangementen waarin ICT-middelen geïntegreerd worden ingezet in het leerproces. De 

scholen worden daarbij begeleid door ervaren adviseurs van het APS. Bij het ontwerpen van de 

leerarrangementen is het onderwijsconcept van de school het leidend principe. We noemen dit 

conceptgeleide ontwikkeling van ICT-gebruik. Het onderwijsconcept bepaalt welke middelen worden 

ingezet en op welke manier dit gebeurt. Verwacht wordt dat door aan te sluiten bij het 

onderwijsconcept van de school het ICT-gebruik beter geïntegreerd zal worden in het onderwijs- en 

leerproces en dat het daardoor effectiever en zinvoller zal zijn (zie ook Kulik, 2003; Cox et al., 2004; 

Ten Brummelhuis, 2006).  

De zes deelnemende scholen vertegenwoordigen drie onderwijsconcepten. Twee scholen kunnen 

getypeerd worden als traditionele scholen (profiel A). Men werkt met een leerstofjaarklassensysteem; 

rekenen, lezen en taal staan centraal; de aanpak is sterk methodegericht; en de nadruk ligt op 

kennisoverdracht, waarbij het model: instructie – oefenen- toetsen wordt gevolgd. Leerlingen die 

achter dreigen te blijven krijgen extra oefenstof aangereikt. Op twee scholen (profiel B) streeft men 

ernaar de leerstof waar mogelijk te koppelen aan thema’s, en relaties te leggen met de wereld buiten 

de school. Thematisch en cursorisch onderwijs komen naast elkaar voor. Leerkrachten zijn gericht op 

de ontwikkeling van de leerlingen, en proberen samen met hen kennis op te bouwen. Twee scholen 

zijn sterk vernieuwend (profiel C). Het leerstofjaarklassensysteem is doorbroken; onderwijs vindt zowel 

plaats in grote ruimtes als in kleinere ruimtes voor specifieke activiteiten. Niet de leerstof staat 

centraal, maar het uitbouwen van de talenten van leerlingen. Leerlingen werken gedurende een aantal 

weken aan ‘prestaties’, die worden afgesloten met een presentatie. Leerlingen worden vergeleken met 

zichzelf, niet met een externe norm of een gemiddelde. 

Op iedere school worden in de loop van twee schooljaren drie à vier ICT-rijke leerarrangementen 

ontworpen. Onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

beschrijven hoe de arrangementen vorm krijgen en onderzoeken de ontwikkelde leerarrangementen 

daarnaast op basis van onderzoeksvragen van de scholen. Bij elk arrangement wordt daartoe in 

overleg tussen school, begeleider en onderzoekers een onderzoeksvraag geformuleerd. Deze 

onderzoeksvragen hebben meestal betrekking op het effect van het ICT-gebruik op het leren van de 
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leerlingen. Daarnaast onderzoekt de Vrije Universiteit in hoeverre de strategie van ‘conceptgeleide’ 

ontwikkeling van ICT-gebruik, in het verlengde van het A-, B- en C-profiel, ook resulteert in het 

ontstaan van te onderscheiden typen van ICT-gebruik. Tevens wordt onderzocht wat de effecten van 

het project zijn op de ontwikkeling van leerkrachten, leerlingen en het onderwijs op de zes scholen. 

 

Dit artikel doet verslag van de (deel)onderzoeken naar twee leerarrangementen die in het eerste jaar 

van het project werden uitgevoerd op één van de scholen met een B-profiel. In paragraaf 1 volgt 

allereerst een beschrijving van de school. In de twee daarop volgende paragrafen worden de twee 

leerarrangementen beschreven. In paragraaf 4 blikken we terug op beide arrangementen en komen 

we tot een aantal algemene conclusies. 

 

1 Basisschool De Regenboog 
 

Basisschool De Regenboog is een nieuwe school gelegen in een nieuwbouwwijk. De school bestaat 

sinds augustus 2006 en ontwikkelt een eigen schoolconcept. De school wordt in het Cumulusproject 

aangemerkt als een school met een B-profiel. In de uitgangspunten van de school staat het begrip 

meervoudige intelligentie (zie o.a. Gardner, 1999) centraal. Door aan te sluiten bij de verschillende 

intelligenties van kinderen wil men het onderwijs voor alle kinderen zo betekenisvol mogelijk maken. 

De school wil graag vraaggestuurd én aanbodgericht werken. Door kinderen uit te dagen om hun 

eigen leervragen te stellen, wil men de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs vergroten. Het 

kind bepaalt in grote mate zijn eigen ontwikkeling, niet de in leerjaren ingedeelde methodes. Vanaf 

groep 3 hebben alle leerlingen daarom een weektaak, waar de leerling overwegend zelfstandig aan 

werkt. 

