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1 Inleiding 
 
Zeer recent gaf Kennisnet een persbericht uit met als titel ‘Ict verbetert onderwijskwaliteit’. Dit bericht 
hoort bij de jaarlijkse terugkerende Onderzoeksmonitor Vier-in-Balans. Opbrengsten van ict zijn onder 
meer (Kennisnet, 2008): 
• aantrekkelijker onderwijs; 
• betere leerprestaties; 
• toename van motivatie en zelfvertrouwen van leerlingen; 
• zelfstandig werken en zelfstandig leren; 
• adaptief onderwijs op maat. 
 
De publicatie van Kennisnet heeft betrekking op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs; het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) blijft buiten beschouwing. Er is echter 
wel aanleiding om te veronderstellen dat ict ook in het (v)so een bijdrage kan leveren aan 
kwaliteitsverbetering. Zo stelt Van Leeuwen (2004: 13) over de meerwaarde van ict: “Juist in het 
onderwijs aan ‘speciale leerlingen’ kan ict bijdragen aan een leeromgeving die recht doet aan de 
specifieke kenmerken van (groepen) leerlingen in het speciaal onderwijs of het onderwijs aan speciale 
leerlingen. Onder invloed van ict kan het onderwijs bijvoorbeeld toegankelijker worden, aantrekkelijker, 
effectiever, en kan beter recht worden gedaan aan verschillen tussen leerlingen.” 
 
Het (v)so is bedoeld voor leerlingen tot twintig jaar die speciale zorg nodig hebben. Binnen het (v)so 
zijn er in totaal tien soorten scholen, die in vier clusters zijn onderverdeeld:  
• cluster 1: onderwijsinstellingen voor kinderen met een visuele beperking en kinderen met een 

visuele en andere beperking; 
• cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige 

spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum 
waarbij de focus ligt op communicatie; 

• cluster 3: scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke 
én/of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met 
epilepsie; 

• cluster 4: scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig zieke kinderen zonder een 
lichamelijke handicap en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. 

 
De Inspectie (2008) stelt dat de clusters in de praktijk elkaar in toenemende mate overlappen, hoewel 
ze elk wel een specifieke doelgroep hebben. Gemeenschappelijk is dat de leerlingen ernstige fysieke 
problemen, cognitieve problemen of gedragsproblemen hebben of combinaties hiervan. Volgens de 
Inspectie staan de (v)so-scholen gezien de heterogeniteit van de leerlingbevolking per school voor de 
taak een gedifferentieerd onderwijsaanbod te realiseren. De materiële voorwaarden, zoals vaklokalen 
en leermiddelen, zijn daarvoor volgens de Inspectie vaak ontoereikend. Gezien de eerder genoemde 
uitspraak van Van Leeuwen (2004) zou ict wellicht een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van 
het tekort aan geschikte leermiddelen. Er is echter tot op heden in beperkte mate onderzoek gedaan 
naar het gebruik van ict in het (v)so. Eén van de aanbevelingen die Van Leeuwen geeft is dan ook het 
uitvoeren van onderzoek naar de meerwaarde van ict in het speciaal onderwijs. Verder beveelt hij aan 
om inzicht te geven in de gebruiksmogelijkheden van ict, bijvoorbeeld door het beschrijven van good 
practices. Ook Sontag e.a. (2003) wijzen op het belang van het verspreiden van good practices over 
ict-gebruik in het speciaal onderwijs. 
 
Tegen bovenstaande achtergrond heeft Kennisnet Oberon gevraagd een onderzoek uit te voeren naar 
het rendement van ict in het (v)so. Het onderzoek moet inzicht bieden in de daadwerkelijke 
opbrengsten van ict: wat werkt in het primaire proces in het (v)so? Het onderzoek moet hiertoe een 
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aantal beschrijvingen van cases opleveren waarin sprake is van rendement van ict in het (v)so.1 Het 
onderzoek is te beschouwen als een vervolg op een vergelijkbaar onderzoek dat Oberon in 2007 heeft 
uitgevoerd naar rendement van ict in het vmbo.2 Het theoretisch kader dat voor dat onderzoek is 
ontwikkeld, fungeert voor voorliggend onderzoek eveneens als kader. In hoofdstuk 2 wordt dit kader 
beschreven. In hoofdstuk 3 staat de opzet van het onderzoek centraal. De schoolportretten van vijf 
(v)so-scholen treft u aan in de hoofdstukken 4 tot en met 8. We sluiten in hoofdstuk 9 af met de 
conclusies van ons onderzoek. 
 

                                                      
1  Naast (v)so-scholen bestaat leerlinggebonden financiering (lgf), ook wel de rugzak genoemd. Deze zorgt voor extra 

ondersteuning van kinderen met een handicap binnen het reguliere onderwijs. Deze groep leerlingen valt buiten het 
kader van het onderzoek. 

2  Zie hiervoor Oberon (2007) en Oomens, e.a. (2008). 
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2 Theoretisch kader3 
 
Er is al redelijk veel onderzoek gedaan naar de mate van succesvol ict-gebruik in het onderwijs.4 Uit 
deze onderzoeken volgt dat ict een waardevol middel kan zijn in het onderwijs. Verder laten deze 
onderzoeken zien dat het van belang is om rekening te houden met de aard van het ict-gebruik en de 
context wanneer men uitspraken wil doen over de opbrengsten van ict. Ten Brummelhuis (2004) 
concludeert dat met name aanvullend onderzoek gewenst is naar de effecten van ict in de 
Nederlandse context. Binnen haar onderzoeksprogramma besteedt Kennisnet dan ook aandacht aan 
onderzoek naar rendement van ict voor leren. Voorliggend onderzoek is onderdeel van dit 
rendementsonderzoek. We richten ons op een specifiek onderdeel van de Nederlandse 
onderwijscontext, namelijk het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 
In dit hoofdstuk staat het theoretisch kader van het onderzoek centraal. Daarbij gaan we eerst wat 
nader in op vormen van ict-gebruik in het onderwijs. In paragraaf 2 besteden we aandacht aan het 
conceptueel kader Vier in Balans dat door Ict op School is ontwikkeld. Vervolgens beschrijven we 
onze visie op rendement. In de laatste paragraaf combineren we de inzichten uit de voorgaande 
paragrafen tot ons onderzoeksmodel. 
 

2.1 Ict-gebruik in het speciaal onderwijs 
 
We beperken ons in voorliggend onderzoek tot ict-gebruik in dagelijkse onderwijsleersituaties. 
Daarmee vallen bijvoorbeeld ict-gebruik voor administratie door leraren en voor 
nascholing/deskundigheidsbevordering van leraren buiten de reikwijdte van het onderzoek. In de 
literatuur zijn diverse onderverdelingen van ict-gebruik in onderwijsleersituaties te vinden. De Jong 
e.a. (2003) maken een onderscheid in vijf mogelijke gebruiksvormen: 
1. Instructiemiddel: een bekend voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘drill-and-practice’ 

programma’s die bedoeld zijn voor het oefenen van basiskennis. De zogenaamde ‘tutors’ zijn 
meer geavanceerde programma’s die in vergelijking met de drill-and-practice programma’s meer 
mogelijkheden hebben voor het geven van feedback. 

2. Werktuig of instrument: voor bijvoorbeeld tekstverwerking, rekenen, presenteren en tekenen. Bij 
deze manier van ict-gebruik wordt de computer beschouwd als een hulpmiddel.  

3. Informatiebron: met name internet maakt het mogelijk om teksten, plaatjes, filmpjes en 
geluidsfragmenten te zoeken en te verwerken. 

4. Simulatie: dit zijn interactieve programma’s waarmee leerlingen in een virtuele werkelijkheid 
kennis of vaardigheden kunnen leren. Er is een onderscheid te maken tussen twee hoofdvormen 
van simulaties: conceptuele en operationele simulaties. Conceptuele simulaties zijn gericht op het 
verwerven van inzicht in complexe begrippen, bijvoorbeeld de werking van lenzen. Het leren heeft 
in deze gevallen het karakter van ontdekkend leren. Bij operationele simulaties gaat het om het 
leren van vaardigheden, bijvoorbeeld vluchtsimulaties. Hier is sprake van ervaringsleren. 

5. Communicatiemedium: voorbeelden hiervan zijn e-mail, discussieforums, skype, chatten en 
videoconferentie. 

 
Naast bovengenoemde gebruiksvormen kunnen we voor het speciaal onderwijs nog een andere 
gebruiksvorm onderscheiden, namelijk de ‘prothetische functie’ van ict (Sontag e.a., 2003). Bij de 
prothetische functie vervangt ict een lichaamsfunctie van de leerling. Ict wordt zodanig ingezet dat de 
handicap van een leerling wordt gecompenseerd. Voorbeelden hiervan zijn een met het hoofd 

                                                      
3  De inhoud van dit hoofdstuk is grotendeels overgenomen uit hoofdstuk 2 van de rapportage Rendement van ict in 

het vmbo, Oberon (2007). 
4  Voor een overzicht zie www.ictopschool.net/onderzoek/onderzoek/Rendementict. 
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bedienbare muis voor leerlingen met ernstige motorische beperkingen, of voorleessoftware voor 
blinden en slechtzienden of dyslectische leerlingen. Ict is in deze gevallen niet iets extra’s, maar een 
onmisbaar onderwijsmiddel. 
 
De Vier in Balans Monitor 2008 (Kennisnet, 2008) onderscheidt daarnaast nog de elektronische 
leeromgeving als gebruiksvorm.5 Een elektronische leeromgeving (elo) is een digitaal (vaak 
webbased) programma om het onderwijs te organiseren en structureren. Het is een ‘schil’ waarin de 
(programma’s voor de) overige gebruiksvormen kunnen worden opgenomen. Een elo heeft een aantal 
basisfunctionaliteiten (Van Reeuwijk, 2006): 
• een administratief deel: hierin worden bijvoorbeeld de gebruikersrechten geregeld, kunnen 

agenda’s of studiewijzers worden opgenomen en kunnen resultaten worden geëxporteerd naar 
een schooladministratiesysteem. 

• een informatief deel: een elo zelf levert geen inhoud, wel is er een deel waar scholen zelf hun 
eigen inhoud kunnen plaatsen. Deze content kan door leraren zelf ontwikkeld worden, maar kan 
bijvoorbeeld ook afkomstig zijn van uitgevers of ontwikkelaars. De content kan variëren van losse 
documenten tot complete softwareprogramma’s. 

• een communicatief deel: hierin zijn bijvoorbeeld faciliteiten opgenomen voor e-mail, nieuwsbrieven 
en discussiefora. 

 
Voor ons onderzoek combineren we de onderverdelingen van De Jong e.a. (2003), Sontag e.a. (2003) 
en uit de Vier in Balans Monitor 2008. Deze combinatie leidt tot zeven mogelijke gebruiksvormen van 
ict in het speciaal onderwijs: 
1. instructiemiddel; 
2. werktuig of instrument; 
3. informatiebron; 
4. communicatiemedium; 
5. simulatie; 
6. prothese; 
7. elektronische leeromgeving. 
 

