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	 Voorwoord

Dit is de zevenentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks Ict in het onderwijs.

Deze publicatie gaat over een complex en weerbarstig  vraagstuk in het onderwijs: het verbeteren van 

onderwijskwaliteit door innovatie. Enerzijds is het een gegeven dat onderwijsinstellingen zelf bepalen hoe ze 

onderwijs geven en welke middelen ze daarbij inzetten. Anderzijds zijn scholen vaak onvoldoende toegerust om 

de schoolorganisatie zo in te richten, dat nieuwe werkvormen die bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs, 

zoals met ict, succesvol ingevoerd kunnen worden. Om scholen over die drempel heen te krijgen, zijn er diverse 

stimuleringsregelingen in het leven geroepen. 

De effectiviteit van dergelijke regelingen blijkt dikwijls beperkt, of is kleiner dan beoogd. Echt duurzame 

vernieuwing die resulteert in structurele verandering blijft heel vaak uit. 

In deze publicatie maakt Irma van der Neut (IVA Beleidsonderzoek en advies, Universiteit van Tilburg) een grondige 

analyse van deze problematiek. Ze baseert zich hierbij op evaluaties van meer dan tien stimuleringsregelingen die 

in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Een belangrijke conclusie is dat een stimuleringsregeling afgestemd dient 

te zijn op een onderwijskundige noodzaak binnen de instelling. Regelingen die zich beperken tot het verstrekken 

van financiële middelen zijn weinig kansrijk voor het bereiken van duurzame onderwijsvernieuwing. Ook andere 

ondersteuning zoals begeleiding en kennisuitwisseling is dermate belangrijk dat het de vraag oproept hoe 

vrijblijvend dit mag zijn.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Alfons ten Brummelhuis

Hoofd Onderzoek Kennisnet
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Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het 

middelbaar beroepsonderwijs zijn al jaren bezig met 

onderwijsverbetering en –vernieuwing. Het accent 

verschilt per sector:

 ■ In het primair onderwijs gaat het vooral 

om talentontwikkeling, leerlingenzorg, en 

opbrengstgericht onderwijs (PO-Raad, 2010).

 ■ In het voortgezet onderwijs werken scholen aan 

de vernieuwing van didactiek en besteden zij 

meer aandacht aan science en techniek, adaptief 

onderwijs, talentontwikkeling en taal en rekenen  

(VO-Raad, 2008; www.vo-raad.nl).

 ■ In het middelbaar beroepsonderwijs maken 

alle scholen de omslag naar flexibel en 

competentiegericht onderwijs en is de verbetering 

van het taal- en rekenonderwijs een belangrijk 

aandachtspunt (mboraad.nl).

Daarnaast zijn scholen in de drie sectoren al circa 

dertig jaar bezig met de invoering van ict in hun 

onderwijs. 

De heersende gedachte is dat onderwijsvernieuwing 

zoveel mogelijk vorm moet krijgen vanuit scholen en 

onderwijsprofessionals. De afgelopen jaren hebben 

scholen steeds meer autonomie gekregen om hun eigen 

(onderwijskundig) beleid vorm te geven. Daarnaast wil 

de overheid de positie van de onderwijsprofessionals 

op de scholen versterken. De leraar moet meer 

verantwoordelijkheid krijgen voor het ontwerp 

en de uitvoering van het onderwijs en moet meer 

zeggenschap krijgen over het onderwijskundig beleid 

van de school (Commissie Leraren, 2007; Ministerie van 

OCW, 2007).

Tegelijkertijd wil de overheid deze ontwikkelingen 

van buitenaf extra stimuleren, zo ook de onderwijs-

vernieuwing met ict. De afgelopen jaren zijn er 

dan ook veel stimuleringsmaatregelen geweest die 

onderwijsvernieuwing met ict in gang moesten zetten. 

Deze hadden allerlei vormen, zoals een tijdelijke 

aanvulling op reguliere financiering, subsidies 

en geld voor projecten en experimenten. Partijen 

die dergelijke stimuleringsregelingen ontwerpen 

en uitzetten zijn onder andere het ministerie van 

OCW, Kennisnet, M&ICT, Agentschap NL (voorheen 

Senter Novem) (bijvoorbeeld Onderwijsbewijs en 

InnovatieImpuls) en de sectorraden (bijvoorbeeld 

Durven Delen Doen van de VO-Raad).

Hoewel deze partijen van goede wil zijn, laten 

verschillende evaluaties van dit type regelingen zien 

dat de stimuleringsregelingen lang niet altijd het 

beoogde effect hebben:

 ■ De regeling leidt tot ongewenst strategisch gedrag 

van scholen.

 ■ Beoogde veranderingen raken niet of onvoldoende 

ingebed in de scholen.

 ■ De regeling draagt onvoldoende bij aan de realisatie 

van onderwijskundige doelen van scholen.

 ■ Resultaten worden onvoldoende benut op (niet-)

deelnemende scholen (vgl. MBO Raad, 2008; Van der 

Neut, e.a., 2009).
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Deze problematiek geldt voor alle typen 

stimuleringsregelingen op het gebied van 

onderwijsvernieuwing. Deze bijdrage richt zich op 

stimuleringsregelingen voor onderwijsvernieuwing  

met ict (zie bijlage achterin).

Het is belangrijk dat we lessen gaan trekken uit deze 

conclusies en inzichten. Daarom staat in dit boekje de 

volgende vraag centraal:

Onder welke voorwaarden hebben stimulerings-

regelingen voor onderwijsvernieuwing met ict  

meer effect?

 

De evaluaties hebben ons geleerd dat er vier 

randvoorwaarden nodig zijn: 

1. onderwijskundige noodzaak 

2. gedeeld eigenaarschap

3. integrale aanpak

4. tijd en middelen

Deze vier voorwaarden vormen de hoofdstukken in 

dit boekje. We besluiten met een beschouwing en 

aanbevelingen voor toekomstige regelingen.

Aanleiding	voor	deze	publicatie

Aanleiding voor dit boekje vormt een bijeenkomst in 

november 2008, over een groot aantal evaluaties van 

IVA Beleidsonderzoek en advies van projecten in het 

kader van het Actieplan Verbonden met ict (Kennisnet, 

2008). Op deze bijeenkomst trokken mensen uit de 

praktijk, onderzoek en beleid gezamenlijk conclusies 

uit deze en andere evaluaties. Kennisnet heeft naar 

aanleiding van deze bijeenkomst IVA gevraagd de 

algemene conclusies in deze publicatie op een rijtje te 

zetten en te onderbouwen met  inzichten uit literatuur. 

Duurzame veranderingen in het onderwijs 

ontstaan alleen als ze gedreven worden door een 

onderwijskundige noodzaak. Een onderwijskundige 

noodzaak betekent in dit verband dat de onderwijs-

instelling een tot de instelling behorend probleem 

heeft dat een oplossing behoeft. Er is dus een 

intrinsieke noodzaak om dat probleem op te lossen. Ten 

Brummelhuis (2006) noemt dit ‘onderwijskundige pull’.

1.1	Drie	onderwijskundige	noodzaken	voor	
ict-gebruik
Voor het onderwijs zijn er grofweg drie intrinsieke 

noodzaken om ict te gebruiken (vgl. Ten Brummelhuis, 

2006):

 ■ Algemene onderwijskundige redenen: als gevolg van 

de kennissamenleving wordt de behoefte aan burgers 

met een hoog opleidingsniveau steeds groter. Het 

onderwijs staat voortdurend voor de uitdaging 

om de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. 

Tegelijkertijd wordt het onderwijs geconfronteerd 

met (toekomstige) tekorten aan leraren en staat het 

voor de uitdaging het onderwijs steeds efficiënter 

te organiseren. De inzet van ict kan een bijdrage 

leveren aan de effectiviteit en efficiëntie van 

onderwijs- en leerprocessen.

 ■ Maatschappelijke of sociale onderwijskundige 

redenen: in de kennissamenleving kan een burger 

niet optimaal meer functioneren als hij onvoldoende 

digitaal vaardig is. Hoewel steeds meer huishoudens 

beschikken over een computer, zijn nog niet alle 

burgers digitaal vaardig. Naar schatting 1,6 miljoen 

Nederlanders zijn feitelijk digitaal analfabeet 

(Mijn digitale wereld, 2010). Het onderwijs heeft 

een taak in de voorbereiding van leerlingen op 

de kennismaatschappij. Alle leerlingen moeten 

een algemene vertrouwdheid met ict verwerven 

ter voorbereiding op het leven als burger in een 

kennissamenleving.