Het onderwijs op deze school wordt verder vormgegeven aan de hand van tien zogenoemde 

kernconcepten die vallen binnen de twee categorieën ‘mens en maatschappij’ en ‘natuur en techniek’. 

Met behulp van de kernconcepten wil de school kinderen inzicht laten krijgen in zichzelf, hun directe 

sociale en fysieke omgeving en de wereld daaromheen. Al het onderwijs wordt zoveel mogelijk aan de 

kernconcepten gekoppeld (‘leren in samenhang’); het lukt volgens de leerkrachten echter niet bij elk 

kernconcept even goed om alle leerdomeinen aan bod te laten komen. Bestaande lesmethoden 

worden vooral gebruikt als bron; in de hoogste leerjaren wordt naar verhouding meer met methoden 

gewerkt omdat de leerlingen in deze groepen op dit moment nog allemaal van een andere school 

afkomstig zijn. Zowel bij het werken met meervoudige intelligentie als bij de kernconcepten wordt de 

school begeleid door het KPC. 

Zowel ’s ochtends als ’s middags is er tijd ingeroosterd voor werken aan het kernconcept. Vaak 

gebeurt dat in de vorm van workshops die door verschillende leerkrachten worden gegeven en waar 

leerlingen een eigen keuze in kunnen maken. Ook bij het werken aan de leerdomeinen (rekenen en 

taal) hebben leerkrachten zich gespecialiseerd in één van deze domeinen; de leerlingen werken dus 

binnen één bouw bij verschillende leerkrachten. In de middag (kernconcept-tijd) wordt voorlopig nog 

met de eigen ‘thuisgroep’ gewerkt.  
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De school heeft een enthousiast team dat over het algemeen behoorlijk ICT-vaardig is. Voor de start 

van het Cumulusproject werd ICT met name vanaf groep 3 al veel gebruikt. Er werd bijvoorbeeld 

intensief gebruik gemaakt van digitale schoolborden voor instructie, presentaties van leerlingen en het 

bekijken van beeldmateriaal. Een knelpunt in het ICT-gebruik was dat het aantal computers volgens 

de leerkrachten te gering was om optimaal gebruik te kunnen maken van ICT. In de toekomst wil men 

graag toe naar een digitaal portfolio voor de leerlingen en het creëren van een digitale leeromgeving 

(ELO) waar leerlingen, leerkrachten en ouders terecht kunnen. ICT wordt op deze school gezien als 

een middel om onderwijs betekenisvol te laten zijn voor leerlingen, en de betrokkenheid en de 

motivatie van leerlingen te vergroten. 

 

De uitgangspunten van het Cumulusproject sloten naadloos aan bij wat de school wilde. Het werken 

met moderne technologie was vanaf het begin een onderdeel van het schoolconcept: bij 

vernieuwende vormen van onderwijs horen moderne middelen. Met name het gebruik van ICT voor 

samenwerken en zelfstandig werken (met behulp van ELO en portfolio) neemt hierin een belangrijke 

plaats in. Een belangrijke reden om mee te doen met Cumulus was het feit dat dit middelen met zich 

meebracht, en de mogelijkheid om kennis en informatie met andere scholen te delen. Ook het feit dat 

onderzoek een onderdeel was van het project sprak de school aan. Zoals de directeur van de school 

aangeeft: ‘het is goed om te weten wat wel en niet werkt’. 

 

De school ontwierp, ontwikkelde en realiseerde in het eerste jaar van het Cumulusproject twee 

leerarrangementen. In de volgende twee hoofdstukken wordt van elk arrangement om te beginnen 

beschreven hoe het ontwerp eruit zag en welke onderzoeksvragen erbij werden geformuleerd. 

Vervolgens wordt beschreven hoe het arrangement in de praktijk functioneerde en worden de 

onderzoeksvragen beantwoord. Tot slot wordt hier een aantal conclusies aan verbonden. 

 

2 Leerarrangement 1: Thema ‘vriendschap’ 
 

Het eerste leerarrangement dat op De Regenboog werd ontwikkeld en uitgevoerd in het kader van dit 

project had als thema ‘vriendschap’. De uitvoering ervan werd onderzocht in een combinatieklas 4/5/6. 

Het leerarrangement vond plaats van november 2007 tot februari 2008. 

