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1. Inleiding 

 

In de Vier in Balans Monitor 2010 van Kennisnet wordt een interessant verband gelegd 

tussen het onderwijsconcept van een school en ICT-ontwikkeling. Geconcludeerd wordt 

dat ‘succesvolle voorbeelden van de inzet van ICT voor kennisoverdracht’ niet 

fundamenteel ingrijpen in de lespraktijk. Het ICT-gebruik in scholen waarin 

kennisoverdracht overheerst ‘voegt iets toe (bijvoorbeeld beeldmateriaal) of het vervangt 

een bestaand onderdeel van de les (het oefenwerkblad)’. Aan de andere kant van het 

onderwijsspectrum, in scholen waar het principe van kennisconstructie de overhand heeft, 

wordt door leerkrachten ‘vooral nog pionierswerk verricht’ en komt het beoogde ICT-

gebruik vaak nog niet van de grond (Kennisnet, 2010; p.29-30). Deze vergelijking roept 

onder meer de vraag op of er inderdaad een verband bestaat tussen de aard en mate van 

integratie van ICT in een school en het onderwijskundige concept van de school en hoe 

dit verband er dan uitziet. Deze beschrijving lijkt te suggereren dat het voor meer 

traditionele, op kennisoverdracht gerichte scholen typerend is dat ICT-gebruik wel 

gerealiseerd wordt maar oppervlakkig blijft (hier in termen van niet-ingrijpend, 

vervangend), terwijl er van de meer vernieuwende, op kennisconstructie gebaseerde 

scholen meer ‘diepgaand’ ICT-gebruik wordt verwacht dat moeilijker te realiseren is.  

Feitelijk worden hier dan twee verschillende uitspraken gedaan over de ICT-ontwikkeling 

in scholen in relatie tot hun onderwijsconcept. Aan de ene kant wordt er per schooltype 

een conclusie getrokken over de aard van het ICT-gebruik dat wordt geconstateerd dan 

wel verwacht (oppervlakkig versus diepgaand). Aan de andere kant wordt er een 

uitspraak gedaan over de integreerbaarheid van de verschillende typen van ICT-gebruik 

(gemakkelijk te realiseren versus niet gemakkelijk te realiseren). 

 

Er zijn veel studies voorhanden waarin de term ICT-integratie centraal staat (voor een 

overzicht: o.a. Hew & Brush, 2007; Vanderlinde, 2011). In de meeste studies is de term 

ICT-integratie synoniem met ICT-gebruik. Sommige van deze studies zijn gericht op 

kwantitatieve aspecten van ICT-gebruik. Ze beschrijven bijvoorbeeld hoeveel 

leerkrachten in een school ICT inzetten en hoe vaak bepaalde vormen van ICT-gebruik 
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worden ingezet (o.a. Mueller, Wood, Willoughby, Ross & Specht, 2008; Tondeur, 

Hermans, van Braak & Valcke, 2008). Andere studies van ICT-gebruik onder de noemer 

‘ICT-integratie’ zijn hoofdzakelijk gericht op een kwalitatieve typering van het ICT-

gebruik: welke middelen worden er gebruikt en wat wordt ermee gedaan. Zo maken 

zowel Ertmer (2005) als Cuban, Kirkpatrick en Peck (2001) een vergelijking tussen ‘low-

level technology use’ en ‘high-level technology use’ als twee uitersten van de mate 

waarin scholen ICT toepassen in hun onderwijs. Onder ‘low-level’ ICT-gebruik verstaan 

zij o.a. het gebruik van oefensoftware en zoekopdrachten op internet. ‘High-level’ ICT-

gebruik staat voor meer complexe arrangementen zoals multimediapresentaties door 

leerlingen. Lim (2007) typeert effectieve integratie van ICT specifiek in termen van 

leerkrachten die ICT inzetten om denkvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen. 

 

In deze en andere beschrijvingen van ICT-gebruik en -integratie wordt vaak impliciet of 

expliciet een oordeel geveld over het ICT-gebruik en tegelijkertijd over het type 

onderwijs dat ermee wordt ondersteund. LeBaron en McDonough (2009) concluderen 

bijvoorbeeld dat oppervlakkig ICT-gebruik te associëren is met traditionele 

onderwijsvormen en oordelen in hun conclusie sterk negatief over zowel het 

‘oppervlakkige’ type ICT-gebruik als over het onderwijsconcept waar het mee 

geassocieerd wordt. LeBaron en McDonough (2009) verwijzen in hun conclusie naar 

Eteokleous (2008), die onder oppervlakkig ICT-gebruik verstaat: sporadisch, 

ondersteunend ICT-gebruik, in tegenstelling tot onderwijssituaties waarin leerlingen leren 

ICT te gebruiken als wezenlijk hulpmiddel in hun leerproces. Ook het veel geciteerde 

vijf-stadiamodel van Sandholtz, Ringstaff en Dwyer (1997) suggereert dat het hoogst 

haalbare stadium van ICT-integratie per definitie gepaard gaat met een meer innovatief 

(constructivistisch, leerlinggericht) onderwijsconcept. 

 

In deze studies naar ICT-gebruik en -integratie, lijkt er slechts van (geslaagde) ICT-

integratie sprake wanneer met het ICT-gebruik een innovatief dan wel leerlinggericht 

en/of constructivistisch onderwijstype wordt ondersteund. Andere studies laten echter 

zien dat het meer voor de hand ligt om de aard van het ICT-gebruik enerzijds en ICT-

integratie anderzijds van elkaar te onderscheiden, waarbij de mate van ICT-gebruik kan 



10/24/2011 
 

Cumulus ICT-integratie, najaar 2011 
De Koster, Kuiper & Volman 

4

worden opgevat als slechts één indicator van ICT-integratie. Immers, uit steeds meer 

studies wordt duidelijk dat de invoering van ICT in het onderwijs de meeste kans van 

slagen heeft wanneer het ontwikkelde ICT-gebruik aansluit bij het type onderwijs dat het 

dient te ondersteunen (Kulik, 2003; Ten Brummelhuis, 2006; Webb & Cox, 2004; Zhao, 

Pugh, Sheldon & Byers, 2002). Dit pleit ervoor om bij de ontwikkeling van ICT-gebruik 

de visie van de school als uitgangspunt te nemen. Deze ‘conceptgeleide’ aanpak van ICT-

ontwikkeling leidt voor ieder schooltype tot een eigen vorm van ICT-gebruik (de Koster, 

Kuiper & Volman, in druk).  

Vervolgens is het de vraag in hoeverre dat conceptspecifieke ICT-gebruik blijvend 

geïntegreerd raakt in het onderwijs op de betreffende school en welke factoren daarbij 

een rol spelen. Mogelijke factoren in integratie van ICT-gebruik die door verschillende 

auteurs worden genoemd zijn het ICT-beleid van de school, ICT-infrastructuur, tijd die 

de leerkracht beschikbaar heeft, ondersteuning van de leerkracht en ICT-competenties en 

onderwijsvisie van de leerkracht (o.a. Ertmer, 2005; Hew & Brush, 2007; Mumtaz, 2000; 

Tondeur et al., 2008; Vanderlinde, van Braak & Hermans, 2009). 