 ■ Beroepsgerichte onderwijskundige redenen: in 

de kennissamenleving is in vele beroepen is het 

gebruik van ict niet meer weg te denken. Digitale 

vaardigheden zijn een noodzaak. Het onderwijs moet 

ervoor zorgen dat leerlingen worden voorbereid op 

het gebruik van ict in hun latere beroep; 

1.2	Maar	ict	wordt	een	doel	op	zich
De eerste maatregelen die beoogden het ict-gebruik 

in het onderwijs te stimuleren zijn het best te 

typeren als ‘technologypush’ (Ten Brummelhuis, 

2006). De focus lag op het beschikbaar stellen van 

technologische ict-voorzieningen, zoals apparatuur, 

internetvoorzieningen, programmatuur en digitale 

content. 

Lang werd aangenomen dat de invoering van deze 

voorzieningen docenten en managers een instrument 

in handen zou geven om hun eigen onderwijs te 

vernieuwen. Dit bleek een misvatting. De belangrijkste 

opbrengsten van de technology push-benadering 

zijn scholen met up-to-date ict-voorzieningen en 

praktijkvoorbeelden voor innovatief gebruik (Ten 

Brummelhuis, 2006).

1	 Onderwijskundige	noodzaak
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Gaandeweg werd duidelijk dat ict alleen een vaste 

plek in het onderwijs kan krijgen als er een duidelijke 

onderwijskundige visie is met daaraan gekoppeld een 

visie op ict-gebruik. (Stichting ICT op School, 2001). 

Een gezamenlijke visie is essentieel voor succes. Deze 

moet tot stand komen door interactie tussen leraren en 

het management (Fullan, 1993). 

De onderwijskundige visie en de onderwijskundige 

noodzaak verdwijnen in de praktijk regelmatig uit 

beeld. Scholen voeren specifieke ict-toepassingen in 

zonder dat zij daarbij een helder onderwijskundig doel 

voor ogen hebben. Als gevolg hiervan wordt het middel 

- ict - tot doel verheven. Het doel wordt dan: vanaf die 

datum moet al het leermateriaal digitaal zijn (Van der 

Neut e.a., 2009). Of: alle leraren moeten gebruikmaken 

van digitaal beeldmateriaal (Van der Neut, 2009b). 

Ook de stimuleringsregelingen voor onderwijs-

vernieuwing met ict dragen dit risico. Er zijn 

regelingen die als doel hebben om de mogelijkheden 

van nieuwe toepassingen te verkennen, zoals digitaal 

beeldmateriaal, Web 2.0-toepassingen en gaming. 

Deze vertrekken vanuit de toepassing (wat is hiermee 

mogelijk?). Niet vanuit een probleem dat in de praktijk 

door leraren wordt ervaren. Het risico hiervan is dat 

het middel tot doel verheven wordt en dat leraren 

onvoldoende inzien voor welke problemen waarmee 

zij zich in hun praktijk geconfronteerd zien, dit een 

mogelijke oplossing is.

De onderwijskundige noodzaak is een belangrijke 

voorwaarde voor duurzame verandering, maar gedeeld 

‘eigenaarschap’ is net zo belangrijk (Dalin, 1998; Van 

den Berg e.a., 2007). 

Bij eigenaarschap wordt vaak gedacht aan bezit, 

bijvoorbeeld van middelen. Dat type eigenaarschap 

wordt hier niet bedoeld. Het woord ‘eigenaarschap’ 

verwijst naar de mate waarin bestuurders, managers, 

leraren, leerlingen en andere betrokkenen het eens 

zijn over de onderwijskundige noodzaak, de daaruit 

afgeleide onderwijskundige (veranderings)ambities 

en de manier om deze te realiseren. Eigenaarschap 

houdt daarnaast in dat de betrokken partijen deze 

veranderambities prioriteit geven in hun dagelijks 

werk. Eigenaarschap geeft de drive om door te gaan 

(Van den Berg e.a., 2007). Gedeeld eigenaarschap 

houdt in dat alle relevante betrokken partijen de 

onderwijskundige noodzaak onderschrijven en eraan 

willen werken.

2.1	Eigenaarschap	en	noodzaak	zorgen	voor	
beweging
Eigenaarschap en noodzaak hangen sterk samen: het 

gaat erom dat alle betrokkenen zich eigenaar voelen 

van de noodzaak. We illustreren dit aan de hand van 

een voorbeeld uit de agrarische sector  (gebaseerd op 

Gielen, 2003). 

Een agrariër is voortdurend bezig zichzelf langs 

allerlei wegen te informeren over ontwikkelingen in 

zijn sector. Hij maakt daarvoor gebruik van vakbladen, 

(netwerken van) collega’s, leveranciers, adviseurs en 

het internet. Zodra de agrariër zich geconfronteerd 

ziet met een probleem – bijvoorbeeld dat hij een 

ziekte in zijn gewas heeft en dat de oogst mislukt 

- gebruikt hij zijn kennis om de oorzaken van het 

probleem te achterhalen en de meest praktische en 

bruikbare oplossing te vinden. De agrariër heeft een 

sterke noodzaak om zijn probleem te willen oplossen. 

Als zijn productie achterblijft, voelt hij dat direct in 

zijn portemonnee en komt het voortbestaan van zijn 

bedrijf in gevaar. 

De agrariër komt in beweging als hij daar economische 

noodzaak toe heeft. Hij heeft een probleem, analyseert 

hoe dit in elkaar zit, zoekt vervolgens naar de 

oplossing die het best werkt voor zijn probleem en 

past deze in de praktijk toe. De agrariër is de eigenaar 

van het probleem en van de oplossing. De noodzaak is 

zijn noodzaak, en daarmee een intrinsieke bron van 

motivatie. 

Hetzelfde zou moeten gelden voor een school: als 

de betrokkenen op een school (het management, 

de leraren en soms ook de leerlingen) allemaal de 

onderwijskundige noodzaak van een vernieuwing 

ervaren en prioriteit willen geven om het probleem op 

te lossen, dan is er sprake van gedeeld eigenaarschap. 

In het vorige hoofdstuk stelden we vast dat 

onderwijsvernieuwing met ict niet altijd vertrekt 

vanuit de onderwijskundige noodzaak. Dan bestaat het 

risico dat de onderwijsinstelling zich geen eigenaar 

2	 Gedeeld	eigenaarschap
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voelt van het probleem en niet intrinsiek gemotiveerd 

is het op te lossen. De uitdaging is om eigenaarschap 

te creëren bij alle betrokken partijen.

2.2	Eigenaarschap	ligt	bij	één	partij
Uit de evaluaties van de stimuleringsregelingen 

komt naar voren dat ze meestal zo zijn ingericht dat 

het eigenaarschap bij één partij ligt, namelijk een 

landelijke partij (bijvoorbeeld de overheid), het 

management van scholen of individuele docenten. 

Deze drie varianten bespreken we hieronder in de 

volgende paragrafen:

 ■ stimuleringsmaatregelen vanuit extern eigenaarschap

 ■ stimuleringsmaatregelen vanuit eigenaarschap bij 

het management

 ■ stimuleringsmaatregelen vanuit eigenaarschap bij 

leraren

2.3	Extern	eigenaarschap
Een stimuleringsregeling vanuit extern eigenaarschap 

is een regeling waarbij een externe partij 

(bijvoorbeeld de overheid, een onderwijskoepel of 

Kennisnet) aangeeft welke verandering deze beoogt. 

Scholen of leraren krijgen een financiering als zij 

een verandering of vernieuwing doorvoeren die 

deze externe partij gedefinieerd heeft. Denk bij zo’n 

regeling aan de invoering van hardware op alle scholen 

met als uiteindelijk doel dat leerlingen op school leren 

omgaan met ict en dat scholen hun onderwijs gaan 

vernieuwen.

Veranderingen op landelijke schaal zijn mogelijk

Het voordeel van een dergelijke benadering is dat deze 

een beweging binnen scholen op gang kan brengen, 

die scholen vanuit eigen kracht mogelijk niet of veel 

minder snel hadden kunnen bewerkstelligen. Het kan 

veranderingen op landelijke schaal bewerkstelligen. 