 

2.1 Ontwerp van het leerarrangement 
 

Het thema vriendschap werd gekozen als onderdeel van het kernconcept ‘macht en regels’ dat ten 

tijde van de uitvoering van het arrangement aan bod zou komen. De kernconcepten worden altijd 

schoolbreed opgestart met een activiteit die de interesse van de kinderen moet opwekken en die 

vragen bij hen oproept. Vanaf groep 3 wordt ook altijd een mindmap rond het thema gemaakt op de 

computer. Het leerarrangement ‘Vriendschap’ zou zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van de leerlingen. De leerkrachten onderscheidden daarbij vijf leerdoelen, die achtereenvolgens in het 

leerarrangement werden uitgewerkt in concrete activiteiten, te weten: het onderscheiden van ‘ja/nee-
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gevoel’, sociale weerbaarheid, herkennen van wenselijk en onwenselijk gedrag, het verschil tussen 

pesten en plagen en tussen expres en per ongeluk, en het leggen en onderhouden van 

vriendschappen. De bedoeling was te beginnen bij de leefwereld van de kinderen en van daaruit de 

blik steeds verder naar buiten te richten. 

 

Het was de bedoeling ICT tijdens dit leerarrangement vooral in te zetten voor het maken en gebruiken 

van digitaal beeldmateriaal. Daarnaast zouden er ICT-middelen worden ingezet voor verslaglegging 

en presentatie. De leerkrachten hadden de verwachting dat de meerwaarde van dit ICT-gebruik vooral 

zou liggen in het delen en communiceren met anderen, het maken van eigen bronmateriaal, het naar 

buiten richten van de blik, het ontdekkend bezig zijn en het reflecteren op elkaars product en proces.  

 

2.2 Onderzoek naar het leerarrangement  
 

Met de school werd voor dit leerarrangement de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

In welke mate en op welke wijze stelt het gebruik van digitaal beeldmateriaal tijdens het 

leerarrangement de leerlingen in staat iets te leren? 

 

Naast deze vraag van de school richtte het onderzoek zich op de manier waarop het leerarrangement 

in de praktijk gestalte kreeg en geïntegreerd werd in het handelen van de leerkracht en het leren van 

de leerlingen.  

De gegevens om deze vragen te beantwoorden werden verzameld door middel van interviews met de 

betrokken leerkracht en een aantal leerlingen, observaties (opgenomen op video) en analyse van een 

aantal producten van leerlingen. 

 
2.2.1 Het leerarrangement in de praktijk 
Op grond van het onderzoek kunnen we constateren dat de leerlingen tijdens het leerarrangement 

veel en enthousiast hebben gewerkt met de foto- en filmcamera’s en op de computer veel bezig zijn 

geweest met webquests en Powerpoint-presentaties. Alle producten hiervan zijn gepresenteerd op het 

digitale bord. Het bord werd daarnaast ook gebruikt voor het maken van een mindmap over het thema 

vriendschap bij de start van het leerarrangement. 

Niet alle geplande activiteiten konden worden uitgevoerd, met name doordat het werken met de 

camera’s meer tijd kostte dan was voorzien. Er was bijvoorbeeld een videoconferentie gepland waarbij 

de klas middels het digitale schoolbord en internet met een politieagent zou communiceren over 

gedragsregels. Deze activiteit is wegens tijdgebrek in zijn geheel komen te vervallen. Ook was er een 

technisch probleem met de voor dit leerarrangement geleverde laptops. Deze bleken niet te werken op 

het netwerk van de school. Het thema van het leerarrangement, vriendschap, kwam niet in alle 

activiteiten terug, zodat leerlingen dit niet zozeer als het thema van de ICT-activiteiten hebben 

ervaren. Vriendschap was slechts één van de onderwerpen die bij de ICT-activiteiten aan de orde 

kwamen. 
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De leerkracht geeft verder aan dat hij door de manier waarop het onderwijs op de school is 

georganiseerd (o.a. sterk gericht op veel zelfsturing van leerlingen) te weinig zicht heeft gehad op wat 

de leerlingen deden en leerden. Ook was hij niet altijd in de gelegenheid om de leerlingen voldoende 

te begeleiden in het uitvoeren van de opdrachten. Het gebruik van de fotocamera voor het vastleggen 

van verschillende gezichtsuitdrukkingen lukte desondanks in technisch opzicht wel, maar bleef 

volgens de leerkracht inhoudelijk vrij oppervlakkig. De leerlingen kwamen uit zichzelf niet verder dan 

clichésituaties. Wel waren de leerlingen sterk onder de indruk van hun foto’s wanneer deze op het 

digitale bord werden gepresenteerd aan de klas. De webquests tot slot hadden pesten als onderwerp 

en werden door de leerlingen verwerkt tot een presentatie in Powerpoint. Met betrekking tot de 

presentaties concludeert de leerkracht dat deze nog te weinig diepgang hadden, vooral doordat 

leerlingen meer behoefte hadden aan structuur dan was verwacht. Hoewel de webquest bedoeld was 

om leerlingen zelfstandig te laten werken binnen een gestructureerde omgeving, bleek al snel dat 

zonder goede begeleiding kinderen vooral met de vorm van de presentatie bezig waren en nauwelijks 

met de inhoud. De leerkracht heeft daarom op een gegeven moment een stagiaire een stappenplan 

laten opstellen voor het maken van een presentatie in Powerpoint, en dit vervolgens met de kinderen 

besproken.  