 

Vanuit het perspectief van conceptgeleide ICT-intensivering bestaat er niet één optimaal 

type ICT-gebruik. Wel is het voor ieder type school van belang dat het bij de school 

passende ICT-gebruik goed van de grond komt en geïntegreerd raakt in het onderwijs van 

de school. Pas wanneer ICT-toepassingen structureel worden ingezet en een vast 

onderdeel gaan vormen van het onderwijs kunnen ze het onderwijzen en leren immers 

ook duurzaam ondersteunen. Het ligt in dit kader voor de hand om ICT-integratie meer 

neutraal te definiëren, dat wil zeggen niet aan onderwijsconcepten gekoppeld. Voor deze 

studie definiëren wij ICT-integratie als: de mate waarin het scholen lukt om het door 

henzelf ontwikkelde ICT-gebruik zodanig in te voeren dat het een vast en 

vanzelfsprekend onderdeel van hun onderwijs wordt. Dit duiden we hier aan als 

duurzame ICT-integratie. 

Dat er ICT wordt ingezet door een leerkracht wil volgens deze definitie dus nog niet 

zeggen dat het ICT-gebruik (duurzaam) geïntegreerd is in zijn of haar onderwijs. Een 

innovatie kan immers door verschillende factoren na verloop van tijd ‘in de ijskast 

worden gezet’ of helemaal uit de school verdwijnen (Waslander, 2007).  
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Er is nog weinig bekend over ICT-integratie in termen van ICT-gebruik als duurzaam 

onderdeel van het onderwijs, en dan in het bijzonder in relatie tot verschillende 

onderwijsconcepten. Op basis van twee cases uit het Cumulusproject (de Koster, Kuiper, 

Volman et al., 2010) beantwoorden we daarom in deze studie de volgende twee 

onderzoeksvragen: 

 

1. In hoeverre lukt het de deelnemende scholen om het door henzelf ontwikkelde 

ICT-gebruik duurzaam te integreren in hun onderwijs? 

2. Welke factoren zijn  aan te die een rol spelen in het al dan niet slagen van deze 

duurzame integratie van ICT-gebruik? 

 

Om deze vragen te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

a. Welke typen ICT-gebruik werden er door de scholen ontwikkeld? 

b. Hoe verliep het proces waarin dit ICT-gebruik tot stand kwam? 

c. In hoeverre is het ICT-gebruik na afloop van het project een duurzaam onderdeel 

van het onderwijs op de scholen? 

 

2. Methode 

 

2.1 Het Cumulusproject: de scholen en hun leerarrangementen 

Deze studie vond plaats in de context van het Cumulusproject, waarin 5 basisscholen een 

aantal ICT-ondersteunde leerarrangementen ontwierpen en uitvoerden. De scholen 

werden gelabeld als ‘traditioneel’ (dat wil zeggen: met sterk leerkrachtgestuurd, 

methodisch onderwijs, voornamelijk gericht op kennisoverdracht; 2 scholen) dan wel 

‘innovatief’ (met meer leerlinggericht, thematisch onderwijs of onderzoekend leren; 3 

scholen). Er werden in de looptijd van het project (van voorjaar 2007 tot zomer 2009) per 

school twee tot vier leerarrangementen ontwikkeld en uitgevoerd. Op iedere school was 

een team van leerkrachten betrokken bij het proces van ontwerp en uitvoering van de 

leerarrangementen. De leerkrachten werden hierbij begeleid en voorzien van de 

benodigde ICT-middelen door het APS en APS-IT diensten. Na de ontwerpfase (het 

eerste halfjaar, tot aan schooljaar 2007-2008) werden de leerarrangementen uitgevoerd in 
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verschillende groepen. Dit proces werd door onderzoekers van de Vrije Universiteit 

Amsterdam/Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

gevolgd. 1  

Deze studie richt zich op twee van de deelnemende scholen, te weten ‘traditionele’ 

basisschool Prinses Amalia, en ‘vernieuwende’ basisschool de Bijenkorf. In 

respectievelijk paragraaf 3.1.1 en 3.2.1 worden deze scholen kort beschreven. 

 

2.2 Instrumenten 

 

De onderzoeksvragen van deze studie worden beantwoord aan de hand van semi-

gestructureerde focusgroepinterviews met een aantal leerkrachten die binnen een school 

bij het Cumulusproject betrokken waren. Deze interviews vonden tijdens de uitvoerende 

fase van het project op iedere school driemaal plaats: aan het begin, halverwege en aan 

het einde van het project. In het eerste en tweede interview werden met de leerkrachten 

hun verwachtingen besproken ten aanzien van het project in de school. In het tweede en 

derde interview werd teruggekeken op de ervaringen die de leerkrachten met het project 

hadden opgedaan. In het derde interview kwamen tevens de plannen van de school aan de 

orde ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het ICT-gebruik na afloop van het 

project. Op twee scholen, een ‘traditionele’ school en een ‘vernieuwende’ school, werd 

een jaar na afloop van het project nog een vierde focusgroepinterview gehouden waarin 

we met de leerkrachten terugkeken op de opbrengsten van het project en hoe het project 

vervolg had gekregen in de school. Op de andere drie scholen was dit vierde 

focusgroepinterview, onder andere vanwege personeelswisselingen na afloop van het 

project, niet mogelijk.  

 

Voor deze studie zijn alleen de data geanalyseerd van de scholen waar na afloop van het 

project wel een vierde focusgroepinterview is gehouden, de Prinses Amalia en de 

                                                 
1 Dit project wordt meer uitgebreid beschreven in onder meer De Koster, Kuiper, Volman 

et al., 2010 en De Koster, Kuiper en Volman (in druk). 
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Bijenkorf. Tabel 1 geeft per interview de periode aan waarin dit interview werd 

gehouden. 

 

Tabel 1 Periode per interview 

Interview Periode 

1 Start eerste jaar uitvoerende fase (herfst 2007) 

2 Einde eerste jaar uitvoerende fase (zomer 2008) 

3 Einde tweede jaar uitvoerende fase (zomer 2009) 

4 (eindinterview) Een jaar na afloop project (zomer 2010) 

 

 

Tabel 2 geeft per interview een overzicht van het aantal leerkrachten dat deelnam en de 

groep(en) waarin deze leerkrachten lesgaven op het moment van de interviews. 

 

Tabel 2 Overzicht leerkrachten per interview 

De Prinses 

Amalia 

Leerkracht A1 Leerkracht A2 Leerkracht A3 Leerkracht A4  

Interview 1 Groep 5 Groep 7/8    

Interview 2 Groep 5 Groep 7/8    

Interview 3 Groep 4/5  Groep 7/8 Groep 6  

Interview 4 Groep 4/5  Groep 7/8 Groep 6  

De Bijenkorf 

 

Leerkracht B1 Leerkracht B2 Leerkracht B3 Leerkracht B4 Leerkracht B5 

Interview 1 Groep 4/5/6 Groep 7/8    

Interview 2 Groep 4/5/6  Groep 4/5/6   

Interview 3  Groep 7/8  Groep 3/4 Groep 5/6 

Interview 4  Groep 7/8  Groep 3/4 Groep 5/6 

 

Voor de beschrijving van de gerealiseerde leerarrangementen en de typering van het op 

de scholen ontwikkelde ICT-gebruik baseren we ons op eerdere analyses, waarbij gebruik 

is gebruik gemaakt van documentanalyse, interviews met leerkracht(en), lesobservaties 

en veldnotities (zie De Koster, Kuiper, Volman et al., 2010).  
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2.3 Analyse 

Op grond van de eerdere analyses wordt eerst kort beschreven welk ICT-gebruik door de 

twee scholen werd ontwikkeld (ontworpen en uitgevoerd) tijdens het Cumulusproject. 