Zo heeft de toekenning van een geoormerkt bedrag 

aan alle scholen voor de aanschaf van hardware 

ertoe geleid dat alle scholen beschikken over up-to-

date ict-voorzieningen (Ten Brummelhuis, 2006). Een 

ander recent voorbeeld is de verplichte invoering 

van kwalificatiedossiers in het mbo, waardoor alle 

scholen in het mbo bezig zijn met de invoering van 

competentiegericht onderwijs. 

Een school heeft baat bij zo’n regeling als het doel 

ervan aansluit bij de onderwijskundige visie en 

de doelen van de school. Ook kunnen scholen de 

regeling enigszins naar hun hand zetten. Zij maken 

dan creatief gebruik van de regeling voor hun eigen 

vernieuwingsproces, terwijl het doel daarvan niet 

volledig overeenstemt met het doel van de regeling. 

Waslander (2007) typeert deze strategie als “doorgaan” 

(met de eigen vernieuwing) en stelt dat dit bij uitstek 

de strategie is van scholen die vanuit de eigen kracht 

opereren. 

Risico op strategisch gedrag 

Een risico van extern eigenaarschap is dat het 

onbedoeld strategisch gedrag van scholen kan 

uitlokken. Scholen zijn voortdurend op zoek naar 

additionele financiële middelen die zij kunnen 

gebruiken om ontwikkelingen in hun school mee te 

financieren. In het meest extreme geval kan deze 

zoektocht naar geld ertoe leiden dat scholen de vanuit 

de regeling vereiste verandering gaan doorvoeren 

ten koste van vernieuwingen die zij eerder hebben 

ingezet. Het eigen vernieuwingsproces wordt stopgezet 

of onderbroken. Dit kan leiden tot grote frustraties bij 

het eigen personeel. 

Een praktijkvoorbeeld vertelt hoe een directeur van 

een pabo trots meldt dat hij circa 5 miljoen aan 

externe stimuleringsgelden binnenhaalt voor zijn 

club. Hij begrijpt niet dat dit stuit op weerstand bij 

het personeel. Het personeel beklaagt zich erover dat 

de ene vernieuwing nog niet is uitgekristalliseerd en 

geïmplementeerd, voordat er een nieuwe vernieuwing 

over hen wordt uitgestort. Hun motivatie om mee te 

werken aan de implementatie van vernieuwingen is tot 

een nulpunt gedaald. Het leidt immers nergens toe.

Echte vernieuwing blijft uit

Een minder extreem gevolg is dat de school er niet 

in slaagt de beoogde vernieuwing ten volle door te 

voeren, omdat hiervoor de onderwijskundige noodzaak 

ontbreekt en/of hiervoor onvoldoende draagvlak is. Dat 

gebeurde met de subsidie voor hardware. Die heeft er 

weliswaar toe geleid dat veel scholen al jaren een up-

to-date infrastructuur hebben. Maar het leidde er niet 

automatisch toe dat alle scholen ict in hun onderwijs 

integreerden, onder meer omdat zij op dit punt geen 

duidelijke onderwijskundige visie hadden (lees: 

noodzaak zagen) en omdat hiervoor geen draagvlak 

bestond onder leraren. 

Een risico van stimuleringsmaatregelen vanuit 

extern eigenaarschap is dus dat scholen een 

vernieuwingsproces opstarten vanuit financiële 

overwegingen en niet vanuit een (gedeeld) 

onderwijskundig belang. Een dergelijke strategie pakt 

in de praktijk niet goed uit. De beoogde vernieuwing 

landt niet in de praktijk, omdat de verschillende 

partijen de noodzaak tot die veranderingen niet 

voelen. Er is dan immers geen sprake van gedeeld 

eigenaarschap.

2.4	Eigenaarschap	bij	het	management
Er bestaan stimuleringsregelingen die een meer 

open karakter hebben en waaraan het management 

van scholen (deels) zijn eigen invulling kan geven. 

Bijvoorbeeld:

 ■ De regelingen Professionalisering PO en VO bieden 

het management van scholen in het primair en 

voortgezet onderwijs de mogelijkheid om extra 

financiële middelen voor scholing op het gebied van 

ict aan te vragen. Het management is vrij in de keuze 

van het type scholing.

 ■ Met de regeling Ankerprojecten kunnen scholen in het 

mbo het gebruik van verschillende vormen van ict in 

hun onderwijs verbreden en verankeren. De projecten 

moeten aansluiten op ontwikkelingen of projecten 

die al gaande zijn op de instelling en hebben het 

doel om de docenten blijvend enthousiast te maken 

en daarnaast de implementatie organisatorisch, 

juridisch, functioneel, financieel en technisch te 

verankeren (Kennisnet, 2007).

Meer aansluiting met schooldoelen mogelijk

Het voordeel van dit type stimuleringsregelingen is dat 

het management ervoor kan zorgen dat de activiteiten 

aansluiten bij de onderwijskundige doelen van de 

school. De ontwikkeling kan daardoor impact hebben op 

de totale school. Het management moet dan: 

 ■ een heldere visie op onderwijs en ict ontwikkelen en 

de middelen uit de regeling gebruiken om de eigen 

visie (mede) te realiseren;

 ■ een goede probleemanalyse maken en op basis 

daarvan de onderwijskundige noodzaak definiëren;

 ■ een daarbij passende oplossing vinden;

 ■ eigenaarschap creëren bij alle betrokken partijen in 

de school, zowel voor de probleemanalyse als voor de 

oplossing;
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 ■ de oplossing in de praktijk implementeren, onder 

meer door deze in te bedden in een breder pakket 

aan maatregelen, zoals bijvoorbeeld zorgen voor de 

beschikbaarheid van de juiste hardware en content, 

deskundigheidsbevordering, goede regie op het 

innovatietraject, etc.

Als het management hierin slaagt kan de regeling 

bijdragen aan de onderwijsvernieuwing die al in gang 

gezet was. Bijvoorbeeld: een school voor voortgezet 

onderwijs zette de middelen uit de regeling in om 

docenten te scholen die deel uitmaken van een  

(ict-)ontwikkelgroep. Deze docenten kregen de taak 

de mogelijkheden van nieuwe ict-toepassingen voor 

het onderwijs te verkennen en hiervoor content te 

ontwikkelen. 

Managers hebben moeite met probleemanalyse en 

visie

In de praktijk blijkt dat managers het lastig vinden 

om een goede probleemanalyse te maken en daaruit 

de onderwijskundige noodzaak en onderwijskundige 

doelen af te leiden (Van der Neut, 2009b). Dekker 

(2009) constateert dat weinig projecten in het mbo 

gebaseerd zijn op een zorgvuldige diagnose van de 

huidige situatie: waar staan we, waar willen we naar 

toe, welk gat moeten we overbruggen en hoe doen we 

dat? Managers maken deze diagnose niet of delen hem 

niet met anderen. Dekker geeft hiervoor de volgende 

verklaringen: (1) men ziet het belang ervan niet in, (2) 

men durft het niet goed aan, omdat bij het maken van 

een probleemanalyse verschillen in inzicht naar voren 

komen en men daarmee niet goed kan omgaan.

 

Scholen die hebben meegedaan aan projecten in het 

kader van het Actieplan Verbonden met ict, geven aan 

ondersteuning nodig te hebben bij het formuleren 

van hun behoeften (de onderwijskundige noodzaak en 

onderwijskundige visie) en bij het verhelderen van de 

behoeften van hun leraren. Managers en leraren hebben 

de neiging snel de oplossing te benoemen, zonder een 

gedegen analyse van het probleem te maken. Hierbij 

lijkt mee te spelen dat zij niet goed weten hoe zij dit 

moeten aanpakken.  

De regelingen bieden meestal geen of onvoldoende 

ondersteuning bij het maken van een probleemanalyse 

of een onderwijskundige visie (Van der Neut e.a., 

2008; Van der Neut, 2009b). De Ambassadeursregeling 

is hier een uitzondering op. Kennisnet leidt binnen 

scholen ambassadeurs op, die een rol kunnen vervullen 

binnen de school als ict-didactisch aanspreekpunt. Dit 

houdt in dat zij een goede sparringpartner worden 

voor de directie als het gaat om het uitstippelen van 

ict-beleid, het enthousiasmeren van docenten binnen 

vernieuwingstrajecten en het verkennen  van de 

verschillende didactische mogelijkheden van digitaal 

leermateriaal  (www.ambassadeurs.kennisnet.nl). De 

middelen uit de regelingen voor Professionalisering 

(PO en VO) en voor Grassroots worden via deze 

ambassadeurs in de scholen uitgezet.  