 

2.2.2 Resultaten: Leren door het gebruik van digitaal beeldmateriaal 
Leerlingen geven aan dat ze op ICT-gebied niet veel hebben geleerd van het maken van de 

Powerpoint-presentaties. Wel hebben ze – tot op zekere hoogte – geleerd de foto- en filmcamera’s te 

gebruiken en verantwoordelijkheid te dragen voor de apparatuur.  

Een deel van de kinderen zegt wel wat te hebben geleerd over het thema vriendschap, namelijk over 

pesten, en noemt dan vooral de punten die ze zelf in hun presentatie hebben gezet. Een ander deel 

zegt er niet veel van te leren, ze wisten eigenlijk alles al. De leerkracht geeft aan dat zijns inziens de 

presentaties, ondanks de gebrekkige diepgang, leerzaam waren, mogelijk juist doordat ze vaak 

dezelfde boodschap probeerden over te brengen. Bovendien gaven de presentaties aanleiding tot 

vragen en discussie in de klas. 

De leerlingen van groep 6 vonden het leuk om met de middelen te werken, en ook om de presentatie 

aan de hele klas te presenteren. De leerlingen van groep 4 en 5 hebben zelf alleen gewerkt met de 

digitale fotocamera. Ze geven aan dit heel leuk te vinden, ook het laten zien van de foto’s op het 

digitale schoolbord. De kinderen kunnen goed verwoorden wat de bedoeling was van de foto. 

De leerlingen lijken dus wel iets van het leerarrangement te hebben geleerd, zowel in termen van 

vaardigheden als inhoudelijke kennis, maar het is de vraag hoeveel diepgang dit leren heeft.  

 

2.3 Conclusies  
 

Het onderzoek naar dit leerarrangement op de Regenboog laat onder meer zien dat voor een goed 

lopend en voor de leerkrachten uitvoerbaar leerarrangement aan een aantal randvoorwaarden 

voldaan moet zijn. Het leerarrangement was gekoppeld aan een nieuw thema, waarmee de 

leerkrachten nog geen ervaring hadden. De plaats van het thema vriendschap binnen het kernconcept 
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Macht en regels was voor de leerlingen niet altijd even duidelijk. Bovendien waren veel activiteiten in 

het kader van het leerarrangement niet zozeer ‘ICT-versies’ van activiteiten die toch al in het kader 

van het thema ondernomen zouden worden, maar extra activiteiten. Een voorwaarde voor optimale 

ICT-integratie op een thematisch werkende school lijkt dus te zijn dat die integratie plaats vindt in voor 

de leerkrachten bekende, goed doordachte thema’s, en dat leerkrachten de kans hebben gehad 

ervaring op te doen met zowel die thema’s als de in te zetten ICT-middelen. Een andere voorwaarde 

lijkt te zijn dat de leerkracht de mogelijkheid heeft om de leerlingen voldoende te begeleiden. In dit 

leerarrangement had de leerkracht niet altijd voldoende zicht op wat de leerlingen deden om hun 

behoefte aan begeleiding goed in te kunnen schatten, wat onder meer ten koste ging van de diepgang 

van de producten van leerlingen. Dit gold zowel voor het fotograferen als voor de webquests en 

presentaties.  

Daarnaast roept de wijze waarop ICT in dit arrangement is ingezet een vraag op die wellicht typerend 

is voor scholen met een B-profiel. Op de Regenboog wordt – zoals past bij een B-school – veel belang 

gehecht aan de betrokkenheid van de kinderen bij activiteiten die voor hen betekenisvol zijn. We 

kunnen veronderstellen dat de inzet van de gekozen middelen inderdaad een grotere betrokkenheid 

van de leerlingen heeft bewerkstelligd dan het gebruik van bestaand beeldmateriaal zou hebben 

gedaan. Voor welke leerprocessen die betrokkenheid een meerwaarde had, was echter minder 

duidelijk. Hoewel vooraf door de betrokken leerkrachten in algemene termen was benoemd wat het 

gebruik van ICT in dit leerarrangement zou kunnen opleveren (betrokkenheid, motivatie, 

inlevingsvermogen), hadden zij niet concreet geformuleerd met welke leerdoelen de ICT-middelen 

precies ingezet zouden worden. Tijdens het werken aan het leerarrangement heeft mede daardoor de 

nadruk gelegen op ‘doen’, op handelen met ICT, en niet zozeer op ‘leren’ van het werken met ICT.  