Aan de hand van inhoudsanalyse van de eerste drie focusgroepinterviews wordt 

beschreven hoe het integratieproces gedurende het project verliep. Inhoudsanalyse van de 

eindinterviews leidt tot een beschrijving van hoe het ICT-gebruik is voortgezet na afloop 

van het project. Tot slot worden de uitspraken van de leerkrachten in alle 

focusgroepinterviews geanalyseerd, op zoek naar factoren die mogelijk een rol hebben 

gespeeld in het tot stand komen van de al dan niet duurzame integratie.  

In de analyse wordt gebruikgemaakt van de methode van constante vergelijking (Yin, 

2011), zowel binnen als tussen de scholen. Aangezien er over het analyseren van de mate 

van duurzame integratie ICT-gebruik nog weinig bekend is, wordt de eerste 

onderzoeksvraag beantwoord met behulp van een open analyse (‘grounded theory’, o.a. 

Yin, 2011). Voor het beantwoorden van de tweede hoofdvraag is aan de hand van 

richtinggevende begrippen (‘sensitizing concepts’, o.a. Bowen, 2006) in de uitspraken 

van de leerkrachten gezocht naar factoren in de integratie van het ICT-gebruik. Deze 

richtinggevende begrippen zijn de in de inleiding genoemde factoren: ICT-beleid van de 

school, ICT-infrastructuur, tijd die de leerkracht beschikbaar heeft, ondersteuning van de 

leerkracht en ICT-competenties en onderwijsvisie van de leerkracht. 

 

 
3. Resultaten 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de integratie van ICT op de als traditioneel aangemerkte 

school Prinses Amalia en op de als innovatief aangemerkte school de Bijenkorf. Per 

school typeren we aan de hand van de ontwikkelde leerarrangementen kort het ICT-

gebruik dat werd ontwikkeld tijdens het Cumulusproject, waarna we het proces 

beschrijven waarin het ontwikkelde ICT-gebruik een plaats kreeg in het onderwijs van 

deze school en de mate van duurzame integratie zoals deze blijkt uit de eindinterviews 

met de leerkrachten. Tot slot beschrijven we de factoren die hier een rol in hebben 

gespeeld.  
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3.1 ICT-integratie op de ‘traditionele’ school 

Basisschool Prinses Amalia is bij aanvang van het project een relatief jonge school. De 

school is aanvankelijk nog klein maar groeit hard. Het onderwijs is gebaseerd op het 

Dalton-principe en is sterk methodisch van karakter. Voor alle vakken worden methodes 

gebruikt die per vak bepalen welke inhoud wanneer wordt behandeld en op welke manier. 

ICT wordt op de Prinses Amalia vooral ingezet om leren leuker, aantrekkelijker te maken 

en om leerlingen in de basisdomeinen meer gedifferentieerd te kunnen laten oefenen. 

We beschrijven hierna achtereenvolgens de leerarrangementen die op de Prinses Amalia 

werden ontwikkeld tijdens het project, het proces van ICT-integratie, de bereikte mate 

van ICT-integratie en de omstandigheden die hierin een rol hebben gespeeld. 

 

3.1.1 De ICT-ondersteunde leerarrangementen op de ‘traditionele’ school  

De Prinses Amalia ontwierp relatief eenvoudige, overzichtelijke leerarrangementen met 

een of twee ICT-middelen per arrangement. ICT-gebruik in de leerarrangementen 

bestond uit het toepassen van software bij de door hen gebruikte methodes 

(leerarrangement 1 en 3), aanpassing van materiaal uit een methode ten behoeve van 

interactieve lessen met het digitale schoolbord (leerarrangement 2) en het verzamelen en 

verwerken van informatie door leerlingen met behulp van internet (leerarrangement 4). 

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de leerarrangementen verwijzen we naar de 

brochure ‘Eerst onderwijsvisie, dan techniek’ (De Koster, Kuiper, Volman et al., 2010). 

De leerarrangementen sloten op het eerste gezicht goed aan bij het onderwijs dat de 

leerkrachten gewend waren te geven. Het tweede leerarrangement vertoont meer 

kenmerken van leerlinggericht onderwijs dan gebruikelijk voor deze school, maar het 

gebruik van het digibord is wel ingebed in de gebruikelijke instructielessen. Ook het 

enigszins zelfstandige gebruik van internet door leerlingen in het vierde leerarrangement 

lijkt atypisch voor deze school, al blijft ook hier de ruimte die leerlingen krijgen voor 

eigen inbreng vrij beperkt.  

 

3.1.2 Het proces van ICT-integratie tijdens het project 
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Bij aanvang van het project staan er in de lokalen van de deelnemende groepen vier 

computers. Deze worden op dat moment door de leerlingen voornamelijk gebruikt voor 

oefenprogramma’s en het maken van werkstukken. De oefenprogramma’s sluiten echter 

niet goed aan bij de gebruikte methoden voor de basisdomeinen. Daarnaast geven de 

leerkrachten aan dat vier computers per klas te weinig is. Daarom worden er in het kader 

van het project onder andere acht laptops aangeschaft voor de midden- en bovenbouw. 

Deze krijgen al snel een vanzelfsprekende plek in het onderwijs. Aan het eind van het 

eerste projectjaar zeggen de leerkrachten bijvoorbeeld over het gebruik van de laptops: 

A2: Het is ook een logisch geheel geworden. Het werd heel snel iets logisch.  

 

In dit tweede interview geven de leerkrachten wederom aan dat het aantal (laptop en 

desktop) computers voldoende is. In het tweede projectjaar krijgt echter het zoeken en 

verwerken van informatie door leerlingen een extra impuls, in het kader van de methode 

Topondernemers (wereldoriëntatie, leerarrangement 4). Daarna hebben de leerkrachten 

juist behoefte aan meer computers voor de leerlingen, omdat het gebruik ervan zoveel 

intensiever is geworden. De vier vaste computers en de maximaal acht laptops die per 

klas beschikbaar zijn, zijn dan inmiddels niet meer toereikend. 

De leerkrachten geven aan tijdens het project vooral veel te hebben geleerd over het 

gebruik van het digibord. Verder hebben ze gezien hoe het digibord en de oefensoftware 

de leerlingen kan motiveren.  

ICT wordt aan het einde van het project als onmisbaar gezien, met name bij 

wereldoriëntatie. De leerkrachten verwachten ook dat de ontwikkeling van het ICT-

gebruik in hun school zal doorzetten: 

A4: Ik denk uiteindelijk dat het zelfs meer wordt. Ik bedoel je wordt er allemaal 

handig in. Dit jaar was eigenlijk voor iedereen het eerste jaar […] Vorig jaar had 

je ook je gewone bord nog. Maar dit jaar moest je wel zonder je gewone bord. 

[…] Dus ik denk dat het alleen maar uitgebreider wordt en vanzelfsprekender 

wordt dat er wat mee gedaan wordt. 

 

A1: Uiteindelijk heb je ook een database van informatie wat je gewoon in je pc 

hebt en wat nooit meer verdwijnt. Veel meer groepen gaan het krijgen. […] En je 
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krijgt ook heel veel methodes nu die alleen maar digitaal zijn. Nu zijn we nog heel 

erg van het scannen. Maar als je nu een nieuwe methode aanschaft is hij al 

digitaal.  