Het is dus belangrijk om bij het ontwerpen van 

stimuleringsregelingen aandacht te besteden aan 

probleemverheldering en visieontwikkeling. Gebrek 

hieraan maakt het veranderingsproces kwetsbaar, 

omdat het belang van het veranderingsproces niet 

is onderschreven en gedeeld met anderen (Dekker, 

2009). Het risico is dat de middelen uit de regeling 

niet of onvoldoende bijdragen aan de realisatie van 

onderwijskundige doelen van de school en dat de 

verandering niet op gang komt of niet beklijft (Van der 

Neut, 2009b).

Weinig draagvlak bij leraren

Daarnaast blijkt dat het management onvoldoende 

in staat is om draagvlak te creëren bij docenten, 

waardoor er geen gedeeld eigenaarschap is. Kral (2006) 

geeft aan dat leraren zich vaak nauwelijks kunnen 

verbinden aan het beleid en de planning ten aanzien 

van onderwijsvernieuwing met ict. Leraren hebben 

veelal andere doelen dan beleidsmakers of spreken een 

andere taal als het gaat om onderwijs & ict, voelen 

zich vaak onvoldoende betrokken bij het beleid en zijn 

doorgaans niet tevreden over de onderwijskundige 

steun. Als leraren de vernieuwing die het management 

inzet, niet ondersteunen, komt deze niet op gang of 

beklijft die niet.

2.5	Eigenaarschap	bij	leraren
Leraren kunnen eigen ideeën hebben over 

veranderingen die zij in hun onderwijs willen 

aanbrengen en de wijze waarop zij ict willen inzetten. 

Er zijn stimuleringsregelingen die docenten een 

financiële tegemoetkoming geven waardoor zij deze 

ideeën in praktijk kunnen gaan brengen.

De middelen sluiten aan bij behoefte 

Als middelen rechtstreeks worden toegekend 

aan leraren, kunnen leraren deze aansluitend 

bij hun eigen behoeften inzetten. Een voorbeeld 

daarvan is de regeling Grassroots. Leraren die een 

vernieuwend project aanmelden, krijgen een financiële 

tegemoetkoming. Daardoor worden ze gemotiveerd om 

op een nieuwe en creatieve manier de mogelijkheden 

van ict in het onderwijs te onderzoeken. 

Voordeel van dit type regeling is dat deze aansluit bij 

de behoeften van individuele leraren. Dit stelt hen 

in staat zich verder te ontwikkelen in een door hen 

gewenste richting (Van der Neut, 2009a en 2009b). 

Dit type regeling is geschikt om op leraarniveau 

ontwikkelingen op gang te brengen. 

Geen structurele vernieuwing

Een risico van dit type regeling is dat de ontwikkeling 

over het algemeen beperkt blijft tot de deelnemende 

leraren en niet leidt tot duurzame, structurele 

vernieuwing op de school (Van der Neut e.a., 2008). 

Er is onvoldoende koppeling met de onderwijskundige 

doelen van de school en er vindt onvoldoende 

verspreiding van de geleerde lessen plaats. Dit komt 

omdat docenten zelf niet in staat zijn deze verbinding 

te realiseren, olievlekwerking vereist regie van het 

management. 

We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld. De 

ict-coördinator van een ROC besluit om in te springen 

in een project om de mogelijkheden van streaming 

video voor het onderwijs te verkennen. De betrokken 

leraren zijn overwegend enthousiast en willen ermee 

verder. Bij nader inzien besluit het management dat 

dit geen speerpunt is en er wordt niet overgegaan 

tot brede verankering van de geleerde lessen in de 

organisatie. Alleen de betrokken leraren hebben 

uiteindelijk iets van het project opgestoken.  

Stimuleringsregelingen die vertrekken vanuit 

eigenaarschap bij leraren zijn minder geschikt om 

ontwikkelingen op schoolniveau op gang te brengen. 

Het kan alleen als het management de regeling 

benut om de individuele leraar in beweging te 

krijgen om daardoor onderwijskundige doelen te 

realiseren. Een mooi voorbeeld is een school voor 

voortgezet onderwijs waar de ambassadeur de 

middelen voor Grassroots heeft gebruikt om docenten 

praktijkonderwijs een beamer in hun lokaal te geven. 

De leerlingen krijgen hierdoor visueler onderwijs 

en het rendement daarvan is voor deze groep groter 
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dan wanneer er alleen met tekst gewerkt wordt. De 

docenten zien de noodzaak hiervan in en erkennen 

dat de beamer hierbij behulpzaam is. Op deze wijze 

zijn onderwijskundige doelen en ict-gebruik van 

individuele leraren met elkaar verbonden.

2.6	Naar	gedeeld	eigenaarschap
Bij de inrichting van de regelingen is het zinvol 

na te gaan welke reikwijdte van de verandering of 

vernieuwing gewenst is. Gaat het om een verandering 

op landelijk niveau (alle scholen), op schoolniveau of 

op leraarniveau? De regeling vertrekt bij voorkeur 

vanuit eigenaarschap op het gewenste niveau. Als je 

landelijk veranderingen wilt bewerkstelligen, dan is 

het zinvol externe, centrale druk te organiseren, bij 

veranderingen op schoolniveau is het management 

vertrekpunt en bij veranderingen op het niveau van 

individuele leraren start je bij de betreffende leraar.

 

Eigenaarschap op één niveau volstaat echter niet. Er 

wordt te veel van uitgegaan dat dit eigenaarschap 

vanzelf wel gecreëerd wordt door de betrokken 

partijen. In sommige gevallen gebeurt dit, maar niet 

altijd. Als er geen eigenaarschap is op alle niveaus, 

komt de verandering niet op gang of beklijft deze 

niet. Regelingen worden bij voorkeur dan ook zo 

ingericht dat er aandacht is voor het stimuleren van 

eigenaarschap bij alle betrokken partijen.

Een belangrijk aspect van eigenaarschap is een 

gezamenlijk ervaren noodzaak (onderwijskundig 

probleem) en draagvlak bij alle partijen voor de 

oplossingsrichtingen. Scholen en leraren vinden het 

vaak lastig hun eigen problemen te definiëren en 

hun eigen oplossingen te organiseren. Zij geven aan 

hierbij ondersteuning nodig te hebben. Het is zinvol te 

verkennen wat de mogelijkheden zijn om regelingen zo 

in te richten dat scholen en leraren deze ondersteuning 

krijgen.

De invoering van onderwijsvernieuwing met ict is 

gebaat bij een integrale aanpak. De vernieuwing 

begint bij een onderwijskundige noodzaak, een visie 

op onderwijs en ict, de doelen die men wil bereiken en 

hoe ict daarin past. Daarna worden er keuzes gemaakt: 

welke ict-infrastructuur is hiervoor nodig? Welk 

digitaal leermateriaal? Welke deskundigheid hebben de 

docenten nodig? 

Goed leiderschap zorgt voor de afstemming tussen deze 

bouwstenen en schept condities voor ondersteuning 

van en samenwerking tussen professionals (Kennisnet, 

2010; Becta, 2004; Scrimshaw, 2004). Een (impliciete) 

veronderstelling is dat managers van scholen in staat 

zijn om deze afstemming te realiseren. Zij blijken hier 

echter moeite mee te hebben.

3.1	Vier	bouwstenen
Visie, ict-infrastructuur, digitaal leermateriaal en 

deskundigheid zijn vier bouwstenen van een integrale 

aanpak die voortdurend op elkaar afgestemd moeten 

worden. 

Visie

Een gezamenlijk ervaren onderwijskundige noodzaak 

en daarmee samenhangende onderwijskundige visie en 

doelen vormen het vertrekpunt van onderwijskundige 

veranderingen (vgl. Scrimshaw, 2004). Dit is uitgebreid 

aan bod gekomen in de eerste twee hoofdstukken. 

Ict-infrastructuur

Docenten moeten toegang hebben tot goede 

voorzieningen. Dit is een randvoorwaarde (Becta, 

2004; Scrimshaw, 2004). De ict-infrastructuur moet 

aansluiten bij de behoeften die docenten op dat 

moment ervaren. Naarmate docenten meer gebruik 

maken van ict stellen zij steeds hogere eisen aan de  

ict-infrastructuur. Het is daarnaast van belang 

eventuele technische problemen zo snel mogelijk 

te verhelpen en om leraren goede technische 

ondersteuning te bieden. Terugkerende technische 

problemen en een gebrek aan technische ondersteuning 

zijn slecht voor het zelfvertrouwen van leraren en 

kunnen er toe leiden dat zij in hun toekomstige lessen 

geen gebruik meer maken van ict.