Dit hangt samen met de aard van de ICT-middelen die in dit leerarrangement zijn ingezet. Het zijn 

middelen die voor een brede verscheidenheid aan doelen gebruikt kunnen worden. ICT-middelen als 

een digitale foto- en filmcamera, zijn niet op een eenduidige manier met bepaalde leerdoelen 

verbonden. Dat is anders dan bijvoorbeeld een softwareprogramma voor het rekenonderwijs: daarbij 

liggen gebruik en doel veel meer vast. De keuze voor breed inzetbare ICT-middelen sluit aan bij het 

concept van de Regenboog (en is wellicht typerend voor B-scholen), maar betekent voor leerkrachten 

een uitdaging om na te denken over de leerdoelen waarvoor men de ICT wil inzetten. Wanneer dat 

niet gebeurt, dreigt de inzet van ICT een doel op zichzelf te blijven. 

 

3 Leerarrangement 2: Kernconcept ‘materie’ 
 

Het tweede leerarrangement vond plaats van begin april tot eind mei 2008. Het leerarrangement 

maakte integraal deel uit van het werken aan het kernconcept Materie. De geleverde laptops konden 

inmiddels wel worden gebruikt; het probleem met de aansluiting op het netwerk van de school was 

opgelost.  

In alle klassen is veel gebruik gemaakt van ICT tijdens de onderwijsactiviteiten binnen dit kernconcept. 

In het onderzoek stond echter het specifieke leerarrangement centraal dat ontworpen is voor de 

gecombineerde groep 6/7/8. 
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3.1 Ontwerp van het leerarrangement 
 

Het kernconcept Materie heeft een sterk natuurwetenschappelijke invulling. Het opbouwen van kennis 

en inzicht rond scheikundige verschijnselen staat centraal, met als kernvragen ‘Waar is alles van 

gemaakt?’ en ‘Wat zijn de verschillen tussen stoffen?’. Op grond van de ervaringen met het eerste 

leerarrangement werd er bij het ontwerp van het tweede arrangement voor gekozen het kernconcept 

als geheel te nemen als kader. Er werd voor dit leerarrangement dus niet binnen het kernconcept nog 

een thema gekozen, omdat dit bij het eerste arrangement voor verwarring had gezorgd.  

 

De leerkracht heeft leerdoelen opgesteld voor zowel inhoudelijke, aan het kernconcept gerelateerde 

leerdoelen (bijvoorbeeld stoffen kunnen indelen op basis van eigenschappen en zelf indelingscriteria 

opstellen) als ICT-gerelateerde leerdoelen (bijvoorbeeld een filmpje kunnen maken en bewerken op 

de computer). Hiervoor heeft de leerkracht een aantal activiteiten ontworpen: 

- het fotograferen van verschillende materialen met behulp van een digitale fotocamera en het 

invoegen van de foto’s in een tabel met daarin een vergelijking van de verschillende 

materialen 

- het filmen van een scheikundig proefje met behulp van een digitale videocamera, bewerken 

van het filmpje en het resultaat presenteren aan de groep 

- het uitvoeren van een eenvoudig recept, de verschillende stappen fotograferen en de foto’s 

verwerken in een receptkaart 

- het filmen en presenteren van een door leerlingen georganiseerde excursie. 

 

3.2 Onderzoek naar het leerarrangement 
 

Het leerarrangement ‘Materie’ werd onderzocht aan de hand van de volgende onderzoeksvraag: 

In welke mate en op welke wijze draagt het gebruik van ICT-middelen ten behoeve van het zelf 

maken, bewerken en presenteren van digitaal beeldmateriaal bij aan het gezamenlijk delen en 

opbouwen van kennis? 

 

Bij deze onderzoeksvraag waren de volgende deelvragen geformuleerd: 

- Wanneer en hoe delen leerlingen kennis en bouwen zij gezamenlijk kennis op? 

- Welke rol speelt ICT bij het delen en samen opbouwen van kennis? 

 

Het opbouwen en delen van kennis kon in dit leerarrangement op twee manieren plaatsvinden. Ten 

eerste binnen de groepjes leerlingen die met elkaar samenwerken bij het maken van een foto of 

filmpje: zij moesten overleggen over vorm en inhoud van het digitale product. Ten tweede tussen 

groepjes leerlingen: de groepjes presenteerden de eigen producten in de hele klas, en deelden de 

verzamelde kennis op die manier met de andere leerlingen. 
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Net als bij het eerste leerarrangement, richtte het onderzoek zich, naast de vraag van de school, op de 

integratie van de ICT-middelen in het didactisch handelen van de leerkracht en het leerproces van de 

leerlingen. 