2.2 Vier in Balans 
 
In 2001 heeft de toenmalige Stichting Ict op School haar zienswijze op de invoering van ict in het 
onderwijs gepresenteerd in de notitie Vier in Balans. In 2004 is deze zienswijze geactualiseerd onder 
de naam Vier in Balans Plus. In het vervolg van deze rapportage spreken we kortweg over Vier in 
Balans.6 De kern van het conceptuele kader uit Vier in Balans is dat voor succesvol gebruik van ict in 
het onderwijs evenwicht nodig is tussen vier bouwstenen: 
• Visie: de opvatting van de school over goed onderwijs en de manier waarop zij dat denkt te 

realiseren. Een visie beschrijft meerdere aspecten: de doelen van de school, de rol van leraren en 
leerlingen, de inhoud van het onderwijs en de materialen die de school inzet.7 Aangezien 
voorliggend onderzoek over ict-gebruik gaat, zijn met name de onderdelen van de visie relevant 
waarin wordt aangegeven hoe de school ict wil inzetten en welke doelen zij daarmee voor ogen 
heeft. 

                                                      
5  De overige gebruiksvormen zijn onder andere benamingen ook opgenomen in de onderverdeling van De Jong e.a. 

(2003). De Vier in Balans Monitor 2008 onderscheidt als aparte gebruiksvorm nog wel gebruik van digitale toetsen. 
In het basis- en voortgezet onderwijs is het gebruik van digitale toetsen relatief beperkt (Kennisnet, 2008). De 
verwachting is dat dit ook voor het (v)so zal gelden. Daarom laten we deze gebruiksvorm in ons onderzoek buiten 
beschouwing. 

6  In navolging van de Vier in Balans Monitor 2007 maken wij geen onderscheid tussen Vier in Balans en Vier in 
Balans Plus (Kennisnet, 2007b). 

7  Vergelijk Ten Brummelhuis en Plomp (zj). 
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• Kennis en vaardigheden: leraren en leerlingen moeten over voldoende kennis en vaardigheden 
beschikken om ict te gebruiken in het onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om basale 
computervaardigheden, maar bij leraren onder meer ook om kennis over en vaardigheden in 
didactische toepassingen en bij leerlingen bijvoorbeeld ook om zogenaamde webwijsheid. 

• Educatieve software/content: om computers zinvol in te kunnen zetten in het onderwijs is het van 
belang dat er voldoende software en content beschikbaar zijn. In paragraaf 2.1 hebben wij zeven 
vormen van ict-gebruik onderscheiden. Elke gebruiksvorm kent zijn eigen specifieke programma’s 
en content. 

• Ict-infrastructuur: het gaat hier onder meer om de beschikbaarheid van computers, netwerken en 
internetverbindingen. Verder worden ook het beheer en het onderhoud van de ict-voorzieningen 
gerekend tot de infrastructuur. 

 
Uit onderzoeken naar succesvol ict-gebruik is gebleken dat er naast bovengenoemde vier bouwstenen 
nog twee condities een rol spelen (Stichting Ict op School, 2004): 
• Leiderschap: speelt op meerdere manieren een rol bij ict-gebruik. Zo is leiderschap cruciaal voor 

het ontwikkelen van een visie. Maar ook als er al een gedeelde en gedragen visie is, is 
leiderschap van belang om te zorgen voor afstemming tussen de vier bouwstenen. 

• Samenwerking: het gaat hierbij zowel om collegiale samenwerking tussen leraren als om 
samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en andere organisaties. Leraren en 
scholen kunnen veel van elkaar leren. Daarnaast kan samenwerking tussen scholen en met 
andere organisaties nog andere voordelen bieden, bijvoorbeeld kostenbesparing als gevolg van 
gezamenlijke inkoop en beheer. 

 
In ons onderzoek staat het primaire proces centraal. Daarmee komen twee bouwstenen uit Vier in 
Balans bijna automatisch aan bod: educatieve software/content en kennis en vaardigheden. Op 
verzoek van de opdrachtgever besteden we daarnaast ook expliciet aandacht aan de andere twee 
bouwstenen: visie en ict-infrastructuur. De twee condities, samenwerking en leiderschap, beschouwen 
we als randvoorwaardelijk. Deze zullen in het onderzoek slechts in beperkte mate aan bod komen. We 
sluiten deze paragraaf af met een schematische weergave van Vier in Balans. De onderdelen die 
expliciet aan bod komen in ons onderzoek geven we daarin gearceerd weer. 
 
Figuur 1 Vier in balans8  

 

                                                      
8  Vergelijk Stichting Ict op School (2004) en Kennisnet (2007b). 
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2.3 Rendement van ict 
 
In haar publicatie Leraren: Klikt ’t hanteert de Inspectie (2006) de volgende omschrijving van 
succesvol ict-gebruik: “een ict-praktijk is als succesvol te kenschetsen als het onderwijs effectiever, 
meer motiverend, meer gedifferentieerd, gevarieerder, efficiënter, meer op samenwerking gericht of 
minder kostbaar is dan zonder ict”.  
 
In het onderzoek dat tot op heden is gedaan naar succesvol ict-gebruik, wordt de mate van succes 
vaak beoordeeld door externe experts of leraren. Er is niet veel bekend over wat leerlingen zelf vinden 
van ict-gebruik, zeker niet in het speciaal onderwijs. Van Leeuwen (2004) stelt wel dat voor leerlingen 
in het (v)so ict een belangrijk of soms zelfs onmisbaar hulpmiddel is, waarmee het onderwijs 
toegankelijker, aantrekkelijker, effectiever en efficiënter ingericht kan worden en waarmee beter recht 
kan worden gedaan aan verschillen tussen leerlingen. Dit blijkt ook uit het Actieplan verbonden met 
ICT (OCW, 2006). Daarin valt te lezen dat vormgeven aan eigentijdser en inspirerender onderwijs 
hoge prioriteit heeft. Het onderwijs moet beter aansluiten op de belevingswereld van leerlingen, de 
buitenwereld en actualiteit binnenhalen en differentiëren naar leerstijlen en mogelijkheden van 
leerlingen. Ict lijkt een middel te zijn om dit te realiseren.  
 
Uit het bovenstaande leiden we de volgende definitie af van rendement van ict: de mate waarin ict-
gebruik bijdraagt aan aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen en passend is voor de onderwijsdoelen. 
We gaan dus niet op de vraag of onderwijs met ict minder kostbaar is dan onderwijs zonder ict. 
 
Kennisnet heeft een eigen conceptueel kader ontwikkeld voor onderzoeken naar rendement van ict-
gebruik. Centraal element uit dit kader zijn de twee manieren waarop kan worden vastgesteld of er 
sprake is van rendement: 
• gepercipieerde opbrengsten: opvattingen van leraren, leerlingen, deskundigen en andere 

betrokkenen; 
• gemeten opbrengsten: toetsing van resultaten in de vorm van kennis, attitude of vaardigheden. 
 
Hieronder geven we het conceptueel kader voor onderzoeken naar rendement van ict-gebruik 
schematisch weer.  
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Figuur 2 Conceptueel kader onderzoeken naar rendement van ict9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Onderzoeksmodel 
 
De centrale vraag van ons onderzoek is: wat is het rendement van ict-gebruik in het primaire proces in 
het (v)so? We gaan daartoe op zoek naar goede voorbeelden. Tevens proberen we te achterhalen of 
er in de gevonden voorbeelden sprake is van rendement en waardoor. Om daar zicht op te krijgen 
maken we gebruik van de bouwstenen uit Vier in Balans. Daarmee bestaat ons onderzoeksmodel uit 
een combinatie van Vier in Balans en van het conceptuele kader van rendementsonderzoeken. In 
figuur 3 geven we ons onderzoeksmodel schematisch weer. De onderdelen die expliciet aan bod 
komen in ons onderzoek geven we daarin gearceerd weer. 
 

                                                      
9  Vergelijk Kennisnet (2007a en 2007b). 
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Figuur 3 Onderzoeksmodel rendement van ict-gebruik in het (v)so 
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3 Opzet van het onderzoek 
 
De kern van het empirische deel van het onderzoek bestaat uit gesprekken en observaties op (v)so-
scholen. Deze kwalitatieve dataverzamelingsmethoden sluiten goed aan bij het doel van ons 
onderzoek: het beschrijven van good practices om indicaties voor rendement van ict op te sporen. 
We onderscheiden een voorbereidings- en een uitvoeringsfase. We beschrijven in dit hoofdstuk de 
activiteiten die we in deze fasen hebben uitgevoerd. Op basis van het empirische onderzoek, hebben 
we voor elk van de vijf (v)so-scholen uit ons onderzoek een schoolportret opgesteld. De opbouw van 
deze portretten geven we weer in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.  
 

3.1 Voorbereidingsfase 
 
In de voorbereidingsfase stond de ontwikkeling van de instrumenten en de werving van de scholen 
centraal. We hebben in deze fase twee hoofdactiviteiten uitgevoerd: instrumentontwikkeling, en 
werving en selectie van scholen. 
 
Instrumentontwikkeling 
In 2007 heeft Oberon een onderzoek uitgevoerd naar rendement van ict in het vmbo. Voor dat 
onderzoek hebben we onder meer gespreksleidraden en observatie-instrumenten ontwikkeld. Deze 
instrumenten hebben als basis gediend voor het onderzoek in het (v)so. Op een aantal punten hebben 
we ze aangepast voor de situatie in het (v)so. Deze aanpassingen betroffen met name het 
vereenvoudigen van de gespreksleidraad voor leerlingen en het toespitsen van de instrumenten op de 
specifieke doelen en gebruiksvormen van ict in het (v)so. 
 
Werving en selectie van scholen 
Om zicht te krijgen op scholen die beschouwd kunnen worden als good practice op het terrein van ict-
gebruik voor onderwijsdoeleinden in het (v)so, hebben we informatie ingewonnen bij de Inspectie van 
het Onderwijs, bij de WEC-raad10, bij de landelijke clusterverenigingen en bij de opdrachtgever. Op 
basis van de verkregen informatie hebben we een lijst opgesteld van ongeveer 15 scholen waar 
volgens de ‘experts’ sprake is van rendement van ict. Van al deze ‘voorlopers’ hebben we via internet 
aanvullende informatie bestudeerd. Vervolgens zijn we scholen gaan benaderen voor deelname aan 
het onderzoek. We hebben daarbij gestreefd naar spreiding over de clusters en over so en vso. 
Vanwege tijdgebrek, praktische haalbaarheid of recente deelname aan ander ict-onderzoek bleek een 
deel van de benaderde scholen niet bereid om binnen de gevraagde periode deel te nemen aan het 
onderzoek. Een paar scholen vielen af omdat het ict-gebruik minder vergevorderd bleek dan wij in 
eerste instantie dachten. Uiteindelijk hebben vijf ‘voorlopers’ aan het onderzoek meegewerkt: 
• de Professor van Gilseschool te Haarlem (cluster 2, so); 
• de Emiliusschool te Son (cluster 3, so en vso); 
• Mytylschool De Brug te Rotterdam (cluster 3, so en vso); 
• Mytylschool De Ruimte te Bergen (cluster 3, so en vso); 
• de J.C. Pleysierschool in de regio Haaglanden (cluster 4, vso). 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de beoogde spreiding van de scholen over so en vso is 
gerealiseerd. De gewenste spreiding over de vier clusters is slechts ten dele verwezenlijkt. Vanwege 
eerder genoemde redenen ontbreekt een school uit cluster 1. Wij denken met de informatie die we 
hebben verkregen op de vijf bezochte scholen te kunnen voldoen aan het doel van ons onderzoek 
(het beschrijven van good practices om indicaties voor rendement van ict op te sporen). Voor meer 
                                                      
10  De Vereniging WEC-Raad behartigt de belangen van het speciaal onderwijs. Hieronder vallen de scholen, 

instellingen, de Regionale Expertise Centra (REC) en alles wat daarmee verband houdt (zie www.wecraad.nl). 
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specifieke informatie over ict-gebruik in cluster 1 verwijzen wij u naar de website van eduVIP, een 
initiatief van de onderwijsinstellingen voor visueel beperkte leerlingen of naar het schoolportret dat de 
Inspectie van het Onderwijs heeft gemaakt van De Bartiméus onderwijsinstelling.11  
 

3.2 Uitvoeringsfase 
 
Op elk van de vijf deelnemende scholen hebben we in april en mei 2008 een aantal 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 
1. beperkte documentenanalyse en voorgesprek met ict-coördinator/directeur; 
2. observaties, inclusief voor- en nabespreking; 
3. gesprekjes met leerlingen. 
 