Digitaal leermateriaal

Al ruim tien jaar klagen docenten er over dat er 

onvoldoende leermateriaal beschikbaar is en dat zij 

dit lastig kunnen vinden (Kennisnet, 2010). Kennisnet 

investeert sinds 2004 in de ontsluiting van digitaal 

leermateriaal. Leraren kunnen hierdoor digitaal 

leermateriaal eenvoudiger vinden in verschillende 

educatieve databases. Hiertoe hebben zij in theorie 

de beschikking over een breed aanbod aan digitaal 

leermateriaal. Desondanks blijven leraren aangeven 

dat zij behoefte hebben aan voldoende kwalitatief 

goed digitaal leermateriaal. Een aandachtspunt hierbij 

is dat de leraren over de juiste competenties moeten 

beschikken om dit materiaal te zoeken, te vinden en  

in hun onderwijs in te passen (Van der Neut, 2009c).

3	 Integrale	aanpak	en	leiderschap
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Deskundigheid

Onderwijsvernieuwing met ict vereist (nieuwe) 

competenties van leraren. Deze zijn deels afhankelijk 

van het type onderwijsvernieuwing dat scholen 

nastreven (vgl. Vermunt, 2006). Leraren die ict in 

hun onderwijs een vaste plek willen geven, moeten 

op de eerste plaats een positieve houding hebben 

tegenover veranderingen en tegenover ict en digitale 

leermiddelen. Als zij de voordelen van ict zien, heeft 

dat een positieve invloed op hun motivatie (Van 

der Neut e.a., 2009). Leraren die deze voordelen 

niet zien, zijn minder geneigd vanuit zichzelf ict te 

gebruiken (Becta, 2004). Op de tweede plaats moeten 

ze kennis hebben van wat er is aan leermiddelen en de 

technische en didactische mogelijkheden ervan kennen. 

Het gaat dan om de volgende competenties:

 ■ kunnen omgaan met het repertoire van nieuwe media 

voor het onderwijsleerproces;

 ■ media kritisch kunnen selecteren voor het 

onderwijsleerproces;

 ■ het repertoire aan nieuwe media bijhouden en 

uitbreiden; 

 ■ in staat zijn om media in te zetten bij het faseren en 

begeleiden van leerprocessen;

 ■ op de juiste manier kunnen ontwikkelen van 

onderwijsmaterialen met behulp van nieuwe media;

 ■ technisch vaardig kunnen omgaan met nieuwe media.

In het proces van onderwijsvernieuwing met ict is 

het dus van belang de deskundigheid te bevorderen. 

Volgens Kral (2006) moet er aandacht besteed worden 

aan zaken als zelfvertrouwen, routines los durven 

laten en pedagogisch-didactische competenties 

gerelateerd aan nieuwe onderwijsvormen. Kral stelt dat 

leraren het liefst leren door ‘te doen’, dat wil zeggen 

door in de eigen praktijk dingen uit te proberen en 

door ‘de kunst af te kijken’. Juist de ruimte om te 

experimenteren, om bij collega’s te kijken en elkaar 

feedback te geven zou meer aandacht moeten krijgen in 

onderwijsorganisaties (vgl. Runhaar, 2008; Kwakman, 

2003). De schoolleiding moet leraren daarom de 

ruimte bieden om te experimenteren, samenwerking 

faciliteren en reflectie stimuleren.

3.2	Stimuleringsregelingen	weinig	integraal	
Stimuleringsmaatregelen richten zich meestal op één 

van de bouwstenen. Dit draagt ontegenzeggelijk bij 

aan het creëren van condities voor ict-gebruik, zoals 

zal blijken uit de voorbeelden. Maar omdat er geen 

samenhang is met andere bouwstenen, leidt het niet 

automatisch tot ict-gebruik. 

Regelingen die de aanschaf van hardware 

stimuleren

Eerder is er al op gewezen dat scholen beschikken over 

up-to-date ict-voorzieningen dankzij een subsidie 

voor de aanschaf van hardware (Ten Brummelhuis, 

2006). Dit heeft er echter niet automatisch toe geleid 

dat alle scholen en docenten ook ict in hun onderwijs 

gingen inzetten en nog minder dat zij hun onderwijs 

gingen vernieuwen. Oorzaken waren onder meer het 

gebrek aan deskundigheid van docenten en aan digitale 

content (Vreugdenhil-Tolsma e.a., 2003). 

Regelingen die de deskundigheid van leraren 

bevorderen

Er zijn verschillende regelingen geweest om de 

deskundigheidsbevordering van leraren te stimuleren. 

Voorbeelden hiervan zijn de Ict-netwerkprojecten, de 

regelingen Professionalisering PO, Professionalisering 

VO, Grassroots en projecten waarin de mogelijkheden 

van nieuwe toepassingen verkend worden (o.a. 

Streaming Video, Web 2.0 en Gaming).

Investeren in de professionalisering van leraren heeft 

zin. Leraren geven zelf aan dat zij hierdoor positiever 

staan tegenover ict in het onderwijs en dat hun kennis 

over de mogelijkheden van ict zijn toegenomen. Zij zijn 

zekerder geworden om ict in te zetten in hun onderwijs 

en om ict op een andere manier of vaker te gebruiken 

(Van der Neut, 2009a). 

 

Deskundigheidsbevordering alleen volstaat echter niet. 

De leraren moeten ook in de gelegenheid zijn om ict in 

hun onderwijs in te zetten. Zij moeten de beschikking 

hebben over een adequate infrastructuur, over digitale 

content en over een directie die een visie heeft op 

onderwijs en ict (Kennisnet, 2010; Becta, 2004). Als de 

leraar hier niet over kan beschikken, wordt het voor de 

leraar lastig zijn deskundigheid in praktijk te brengen.

Regelingen die content ontwikkelen of ontsluiten 

Voorbeelden hiervan zijn het programma 

Educatieve contentketen, het project Transparante 

leerlijnen, de Ict-ontwikkelprojecten en de regeling 

Contentstimulering.

Deze regelingen dragen ertoe bij dat er meer digitaal 

leermateriaal beschikbaar komt voor docenten en dat 

zij dit eenvoudiger kunnen vinden. Ondanks het feit dat 

er steeds meer digitaal leermateriaal beschikbaar komt 

voor docenten, zien zij het gebrek hieraan in 2009 nog 

steeds als de grootste belemmering voor de invoering 

van ict in het onderwijs. Investeren in de ontwikkeling 

en beschikbaarheid van digitale content heeft weinig 

zin, als er niet ook geïnvesteerd wordt in de technische 

ondersteuning van scholen en professionalisering van 

zowel docenten als schoolleiders (Van der Neut, 2009c).

3.3	Leiderschap	is	een	belangrijke	
voorwaarde	
De vier bouwstenen moeten dus met elkaar in balans 

zijn. Goed leiderschap zorgt voor deze balans en schept 

condities voor ondersteuning van en samenwerking 

tussen professionals (Kennisnet, 2008; Becta, 2004; 

Scrimshaw, 2004).

Het belang van leiderschap

Om de gewenste onderwijskundige veranderingen 

en ict in de praktijk te kunnen doorvoeren is er 

deskundigheid nodig bij het management. Het 

management heeft competenties nodig om de innovatie 

in beweging te zetten en de beweging er ook in te 

houden (Van den Berg e.a., 2007; MBO-Raad, 2008). 

De schoolleiding bouwt op alle niveaus in de 

organisatie het onderwijskundig leiderschap 

uit. Belangrijk is dat leidinggevenden direct in 

contact treden met de leraren en de teams, met hen 

communiceren over de onderwijskundige noodzaak, de 

innovatiedoelen en -strategieën van de school, met hen 

discussiëren over nieuwe onderwijsconcepten, nieuw 

leraargedrag en veranderstrategieën en met hen een 

visie ontwikkelen op permanente professionalisering. 

Daarnaast moet de schoolleiding zorgen voor een 

goed affectief klimaat, waarin het mogelijk wordt 

dat leraren en teams kritisch zelfonderzoek doen. 