 

Ook bij dit onderzoek werden er gegevens verzameld door middel van interviews met de leerkracht en 

een aantal leerlingen, observaties en door analyse van producten van leerlingen. Daarnaast heeft de 

leerkracht wekelijks een logboekformulier ingevuld over de voortgang van het arrangement en hebben 

alle leerlingen schriftelijk twee vragen beantwoord over wat ze hebben geleerd van het maken en 

bekijken van de filmpjes. 

 

3.2.1 Het leerarrangement in de praktijk 
De leerlingen zijn tijdens dit leerarrangement vooral bezig geweest met de eerste twee activiteiten, het 

fotograferen van materialen en het filmen van een proefje. De eerste activiteit is in zijn geheel 

uitgevoerd, de tweede kon door technische omstandigheden niet of niet volledig door alle leerlingen 

worden uitgevoerd. De overige twee activiteiten, het fotograferen van een recept en het filmen van 

een excursie, zijn wegens tijdgebrek komen te vervallen. 

Direct in de eerste week zijn de leerlingen begonnen met het fotograferen van materialen in en rond 

de school. Dit verliep goed; de kinderen hadden al eerder met een dergelijke camera gewerkt. Het 

opslaan van de foto’s en het overplaatsen naar het Word-document was lastiger. De leerlingen 

voegden de foto’s in een Word-document in en vulden vervolgens bij elke foto een tabel in waarin het 

materiaal ‘gescoord’ werd op een aantal eigenschappen. In de klas zijn de resultaten met behulp van 

het digitale schoolbord besproken. 

De kinderen konden vervolgens in tweetallen een scheikundeproefje kiezen vanaf een website. Na de 

goedkeuring van de voorbereiding op papier mochten de groepjes de proefjes gaan uitvoeren en 

filmen. Het filmen zelf verliep voorspoedig, de kinderen hadden ook hier al eerder ervaring mee 

opgedaan. Voor de leerkracht lag de verwachte meerwaarde van de ICT bij deze activiteit in het 

bewerken van de filmpjes: zij wilde graag dat de leerlingen op die manier nieuwe ICT-vaardigheden op 

zouden doen en zich meer bewust zouden worden van de inhoud van hun filmpjes. Het bewerken van 

de filmpjes bleek echter allerlei technische problemen met zich mee te brengen die de leerkracht niet 

had voorzien en waarvan de oplossing veel tijd vergde. Onder meer hierdoor zijn niet alle groepjes 

aan het bewerken van hun filmpje toegekomen. 

Een van de conclusies van het eerste leerarrangement was dat de onderwijsstructuur op school het 

lastig maakt om leerlingen goed te begeleiden bij hun ICT-gebruik, omdat de leerkracht niet altijd zicht 

heeft op wat leerlingen doen en er eigenlijk ‘meer handen in de klas’ nodig zijn daarvoor. Dit punt 

heeft bij dit arrangement minder gespeeld. De leerkracht zorgde voor een duidelijke structuur voor de 

activiteiten waarbinnen ze goed zicht kon houden op wat de leerlingen deden. Zo begon ze de werktijd 

altijd met een kringgesprek waarin ze met de leerlingen besprak wat zij gingen doen. Ook zorgde ze 

waar nodig voor meer sturing van de activiteiten. 

In dit leerarrangement was wel sprake van een behoefte aan ‘high tech’ vaardigheden bij de leerkracht 

om acute ICT-problemen op te kunnen lossen. Binnen de schoolstructuur was hiervoor te weinig 
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ondersteuning, wat remmend heeft gewerkt op de uitvoering van het leerarrangement. Ook liep de 

leerkracht aan tegen de grenzen van haar eigen technische vaardigheden, en had ze te weinig tijd en 

rust om iets nieuws, zoals Moviemaker, echt goed van tevoren uit te proberen. Ze liep daardoor soms 

achter de feiten aan, en was veel bezig met ad hoc ‘trouble shooting’. Achteraf constateert de 

leerkracht dat ze weliswaar behoorlijk vaardig is met ICT, maar dat nieuwe ICT-middelen toch weer 

nieuwe kennis en vaardigheden vragen. Ze had meer tijd willen hebben om die goed onder de knie te 

krijgen. De leerlingen zijn ook niet in alle opzichten ICT-vaardig. De leerkracht merkt bijvoorbeeld op 

dat de leerlingen slordig zijn met opslaan en daardoor vaak gegevens kwijtraken. Dit was een van de 

oorzaken waardoor niet alle groepjes uiteindelijk een filmpje hadden om te presenteren. 

 

3.2.2 Resultaten: gezamenlijk opbouwen en delen van kennis 
Het doel van dit leerarrangement, het gezamenlijk opbouwen en delen van kennis, had betrekking op 

zowel inhoudelijke kennis en inzicht als kennis over het gebruik van de in te zetten ICT-middelen.  