Documentenanalyse en voorgesprek 
Op basis van de informatie waarmee we scholen hebben geselecteerd en uit telefonische 
kennismakingsgesprekken over deelname aan het onderzoek, hadden we reeds een globaal beeld 
van het ict-gebruik op de betreffende school. Dit beeld hebben we aangevuld met behulp van een 
beperkte documentenanalyse (schoolplan en ict-beleidsplan) en een voorgesprek met de ict-
coördinator en/of directeur.12 Met wie we gesproken hebben, is bepaald in overleg met de school. We 
hebben daarbij gevraagd naar persoon/personen die goed zicht hebben op het ict-gebruik en ook op 
schoolbrede zaken zoals de visie en de infrastructuur. In de documentenanalyse en het voorgesprek 
stonden de volgende onderwerpen centraal: 
• het ict-gebruik op de school: activiteiten en werkvormen; 
• de visie van de school op ict-gebruik; 
• kennis en vaardigheden van leraren; 
• software en hardware. 
In het gesprek hebben we tevens aandacht besteed aan de te selecteren leraren voor de observaties. 
 
Observaties, inclusief voor- en nabespreking13 
Op elke school hebben we bij een aantal leraren lessen geobserveerd. Ons streven was om daarvoor 
zogenaamde voorlopers te selecteren. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van informatie 
afkomstig uit het telefonische kennismakingsgesprekken en het voorgesprek. De observaties 
bestonden uit meerdere onderdelen: 
• Een voorbespreking per leraar: ter voorbereiding op dit gesprek heeft de leraar een 

gespreksleidraad per e-mail ontvangen. De gesprekken vonden in de meeste gevallen telefonisch 
plaats, soms op de betreffende school, of volledig via e-mail. In de voorbespreking stond centraal 
wat we konden verwachten in de te observeren lessen. Tevens zijn we ingegaan op de visie van 
de school op ict-gebruik en op de doelen die de leraar wil bereiken met behulp van de inzet van 
ict. 

• Observaties: deze zijn uitgevoerd door twee onderzoekers van Oberon met behulp van een 
uitgebreid observatie-instrument. 

• Een nabespreking per les: tijdens dit gesprek hebben we samen met de leraar (leraren) 
teruggeblikt op de geobserveerde les en de mate waarin de lesdoelen bereikt zijn. Andere 
onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij de nabespreking zijn de kennis en vaardigheden van 
leraren en de op school aanwezige software en hardware. Tot slot zijn we ook ingegaan op tips en 
suggesties voor andere scholen en leraren.  

 

                                                      
11  Zie hiervoor www.eduvip.nl en www.schoolvoorbeelden.nl. 
12  De gespreksleidraad van dit voorgesprek treft u aan in de bijlage. 
13  De gespreksleidraden en het observatie-instrument zijn te vinden in de bijlage. 
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Gesprekjes met leerlingen 
Tijdens de observaties hebben we gesproken met leerlingen. Gezien het ontwikkelingsniveau van de 
meeste leerlingen waren de gesprekken zeer kort en eenvoudig. Een goed startpunt voor de 
gesprekjes was de vraag naar uitleg over het programma waar de betreffende leerling mee aan het 
werk was. Vervolgens hebben we met name gevraagd naar: 
• waarom de leerling het wel/niet leuk vindt om met de computer te werken; 
• waarom de leerling liever met/zonder de computer leert; 
• wat de leerling leert van het computergebruik in de lessen; 
• of de leerling het computergebruik moeilijk vindt; 
• of de leerling tevreden is over de computers die hij gebruikt. 
 

3.3 Opzet schoolportretten 
 
Op basis van de hiervoor beschreven onderzoeksactiviteiten hebben we voor elke school een portret 
opgesteld. Concepten van deze portretten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken ict-
coördinatoren/directeuren en leraren. In de hoofdstukken 4 tot en met 8 treft u de portretten van de vijf 
(v)so-scholen aan. Elk portret heeft dezelfde opbouw: 
1. inleiding; 
2. ict-gebruik volgens Vier in Balans; 
3. observaties: beoogd ict-gebruik en uitvoering in de praktijk; 
4. conclusies: rendement en tips voor andere scholen; 
 
Inleiding 
In de inleiding geven we een zeer korte beschrijving van de school. We maken daarvoor met name 
gebruik van informatie uit de telefonische kennismakingsgesprekken, het voorgesprek met de ict-
coördinator/directeur, het schoolplan en van de website van de school. 
 
Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
We brengen voor elk van de vier bouwstenen uit Vier in Balans de situatie op de scholen in beeld. Bij 
de visie beschrijven we hoe de school de rol van leraren en leerlingen ziet en welke plaats ict inneemt 
binnen het onderwijs. Tevens besteden we aandacht aan de algemene doelen die de school met ict-
gebruik wil bereiken. Bij de beschrijving van de kennis en vaardigheden beperken we ons tot de 
leraren. De kennis en vaardigheden van leerlingen komen aan bod bij de observaties en de 
conclusies. Bij de overige twee bouwstenen, educatieve software en ict-infrastructuur gaan we in op 
een aantal feitelijkheden zoals de op de school aanwezige software en de leerlingen-computerratio. 
 
De informatie in deze paragraaf wordt gebruikt om onze vierde onderzoeksvraag te beantwoorden 
(wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor rendement van ict-gebruik?). De 
daadwerkelijke beantwoording van deze vraag komt pas in hoofdstuk 9 aan bod als we de 
bevindingen van de vijf scholen integreren. 
 
Observaties 
Van de geobserveerde lessen brengen we zowel het beoogde ict-gebruik als de uitvoering in de 
praktijk in beeld. Bij de beschrijving van het beoogde ict-gebruik besteden we in elk geval aandacht 
aan de vormen van ict-gebruik en de lesdoelen. Daarvoor maken we met name gebruik van de 
informatie die afkomstig is uit het voorgesprek met de betreffende leraren. De beschrijving van de 
uitvoeringspraktijk is met name gebaseerd op onze observaties en de gesprekjes met leerlingen. 
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In deze paragraaf geven we per school een antwoord op de tweede en derde onderzoeksvraag: hoe 
ziet het beoogde ict-gebruik eruit op de onderzochte scholen en hoe ziet de ict-uitvoeringspraktijk in 
het primaire proces eruit op de onderzochte scholen? 
 
Conclusies 
In de slotparagraaf van de schoolportretten staan de conclusies centraal, te weten het gerealiseerde 
rendement en tips voor andere scholen. Het gerealiseerde rendement is gebaseerd op gepercipieerde 
opbrengsten. We gaan daarbij niet alleen af op ons eigen oordeel, maar maken ook gebruik van het 
oordeel van ict-coördinator/directeur, leraren en leerlingen over de mate waarin de lesdoelen bereikt 
worden. Tevens gebruiken we de informatie uit ons empirisch onderzoek om een indicatie te geven 
van de mate waarin de school erin slaagt haar algemene doelen van ict-gebruik te realiseren. 
Hierdoor kunnen we per school de derde onderzoeksvraag beantwoorden (welk rendement weten de 
scholen te realiseren met hun ict-gebruik?). 
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4 Professor van Gilseschool 
 
De Professor van Gilseschool14 in Haarlem is een openbare school voor speciaal onderwijs aan 
kinderen van 4 tot 12 jaar met een auditieve stoornis of ernstige spraak- en taalproblemen (cluster 2). 
Daarnaast trekt de school ook een groeiend aantal autistische leerlingen. De school ligt in een rustige 
en landelijke omgeving, dichtbij de bossen en duinen, en heeft een regionale functie. Er zijn ongeveer 
220 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Daarnaast zijn er 60 rugzakleerlingen die regulier 
basisonderwijs volgen met ambulante begeleiding vanuit de Van Gilseschool. In totaal zijn circa 85 
medewerkers aan de school verbonden, de meeste in een deeltijdfunctie. De school heeft twee 
locaties: een hoofdvestiging in Haarlem en (sinds schooljaar 2007/08) een nevenvestiging in 
Hoofddorp. De gesprekken en observaties hebben plaatsgevonden op de hoofdvestiging in Haarlem. 
 

4.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Vanwege de gevarieerde leerlingpopulatie is het onderwijs op de Van Gilseschool gericht op het 
individuele kind. De school zet ict in als middel om te kunnen differentiëren tussen leerlingen en om 
leerlingen meer te kunnen bieden binnen het onderwijs dan het standaardaanbod. Zo zet men de 
computer binnen het onderwijs in voor remediëren, automatiseren (oefenen), als leermachine en 
ontdekmachine. Tijdens de spraaklessen wordt daar waar het functioneel is spraaktraining gegeven 
via de computer.  
 
Visie 
Een van de hoofddoelstellingen van de Van Gilseschool is het voorbereiden van leerlingen op de 
maatschappij, waaruit ict tegenwoordig niet meer is weg te denken. De school heeft een ict-
beleidsplan opgesteld voor 2007-2011. Hierin staat onder andere vermeld aan welke 
leergebiedoverstijgende doelen de school wil werken met behulp van ict:  
• werkhouding;  
• werken volgens een plan;  
• gebruik van uiteenlopende leerstrategieën;  
• zelfbeeld en nieuwe media. 
 
Uitgangspunt is dat het ict-gebruik intensiever is naarmate een kind hier meer baat bij heeft. In de 
onderbouw leren de kinderen zelfstandig omgaan met hard- en software (muis, toetsenbord, 
programmatuur). In de middenbouw liggen de doelen hoger: kinderen kunnen de computer zelf 
opstarten en afsluiten en zelfstandig werken met educatieve programma’s in hun groep. In de 
bovenbouw moeten de kinderen kunnen inloggen op het interne netwerk en gebruik kunnen maken 
van informatiebronnen, zoals internet. Ze moeten ook met Word en Windows om kunnen gaan.  
 