De schoolleiding kan hierbij de rol van kritische 

vriend spelen, die leraren en teams confronteert 

met discrepanties (Teune, 2004). Verbiest (2004) 

geeft, op basis van zijn visie op wat professionele 

leergemeenschappen zijn, een aantal interventies en 

activiteiten van schoolleiders:
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 ■ Zij ontwikkelen een visie en inspireren anderen op 

basis van die visie.

 ■ Zij zorgen voor gemeenschappelijke doelen.

 ■ Zij stellen hoge verwachtingen aan de kwaliteit van 

het onderwijs.

 ■ Zij zijn voorbeeldig in hun betrokkenheid bij de  

school, en in hun veranderings- en ontwikkelings-

bereidheid.

 ■ Zij bieden psychologische en materiële steun en zorg 

aan individuele medewerkers.

 ■ Zij stimuleren medewerkers intellectueel door op hun 

werk te reflecteren.

 ■ Zij ontwikkelen een structuur die participatie en 

betrokkenheid stimuleert.

 ■ Zij ontwikkelen een cultuur die gericht is op 

ontwikkeling van leerlingen en leraren (lerende 

cultuur).

In dit verband spreekt Verbiest (2004) van 

transformatief leiderschap. Belangrijk is ook dat de 

schoolleider groepsprocessen organiseert en begeleidt, 

en  dat er een organisatie wordt ontworpen die 

gericht is op leren (Hermanussen e.a., 2007). Tot slot 

is het belangrijk dat het management zorgt voor een 

integrale aanpak waarbij de verschillende bouwstenen 

(adequate en betrouwbare ict-infrastructuur, goede 

technische ondersteuning van leraren, digitale content 

en deskundigheid van leraren) zijn afgestemd op elkaar 

en op de onderwijskundige doelen (Scrimshaw, 2004; 

Kennisnet, 2010).

Leiderschap spreekt niet voor zich

In stimuleringsmaatregelen wordt er veelal 

(impliciet) van uitgegaan dat schoolleidingen over 

leiderschap beschikken en er zelf voor zorgen dat zij 

onderwijsvernieuwing en ict integraal aanpakken. 

Managers hebben hier in de praktijk moeite mee 

Deze problemen kunnen zich op verschillende fronten 

afspelen:

 ■ vaststellen welke inzet van ict er nodig is om 

de onderwijskundige doelen te bereiken en hoe 

docenten ict het best didactisch in hun onderwijs 

kunnen integreren;

 ■ vaststellen wat er nodig is op het gebied van ict-

infrastructuur, digitale content en deskundigheid van 

docenten om onderwijskundige doelen en gewenste 

inzet van ict te realiseren;

 ■ ervoor zorgen dat alle benodigde condities in 

samenhang met elkaar gerealiseerd worden (Van der 

Neut e.a., 2008; Van der Neut, 2009b). 

Managers hebben behoefte aan ondersteuning 

bij het bedenken en realiseren van een integrale 

aanpak. Stimuleringsmaatregelen zouden er niet 

impliciet van uit moeten gaan dat managers hiertoe 

in staat zijn. Enerzijds zou via scherpere criteria 

in subsidieregelingen nagegaan kunnen worden of 

de condities voor een integrale aanpak aanwezig 

zijn. Anderzijds zou er vanuit de subsidieregeling in 

voorzien kunnen worden dat managers hierin begeleid 

worden.

Deze ondersteuning moet overigens niet optioneel zijn. 

Als de subsidieverstrekker constateert dat scholen op 

een van bovengenoemde onderdelen ondersteuning 

nodig hebben, krijgt de school het advies deze 

ondersteuning in te roepen en wordt er vanuit de 

subsidieverstrekker op toegezien dat de school dit 

ook doet. De subsidieverstrekker kan ervoor kiezen 

de begeleiding zelf te geven, dan wel andere partijen 

daarvoor in te (laten) huren.

Duurzame vernieuwing met ict is een tijdrovend 

proces. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de 

Nederlandse overheid al in het begin van de jaren 

tachtig gestart is om ict in het Nederlandse onderwijs 

te stimuleren (Ten Brummelhuis e.a., 1993). Bijna 

dertig jaar later is dit proces nog steeds gaande. 

Het is niet alleen een tijdrovend, maar ook een 

kostbaar proces. Het creëren en up-to-date houden 

van een adequate ict-infrastructuur, de ontwikkeling 

en ontsluiting van digitale leermiddelen en de 

bevordering van de deskundigheid van docenten 

en schoolleiders vergen forse  investeringen. 

Scholen kunnen de investeringen voor het draaiende 

houden van het lopende onderwijs en daarnaast 

de mogelijkheden verkennen voor innovatie niet 

altijd financieren vanuit de reguliere middelen voor 

bekostiging. Sinds het begin van de jaren tachtig is er 

dan ook een breed scala aan stimuleringsmaatregelen 

ontworpen om scholen hierin tegemoet te komen.

Met betrekking tot stimuleringsregelingen vallen twee 

dingen op:

 ■ de geringe looptijd;

 ■ de beperkte reikwijdte van toegekende middelen.

4.1	De	geringe	looptijd	
Er zijn veel stimuleringsregelingen met een 

looptijd van één jaar. Voor een deel van de 

stimuleringsregelingen volstaat dit. Te denken valt aan 

regelingen die de deskundigheid van leraren vergroten 

of samenwerking bevorderen (Van der Neut & Sontag, 

2004b; Van der Neut e.a., 2008). 

Echter, voor een deel van de stimuleringsregelingen 

blijkt één jaar te kort. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

regelingen gericht op ontwikkeling (o.a. van nieuwe 

kennis, digitaal leermateriaal en metadata) en op 

borging en verankering (Van der Neut e.a., 2008; Van 

der Neut, 2009b). Het resultaat wordt niet gehaald 

binnen de beschikbare termijn en verlenging van 

projecten is nodig. 

Er zijn overigens ook voorbeelden van 

stimuleringsregelingen met een looptijd van meerdere 

jaren. Zo hebben scholen gedurende meerdere jaren 

geld gekregen voor de aanschaf van hardware. 

Een ander voorbeeld is het programma Educatieve 

Contentketen. 

Op voorhand is niet te zeggen welke looptijd volstaat 

voor de verschillende projecten. Hiervoor is maatwerk 

nodig. Per project kan bijvoorbeeld door enkele 

experts worden vastgesteld welke tijd nodig is voor het 

realiseren van het project. De experts kunnen daarbij 

ook andere factoren meenemen, zoals bijvoorbeeld 

het aantal betrokken partijen dat met elkaar moet 

samenwerken.

4	 Tijd	en	middelen
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4.2	De	beperkte	reikwijdte	van	de	middelen
De reikwijdte waarmee stimuleringsregelingen 

middelen toekennen aan scholen verschilt. Zo zijn 

er regelingen waarvan alle scholen profiteren (denk 

aan de financiële middelen voor de aanschaf van 

hardware), maar over het algemeen favoriseren 

stimuleringsregelingen een beperkte groep scholen 

en leraren. Dit hoeft geen probleem te zijn. Als een 

regeling zich bijvoorbeeld richt op het verkennen van 

de mogelijkheden van specifieke ict-toepassingen, 

is het zinvol dit in eerste instantie met een beperkt 

aantal docenten of scholen te doen en de middelen dus 

toe te kennen aan een kleine groep. Hetzelfde geldt 

voor regelingen die zich richten op de ontwikkeling en 

ontsluiting van digitaal leermateriaal. 

 

Er zijn echter ook stimuleringsregelingen die een veel 

breder bereik zouden moeten hebben, maar die toch 

middelen toekennen aan een beperkte groep scholen. 

De subsidieverstrekker stelt bij dergelijke regelingen 

vaak de eis dat scholen de verworven kennis actief 

verspreiden, zodat andere scholen hiervan kunnen 

profiteren. De ervaring leert dat dit veelal een utopie 

is (Van der Neut e.a., 2004a; Van der Neut e.a., 2008). 

Ten eerste is de ervaring dat elke school en leraar 

zijn eigen ontwikkeling moet doormaken. Scholen en 

leraren die profiteren van stimuleringsregelingen 

hebben hiervoor meer middelen ter beschikking. Ten 

tweede zijn niet alle vormen van kennisverspreiding 

effectief. Workshops en netwerkbijeenkomsten zijn 

effectief, maar bij de regelingen die deze manier 

van kennisverspreiding gebruikten, konden alleen de 

scholen meedoen die participeerden in de regeling. 