 

3.1.3 De bereikte mate van duurzame ICT-integratie  

 

Duurzaamheid van de leerarrangementen 

Het grootste deel van de leerarrangementen die tijdens het Cumulusproject op de Prinses 

Amalia werden ontwikkeld hebben een jaar na afloop van het project nog steeds een 

plaats in het onderwijs van deze school. De oefen- en toetssoftware van het eerste 

leerarrangement wordt niet meer gebruikt vanwege negatieve ervaringen met de software 

tijdens het project. Het digibord wordt wel nog veel gebruikt tijdens instructielessen, al 

maakt de leerkracht die het bijbehorende leerarrangement uitvoerde tijdens het project 

geen gebruik meer van de interactieve mogelijkheden van het bord (leerlingen oefeningen 

op het bord laten maken, verslepen van tekst en dergelijke): 

A1: Toen we Cumulus deden bereidde ik mijn lessen toch wat beter voor dan ik nu 

na een jaar doe, als ik eerlijk ben. […] Nu is het toch meer van je les scannen en 

op die manier doe je het wel digitaal maar echt de tips en trucs die ik toen deed 

dat is verwaterd. 

 

Ook de andere leerkrachten die bij het project betrokken waren, zijn dit interactieve 

gebruik van het digibord niet gaan toepassen in hun klassen. 

De software voor begrijpend lezen wordt nog volop gebruikt. De leerkrachten noemen als 

belangrijkste voordeel van de oefenprogramma’s dat ze goed aansluiten op de instructie 

in de methoden. Dit lijkt eraan bij te dragen dat de leerkrachten het ICT-gebruik ervaren 

als een logisch geheel. 

Ook het zoeken van informatie op internet, in het kader van de wereldoriëntatiemethode, 

heeft volgens de leerkrachten een belangrijke plaats in het onderwijs. Er wordt nog 

steeds, in navolging van het vierde leerarrangement, veel aandacht besteed aan het 

ontwikkelen van zoekvaardigheden van leerlingen. Dit gebeurt nu in alle 

bovenbouwgroepen. 
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ICT-gebruik in de school 

De laptops die werden aangeschaft voor het project werkten ruim twee jaar na aanschaf 

niet meer optimaal. De school heeft ze inmiddels voor een deel vervangen door tien vaste 

computerwerkplekken in de gang tussen de lokalen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt 

door de leerlingen. Net als bij aanvang van het project worden de computers door de 

leerlingen vooral gebruikt voor oefensoftware voor de basisdomeinen en voor het maken 

van opdrachten in het kader van wereldoriëntatie.  

Het aantal digiborden is naar aanleiding van de positieve ervaringen tijdens het project 

verder uitgebreid, zodat nu alle groepen in de midden- en bovenbouw een digibord in de 

klas hebben. Naast het projecteren van gescande oefeningen uit het werkschrift van de 

methodes wordt het bord ook gebruikt voor het vertonen van filmpjes en informatie bij 

instructielessen en voor presentaties van leerlingen. De leerkrachten merken op dat het 

hun bedoeling was om de andere leerkrachten te trainen in het interactief gebruik van het 

digibord, maar dat dit er niet van is gekomen.  

 

Plannen en ambities 

De leerkrachten van de traditionele school geven aan de ene kant aan dat de ontwikkeling 

van ICT-gebruik op hun school klaar is wat hen betreft, maar uiten aan de andere kant 

toch ook ambities die nog niet verwezenlijkt zijn. Met name het interactief gebruik van 

het digibord zouden ze graag verder hebben doorgezet, zowel in hun eigen groepen als in 

de rest van de school. Ook bijvoorbeeld van een nieuw aan te schaffen taalmethode 

zouden ze graag de bijbehorende software voor het digibord willen gebruiken. 

De leerkrachten concluderen verder dat de ICT-ontwikkeling na afloop van het project 

wel minder prioriteit heeft gekregen:  

A3: Dat ontwikkelt zich ook wel door, maar niet meer in zulke grote stappen als 

toen we met Cumulus bezig waren. Want dan pak je echt iets nieuws op en dan ga 

je dat uitwerken, dan moet je dat ook… dat ben je tenslotte aangegaan.  

 

Een van de leerkrachten merkt op dat het wellicht ook beter is om eerst het huidige ICT-

gebruik te optimaliseren. De leerkrachten die hun ICT-gebruik nog wel verder zouden 
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willen ontwikkelen, constateren bovendien dat zij in vergelijking met andere scholen al 

erg veel ICT gebruiken in hun onderwijs en dat de verdere ontwikkeling ook daardoor 

geen hoge prioriteit heeft.  

 

3.1.4 Factoren in de duurzame integratie van ICT-gebruik 

Uit de interviews met de leerkrachten van de Prinses Amalia komen verschillende 

factoren naar voren die een rol spelen in de bereikte mate van integratie van het door hen 

ontwikkelde ICT-gebruik. 

Tijd wordt door de leerkrachten verschillende malen genoemd als een beperkende factor. 

Zo geven zij aan dat het zelf ontwerpen van interactieve lessen met het bord erg 

tijdrovend is. Zo lang dit bovenop de gewone lesvoorbereiding komt, ervaren ze dit als 

onhaalbaar. Daarnaast ervaren ze het als tijdverspilling om zelf lessen te ontwerpen, 

aangezien er bij lesmethodes steeds vaker ook interactieve lessen voor het digibord 

worden aangeboden: 

A3: En dat is wat we zeggen: we zouden nu best wel verder willen, maar ja, dan 

zijn er ook nog 100 andere dingen … 

 

A3: Ja, je gaat dus niet verder echt. Dat is dus eigenlijk de conclusie. Doordat je 

zo opgeslokt wordt door alle andere dingen die je moet binnen zo’n jaar. Je gaat 

dus niet… je wordt niet echt gedwongen om verder te gaan. 

 

Ook het feit dat het doorgeven van hun ervaringen met de interactieve digibordlessen aan 

de rest van het team niet is gelukt, wijten zij deels aan tijdgebrek: 

A1: Wat wij dit jaar bijvoorbeeld wilden, voor iedere groep een aantal lessen 

bedenken, echt met de software, en collega’s ook leren om daar lessen mee te 

maken. Maar gewoon binnen een jaar niet aan toe gekomen vanwege tijd. Dat is 

wel echt jammer. Maar ja. 

 

De inzet van oefensoftware levert de leerkrachten aan de andere kant juist tijdwinst op. 

Ook sluit de software goed aan bij de methodes die de school gebruikt. Deze beide 



10/24/2011 
 

Cumulus ICT-integratie, najaar 2011 
De Koster, Kuiper & Volman 

14

factoren dragen bij aan de motivatie van de leerkrachten om met het gebruik van de 

software door te gaan.  

De leerkrachten zouden nog best wat ‘vernieuwender’ ICT willen inzetten in hun lessen, 

maar voelen zich hierin beperkt. Als oorzaak hiervan wijzen ze naast tijdgebrek ook naar 

het gebrek aan draagvlak binnen de school. Hun enthousiasme voor het door hen 

ontwikkelde ICT-gebruik heeft tot dan toe weinig navolging gevonden bij de rest van het 

team. Ook het feit dat het uitbreiden van het interactief gebruik van het digibord in de rest 

van de school niet van de grond is gekomen, wijten de leerkrachten deels aan hun eigen 

volle programma en deels aan het gebrek aan animo hiervoor bij hun collega’s, zoals 

blijkt uit de volgende uitspraken: 

A1: Er is ook niemand anders die naar ons toekomt en zegt van hoe werkt dat 

bord nou, leg me dat nou eens een keer uit. Het moet wel allemaal van ons komen.  