De school wil vooral de volgende algemene doelen bereiken met de inzet van ict:  
• betere leerlingprestaties, met name vaardigheden;  
• vergroten van de praktische redzaamheid van de leerlingen;  
• meer gemotiveerde leerlingen;  
• toename van de zelfwaardering van leerlingen;  
• efficiënt gebruik van de onderwijstijd.  

                                                      
14  In het vervolg Van Gilseschool genoemd. 
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Kennis en vaardigheden 
In het ict-beleidsplan 2007-2011 staat beschreven wat de school verwacht van de ict-vaardigheden 
van de leerkrachten: 
• iedere leerkracht is op de hoogte van de mogelijkheden die de educatieve programma’s voor zijn 

groep bieden en kan kinderen instructies geven voor het werken met software; 
• leerkrachten hebben de vaardigheid en kennis die nodig is om instructies te geven in het werken 

met Word, internet en data-cd-roms; 
• leerkrachten hebben voldoende inhoudelijke kennis van het digitale schoolbord en kunnen lessen 

op dit bord maken. 
De verwachtingen komen nog niet altijd overeen met de onderwijspraktijk. Alle leerkrachten die een 
digibord in de klas hebben, krijgen een training. Op woensdagmiddagen wordt bijscholing gegeven 
aan leerkrachten en er zijn ook middagen ingepland in het rooster voor bijscholing over een bepaald 
onderwerp. Er is bijvoorbeeld een workshop geweest over het gebruik van Teleblik, waaraan 
leerkrachten vrijwillig konden deelnemen. De bijscholing valt binnen de taakuren van de leerkrachten. 
Ondanks de scholingsactiviteiten beschikken de leerkrachten vaak (nog) niet over voldoende ervaring 
om ict in hun onderwijs te verwerken. De school signaleert zelf dat er nog te weinig verdieping is in het 
werken met digitale schoolborden. Er zijn een paar ‘voorlopers’, maar er zijn ook leerkrachten bij wie 
het digitale bord ongebruikt in het lokaal hangt. In schooljaar 2007/08 krijgen nieuwe leerkrachten 
instructie in het omgaan met het digitale schoolbord, didactische en methodische instructie in de klas 
en instructie over het werken met de netserver. 
 
Educatieve software/content 
De school maakt veel gebruik van digitaal materiaal en software die beschikbaar zijn via de so-site 
van Kennisnet. Voor de leerlingen van de Van Gilseschool zijn vooral beeldende programma’s met 
weinig tekst en die weinig beroep doen op tekstbegrip nuttig. Daarnaast heeft de school ook 
specifieke educatieve (oefen)software in huis, bijvoorbeeld Taalfanfare-woordenschat van Ambrasoft. 
Andere programma’s die worden gebruikt zijn: Wereld en getallen (rekenen), de Digitale bosatlas 
(aardrijkskunde) en de Nijntje-reeks (kleuters). De school beschikt ook over specifieke 
logopediesoftware.  
 
De school hanteert een aantal criteria bij de aanschaf van nieuwe software:  
• deze is uitnodigend voor de leerlingen;  
• past binnen de leerstof en is methodeondersteunend;  
• biedt de mogelijkheid om er zelfstandig mee te werken;  
• biedt mogelijkheden voor registratie en differentiatie.  
De school maakt verder gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem van Cito en van Datacare, een 
administratie- en leerlingvolgsysteem dat ‘op maat’ ontwikkeld is voor het speciaal onderwijs.  
 
Ict-infrastructuur 
Bij de kleutergroepen staat één computer in de klas. De overige klassen hebben de beschikking over 
twee tot vier computers. Daarnaast staan er nog acht computers in het ict-lokaal. De zeven 
logopedisten van de school hebben elk een eigen computer, die ook wordt ingezet bij het werken met 
de kinderen. De school is in eerste instantie begonnen met geschonken computers. Een deel van 
deze – verouderde – computers is inmiddels vervangen. Het is de bedoeling dat er in 2009 overal 
moderne en snellere machines staan. Alle computers zijn verbonden met de terminalserver en zijn – 
zonder verdere beperkingen – aangesloten op internet. Op de meeste computers is er een goede 
internetverbinding. Er zijn contracten afgesloten met de leerlingen over het gebruik van computers en 
internet en de leerkrachten houden daarop toezicht. De leerkrachten zijn op zich tevreden over de ict-
faciliteiten, al zou één leerkracht nog meer computers in de klas willen zien. 
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Indien noodzakelijk kunnen leerlingen een digitaal hulpmiddel krijgen, maar dit komt op de Van 
Gilseschool niet vaak voor. Een hulpmiddel dat er wel is, is een ringleiding voor slechthorende 
kinderen. Ook beschikt de school over het leermiddel Klankie, waarbij gebruik kan worden gemaakt 
van een speciaal toetsenbord waarop alle klanken (bijv. SCH, AA, OE) een aparte toets hebben. Er 
wordt momenteel geëxperimenteerd met Klankie voor dyslectische kinderen. Een slechtziende leerling 
beschikt over een apparaat dat tekst vergroot weergeeft. 
 
De ict-coördinator is verantwoordelijk voor de meest voorkomende beheertaken. Voor het zwaardere 
technische beheer maakt de school gebruik van een externe partij. Dit werkt niet helemaal naar wens, 
omdat het soms lang duurt voordat een probleem wordt opgelost. De ict-coördinator zou graag een 
uitbreiding zien van het lokale ict-team. Voor acute problemen is er wel een bovenschools ict-er 
beschikbaar en er is een bovenschools ict-manager. Op korte termijn komt er een zogeheten 
SharePoint, een platform waarop informatie en documenten kunnen worden uitgewisseld, beschikbaar 
voor de leerkrachten. Doel is het verbeteren van de communicatiemogelijkheden binnen de Van 
Gilseschool en het gehele openbare primaire onderwijs in Haarlem. De invoering van het SharePoint 
heeft als bijkomend voordeel een (kosten)efficiënter ict-beheer, doordat er één server minder nodig is. 
De leerkrachten ervaren voldoende ondersteuning bij storingen. In voorkomende gevallen proberen ze 
het probleem vaak eerst zelf op te lossen; en soms lossen de leerlingen het probleem op. Als dit niet 
lukt, roepen de leerkrachten de hulp in van de ict-coördinator.  
 
Sinds schooljaar 2006/07 zijn er elf digitale schoolborden (zogenaamde Active Boards) in gebruik, in 
combinatie met laptops en een speciale pen. De digiborden worden op dit moment nog vooral in de 
bovenbouw ingezet. Een aandachtspunt in de groepen met slechthorende kinderen is dat de koeling 
van de beamer teveel geluid maakt. Dit kan wel worden opgelost door de beamer op halve kracht te 
laten werken, maar dit gaat dan weer ten koste van de beeldkwaliteit. De school heeft enkele jaren 
geleden een bewuste keuze gemaakt voor de aanschaf van digitale schoolborden en ervaart deze als 
een verrijking van het onderwijs. Leerlingen van de Van Gilseschool, zijn vaak slecht ‘bereikbaar’ met 
gewone taal en kunnen deze taal ook niet produceren (bijvoorbeeld slechthorende leerlingen). 
Daarom hebben ze veel baat bij de visuele mogelijkheden van het digitale schoolbord. 
 

4.2 Observaties 
 
Kort na de meivakantie hebben we in het schooljaar 2007/08 drie lessen geobserveerd op de Van 
Gilseschool: rekenen, woordbouw en aardrijkskunde. Alle observaties vonden plaats in groep 7 en 8. 
In de bovenbouw is het onderwijs op de Van Gilseschool meer vakgericht en wordt de computer veel 
gebruikt als middel voor instructie en oefeningen. Voor vakken als rekenen en taal hebben de 
kinderen weektaken, waaraan ze zelfstandig kunnen werken. De leerlingen kunnen binnen een week 
zelf bepalen wanneer ze welke taken uitvoeren. Het computergebruik maakt integraal deel uit van het 
onderwijs. De oefeningen op de computer sluiten aan op de traditionele werkmethoden. Ook 
gebruiken de leerlingen de computer als informatiebron, bijvoorbeeld voor werkstukken. De leerlingen 
krijgen dan vaak eerst uitleg met behulp van het digitale schoolbord en vervolgens gaan ze zelfstandig 
zoeken op internet. De computer wordt ook ter ontspanning ingezet als leerlingen bijvoorbeeld hun 
weektaken afhebben. Ze mogen dan bijvoorbeeld een educatief spel doen. 
 

4.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Rekenen 
In de gecombineerde groep 7/8 hebben we een rekenles geobserveerd. De observatie vond plaats 
tijdens het eerste lesuur op een donderdagochtend. Er zijn in totaal twaalf leerlingen aanwezig. In 
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principe krijgen de leerlingen aan het begin van de week instructie, ondersteund door bijvoorbeeld 
filmpjes of een ingescand werkboek. Op donderdag en vrijdag werken de leerlingen meestal 
zelfstandig aan hun weektaken, in dit geval de rekentaken. De lesdoelen verschillen per leerling. Als 
een leerling klaar is met zijn taken, dan kan hij met behulp van de computer verder oefenen met de 
behandelde lesstof en zo verdieping aanbrengen. Ook kunnen de leerlingen werken aan een educatief 
spel. Het achterliggende doel hiervan is het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden en het 
verwerken van de behandelde stof. 
 
Woordbouw 
De observatie van de les woordbouw vond ook plaats in groep 7/8, net na de middagpauze. De 
aanpak en het beoogde ict-gebruik zijn vergelijkbaar met de rekenles. De leerlingen werken zo veel 
mogelijk zelfstandig aan hun individuele weektaken. Daarna kunnen ze op de computer werken aan 
een educatief spel. 
 
Aardrijkskunde 
We hebben de aardrijkskundeles geobserveerd in groep 7. De klas bestaat uit twaalf leerlingen. In de 
klas hangt een digibord. De leerkracht zet het bord tijdens de lessen vaak in om te illustreren wat hij 
aan het vertellen is, of bij vragen van leerlingen. Bij spreekbeurten moeten de leerlingen gebruik 
maken van PowerPoint. De leerkracht laat de kinderen ook ‘spelenderwijs’ leren door ze in de pauzes 
filmpjes te laten zoeken op bijvoorbeeld YouTube. Het doel van de les is dat de leerlingen de 
opdrachten naar aanleiding van de tekst uit het werkboek en een getoonde film zelf kunnen 
beantwoorden en laten zien dat ze deze begrijpen door het maken van een korte computeropdracht. 
Door de inzet van het digitale schoolbord wil de leerkracht ook de aandacht en motivatie van de 
leerlingen vergroten. 
 

4.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Rekenen 
De leerlingen zitten in groepjes van vier tafeltjes. Aan één kant van het lokaal staat een groepje met 
vier computertafels. Op het bureau van de leerkracht staat een laptop die is aangesloten op het 
digibord. Op het digibord kunnen de leerlingen in een schema bij hun naam hun eigen rooster voor de 
week zien. Elke taak (bijvoorbeeld woordbouw, dictee, opstel, taaltrapeze, rekenen) heeft een andere 
kleur. De leerkracht geeft extra uitleg (in groepjes) aan de leerlingen die nog met hun rekentaken voor 
die week bezig zijn.  
 