Kennisverspreiding via websites is minder effectief 

(Van der Neut e.a., 2008).

Onderwijsvernieuwing met ict start bij voorkeur 

vanuit een onderwijskundige noodzaak en een daarmee 

samenhangende visie op onderwijsvernieuwing met 

ict. Alle betrokkenen moeten het eens zijn over de 

onderwijskundige noodzaak en de visie en in hun 

dagelijks werk prioriteit geven aan de realisatie 

hiervan (gedeeld eigenaarschap).  

Het vergt leiderschap om een goede probleemanalyse 

op te stellen en een daarvan afgeleide 

onderwijskundige noodzaak en visie die door alle 

betrokkenen gedeeld wordt. En vervolgens om te 

bepalen wat er nodig is op h et gebied van ict-

infrastructuur, digitale content en deskundigheid 

van leraren om de visie in de praktijk te realiseren. 

Daarnaast is er leiderschap nodig om deze bouwstenen 

in balans te brengen (de integrale aanpak). Tot slot 

hebben scholen voldoende tijd en middelen nodig om 

dit alles te doen.

Stimuleringsregelingen zijn vaak zo ingericht dat 

het eigenaarschap bij één partij ligt, dat scholen 

middelen krijgen voor de ontwikkeling van één van 

de bouwstenen en dat een (beperkt) deel van de 

scholen middelen krijgt. Bovendien hebben veel 

stimuleringsregelingen een looptijd van één jaar.

Min of meer impliciet wordt aangenomen dat managers 

en leraren zelf de onderwijskundige noodzaak 

bepalen en zorgen voor gedeeld eigenaarschap en een 

integrale aanpak. Daarnaast is de verwachting dat 

scholen die geen middelen krijgen toch profiteren van 

de regelingen doordat de scholen die wel middelen 

krijgen hun kennis verspreiden.

In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval. 

Managers en leraren vinden het lastig om een goede 

probleemanalyse te maken en de onderwijskundige 

noodzaak te definiëren en aldus gedeeld eigenaarschap 

te creëren. Ze hebben ook moeite om ict-gebruik te 

verbinden met onderwijskundige doelen en om ict 

didactisch in te passen in het onderwijsleerproces. 

Verder is niet duidelijk in hoeverre managers 

en leraren in staat zijn om te bepalen welke ict-

infrastructuur, digitale content en deskundigheid 

nodig zijn teneinde de visie te realiseren en deze in 

samenhang met elkaar te brengen. Tot slot blijken lang 

niet alle manieren van kennisverspreiding effectief, 

zodat scholen die geen additionele middelen ontvangen 

onvoldoende profiteren van de opgedane kennis binnen 

stimuleringsregelingen.

5	 Resumerend
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Wij pleiten ervoor hier meer rekening mee te houden 

bij de inrichting van stimuleringsregelingen. Dit 

betekent:

 ■ Beperk regelingen tot projecten met een integrale 

aanpak. 

Dat wil zeggen: stimuleer scholen om in hun 

projectaanvraag meer aandacht te besteden 

aan onderwijskundige noodzaak, gedeeld 

eigenaarschap en integrale aanpak. Dit kan 

bijvoorbeeld door beoordelingscriteria zoals: 

aanwezigheid probleemanalyse, beoogde doelen, 

draagvlak bij en rol van verschillende betrokkenen, 

aanwezige kwaliteiten voor leiderschap, 

aanwezige ict-infrastructuur, aandacht voor 

deskundigheidsbevordering en leren;

 ■ Bied scholen ondersteuning om projecten integraal 

aan te pakken. 

Oftewel: bouw mogelijkheden in voor scholen 

en leraren om zich te laten ondersteunen 

bij de onderwijskundige noodzaak bepalen, 

eigenaarschap creëren, ict een vaste plek in het 

onderwijs geven, kortom: een integrale aanpak 

te hanteren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van 

workshops en expertmeetings of door regelingen 

te koppelen aan een stimuleringsregeling voor 

deskundigheidsbevordering. De ondersteuning is 

niet optioneel. Als de subsidieverstrekker constateert 

dat een school ondersteuning nodig heeft, krijgt die 

school dit en ziet de subsidieverstrekker erop dat de 

school er gebruik van maakt;

 ■ Zorg voor een flexibele, passende looptijd.

 ■ Geef meer aandacht aan kennisverspreiding via 

workshops en netwerkbijeenkomsten.
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Stimuleringsregelingen in het kader van ict-

projecten

 ■ Subsidieregeling projecten informatie- en 

communicatietechnologie in het onderwijs 2000-2001 

De regeling beoogt de stimulering van ontwikkeling 

van educatieve content, deskundigheidsbevordering 

van docenten en schoolmanagers, bevordering 

van het gebruik van Kennisnet en een beter 

beheer van ict-voorzieningen. Scholen kunnen een 

subsidie aanvragen voor ict-ontwikkelprojecten 

en ict-netwerkprojecten. Ict-ontwikkelprojecten 

moeten innovatieve producten opleveren voor het 

onderwijsveld. Ict-netwerkprojecten zijn gericht 

op het stimuleren van samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen en andere organisaties en het 

leren van deze samenwerking. 

 ■ Subsidieregeling ict-ontwikkelprojecten Cultuur en 

Diversiteit 2001-2002 

De ontwikkelprojecten Cultuur moeten producten 

of lespraktijken opleveren die bijdragen aan de 

integratie van kunst en cultuur in het onderwijs. De 

ontwikkelprojecten Diversiteit moeten inspelen op 

verschillen tussen leerlingen. 

 ■ Subsidieregeling ict-implementatieprojecten 2001-

2002 

Deze regeling heeft tot doel de implementatie van 

ict in het onderwijs te stimuleren. In 26 projecten 

wordt geëxperimenteerd met de invoering van ict-

producten of ict-lespraktijken.

Regeling Contentstimulering 2006 en 2007

De regeling Contentstimulering heeft tot doel ervaring 

op te doen met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal 

volgens de afspraken uit de contentketen. De bedoeling 

is dat scholen in het BAO, VO en MBO de vraag 

naar content in beeld brengen en samen met een 

contentontwikkelaar een plan maken voor duurzame 

ontwikkeling en exploitatie van content.  

Stimuleringsregelingen in het kader van het 

Actieplan Verbonden met ICT 2006-2008

 ■ Transparante leerlijnen (PO) 

Dit project richt zich op de ontwikkeling van 

een classificatie waarmee scholen leerobjecten 

kunnen koppelen aan kern- en tussendoelen. Zij 

kunnen daarmee methodeonafhankelijk onderwijs 

ondersteunen door het zelf arrangeren van 

kenniscomponenten. Daarnaast wil men binnen twee 

pilots bewijzen dat de classificatie kan fungeren 

als “generieke koppelmodule” om de vraag (sturen 

op kern- en tussendoelen) te verbinden met het 

aanbod (leerobjecten gemetadateerd op basis van de 

classificatie). Tot slot wil men leren op welke wijze 

leerobjecten verbonden worden met de leerlijnen 

op basis van hulpmiddelen als de classificatie en 

Edurep. 

 ■ Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (PO) 

Dit project richt zich op het verhelderen van 

verwachtingen en wensen van het onderwijsveld 

in Zuid-Limburg met betrekking tot krachtige, 

sterk interactieve werkvormen om de sociale en 

	 Bijlage:	korte	beschrijving	van	stimulerings-	
	 regelingen
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emotionele competentieontwikkeling van kinderen 

te stimuleren, met gebruikmaking van ict. Daarnaast 

wil men een generiek onderwijsmodel ontwikkelen. 

Met behulp van dit raamwerk kunnen leerlingen 

in de praktijk en in (virtuele) simulaties sociaal 

emotionele competenties ontwikkelen. Er komen 

voorbeeldinvullingen voor drie doelgroepen, 

modellen voor het gebruik van bestaande ict-tools en 

er worden drie specifieke ict-tools ontwikkeld. Het 

gaat om een confrontatietool, een character tool en 

een reflectietool. 

 ■ Professionalisering PO 

Dit project heeft tot doel om de vraag naar 

professionalisering op het gebied van ict verder te 

expliciteren en te bundelen. De school, het bestuur 

of samenwerkingsverband kan een aanvraag indienen 

voor een training voor de professionalisering van 

leraren en directeuren op het gebied van ict. 