 

A1: Dan krijg je weer leuke websites en leuke ideeën, kom je enthousiast terug, 

wil je dat delen… nou dat zijn momenten die belangrijk zijn als ICT-er. Maar ik 

heb hier nooit het gevoel gehad als ik dat met anderen of zo deelde dat ze dan ook 

dachten van: jee, leuk. Ja, één of twee. 

 

Wat in dit opzicht opvalt is dat er in beide jaren van het project steeds slechts twee 

leerkrachten direct bij het project betrokken waren. De rest van het team werd zo nu en 

dan op de hoogte gehouden van de voortgang van het project, maar was niet actief 

betrokken bij het ontwerpen en uitvoeren van de leerarrangementen. De 

onderwijsontwikkeling waarvoor het project bedoeld was werd daardoor alleen door de 

direct betrokken leerkrachten gedragen.  

Ook ICT-vaardigheid en affiniteit met ICT worden als factoren genoemd waardoor niet al 

het ontwikkelde ICT-gebruik is voortgezet. Voor leerkracht A2 was het vooral het gebrek 

aan affiniteit met ICT waardoor hij niet met de interactieve lessen met het digibord aan 

de slag ging. Leerkracht A3 miste de vaardigheden hiervoor en wederom de tijd om zich 

deze eigen te maken. 

Wat de rol van het ICT-beleid van de school is geweest in het al dan niet geïntegreerd 

raken van het ICT-gebruik wordt uit de interviews niet duidelijk. Wel duidt het feit dat de 
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directie ervoor heeft gekozen om extra digiborden aan te schaffen en de verouderde 

laptops te vervangen door nieuwe (vaste) computers erop dat ICT-gebruik een van de 

prioriteiten is gebleven. Tegelijkertijd betwijfelen de leerkrachten of er ook financiële 

middelen beschikbaar zullen worden gesteld voor het aanschaffen van software voor het 

digibord bij de nieuwe taalmethode, zoals ze zelf graag zouden willen. 

 

3.1.5 Conclusie: duurzame integratie op de ‘traditionele’ school 

Uit de interviews met de leerkrachten op de Prinses Amalia komt het beeld naar voren 

van een gedeeltelijk geslaagde integratie van ICT-gebruik. Enerzijds vindt een groot deel 

van het ICT-gebruik uit de leerarrangementen van het project nog steeds plaats in de 

klassen die meededen aan het project, anderzijds lijkt het ICT-gebruik maar beperkt 

geïntegreerd in de rest van de school. Er is weliswaar geïnvesteerd in de infrastructuur 

(digiborden, computers), maar de voortzetting en verdere ontwikkeling van het tijdens het 

project ontwikkelde ICT-gebruik lijkt weinig prioriteit te hebben buiten de deelnemende 

klassen.  

Wat verder opvalt is dat een van de leerarrangementen helemaal niet meer wordt 

toegepast, te weten het interactieve gebruik van het digibord. Hoewel de leerkrachten dit 

met name wijten aan tijdgebrek en gebrek aan animo bij de rest van het team, zou dit ook 

kunnen betekenen dat deze vorm van ICT-gebruik toch minder goed paste bij het 

onderwijsconcept van de school. Wat wel duurzaam geïntegreerd is geraakt, zijn het 

gebruik van de methodegebonden oefensoftware en de informatiezoek- en 

verwerkingsopdrachten bij de methode voor wereldoriëntatie. Dit laatste is opvallend 

omdat dit een vorm van ICT-gebruik is die doorgaans niet met ‘traditionele’ scholen 

wordt geassocieerd. 

Van de bekende factoren wordt vooral de voor het ICT-gebruik beschikbare tijd genoemd 

door de leerkrachten. De leerkrachten hebben te weinig tijd voor het zelf maken van 

interactieve lessen met het digibord, voor het zich eigen maken van de benodigde 

vaardigheden en voor het verspreiden van hun ervaringen met deze lessen in de rest van 

de school. Andersom ervaren ze bij de rest van het team ook een gebrek aan 

enthousiasme voor het verder ontwikkelen van het ICT-gebruik.  
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Aan beschikbare ICT-middelen lijkt het de school tijdens het project niet te hebben 

ontbroken, en ook nadien heeft de school zelf geïnvesteerd in nieuwe apparatuur. De 

leerkrachten betwijfelen echter of zij in de toekomst ook de software zullen krijgen waar 

ze mee zouden willen werken.  

 

3.2 ICT-integratie op de ’innovatieve’ school 

Basisschool de Bijenkorf is een heel nieuwe school. Het project start in het eerste 

schooljaar dat deze school open is. Ook deze school is nog in snel tempo aan het groeien. 

Halverwege het eerste jaar van het project verhuist de school naar een nieuw gebouw. 

Het concept van de school is onder meer gebaseerd op het principe van meervoudige 

intelligenties van leerlingen (Gardner, 1999) en het gebruik van de kernconcepten van 

KPC-groep. De wereldoriënterende vakken en deels ook de basisvakken worden zo veel 

mogelijk geïntegreerd behandeld. Leervragen van de leerlingen staan hierbij centraal. Er 

wordt weinig gebruikgemaakt van methodes. Van ICT verwacht men op de Bijenkorf 

vooral dat het betekenisvol leren van leerlingen mogelijk maakt, doordat het leerlingen in 

staat stelt gebruik te maken van verschillende intelligenties en om zelf antwoorden te 

zoeken op hun eigen leervragen. 

 

3.2.1 De ICT-ondersteunde leerarrangementen op de innovatieve school 

De Bijenkorf ontwikkelde vrij complexe ICT-ondersteunde leerarrangementen met een 

veelheid aan ICT-middelen en ICT-ondersteunde activiteiten. In drie van de vier 

leerarrangementen speelde zelfgemaakt digitaal beeldmateriaal een belangrijke rol. 

Leerlingen maakten zelf foto’s en filmpjes, die met de klas werden besproken 

(leerarrangement 1 en 2) of die werden verwerkt tot lesmateriaal (leerarrangement 4). 

Daarnaast leidde de ambitie van de school om een elektronische leeromgeving (ELO) in 

te voeren tot de opzet van een database met tafeloefeningen (leerarrangement 3). In deze 

database konden leerlingen een oefening uitzoeken en een uitleg van de oefening lezen. 

Ook werd er van een van de oefeningen een uitlegfilmpje gemaakt en aan de database 

toegevoegd. Deze database zou te zijner tijd een plaats krijgen in de ELO. Voor een meer 

uitgebreide beschrijving van de leerarrangementen verwijzen we naar de brochure ‘Eerst 

onderwijsvisie, dan techniek’ (De Koster, Kuiper, Volman et al., 2010). 
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3.2.2 Het proces van ICT-integratie tijdens het project 

Geïntegreerd gebruik van ICT was vanaf de oprichting van de school al een belangrijk 

doel. Bij aanvang van het project stonden er in iedere groep vier laptops en was er al een 

aantal digiborden aanwezig. Een deel van de leerkrachten had ook al veel affiniteit met 

ICT. Tijdens het Cumulusproject is het hele team betrokken bij het ontwerpen van de 

leerarrangementen. Buiten de vaste overlegmomenten wordt ‘in de wandelgangen’ met 

elkaar de voortgang van het project besproken.  