De leerkracht stimuleert de leerlingen die in de klas ‘vrij’ mogen gaan werken een game te gaan 
maken (in tweetallen), via de website van Het Klokhuis.15 Ze heeft al eerder in de week uitgelegd en 
voorgedaan hoe dit gaat. De opdracht is een spannend spel te maken. Een leerling schrijft op verzoek 
van de leerkracht de URL van de website van Het Klokhuis op een whiteboard. De leerlingen moeten 
deze overtypen in de browser. Sommige leerlingen hebben hier moeite mee, maar krijgen dan hulp 
van andere leerlingen.  
 
De les verloopt rustig, alle leerlingen werken aan hun taken. De leerkracht geeft regelmatig aan 
hoeveel tijd er nog over is. Het digibord wordt tijdens de les heel duidelijk als instrument gebruikt. De 
leerlingen kunnen op het digibord kijken wat hun rooster voor die week is en welke taken ze precies 
moeten doen. Als ze iets klaar hebben, kunnen ze dat ook op het bord aangeven. De leerkracht tekent 
ook zelf taken af van leerlingen. Zo worden hun vorderingen geregistreerd. De leerlingen hoeven niet 
per se te doen wat op hun rooster staat. Een leerling heeft bijvoorbeeld ‘spel’ op haar rooster staan, 
maar gaat toch aan haar weektaken werken. Ze vindt het fijn om haar taken op tijd af te hebben. De 
                                                      
15  Zie http://gamestudio.hetklokhuis.nl/index/home.  



Oberon – Rendement van ict in het (voortgezet) speciaal onderwijs 21 

 

speltijd mag ze dan later inhalen. Het werken met het digibord gaat op een heel vanzelfsprekende 
manier, de leerlingen weten precies hoe het werkt en vinden het leuk om ermee te werken. Als ze een 
vraag hebben, kunnen de leerlingen die ook op het digibord aangeven. Dit doen ze door met de pen 
die bij het bord hoort de taak te kiezen waar het om gaat en daar hun naam bij te schrijven. De 
leerkracht komt dan langs om te helpen. De leerkracht stimuleert ook dat leerlingen elkaar helpen met 
inhoudelijke vragen of computervragen. Sommige leerlingen doen dit inderdaad, maar soms zijn ze 
zelf zo geconcentreerd bezig dat ze niet echt aandacht hebben voor het probleem van de andere 
leerling.  
 
Eén leerling geeft desgevraagd aan dat ze het werken op de computer leuk vindt, maar ook moeilijk. 
Vooral het typen kost haar moeite. Ze ziet het werken op de computer als een voorbereiding op de 
middelbare school, waar ze veel werkstukken zal moeten maken. Andere leerlingen vinden het 
werken en typen op de computer juist makkelijker, omdat schrijven hen veel moeite kost. Wel zijn de 
computers soms te traag en lopen ze af en toe vast. De leerkracht lost dit ad hoc op door een paar 
leerlingen naar het computerlokaal te laten gaan. 
 
Aan het eind van de les haalt een leerling op verzoek van de leerkracht alle lesboekjes op waarin de 
leerlingen hebben gewerkt en schrijft hij op het digibord aan welke taken ze hebben gewerkt. De 
leerkracht sluit de les af en vertelt de leerlingen waar ze de volgende les hebben.  
 
Woordbouw 
Aan het begin van de les woordbouw inventariseert de leerkracht hoe ver de leerlingen zijn met hun 
taken. Leerlingen die klaar zijn, mogen op de computer verder werken aan hun game (in de klas of in 
de mediatheek), of een ander educatief spel doen. De leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan 
de slag. Als de leerkracht even de klas uit is om bij de leerlingen in de mediatheek te kijken, zet een 
leerling het rooster van de dag op het digibord. Een andere leerling voegt een klok toe. Zo kunnen de 
leerlingen zelf zien hoeveel tijd ze nog hebben voor hun taken. De leerlingen werken verder rustig aan 
hun taken. 
 
De computers die het ’s ochtends tijdens de rekenles niet goed deden, zijn in de tussentijd door de ict-
coördinator gerepareerd. De leerkracht probeert de leerlingen die klaar zijn met hun taken zoveel 
mogelijk in tweetallen achter de computer te laten werken. Eén leerling bedient daarbij de muis, maar 
ze overleggen wel over hoe ze iets zullen aanpakken. De leerlingen vinden het leuk om samen te 
werken en ze vinden de game ook leerzaam. Ze leren hoe ze een game kunnen maken met 
verschillende niveaus en ze kunnen uitproberen wat ze hebben gedaan. Ook kunnen ze verschillende 
dingen zelf instellen. Voor de leerkracht is één van de achterliggende doelen van het maken van de 
game dat de leerlingen leren vooruit te denken en beslissingen te nemen, en zien wat die voor 
gevolgen hebben.  
 
Een paar leerlingen werken alleen, bijvoorbeeld een autistische jongen. Hij krijgt eerst nog extra uitleg 
van de leerkracht en later werkt hij in zijn eentje geconcentreerd op het digibord aan een game, 
waarin hij zoveel mogelijk moeilijke hindernissen probeert te bouwen. Omdat hij op het digibord werkt 
en zijn werk dus voor iedereen in de klas zichtbaar is, zijn sommige leerlingen die aan hun taken 
werken wel wat afgeleid.  
 
Aardrijkskunde 
De observatie van de aardrijkskundeles vindt plaats in groep 7. De tafels zijn opgesteld in een U-vorm. 
Eén leerling zit aan een apart tafeltje. Aan één kant van het lokaal staan langs de muur vier 
computertafels naast elkaar opgesteld. De leerkracht staat voor de klas en bedient het digibord met 
een pen. Het bord kan ook met een computer voor in de klas worden bediend. De leerkracht gaat 
verder met het thema vakantielanden rond de Middellandse Zee. De les begint met een aflevering van 
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Het Klokhuis over Griekenland. Deze wordt op het digibord getoond. Voor een aantal slechthorende 
kinderen ondersteunt de leerkracht de film met gebaren en herhaalt hij sommige woorden door deze 
duidelijk te articuleren. Na de film leest de leerkracht voor uit het lesboek (Wijzer door de wereld) over 
landen in het Middellandse Zeegebied. Hij geeft de relatie aan tussen het filmpje en de inhoud uit het 
boek. De leerkracht maakt ter ondersteuning van het lesboek gebruik van het digibord. Hij wijst 
bijvoorbeeld op een kaart van Europa aan waar Milaan ligt. Ook maakt hij een tekening om bij de stad 
Athene het concept ‘smog’ uit te leggen. Als het hoofdstuk uit is, geeft de leerkracht de leerlingen de 
opdracht om op internet met behulp van Google foto’s te zoeken van een (zelf te kiezen) land uit het 
Middellandse Zeegebied. De foto’s moeten een tegenstelling weergeven die iets te maken heeft met 
wat in de les is behandeld, bijvoorbeeld ‘mooi’ (een zonnig strand) versus ‘lelijk’ (een stad vol smog). 
De leerlingen moeten de opdracht in tweetallen doen. Acht leerlingen gaan met zijn tweeën achter een 
van de vier computers in het lokaal zitten. Twee leerlingen werken via het digibord en drie leerlingen 
gaan naar de kamer van de ict-coördinator om daar te werken. De leerlingen moeten de foto’s die ze 
hebben gevonden uitprinten en krijgen 15 minuten om de opdracht uit te voeren. Na een paar minuten 
komen echter enkele leerlingen uit groep 8 binnen en blijkt de lestijd al voorbij, waardoor de opdracht 
snel moet worden afgerond. De meeste leerlingen printen de opdracht nog wel uit; ze weten allemaal 
hoe ze dat moeten doen. De leerkracht vraagt of ze de prints willen bewaren in hun map tot de 
volgende les. Het is middagpauze en de leerlingen verlaten snel de klas.  
 

4.3 Conclusies 
 
Rendement 
Alle leerlingen op de Van Gilseschool hebben te maken met communicatieve problemen. Voor deze 
leerlingen, die daardoor vaak erg visueel ingesteld zijn, is ict in praktisch opzicht een uitkomst. Voor 
leerlingen met gehoorproblemen helpt ict bij het verbeteren en stimuleren van de communicatie. 
Autistische leerlingen zijn erg gebaat bij het gebruik van de computer, vanwege de mogelijkheden om 
individueel te werken. Ook voor dyslectische leerlingen is de computer een uitkomst. Ze kunnen vaak 
makkelijker typen dan schrijven.  
 
In de geobserveerde lessen lijken de beoogde doelen grotendeels te zijn behaald. Bij rekenen en 
woordbouw hebben de leerlingen die hun weektaken af hadden, via de computer verdieping 
aangebracht in hun kennis van de lesstof en nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan. Doordat een 
aantal leerlingen zelfstandig op de computer aan het werk is, heeft de leerkracht meer tijd voor andere 
leerlingen die extra hulp nodig hebben. Ook het digibord zorgt voor een efficiënter gebruik van de 
onderwijstijd, bijvoorbeeld door de registratie- en vraagfunctie. Het feit dat leerlingen het digibord zelf 
mogen bedienen, geeft hen ook zelfvertrouwen. Bij aardrijkskunde moesten de leerlingen door een 
opdracht op de computer laten zien of ze de behandelde lesstof hadden begrepen. De leerlingen 
gingen hier enthousiast en zelfstandig mee aan de slag. Maar doordat de les moest worden afgerond 
voordat de leerlingen helemaal klaar waren met de opdracht is niet duidelijk of dit doel is behaald.  
 
Het onderwijskundig rendement van ict op de Van Gilseschool zit volgens de ict-coördinator en de 
leerkrachten die we gesproken hebben vooral in de mogelijkheid die ict biedt om te variëren in de 
lesvormen en in het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen. Daar waar het 
digitale schoolbord in de klas wordt ingezet, gebeurt dit op een natuurlijke en geïntegreerde manier. 
De leerkrachten die wij gesproken hebben, zien grote sprongen vooruit bij de kinderen na de komst 
van het digibord. Eén leerkracht heeft de indruk dat leerlingen sneller leren met de computer dan met 
traditionele methoden. De manier waarop ict in beide geobserveerde lessen wordt ingezet, sluit ook 
goed aan op de vaardigheden die de leerlingen in de toekomst nodig hebben. Een kanttekening die 
moet worden geplaatst is dat ict niet overal op de school goed geïntegreerd is in het onderwijs en dat 
de ict-infrastructuur nog verbeterd kan worden. 
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Op basis van de observaties en de gesprekken kunnen we concluderen dat de school de volgende 
algemene doelen bereikt met de inzet van ict:  
• betere leerlingprestaties, met name vaardigheden;  
• vergroten van de praktische redzaamheid van de leerlingen. 
• meer gemotiveerde leerlingen;  
• toename van de zelfwaardering van leerlingen; 
• efficiënt gebruik van de onderwijstijd. 
 