Daarnaast wil het project de markt van aanbieders 

uitdagen om hierop professionaliseringsaanbod te 

ontwikkelen en open marktwerking tussen scholen 

en aanbieders stimuleren. Ook wil men kies- en 

koopwijzers ontwikkelen die scholen helpen bij het 

kiezen uit het professionaliseringsaanbod en een 

netwerk voor ict-experts oprichten die schoolleiders 

kunnen ondersteunen. 

 ■ Exploratorium (PO) 

De Stichting Fortior en de Stichting Speciaal 

Onderwijs Noord-Midden Limburg zijn gestart met 

de ontwikkeling van een Expertisecampus waarin 

kinderen van 0 tot 12 à 14 jaar passende vormen van 

kinderopvang, educatie en onderwijs krijgen.  

Het Exploratorium heeft tot doel met gebruikmaking 

van ict snel de meningen, visies, ervaringen 

en voorkeuren van betrokkenen boven tafel 

te krijgen. Hiertoe wordt ervaring opgedaan 

met moderne communicatietechnieken (bijv. 

versnellingskamers, forumdiscussies) en is er 

een communicatieinfrastructuur waarin mensen 

hun ervaringen kunnen delen. Daarnaast wil het 

project zicht krijgen op een passend leerlingvolg- 

en administratiesysteem. Hiertoe worden criteria 

geformuleerd en  verschillende systemen vergeleken. 

Tot slot wordt een keuze gemaakt voor één of twee 

systemen, die worden uitgeprobeerd en waar nodig 

aangepast. 

 ■ Kleinschalige innovatieve projecten door Grassroots 

(VO) 

Deze projecten geven docenten die op een nieuwe 

manier willen gaan lesgeven door de inzet van 

ict, een beloning voor het extra werk en de durf 

innovatief te zijn. Door alle projectideeën centraal 

vast te leggen, vindbaar en toegankelijk te maken, 

kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld tussen 

scholen. 

 ■ Gaming in het voortgezet onderwijs (VO) 

Dit project richt zich op het inzichtelijk maken van 

de manieren waarop games zijn te gebruiken in 

leersituaties binnen het voortgezet onderwijs. 

 ■ Professionalisering van docenten en schoolleiders op 

ict-gebied (VO) 

Dit project heeft tot doel om de vraag naar 

nascholing te expliciteren. Het gaat hierbij om 

nascholing voor docenten op het gebied van het 

werken met rijke ict-leeromgevingen en op het 

gebied van het arrangeren van het eigen onderwijs, 

leerlijnen en leermiddelen binnen rijkere ict-

leeromgevingen. Scholen kunnen hiervoor maximaal 

5000 euro aanvragen. Via kies- en koopwijzers 

kunnen scholen een keuze maken uit het aanbod 

van professionaliseringsinstellingen. Dit project 

is gekoppeld aan de Ambassadeursregeling VO. 

De ambassadeurs binnen de scholen spelen een 

sleutelrol bij het in kaart brengen van de behoefte 

aan professionalisering. 

 ■ Digitale leermiddelen op maat met metadata (VO) 

Dit project heeft tot doel om de metadatastandaard 

voor het voortgezet onderwijs uit te breiden 

met informatie over te verwerven kerndoelen, 

eindtermen en competenties binnen het voortgezet 

(speciaal) onderwijs. De kerndoelen en eindtermen 

worden vertaald naar lijsten die gebruikt kunnen 

worden in de metadata afspraak. Deze lijsten 

worden vervolgens uitgetest met ontwikkelaars van 

leermateriaal en met docenten die het materiaal 

willen vinden en gaan gebruiken. 

 ■ Streaming video (MBO) (voorheen: Prosumers van 

beeldmateriaal) 

Dit is een stimuleringsregeling, die instellingen 

de mogelijkheid biedt streaming video didactisch 

in te bedden in het onderwijs. De regeling wordt 

in twee tranches uitgezet. Streaming video 

wordt didactisch ingezet in het onderwijsproces, 

ontwikkeld beeldmateriaal wordt voorzien van 

metadata en voorzien van een lesbrief, verschillende 

toepassingen worden uitgeprobeerd. 

 ■ Web 2.0 (MBO) (voorheen: Prosumers van 

beeldmateriaal) 

Dit is een stimuleringsregeling, die instellingen de 

mogelijkheid biedt Web 2.0 toepassingen didactisch 

in te bedden in het onderwijs. De regeling wordt 

in twee tranches uitgezet. Doel is om meerdere web 

2.0 toepassingen structureel in te zetten in het 

onderwijs en deze te verankeren in de opleiding en 

de gecreëerde content op te nemen op het web 2.0 

platform, zodat deze ook door anderen gevonden 

kan worden. Per project worden 100 leerobjecten 

opgeslagen. 

 ■ Games (MBO) 

Dit is een stimuleringsregeling, die instellingen 

de mogelijkheid biedt games didactisch in te 

bedden in het onderwijs. De regeling wordt in twee 

tranches uitgezet. Games worden gedidactiseerd en 

voorzien van lesbrieven, kennis wordt overgedragen 

aan andere afdelingen binnen de instelling, er 

komt een gebruiksvriendelijke interface voor de 

competentiematrix.  

 ■ Ankerprojecten (MBO) 

In Ankerprojecten staat de implementatie van het 

gebruik van ict in de organisatie centraal. Doel is om 

ervaring op te doen op het gebied van opschaling van 

diverse aanpakken en te onderzoeken wat effectief is 

en wat niet werkt.

Het project “Groeien door Games”

In het project Groeien door Games wil een groep 

vernieuwende scholen gaming als didactische 

werkvorm ontwikkelen en een plaats toekennen in 

het curriculum, leermiddelenarrangeurs en docenten 

professionaliseren en de afstand tussen docenten, 

ouders en leerlingen verkleinen via het gebruik van 

games.
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Deze uitgave is met grote zorg samengesteld. Mocht u echter onvolkomenheden en/of tegenstrijdigheden constateren, dan verzoeken wij u hiervan melding 
te maken bij Kennisnet met opgave van de eventuele consequenties en/of correcties. 

Dit is een publicatie van Stichting Kennisnet. www.kennisnet.nl
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Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over ict in het onderwijs en hoe kunnen scholen samen met onderzoekers 
voortbouwen op beschikbare resultaten uit eerder uitgevoerd onderzoek? 

De Kennisnet Onderzoeksreeks Ict in het onderwijs heeft als doel een verzamelplaats te zijn voor antwoorden op deze vragen. 
Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de praktijkervaringen van onderwijsprofessionals en resultaten uit wetenschappelijk 
onderzoek. Deze reeks is bedoeld voor management en leraren in het onderwijs en voor instellingen en organisaties die het 
onderwijs ondersteunen bij effectief en efficiënt gebruik van ict. 

2008
Nr. 1   - Kennis van Waarde Maken
Nr. 2  - Leren met meer effect
Nr. 3  - Ict werkt in het vmbo!
Nr. 4  - Games in het (v)mbo
Nr. 5 - Web 2 in de BVE
Nr. 6 - Digitale schoolborden in het PO
Nr. 7 - Speciaal onderwijs levert maatwerk met ict
Nr. 8 - Opbrengsten van ict-projecten
Nr. 9 - Leren in Second Life
Nr. 10 - HomoZappiens@Schonenvaart.mbo

2010
Nr. 21 - Zelfstandig leren rekenen met het digibord
Nr. 22 - Leren van moderne vreemde talen
Nr. 23 - Opbrengsten van Leren met meer effect
Nr. 24 - Meerwaarde van het digitale schoolbord
Nr. 25 - Effecten van games
Nr. 26 - Maak kennis met TPACK
Nr.	27	-	Duurzame	onderwijsvernieuwing
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2009
Nr. 11 - Web 2.0 als leermiddel
Nr. 12 - De betrouwbaarheid van internetbronnen
Nr. 13 - Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten
Nr. 14 - Samen Engels Leren Spreken
Nr. 15 - Taalontwikkeling van jonge kinderen
Nr. 16 - Digitaal leermateriaal taalonderwijs PO
Nr. 17 - Jongeren en interactieve media
Nr. 18 - Essays over bruikbaar digitaal leermateriaal
Nr. 19 - Computersimulaties in het VO
Nr. 20 - Eerst onderwijsvisie, dan techniek