 

De implementatie van de leerarrangementen in het eerste jaar van het project kostte, 

mede door de complexiteit ervan, meer tijd dan op de traditionele school. Doordat hier bij 

de daaropvolgende leerarrangementen rekening mee werd gehouden verliep de 

implementatie in het tweede jaar voorspoediger. 

In de loop van het project wordt het ICT-gebruik verder geïntensiveerd. Aan het eind van 

het eerste projectjaar geven de leerkrachten aan dat ICT voor hen inmiddels ‘gewoon een 

van de materialen’ is. Bij het voorbereiden van het wereldoriëntatieonderwijs, dat in 

blokken van zes weken wordt gegeven en waarbij wordt uitgegaan van de kernconcepten 

van het KPC, wordt ICT dan inmiddels ook direct meegenomen bij het ontwerpen van 

activiteiten voor die periode. Een van de leerkrachten zegt hierover in het tweede 

interview:  

B1: ‘Voorheen gingen we achteraf verzinnen van hoe kunnen we nou ICT 

gebruiken terwijl we alle werkvormen en zo al hadden bedacht. Ja, nu bedenken 

we dat van tevoren.’  

 

Deze leerkracht vertelt ook hoe haar eigen ICT-competentie is gegroeid in dit eerste 

projectjaar:  

B1: ‘Op zich wist ik wel alles te gebruiken. […] Alleen hoe zet je dat 

onderwijskundig in. […] Daar heb ik nu een hoop beelden bij, een hoop ervaring 

in.’  
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Ze noemt als voorbeeld het gebruik van video, waarvan ze nu goed weet hoe ze het kan 

inzetten en bij welke werkvormen dit past.  

 

Ook voor de leerlingen lijkt het gebruik van ICT al heel vanzelfsprekend als leermiddel. 

Een voorbeeld hiervan dat in de verschillende interviews wordt genoemd is het gebruik 

van de digitale camera’s, onder andere voor het opnemen van interviews. De leerkrachten 

geven vanaf het begin van het project veel ruimte aan initiatieven van leerlingen in het 

gebruik van ICT. 

Het digibord – prominent aanwezig in het ontwerp van leerarrangementen 1 en 2 – heeft 

eveneens een wezenlijke rol in een groot deel van het onderwijs. Het wordt onder andere 

gebruikt voor presentaties van de leerlingen, instructies, het vertonen van filmpjes – 

bijvoorbeeld als ondersteuning van de instructie – en het maken van mindmaps bij het 

inleiden van een nieuw kernconcept. Al in het tweede interview geeft een leerkracht aan 

dat ze het digibord niet meer zou kunnen missen. Ook de andere leerkracht in dit 

interview vindt het digibord ‘ideaal’. Wat opvalt, is dat in het derde interview, aan het 

einde van het tweede projectjaar, het digibord minder wordt genoemd. De leerkracht van 

groep 3/4 heeft dit jaar zelfs geen digibord in haar klaslokaal gehad en zegt het ook niet 

echt te hebben gemist. De keren dat ze het nodig had, kon ze het digibord in een van de 

andere klassen gebruiken. De leerkracht van groep 7/8 zegt in dit interview over het 

digibord:  

B2: ‘Dat is voor mij ook niet het eerste wat ik zou missen als dat niet mogelijk 

was. Ik vind het wel super handig, ik zie ook echt wel de meerwaarde ervan, maar 

ik vind de laptops eigenlijk nog veel belangrijker dan een Activboard.’ 

 

De laptops worden gedurende het hele project veel gebruikt door de leerlingen, zowel in 

als buiten de leerarrangementen. Bij aanvang van het project waren er voor iedere klas 

vier laptops beschikbaar. In de loop van het eerste projectjaar groeide dit aantal naar acht 

per klas. De laptops worden door de leerlingen gebruikt voor oefensoftware, het zoeken 

en verwerken van informatie van het internet en het bewerken van zelfgemaakt 

beeldmateriaal. Vanaf groep 3/4 schrijven leerlingen ook stukjes voor de weblog van de 

groep en de digitale nieuwsbrief van de school. 
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3.2.3 De bereikte mate van duurzame ICT-integratie na afloop van het project 

 

Duurzaamheid van de leerarrangementen 

Net als de ‘traditionele’ school is de innovatieve school na afloop van het project met drie 

van de vier leerarrangementen doorgegaan. Het maken van filmpjes door leerlingen 

(leerarrangement 1 en 2) heeft in groep 5/6 onder andere een vervolg gekregen in het 

filmen van de uitleg van een spel, vergelijkbaar met wat er voor een van de oefeningen in 

de database was gedaan (leerarrangement 3). In groep 8 maakten de leerlingen videoclips 

in het kader van een popconcert dat zij gaven bij hun afscheid van de school. Hierbij 

maakten leerlingen ook een website van hun popgroep en maakten ze op de computer 

uitnodigingen voor de ouders. Ook het maken van foto’s ten behoeve van de 

begripsvorming rond het rekenen met de tafels in groep 4 (leerarrangement 4) vindt nog 

steeds plaats. Alleen de database met tafeloefeningen wordt weinig meer gebruikt, onder 

meer doordat de oefeningen niet allemaal overeenstemmen met het doel, het 

automatiseren van het rekenen met de tafels. 

 

ICT-gebruik in de school 

De leerkrachten spreken nog steeds met veel enthousiasme over het door hen (verder) 

ontwikkelde ICT-gebruik, dat alomtegenwoordig lijkt in de school. Alle groepen hebben 

in meer of mindere mate meegedaan aan de leerarrangementen. De drie leerkrachten die 

aan het laatste interview meedoen zien zichzelf weliswaar als de meest ICT-gerichte –

competente leerkrachten van de school, maar hebben er vertrouwen in dat de andere 

leerkrachten zich op ICT-gebied ook verder blijven ontwikkelen. Verder doet de school 

aan verschillende op ICT gerichte pilots mee. Het gebruik van de laptops is een jaar na 

afloop van het project nog onverminderd en ziet er nog hetzelfde uit als tijdens het 

project. ‘Op een hele dag zijn de laptops geen kwartier onbemand’, aldus de leerkracht 

van groep 3/4 in het derde interview. In het kader van een nieuw ICT-project wordt in 

een van de groepen nu ook geëxperimenteerd met één laptop per leerling. Het is echter de 

vraag of het technisch haalbaar is om dit in alle groepen toe te passen. De leerkrachten 

zijn er ook nog niet over uit of dit het onderwijs per se ten goede zou komen. 
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Het gebruik van het digibord lijkt een minder belangrijke plaats te zijn gaan innemen, 

zoals blijkt in § 3.2.2. 

 

Plannen en ambities 

De leerkrachten geven in het eindinterview aan dat ze nog ‘veel meer’ zouden willen 

doen met ICT. Echter vooral doordat de ELO nog niet is gerealiseerd, kunnen ze nog niet 

al hun ambities verwezenlijken. Zo zouden ze leerlingen meer gelegenheid willen geven 

om thuis verder te werken aan hun presentaties en thuis te oefenen. Het opzetten van de 

ELO die dit mogelijk zou maken kost veel tijd, maar de leerkrachten gaan er 

onverminderd vanuit dat de ELO er uiteindelijk zal komen. Op de vraag wat de 

leerkrachten met een verdere uitbreiding van het ICT-gebruik denken te kunnen bereiken, 

antwoordt de leerkracht van groep 5/6 in het eindinterview: 

B5: Verdieping. Dat kinderen nog zelfstandiger dingen aan kunnen pakken. Dat je 

als leerkracht nog meer bij het digibord vandaan komt, om het zo maar te zeggen. 