Tips voor andere scholen 
De leerkrachten geven de volgende tips aan scholen die ook met ict in het speciaal onderwijs willen 
werken: 
• Laat de leerlingen presentaties maken in PowerPoint. 
• Zorg voor veel afwisseling en laat de leerlingen samenwerken op de computer. 
• Geef de leerlingen verantwoordelijkheid; laat ze bijvoorbeeld een les verzorgen op het digibord of 

bepaalde taken. Dit verhoogt de betrokkenheid van de leerlingen enorm. 
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5 Emiliusschool 
 
De Emiliusschool is een school voor meervoudig gehandicapte kinderen in Son. De school valt onder 
cluster 3 van het speciaal onderwijs. De leeftijd van de 150 leerlingen varieert van 2,5 tot twintig jaar. 
Er is veel variatie in het ontwikkelingsniveau: van het niveau van een kind van minder dan zes 
maanden tot een ontwikkelingsniveau dat een paar jaar onder het leeftijdsniveau ligt. De leerlingen 
zijn ingedeeld in drie clusters naar ontwikkelingsniveau, van zeer laag tot (relatief) hoog. Het onderwijs 
vindt plaats op individueel niveau. Elk cluster wordt door één leraar vertegenwoordigd in de ict-
taakgroep. In totaal zijn er 21 groepen leerlingen die zeven klassen kunnen doorlopen. Elke groep 
bestaat uit maximaal zeven leerlingen. Leerlingen worden zo veel mogelijk in groepen ingedeeld op 
basis van cluster en leeftijd. In totaal heeft de Emiliusschool bijna 100 personeelsleden in dienst.  
 

5.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Visie 
‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’ 
De belangrijkste doelstelling van de Emiliusschool is het bieden van goed individueel onderwijs, zodat 
leerlingen in de toekomst in de maatschappij kunnen functioneren op een niveau dat voor hen 
aanvaardbaar is. De school wil dit bereiken vanuit de gedachte dat alle mensen competenties hebben 
om de eigen ontwikkelingsmogelijkheden mee vorm te geven. De inzet van ict bij de Emiliusschool 
sluit goed aan op deze visie. Het gebruik van ict tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk aangepast 
aan de mogelijkheden van de individuele leerlingen en de leerlingen worden uitgedaagd om actief 
mee te doen. Het zelfstandig werken wordt afgewisseld met samenwerken of elkaar helpen met 
oefeningen, wanneer dit mogelijk is. Het gebruik van de computers door de leerlingen in de klas en in 
het ict-lokaal is divers. Het gebruik van ict is onder meer afhankelijk van het niveau en 
gebruiksmogelijkheden van de leerling. Vaak heeft de computer een ‘prothesefunctie’ voor leerlingen, 
wat betekent dat kinderen met een motorische beperking toch zelfstandig kunnen werken. De school 
heeft ict en met name computeraanpassingen hoog in het vaandel staan en probeert op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen op ict-gebied. Het uitgangspunt van het ict-gebruik is dat ict in 
dienst staat van de verbetering van het volgen van onderwijs op de Emiliusschool. 
 
De algemene doelen die de ict-coördinator en leraren willen bereiken met de inzet van ict sluiten aan 
bij de visie: 
• betere leerlingprestaties, zowel cognitief als vaardigheden; 
• vergroten praktische redzaamheid leerlingen; 
• toename van de zelfwaardering van leerlingen; 
• beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen. 
 
De Emiliusschool heeft een ict-beleidsplan waarin de visie, de huidige en gewenste situatie op het 
gebied van ict(-gebruik) en de aangepaste leermiddelen zijn beschreven. Elk jaar wordt het ict-plan 
getoetst aan de praktijk, waardoor steeds aanpassingen gedaan worden aan het ict-beleidsplan. Het 
plan en de praktijk lopen niet heel ver uiteen, maar soms kunnen zaken niet volgens de (jaar)planning 
gerealiseerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het realiseren van een leerlingvolgsysteem. Ook 
gebeurt het dat onderdelen uit het ict-plan in de praktijk niet blijken te werken. 
 
Kennis en vaardigheden 
De directie en de ict-coördinator van de Emiliusschool school vinden het belangrijk om de 
basisvaardigheden van leraren te trainen en in beeld te brengen. Ook instructie in het gebruik van de 
eigen software hoort daarbij. Zo is er kort geleden een studiedag georganiseerd voor de leraren, met 
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name gericht op het gebruik van software van Op Maat. De leraren zijn volgens de ict-coördinator 
voldoende vaardig op het gebied van ict, hoewel leraren zelf aangeven dat dit per persoon verschilt. 
De scholing van personeel op het gebied van ict wordt afgestemd op de voor dat jaar gestelde doelen.  
 
De ict-coördinator is elke ochtend aanwezig voor eventuele ict-ondersteuning. Hij heeft een vaste plek 
in het computerlokaal, waar elke dag groepen leerlingen komen om te oefenen op de computer. Hij is 
dan beschikbaar om te helpen bij acute problemen en vragen van leraren. Wel is er te weinig tijd 
beschikbaar voor deze praktische ondersteuning. De ondersteuning van klassen in het computerlokaal 
is volgens de ict-coördinator noodzakelijk om de volgende redenen. 
• Het kost veel tijd om een klas op te starten zonder begeleiding. Ook wanneer alles technisch goed 

werkt, kan het mede door het gebruik van aanpassingen lang duren voordat alle kinderen aan het 
werk zijn.  

• Kinderen en personeel worden uitgedaagd om naar een volgende stap in het computergebruik te 
gaan wanneer ze daar aan toe zijn. Dit om te voorkomen dat ze blijven steken in hun ontwikkeling. 

• Wanneer er technisch iets niet soepel loopt, is begeleiding zeker noodzakelijk. Gezien de 
complexiteit van sommige hardware en software is dit nu eenmaal onvermijdelijk.  

• De nadruk van het ict-beleid ligt op de implementatie van software in de leerlijnen. Naast 
clustergewijze introductie van de software blijft het concreet toepassen van de software in het 
computerlokaal een voorwaarde om het gebruik in de klassen te stimuleren.  

 
Bij de Emiliusschool is de invoering van het ‘digitaal rijbewijs’ in voorbereiding. Dit is een Europees 
goedgekeurd digitaal rijbewijs (EDL) met zeven modules, waarmee leraren hun ict-vaardigheid kunnen 
aantonen. Op de school is intern nog discussie over de manier waarop het digitaal rijbewijs ingevoerd 
kan worden.  
 
Er is een taakgroep ict ingesteld op de Emiliusschool, die bestaat uit leraren en de ict-coördinator. 
Leden van de ict-taakgroep zijn per cluster binnen de school aanspreekpunt voor alle zaken en 
ontwikkelingen op het gebied van ict en onderwijs. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij 
collegaleraren en assistenten bij het computergebruik in de klassen op het gebied van administratief 
en educatief gebruik van ict. Leden van de ict-taakgroep nemen namens de school ook deel aan 
onder andere het platform ‘Op Maat’ en het Comeniusproject.  
 
Educatieve software/content 
De Emiliusschool heeft al veel ervaring met de inzet van ict in het speciaal onderwijs. Enige jaren 
geleden is een samenwerkingsverband gestart tussen zes mytyl-/tyltylscholen en ICT&E16 om 
educatieve software te ontwikkelen die is afgestemd op de mogelijkheden en belevingswereld van 
leerlingen met een meervoudige handicap: het Op Maatproject.17 De behoefte aan dergelijke software 
was groot, terwijl het aanbod heel beperkt was. De educatieve software bestaat uit een raamwerk dat 
op een eenvoudige manier gevuld kan worden met inhoud die is afgestemd op de individuele 
kenmerken van de leerling die met de software werkt. Er is ook een gebruikersgroep opgericht met als 
doel gezamenlijke kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en verdere vulling van de educatieve 
software. Daarnaast participeert de Emiliusschool samen met zes Europese partners in het Europees 
Comeniusproject ‘Tailor made’, dat gestoeld is op het Op Maatproject. De Emiliusschool coördineert 
binnen het project de overdracht van ict-kennis en vaardigheden op Europees niveau.  
 
De aanwezige software op de school is heel divers. Naast een honderdtal aangeschafte programma’s 
en pakketten is de ontwikkeling van eigen software via het project Op Maat in een stroomversnelling 
geraakt. De daarbij ontwikkelde software wordt op grote schaal gebruikt op de Emiliusschool. De 
software is niet adaptief, maar er kunnen wel veel keuzes worden gemaakt. Het is bijvoorbeeld 
                                                      
16  Een organisatie die zich bezighoudt met innovatief leren met behulp van ict. 
17  Zie www.opmaat-eduware.nl. 
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mogelijk om eigen foto’s en liedjes in te voegen in programma’s en is het mogelijk de ‘beloning’ aan te 
passen aan de individuele leerling. Zo krijgt een leerling die fan is van K3 een clip van K3 te zien en te 
horen en een leerling die van auto’s houdt mag als beloning een racespel spelen, nadat hij een 
oefening goed heeft uitgevoerd. Er is geen logboek of leerlingvolgsysteem aan de software 
verbonden, omdat het dan een veel te zware ict-toepassing wordt. Leraren worden tijdens de 
zogenaamde implementatieronden van de leerlijnen op de hoogte gebracht van het werken met de 
zelf ontwikkelde leerlijn die bij de software hoort.  
 
Zoveel mogelijk software draait vanaf een virtuele drive vanaf het netwerk, dus niet vanaf een cd-rom. 
Bij het aanschaffen van licenties wordt een inschatting gemaakt hoeveel kinderen (tegelijk) gebruik 
zullen maken van de software. De school heeft bewust nog geen (digitaal) leerlingvolgsysteem, omdat 
de standaardsystemen vaak niet geschikt zijn voor deze vorm van speciaal onderwijs. Het is vaak ook 
niet mogelijk de software op maat te maken. Uiteindelijk wil de school wel een webbased 
leerlingvolgsysteem (laten) ontwerpen, dat ook toegankelijk is voor ouders. Dit systeem moet dan ook 
gekoppeld worden aan de administratie. 
 
De ict-taakgroep is verantwoordelijk voor de aanschaf van nieuwe software. Vragen vanuit het team 
worden in overleg met de taakgroep gehonoreerd. Daarnaast kan de taakgroep ook beslissen om 
software aan te schaffen, die een toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep van de school. Bij de 
aanschaf van software staan de volgende criteria centraal: 
• prijs/kwaliteit; 
• passend binnen het leerlingvolgsysteem; 
• gebruiksvriendelijkheid; 
• noodzaak; 
• aangepast aan verstandelijk niveau van de doelgroep. 
 
Ict-infrastructuur 
Op school zijn in totaal ongeveer 120 computers aanwezig. Per klas is er standaard een 
administratieve computer, die ook educatief gebruikt kan worden. Als er meer computers nodig zijn in 
de klas, wordt het aantal pc’s uitgebreid. De computers in de klas zijn altijd aangesloten op het 
netwerk van de school en hebben een internetaansluiting. De leerlingen kunnen in alle klassen 
gebruik maken van internet, maar hebben geen e-mailadres dat door de school is aangemaakt. Er is 
voor gekozen om internetgebruik niet te filteren, daarom mogen leerlingen alleen onder toezicht van 
een leraar of assistent gebruik maken van internet. Verder is één ruimte binnen de school ingericht als 
computerlokaal. Hier kan ’s ochtends met ondersteuning van de ict-coördinator op acht pc’s gewerkt 
worden met alle aanpassingen en software die op de school aanwezig zijn. ’s Middags maken klassen 
die zelfstandig in de ruimte kunnen werken gebruik van het lokaal. 
 