Aangezien met name het bewerken en presenteren van de filmpjes niet goed uit de verf is gekomen, 

waren de voorwaarden om inhoudelijke kennis op te bouwen en te delen met de andere groepjes niet 

optimaal. Wel hebben alle leerlingen hun proefje uitgevoerd en gefilmd. Ook hebben alle leerlingen 

over hun proefje verteld in de klas. De meeste filmpjes die wel konden worden gepresenteerd, waren 

van dermate slechte kwaliteit dat de kinderen er inhoudelijk nauwelijks iets van konden leren. 

Anderzijds gaf de slechte kwaliteit van de filmpjes aanleiding tot bespreken van de informatie die 

leerlingen probeerden over te brengen en van de techniek van het filmen. De leerkracht geeft zelf ook 

aan dat de leerwinst volgens haar vooral zit op het gebied van ICT-vaardigheden en dat ze dit ziet als 

een voorwaarde om uiteindelijk te kunnen komen tot leren met behulp van ICT.  

Van het fotograferen van verschillende materialen zag de leerkracht als meerwaarde dat er meer 

variatie in de voorbeelden van de kinderen zou komen dan wanneer ze met de hele groep materialen 

was gaan opzoeken en bekijken. Ook werden leerlingen bij het gezamenlijk verwerken van de foto’s 

op de computer aangezet tot reflectie op de eigenschappen van de materialen. 

De leerkracht had zowel bij de foto- als bij de filmactiviteit een belangrijke rol in het opbouwen van 

inhoudelijke kennis, onder meer door na iedere activiteit even in de kring terug en vooruit te blikken. 

Ook besprak ze met individuele leerlingen wat zij van plan waren te gaan doen, en stuurde dat zo 

nodig bij.  

 

3.3 Conclusies  
 
Ook in dit leerarrangement werd een deel van de geplande activiteiten uitgevoerd en een deel niet. Bij 

dit tweede leerarrangement viel een aantal activiteiten uit door met name technische problemen (het 

overzetten en bewerken van de filmpjes) en gebrek aan vaardigheid van de leerlingen (slordigheid in 

het opslaan van bestanden). Het oplossen van deze problemen kostte veel tijd, waardoor de planning 

niet kon worden gevolgd. Dit laat opnieuw zien dat het voor leerkrachten moeilijk is om activiteiten die 

in alle opzichten ‘nieuw’ zijn, goed te plannen en in te schatten. Daarnaast blijkt voldoende technische 

ondersteuning van de leerkracht een belangrijke factor. 
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De leerkracht had wel beter zicht op het handelen en leren van de leerlingen dan in het eerste 

leerarrangement en gaf de leerlingen ook meer begeleiding en sturing. De inbedding van dit 

leerarrangement in het kernconcept was veel beter geslaagd dan bij het eerste leerarrangement. Er is 

duidelijk lering getrokken uit de ervaringen met het eerste leerarrangement, wat heeft geleid tot een 

meer gerichte voorbereiding van het tweede arrangement. Juist aan de inbedding in het kernconcept 

is nu veel aandacht besteed.  

Onze slotconclusie bij het onderzoek naar het eerste leerarrangement was dat de nadruk daarin lag 

op ‘handelen met ICT’ en niet zozeer op ‘leren met ICT’. Wat dit betreft is bij leerarrangement 2 sprake 

van een stap vooruit: de digitale ICT-middelen (foto- en filmcamera) zijn gericht gebruikt door 

leerlingen, voor een duidelijk doel en binnen een goed omschreven activiteit. Bovendien waren de 

ICT-middelen meer dan bij het eerste leerarrangement verbonden met leerdoelen: de leerkracht 

hoopte door de inzet van ICT het delen en uitwisselen van kennis beter mogelijk te maken.  

Drie factoren zijn van invloed geweest op het feit dat die leerdoelen nog niet zijn bereikt: de 

technische problemen, de (relatieve) onervarenheid van de leerkracht met een deel van de ICT-

middelen, en de nog onvoldoende beheersing van de filmtechniek van de leerlingen. Dat laatste was 

door de leerkracht niet helemaal voorzien; de leerlingen waren immers wel heel handig met de 

apparatuur. Voor een goed – en leerzaam – filmpje is echter meer nodig, wat de filmopnamen heel 

inzichtelijk hebben gemaakt. Deze opgedane ervaring kan goed ingezet worden bij een volgend 

leerarrangement. Wel is het dan belangrijk om de leerlingen voldoende structuur en begeleiding te 

blíjven bieden; voor leerlingen is het werken met ICT in het algemeen, en foto- en filmcamera in het 

bijzonder zo aantrekkelijk dat zij zelf makkelijk het doel van het fotograferen en filmen uit het oog 

verliezen. Dat was ook zichtbaar bij de filmactiviteiten in dit leerarrangement: de techniek van het 

filmen kwam op de voorgrond te staan, in plaats van de inhoud van de filmpjes. De conclusie van de 

leerkracht dat leerlingen eerst de techniek moeten beheersen, en dan pas aan de inhoud toe kunnen 

komen, is belangrijk om bij een volgend leerarrangement mee te nemen. 