En meer gaat coachen denk ik.  

 

3.2.4 Factoren in de duurzame integratie van ICT-gebruik  

Het enthousiasme van de leerkrachten lijkt een van de belangrijkste factoren die de 

integratie van het ICT-gebruik heeft bevorderd. Alle vijf leerkrachten die aan de 

interviews deelnamen staan positief tegenover ICT-gebruik en zijn gemotiveerd om 

hiervoor obstakels te overwinnen. De verhuizing van de school tijdens het eerste jaar van 

het project leverde allerlei technische problemen op en ook het gebruik van de digitale 

camera’s verliep aanvankelijk niet probleemloos. Dit heeft de leerkrachten er niet van 

weerhouden om door te gaan, ook nadat het project stopte en de daarbij horende 

begeleiding wegviel. 

Daarnaast heeft het ICT-gebruik dat in de klassen van deze leerkrachten werd 

ontwikkeld, duidelijk een plaats in de hele school. Ook in de informele communicatie 

binnen het team komt het ICT-gebruik regelmatig aan de orde. Deze leerkrachten staan er 

niet alleen voor in de ontwikkeling van hun ICT-gebruik en ook dat zal de integratie van 

de door hen ontwikkelde leerarrangementen hebben bevorderd.  
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Ook het onderwijsconcept van de school lijkt een belangrijke rol te spelen in de integratie 

van het door de leerkrachten ontwikkelde ICT-gebruik. Door het gebruik van 

kernconcepten wordt het wereldoriëntatieonderwijs steeds weer opnieuw ontworpen door 

de leerkrachten en doordat zij het ICT-gebruik zijn gaan meenemen in het ontwerpen van 

de kernconceptperiodes, wordt het ICT-gebruik een logisch onderdeel van hun 

wereldoriëntatieonderwijs. 

De enige beperkende factor die de leerkrachten zelf noemen is de techniek en daaraan 

gerelateerd de factor tijd, bijvoorbeeld in het geval van de ELO. Het kost veel tijd om 

deze te realiseren en dit betekent dat zij een aantal ambities nog niet kunnen 

verwezenlijken. ‘De techniek houdt ons gewoon tegen’, aldus een leerkracht. Verder 

groeit de school hard en gaat het aantal middelen, zoals laptops, hier niet gelijk mee op. 

Dit wordt overigens slechts als vertragende factor genoemd, en dus niet als reden om 

eerder gemaakte plannen niet te gaan uitvoeren. 

 

3.2.5 Conclusie: duurzame integratie op de ‘innovatieve’ school 

De interviews met de leerkrachten op de Bijenkorf schetsen een beeld van duurzaam 

geïntegreerd ICT-gebruik, zowel in de deelnemende klassen als in de rest van de school. 

Ook hier is er slechts één leerarrangement dat weinig meer wordt gebruikt, namelijk de 

database met tafeloefeningen. De leerkrachten hebben echter de ambitie om dit na de 

opzet van een ELO nieuw leven in te blazen.  

Integratie van ICT lijkt op deze school vooral te worden bevorderd door het 

enthousiasme van de leerkrachten, het draagvlak binnen de school als geheel en het feit 

dat het onderwijsconcept van de school voldoende ruimte biedt voor het door de 

leerkrachten ontwikkelde ICT-gebruik. Deze factoren lijken de ICT-integratie op deze 

school te ‘beschermen’ tegen de beperkende factoren techniek en tijd. Daardoor zijn de 

leerkrachten ondanks enige tegenslagen en obstakels doorgegaan met het door hen 

ontwikkelde ICT-gebruik en hebben ze hierin ook na afloop van het project nog nieuwe 

stappen gezet. Ook met het oog op de toekomst tonen de leerkrachten zich vol 

vertrouwen dat zij hun ICT-ambities verder waar zullen kunnen maken. 

 

4. Conclusie 
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In deze studie onderzochten we hoe ICT-gebruik geïntegreerd raakte in de schoolpraktijk 

van zogenoemde traditionele en innovatieve scholen die deelnamen aan het 

Cumulusproject, een project waarin scholen hun ICT-gebruik ‘conceptgeleid’ 

intensiveerden.  

In de studie staan de twee scholen centraal waar we een jaar na het project een aantal 

leerkrachten opnieuw interviewden om in beeld te krijgen in hoeverre het tijdens het 

project ontwikkelde ICT-gebruik een vaste plaats had gekregen in hun onderwijs en 

welke factoren hierin een rol hebben gespeeld.  

 

Mate van duurzame integratie 

Op de ‘traditionele’, leerkrachtgestuurde school Prinses Amalia werd tijdens het project 

relatief eenvoudig te implementeren ICT-gebruik ontwikkeld dat nauw aansloot bij de 

door de school gebruikte methodes. Op de ‘vernieuwende’, meer leerlinggestuurde school 

de Bijenkorf werden leerarrangementen ontwikkeld met meer complex ICT-gebruik 

waarin de nadruk lag op het maken en gebruiken van beeldmateriaal ter ondersteuning 

van leeractiviteiten.  

In beide scholen lijkt het door de leerkrachten ontwikkelde ICT-gebruik grotendeels 

duurzaam te zijn ingebed in het onderwijs in hun eigen klas. In beide gevallen werden 

drie van de vier leerarrangementen voortgezet. Dat het door de scholen ontwikkelde ICT-

gebruik een vanzelfsprekend onderdeel is geworden van hun onderwijs blijkt verder 

onder meer uit uitspraken van leerkrachten over de onmisbaarheid van de ICT-middelen. 

Op beide scholen staat het leerarrangement dat niet werd voortgezet ‘in de ijskast’. Een 

verschil op dit punt is wel dat de leerkrachten op de Prinses Amalia betwijfelen of ze de 

kans zullen krijgen om dit alsnog op te pakken, terwijl de leerkrachten op de Bijenkorf 

daar alle vertrouwen in hebben.  

Een ander opvallend verschil tussen de scholen is dat het door de leerkrachten 

ontwikkelde ICT-gebruik op de Bijenkorf een vaste plaats in de gehele school heeft 

gekregen, terwijl dit op de Prinses Amalia niet het geval is. Op de Prinses Amalia werd 

weliswaar geïnvesteerd in nieuwe vaste computers, ter vervanging van de voor het 

project aangeschafte laptops en in uitbreiding van het aantal digiborden, die de 
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krijtborden in midden- en bovenbouw inmiddels hebben vervangen. Anderzijds hebben 

de leerkrachten hun ervaringen met de middelen, met name het digibord, niet kunnen 

verspreiden in de school. Op de Bijenkorf was de ontwikkeling van het ICT-gebruik 

zowel tijdens als na het project een gezamenlijke aangelegenheid van het hele team.  

Verder valt in een vergelijking tussen de scholen op dat de leerkrachten op de Prinses 

Amalia weliswaar het tijdens het project ontwikkelde ICT-gebruik voor een groot deel 

hebben voortgezet, maar dit niet verder hebben ontwikkeld. De ambities die ze uiten met 

betrekking tot de verdere ontwikkeling van hun ICT-inzet hebben meer betrekking op het 

verder optimaliseren van wat ze al doen dan op het verder ontwikkelen van nieuwe 

aspecten van dit ICT-gebruik. Op de Bijenkorf daarentegen zijn de leerkrachten nog 

volop bezig met het verder ontwikkelen van onder meer de nog op te zetten ELO en het 

onderzoeken van andere nieuwe mogelijkheden om hun onderwijs nog meer te 

ondersteunen met ICT. 