Computeraanpassingen zijn op de Emiliusschool onmisbaar, vanwege de motorische beperkingen van 
het grootste deel van de leerlingen. De aard van aanpassingen varieert van een hoofdsteun waarmee 
geklikt kan worden tot softwarematige oplossingen en van aangepaste muizen, zoals de trackerball en 
joystick tot speciale toetsenborden en monitoren. Standaard is bij de computer in elke klas een 
aangepaste knop of muis aanwezig. De computer kan gebruikt worden als vervanging van pen en 
papier, maar de meeste hulpmiddelen dienen als ‘prothese’, om het onderwijs toegankelijker te maken 
voor de leerlingen met een handicap. Vooral bij het taal- en rekenonderwijs wordt de computer 
ondersteunend ingezet als ‘schrijfmachine’. Een enkele leerling maakt gebruik van de pc als 
communicatiemiddel, de logopedist is dan eindverantwoordelijke. Voor kinderen die niet met het 
basispakket kunnen werken wordt een andere oplossing gezocht, vaak met behulp van een traject bij 
zorgcentrum Zonhove, waarbij wordt bepaald welke aanpassing het meest geschikt is. Deze 
aanpassing is dan voor persoonlijk gebruik en wordt bekostigd uit andere gelden dan die voor ict. Heel 
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dure specifieke digitale hulpmiddelen die nodig zijn, worden meestal uit een persoongebonden 
zorgbudget van de leerling betaald. 
 
De systeembeheerder van de Emiliusschool is verantwoordelijk voor het technisch onderhouden van 
de aanwezige hardware. Hij draagt zorg voor de aanwezige netwerken en voor de aanleg van het 
complete schoolnetwerk. Alle beheerstaken worden in eigen beheer uitgevoerd, behalve het 
onderhoud van de mailserver. De financiële middelen voor ict zijn toereikend, volgens de ict-
coördinator. Wel is vaak te weinig tijd over voor de ondersteuning van leraren bij het ict-gebruik. Door 
het beleidsteam van de Emiliusschool is ervoor gekozen dat er elke ochtend iemand aanwezig is in 
het computerlokaal voor de begeleiding van leerlingen en leraren. Daardoor is er veel minder tijd voor 
de overige coördinatietaken. Momenteel heeft de ict-coördinator twintig uur per week voor 
systeembeheer en ondersteuning. Daarnaast hebben de leraren uit de ict-taakgroep acht uur per 
week voor ict-ondersteuning. 
 
Er is meestal voldoende ondersteuning voor leraren als er storingen zijn in de les aan computers. Het 
probleem wordt dan zo snel mogelijk verholpen, er is altijd wel iemand beschikbaar. Een computer die 
niet werkt en niet is opgenomen in de begroting, kan in principe niet direct worden vervangen. Wel 
wordt gezocht naar een vervangende pc onder de reserve-pc’s van de school. Aan de ene kant 
probeert de ict-coördinator zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor een klas. Aan de andere 
kant wil hij de configuratie van de computers op school zoveel mogelijk gelijk houden.  
 

5.2 Observaties 
 

5.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Klas 1K (ontwikkelingsniveau begin groep 3) 
We hebben een les geobserveerd in het computerlokaal en een les die in het klaslokaal werd 
gegeven. De groep bestaat uit leerlingen in de leeftijd van zeven tot elf jaar, met een 
ontwikkelingsniveau dat vergelijkbaar is met ongeveer begin groep 3 van het reguliere basisonderwijs.  
 
Individueel werken op de computer  
Het computerlokaal is een open ruimte die afgesloten kan worden. Bij elke computer maakt de leraar 
of ict-coördinator een keuze uit de basisbediening voor de computer of digitale hulpmiddelen. De 
bureaus kunnen eenvoudig en snel op hoogte gesteld worden; dat is erg handig voor leerlingen die 
vanuit hun rolstoel de computer bedienen. Bij de geobserveerde les in het computerlokaal zijn vijf 
leerlingen aanwezig.  
 
Taal/lezen  
Bij de les die we observeerden in het klaslokaal, begeleidt de leraar twee leerlingen bij het oefenen op 
de pc. Verder zijn vijf leerlingen van de groep individueel opdrachten aan het maken aan hun bureau, 
hierbij wordt geen ict gebruikt. Er is een assistent voor begeleiding van de vijf leerlingen. De twee 
leerlingen zitten elk achter een eigen pc, waarbij de leraar de nodige digitale hulpmiddelen installeert. 
De ene leerling heeft een opdracht voor letterherkenning en letters benoemen, de andere leerling 
heeft een opdracht waarbij een foto met een woord op het beeldscherm te zien is, de leerling moet dit 
woord natypen op de computer.  
 
De concrete lesdoelen die de leraar wil bereiken zijn:  
• letterherkenning en letters benoemen (dit hoort bij leesmethode ‘Veilig in stapjes’); 
• inzicht geven in eigen prestaties; 
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• concentratie en motivatie bij de leergebieden. 
 
Klas 3K (ontwikkelingsniveau 1 jaar - groep 1/2) 
Bij de groepen met een relatief laag ontwikkelingsniveau zijn veel kinderen die gebruik maken van 
digitale hulpmiddelen. De groep die we hebben geobserveerd bestaat uit zeven leerlingen in de leeftijd 
tot ongeveer acht jaar, met een ontwikkelingsniveau dat varieert van één jaar tot groep 1 à 2 van het 
reguliere basisonderwijs. In de les die we observeerden in het computerlokaal, zijn naast de leraar 
drie mensen aanwezig die de groep assisteren bij het oefenen op de pc. De leerlingen werken 
individueel aan hun opdrachten, die in verband staan met eerdere lessen. 
 
De leraar wil met de les de volgende doelen bereiken: 
• zelfstandig aan een opdracht werken; 
• concentratie voor een langere tijd richten op een opdracht; 
• leren van taalbegrippen: op en af, met en zonder; 
• sorteren van drie vormen in het platte vlak; 
• bedienen van de knop met de hoofdsteun en het resultaat zien (begrijpen dat je moet klikken als 

er een ster staat (Powerlook)). 
 

5.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Klas 1K (ontwikkelingsniveau begin groep 3) 
 
Individueel werken op de computer 
De leerlingen komen enigszins uitgelaten binnen en begroeten enthousiast de begeleiders in het 
computerlokaal. Er is geen gezamenlijk begin van de les, maar de leraar en de begeleiders zetten de 
leerlingen zo snel mogelijk aan het werk. De opdrachten die de leraar heeft gemaakt of uitgekozen 
worden op de computer klaargezet. Alle vijf leerlingen werken individueel achter de computer aan hun 
eigen opdracht, zoals tellen, geluid en woorden combineren door plaatjes aan te klikken en het 
vertelboek dat met Op Maat is gemaakt. Een aantal leerlingen zit in een rolstoel, maar ze hebben 
geen digitale hulpmiddelen nodig bij het gebruik van de computer.  
 
De leraar en begeleiders lopen rond om te helpen en om te kijken of de leerlingen de opdrachten 
aankunnen. Tijdens het oefenen krijgen de leerlingen feedback van de leraar, wanneer deze 
langsloopt, of van het computerprogramma. Sommige leerlingen geven aan dat ze de opdracht 
moeilijk vinden. De leraar past dan het niveau van de opdracht aan. De computer is volgens de leraar 
een goede manier om te bepalen wat een leerling al kan. De leraar stimuleert leerlingen om elkaar 
uitleg te geven of op een andere manier te helpen, zoals het typen van een voornaam van een leerling 
bij de start van een programma. De leraar brengt soms een wedstrijdelement in: twee leerlingen 
starten op hetzelfde moment dezelfde puzzel op de pc, zo kunnen ze een ‘wedstrijd’ doen wie de 
puzzel het snelst heeft opgelost. De leerlingen zijn erg trots als ze een opdracht goed hebben 
afgerond. 
 
Eén leerling kijkt en luistert naar een digitaal vertelboek over Assepoester. Ze geeft aan dat de leraar 
in de klas ook wel eens een verhaal voorleest. Ze kan niet goed zeggen wat ze leuker vindt, een 
verhaal vertellen of een vertelboek op de computer, maar ondertussen is al haar aandacht bij het 
beeldscherm van de computer en de verhalen en liedjes die ze via de koptelefoon hoort. 
 
De leraar kondigt het einde van de les op tijd aan en vertelt waar en bij wie de leerlingen hun volgende 
les hebben.  
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Taal/lezen 
Bij de observatie van de les in het klaslokaal weten beide leerlingen al dat ze met de computer gaan 
werken als ze het lokaal binnenkomen. De leraar heeft een rooster gemaakt waar het werken met de 
computer in de klas op staat aangegeven. De leraar stelt de software en digitale hulpmiddelen in die 
nodig zijn. De ene leerling kan overweg met een reguliere muis en toetsenbord, de andere leerling 
gebruikt een éénknopsmuis. Hij gebruikt zijn kin om te klikken, maar hij vindt dit nog lastig. Soms klikt 
hij met zijn voorhoofd in plaats van met zijn kin, omdat hij door zijn handicap zijn lichaam moeilijk kan 
aansturen. De ene dag gaat dit beter dan de andere dag. De ene leerling kan snel aan de slag, maar 
de ander moet wachten tot alle hulpmiddelen zijn ingesteld.  
 
Beide leerlingen vragen vaak hulp tijdens het maken van oefeningen. Soms moeten ze even wachten 
op hulp of uitleg van de leraar. De leerlingen blijven onrustig tot het moment dat ze hulp krijgen. Beide 
leerlingen werken matig geconcentreerd aan de opdrachten. De aandacht verslapt als ze lang achter 
elkaar met dezelfde oefening bezig zijn. Eén van de twee leerlingen is bijvoorbeeld na een half uur 
helemaal niet meer geconcentreerd omdat het werken met de éénknopsmuis hem vandaag teveel 
moeite kost. De leraar laat hem vervolgens nog even meekijken bij een opdracht van de andere 
leerling. Het is een programma met rijmwoorden en de leerlingen geven om en om antwoord. Eén van 
hen kan alleen met ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden, dus de andere leerling moet gesloten vragen aan hem 
stellen. De leraar laat de leerlingen wel vaker in tweetallen werken aan een oefening op de computer, 
vanwege het sociale aspect; het kijken en luisteren naar elkaar. 
 