 

4 Algemene conclusies 
 

De onderwijsaanpak van de Regenboog blijkt veel aanknopingspunten te bieden voor integratie van 

ICT in het onderwijs. Juist bij een school met een B-profiel kan ICT op diverse manieren 

ondersteunend zijn in het leerproces: het kan bijvoorbeeld zelfstandig werken ondersteunen en 

bijdragen aan meer levensecht leren, samen leren, enzovoort. We zien dat goed terug in de 

leerarrangementen die op de Regenboog zijn ontworpen en in de onderzoeksvragen die werden 

geformuleerd.  
Het onderzoek naar deze leerarrangementen op de Regenboog laat echter ook zien dat voor een 

goed lopend en voor de leerkrachten uitvoerbaar ICT-ondersteund leerarrangement wel aan een 

aantal randvoorwaarden voldaan moet zijn. We bespreken hieronder puntsgewijs de voorwaarden die 

uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen.  

Wat betreft de leerkracht lijkt een van die voorwaarden om ICT-integratie op een thematisch werkende 

school optimaal uit de verf te laten komen, te zijn dat die integratie plaats vindt in voor de leerkrachten 
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bekende, goed doordachte thema’s, en dat leerkrachten de kans hebben gehad ervaring op te doen 

met zowel deze thema’s als de in te zetten ICT-middelen. Daarnaast zou het inzetten van die 

middelen voor leerkrachten niet een inspanning bovenop hun werk moeten betekenen, maar een 

manier om dat werk te doen. Verder hebben leerkrachten basisvaardigheden nodig om met ICT om te 

gaan en om ICT-middelen op een zinvolle manier in te zetten in hun onderwijs. Hierbij hebben 

leerkrachten ook behoeften aan ondersteuning en begeleiding en aan tijd om de nieuwe apparatuur 

en software uit te proberen. Dit geldt voor zowel de techniek (hoe werkt het middel, wat voor 

technische obstakels kan ik tegenkomen) als in pedagogisch-didactisch opzicht (hoe kan ik dit middel 

inzetten om het leerproces van leerlingen te ondersteunen, welke begeleiding hebben leerlingen 

hierbij nodig). Tot slot dient het onderwijs zo te zijn c.q. worden ingericht dat de leerkracht in de 

gelegenheid is om zicht te houden op wat de kinderen doen met de apparatuur en in hoeverre ze 

daadwerkelijk tot (diepgaand) leren komen. Daardoor kan de leerkracht inschatten hoeveel en welke 

begeleiding leerlingen nodig hebben. Dit vraagt zowel van de leerkracht als de schoolorganisatie 

specifieke aandacht. 

Ook ten aanzien van de leerlingen is uit dit onderzoek een aantal voorwaarden voor zinvol ICT-gebruik 

af te leiden. Ook leerlingen hebben technische (basis)vaardigheden nodig om op een zinvolle manier 

met de middelen te kunnen werken. De leerling heeft zowel technische als pedagogisch-didactische 

begeleiding nodig bij het gebruik van een ICT-middel te kunnen komen tot daadwerkelijk en 

diepgaand leren. Ook voor de leerling geldt dat er tijd nodig is om te kunnen experimenteren en 

spelen met nieuwe middelen om ermee vertrouwd te raken. Technische vaardigheden kunnen worden 

ontwikkeld tijdens een dergelijk leerarrangement, maar dit vergt gerichte begeleiding op het verwerven 

van deze vaardigheden en er moet rekening mee worden gehouden dat het inhoudelijk leren in deze 

periode niet of nauwelijks tot stand komt door het gebruik van de ICT. Voor het bereiken van 

inhoudelijke leerdoelen moeten dus andere voorzieningen worden getroffen. 

 

De belangrijkste conclusie die wij uit het onderzoek naar deze twee leerarrangementen trekken is dat  

leerlingen pas tot (inhoudelijk) leren met ICT kunnen komen als aan een aantal voorwaarden is 

voldaan. Pas dan kan het leerarrangement worden uitgevoerd zoals was bedoeld. Pas dan heeft het 

ook zin om (meetbare) effecten van het ICT-gebruik op het leren te verwachten en onderzoeken. 
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