 

Factoren in de bereikte duurzame integratie 

De genoemde verschillen tussen de scholen in de mate van duurzame integratie van het 

door hen ontwikkelde ICT-gebruik kunnen door een aantal factoren worden verklaard, 

waarvan er een deel reeds bekend was uit de literatuur. 

Zo heeft op de Prinses Amalia een goede ICT-infrastructuur en de aansluiting bij de 

gebruikte methodes geleid tot goede integratie van het ICT-gebruik in drie van de vier 

leerarrangementen. Daar tegenover staat dat de leerkrachten tijdgebrek en een gebrek aan 

prioriteit in de rest van de school ervaren als een obstakel in de duurzame integratie van 

het vierde leerarrangement, het interactief gebruik van het digibord.  

Op de Bijenkorf lijken vooral het enthousiasme van de betreffende leerkrachten en het 

brede draagvlak voor de ontwikkeling van ICT-gebruik in de hele school te hebben 

bijgedragen aan de duurzame integratie van eveneens drie van de vier leerarrangementen. 

Deze factoren wegen blijkbaar op tegen de beperkende factoren tijd en technische 

mogelijkheden. 

Het verschil in draagvlak dat de leerkrachten ervaren binnen hun school kan voor een 

deel worden verklaard door het feit dat op de Prinses Amalia in beide jaren van het 

project maximaal twee leerkrachten direct bij het project betrokken waren. Op de 
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Bijenkorf is er juist voor gekozen om het hele team bij het project te betrekken en mee te 

laten denken. Dit lijkt er bij de Prinses Amalia toe te hebben geleid dat het draagvlak bij 

de rest van het team voor de integratie van het ontwikkelde ICT-gebruik beperkt bleef, 

terwijl dit op de Bijenkorf juist groot was.  

Omdat in deze studie slechts twee scholen met elkaar werden vergeleken is op grond van 

deze analyse is niet te concluderen in hoeverre deze factoren samenhangen met het 

onderwijsconcept van de school. 

 

Naast deze reeds bekende factoren vinden we ook een tweetal factoren die wel duidelijk 

verband houden met het onderwijsconcept van de scholen. 

In de eerste plaats zien we dat de Bijenkorf bij aanvang van het project pas een jaar 

bestond en dat de ICT-ontwikkeling tijdens dit project daardoor integraal kon worden 

meegenomen in de school- en onderwijsontwikkeling. Het onderwijsconcept van de 

Prinses Amalia daarentegen was al meer uitgekristalliseerd en bood daardoor minder 

ruimte voor inpassing van nieuw ICT-gebruik. Dit leidde, in combinatie met de keuze om 

het project in de school te beperken tot steeds twee leerkrachten, tot 

onderwijsontwikkeling die zich niet schoolbreed doorzette. Hieruit leiden we af dat een 

nieuw onderwijsconcept mogelijk meer gelegenheid geeft om ICT schoolbreed te 

integreren. Aangezien het onderwijsconcept van vernieuwende scholen vaak nog (en 

mogelijk blijvend) in ontwikkeling is, zou dit aangeven dat deze scholen op dit punt een 

voorsprong hebben wat betreft ICT-integratie. 

In de tweede plaats blijkt ook het sterk door methodes bepaalde onderwijs op de Prinses 

Amalia leerkrachten weinig ruimte te bieden om zelf onderwijs te ontwerpen, zoals onder 

meer de door de leerkrachten bedachte interactieve lessen met het digibord vereisen. De 

leerkrachten ervaren het zelf ontwerpen van lesactiviteiten als een te grote 

tijdsinvestering bovenop de rest van hun taken. Op de Bijenkorf daarentegen berust het 

schoolconcept juist op onderwijs dat voor een groot deel door de leerkrachten zelf wordt 

ontworpen. Hiervoor wordt tijd ingepland en de leerkrachten doen dit gedeeltelijk ook 

samen. Hieruit concluderen we dat een onderwijsconcept dat ruimte biedt voor het 

ontwerpen van onderwijs door de leerkrachten de integratie van ICT-gebruik faciliteert, 

wanneer het gaat om ICT-gebruik dat aanpassing of ontwerp van lesmateriaal vraagt. 
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Concluderend 

Het duurzaam integreren van ICT in de onderwijspraktijk – dat wil zeggen ICT-gebruik 

dat past bij het schoolconcept – lijkt op een ‘traditionele’ school niet per se moeilijker of 

makkelijker dan op een ‘vernieuwende’ school. Op beide scholen werd het grootste deel 

van het tijdens het project ontwikkelde ICT-gebruik voortgezet. Wel is opvallend dat de 

ICT-integratie op de ‘traditionele’ school niet schoolbreed is doorgezet en dat het ICT-

gebruik uit het project niet verder is ontwikkeld.  

Niet alle factoren die de schoolbrede en progressieve integratie op de Prinses Amalia 

lijken te belemmeren, zijn per definitie een gevolg van het onderwijsconcept van deze 

school. Op grond van een dergelijke case-studie met slechts één school per 

onderwijsconcept zijn althans geen uitspraken te doen over een mogelijk verband tussen 

deze factoren en het onderwijsconcept. Het strekt zeker tot aanbeveling dit in een 

grootschaliger studie nader te onderzoeken. 

De twee factoren die in deze studie naar voren komen die wel duidelijk verband houden 

met het schoolconcept geven de volgende aanknopingspunten. Het integreren van de 

ontwikkeling van conceptspecifiek ICT-gebruik (conceptgeleide ICT-ontwikkeling) in de 

ontwikkeling van het onderwijs van de school als geheel (schoolbrede 

onderwijsontwikkeling) lijkt bevorderlijk voor de mate waarin het ICT-gebruik 

geïntegreerd raakt in de hele school. Daarnaast lijkt een onderwijsconcept dat ruimte 

biedt voor het ontwerpen van onderwijs door de leerkrachten de integratie van een 

bepaald type ICT-gebruik te faciliteren. Het is de vraag in hoeverre in een school waarin 

methodes grotendeels het onderwijs bepalen, voldoende ruimte bestaat voor ICT-gebruik 

dat van leerkrachten vraagt dat zij zelf lesactiviteiten ontwerpen. 

De conclusie, tot slot, dat het ICT-gebruik dat de vernieuwende school ontwikkelde 

breder en meer progressief geïntegreerd raakte, lijkt te bevestigen dat optimale ICT-

integratie samengaat met ICT-gebruik dat een meer leerlinggerichte vorm van onderwijs 

ondersteunt. Dit geldt echter niet voor de mate van duurzame integratie, die op 

klassenniveau wel in gelijke mate werd bereikt op beide scholen. Dit maakt zichtbaar dat 

er aan integratie van ICT verschillende aspecten te onderkennen zijn en pleit ervoor om 

bij het beoordelen van ICT-integratie deze verschillende aspecten te betrekken. Op ieder 
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aspect kan immers een andere mate van integratie zijn bereikt. Nader onderzoek naar het 

mogelijke verband tussen deze verschillende aspecten en het onderwijsconcept van een 

school kan ons vervolgens nog meer inzicht geven in het complexe proces van ICT-

integratie. 
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