Klas 3K (ontwikkelingsniveau 1 jaar - groep 1/2) 
De les vindt plaats op maandagochtend en alle leerlingen zijn al ruim voor het begin van de les in het 
computerlokaal aanwezig. Het is rustig in het lokaal en de leerlingen zijn, met een wisselende 
concentratie, aan het werk met een individuele opdracht. Soms kunnen de leerlingen kiezen uit 
meerdere opdrachten, maar ze krijgen nooit veel keuzemogelijkheden. De leerlingen krijgen feedback 
van het computerprogramma. Wanneer ze een opdracht goed hebben afgesloten, krijgen ze een 
digitale beloning. Dit kan bijvoorbeeld een filmpje zijn, een verhaal of een spelletje. De beloning is 
afgestemd op de interesse van de leerling. Ook de leraar geeft de leerlingen feedback. Zij loopt langs 
en vraagt de leerlingen wat ze al gedaan hebben en hoe de opdracht ging. De leraar geeft aan dat het 
bij deze groep leerlingen niet mogelijk is dat ze drie kwartier achter elkaar geconcentreerd werken, 
daarom spelen ze tussen de opdrachten door spelletjes op de computer. 
De leerlingen zijn erg vrolijk en lijken met plezier de opdrachten uit te voeren. Er wordt hardop 
gelachen, meegezongen en gereageerd op de beelden en geluiden van de pc. 
 
Eén van de leerlingen in de groep is spastisch en bedient de muis op afstand door zijn hoofd tegen de 
hoofdsteun van zijn rolstoel te bewegen. Zo kan hij zelfstandig werken. Dit is goed voor zijn 
eigenwaarde, omdat er veel dingen zijn waaraan hij in de klas niet mee kan doen, zoals bijvoorbeeld 
knutselen.  
 
Aan het einde van de les is er geen gezamenlijke afsluiting, maar de leraar geeft duidelijk aan 
wanneer het tijd is voor de volgende les. De leraar sluit vervolgens de computers in het lokaal af. 
 

5.3 Conclusies 
 
Rendement 
In de geobserveerde lessen waren de lesdoelen – naast het werken aan de cognitieve vaardigheden –
gericht op het verbeteren van de zelfstandigheid, concentratie en motivatie van de leerlingen. Een 
ander lesdoel was het krijgen van inzicht in de eigen prestaties. In beide groepen zagen we tijdens de 
observaties dat leerlingen plezier hebben in het uitvoeren van opdrachten op de computer en dat ze, 
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met enige begeleiding, zelfstandig en op hun eigen niveau met de opdrachten aan de slag zijn. Voor 
de meeste leerlingen is ict de enige manier waarop ze iets zelfstandig kunnen doen op school, wat 
hun gevoel van eigenwaarde versterkt. De leerlingen hebben hun aandacht zoveel mogelijk gericht op 
de opdracht. Tussentijds of als de leerlingen een opdracht hebben afgerond, krijgen ze (op hun eigen 
niveau) feedback of een ‘beloning’ van de computer, zodat ze weten hoe ze het hebben gedaan. Dit 
werkt ook motiverend. De leerling met de hoofdsteun als bedieningsknop heeft geoefend met zijn 
hoofdsteun als muisalternatief. We kunnen concluderen dat de concrete lesdoelen in de 
geobserveerde lessen zijn behaald. 
 
De belangrijkste doelen van het gebruik van ict bij de Emiliusschool zijn betere leerlingprestaties 
(zowel cognitief als vaardigheden), het vergroten van de praktische redzaamheid van leerlingen, 
toename van zelfwaardering van leerlingen en beter rekening houden met verschillen tussen 
leerlingen. Vooral de laatste drie doelen kwamen naar voren bij de observaties bij beide groepen. 
Volgens leraren ligt het rendement wat betreft leerlingprestaties in de variatie in werkvormen en de 
mogelijkheid om te herhalen met behulp van ict. De leraren geven aan dat de leerlingen het leuk 
vinden om te leren met behulp van de pc. Dit blijkt ook uit de observaties en de gesprekken die we 
met leerlingen hebben gevoerd. De leerlingen leren stap voor stap het (aangepaste) muisgebruik en 
de prestaties gaan daarna vooruit. Ict draagt bij aan de zelfwaardering van leerlingen en de 
mogelijkheden van elk kind worden maximaal benut door inzet van ict: “Worden wat je bent”. 
 
Tips voor andere scholen 
De ict-coördinator en de leraren van de Emiliusschool hebben de volgende tips voor scholen die op 
een vergelijkbare manier met ict willen gaan werken. 
• Stel vragen aan het forum op Kennisnet.18 Er is al zoveel kennis beschikbaar, dus ga niet zelf het 

wiel uitvinden. 
• Ook voor cluster 4-scholen binnen het speciaal onderwijs is de inzet van ict in het onderwijs 

zinvol. Binnen cluster 4 is van oorsprong minder noodzaak voor ict-gebruik, maar het kan zeker 
een positieve invloed hebben op bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen en voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten. 

• Maak programma’s die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. 
• Laat tijdens een les een klein aantal kinderen individueel achter de computer werken en zorg voor 

voldoende begeleiding, als dit nodig is. Maak een rooster zodat duidelijk is wanneer welke 
leerlingen met de computer werken. 

 

                                                      
18  Zie http://speciaalonderwijs.kennisnet.nl/forum.  
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6 Mytylschool De Brug 
 
Mytylschool De Brug in Rotterdam is een openbare school voor lichamelijk en meervoudig 
gehandicapte leerlingen (cluster 3). De school beschikt over een so- (4-12 jaar) en een  
vso-afdeling (12-20 jaar). De vso-afdeling heeft een theorie- en een praktijkrichting. Mytylschool De 
Brug heeft ruim 300 leerlingen, waarvan 60 procent meervoudig gehandicapt is. Het aantal 
personeelsleden in directe dienst van de school bedraagt 175. Vanwege de grote groei van de school 
zal de vso-afdeling in de toekomst volledig naar een andere locatie gaan. De observaties zijn verricht 
op de so-afdeling. 
  

6.1 Ict- gebruik volgens Vier in Balans 
 
Visie 
De naam ‘Mytylschool De Brug’ staat symbool voor de brug die de school wil slaan tussen leerling en 
maatschappij. De visie en missie van de school zijn verwoord in een kernideologie. De kernideologie 
van de school is het streven alle leerlingen naar een zo volwaardig mogelijke plek in de samenleving 
te brengen. De kernopdracht die hierbij is geformuleerd, luidt: “leerlingen een uitdagende 
leeromgeving bieden en zodanig toerusten met kennis en vaardigheden opdat optimale ontwikkeling 
in al haar facetten wordt bereikt met inachtneming van de autonomie, welzijn en welbevinden van elke 
leerling”.  
 
Het algemene doel van ict binnen het onderwijs komt voort uit de kernideologie: het slaan van een 
digitale brug tussen leerling en maatschappij. Ict kan de leerlingen helpen om hun handicap voor een 
deel te overwinnen, waardoor zij actiever deel kunnen nemen aan de maatschappij. In deze visie heeft 
ict dus een zogenaamde prothesefunctie. Door deze prothesefunctie van ict wordt de 
(leer)ontwikkeling van kinderen minder afhankelijk van hun handicap. Bijkomende voordelen zijn 
volgens de school dat simpele handelingen tot een behoorlijk resultaat kunnen leiden en dat het 
gevoel van eigenwaarde en zelfrespect van leerlingen groeit. Om de prothesefunctie waar te maken, 
is het van belang dat leerlingen de beschikking hebben over ict-voorzieningen op maat. Daartoe 
worden de leerlingen jaarlijks door Xidis-Rijnmond (ict-advies voor gehandicapten) gescreend op het 
gebied van effectief computergebruik. Xidis-Rijnmond is een multidisciplinair expertiseteam dat 
bestaat uit twee ergotherapeuten, een logopedist en twee ict-deskundigen.19 Het expertiseteam bekijkt 
elke leerling apart waardoor op de persoonlijke behoeften van leerlingen op ict-gebied kan worden 
ingespeeld. De ict-coördinator geeft aan dat rond de 85 procent van de leerlingen van Mytylschool De 
Brug momenteel is voorzien van de juiste aanpassingen op ict-gebied. 
 
De algemene visie van de school op ict-gebruik is in het meerjarig schoolpan vertaald naar doelen per 
schooljaar en naar meerjarige einddoelen. Jaarlijks wordt de mate van doelrealisatie geëvalueerd. 
Daarvan wordt verslag gedaan in een evaluatieformulier. In het meerjarenschoolplan zijn onder meer 
doelen opgenomen met betrekking tot:  
• de deskundigheidsbevordering van het klassenpersoneel; 
• het opzetten van een schoolbrede kenniskring ict; 
• het effectief inzetten van software van Op Maat; 
• het beheer van soft- en hardware. 
 
Mytylschool De Brug heeft meerdere redenen om ict in te zetten als leermiddel. Ict werkt volgens de 
school motiverend voor de leerlingen en kan gebruikt worden voor het bieden van een duidelijke 
                                                      
19  Meer informatie over Xidis-Rijnmond is te lezen op de website van de school (www.mytylschooldebrug.nl) onder het 

kopje ICT in school. 
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structuur in de leerstof. Verder biedt ict ruime mogelijkheden om te variatie aan te brengen in 
onderwijsactiviteiten en tot zelfstandig leren. Door de inzet van ict wil Mytylschool De Brug met name 
de volgende algemene doelen bereiken: 
• toename van de zelfwaardering van leerlingen; 
• vergroten praktische redzaamheid leerlingen; 
• beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen; 
• betere concentratie bij leerlingen. 
 
Kennis en vaardigheden 
Om de prothesefunctie van ict waar te kunnen maken, is het volgens de ict-coördinator en de leraren 
belangrijk dat leraren beschikken over kennis en vaardigheden om ict in te zetten als leer- en 
hulpmiddel voor leerlingen met een functiebeperking. Over het algemeen beschikken de leraren daar 
ook in voldoende mate over. Wel ziet de ict-coördinator daarbij verschillen tussen leraren. De kennis 
en vaardigheden van leraren op ict-gebied zijn volgens hem in het so groter dan in het vso en ict wordt 
met name door de jongere leraren op grote schaal ingezet tijdens de lessen. 
 
Dat de kennis en vaardigheden van leraren over het algemeen voldoende zijn, komt mede door de ict-
dienst van de school (zie ict-infrastructuur). Deze verzorgt workshops op het gebied van ict-
inzetbaarheid in de klas. Tijdens de workshops leren leraren onder andere wat de voordelen zijn van 
ict-gebruik in de klas en welke mogelijkheden ict biedt voor verschillende functiebeperkingen. Naast 
de workshops geeft de ict-dienst ook bij elke nieuwe ict-toepassing uitleg aan de leraren over de 
werking en mogelijkheden ervan. Op deze manier blijven alle personeelsleden van De Brug op de 
hoogte van de ontwikkelingen op ict-gebied.  
 
Educatieve software/content 
In het (v)so is veel software nodig vanwege de grote verschillen tussen leerlingen in cognitie, 
belevingswereld en handicap. In totaal beschikt de school dan ook over 250 programma’s, variërend 
van educatieve softwarepakketten tot educatieve spelletjes. Op het netwerk staat alle software 
geordend op de doelen uit de CED-leerlijnen20. Leraren zoeken op een doel, bijvoorbeeld taalbegrip, 
en krijgen de daarbij behorende programma’s te zien. Het geven van suggesties voor de aanschaf van 
software die aansluit bij de CED-leerlijnen behoort tot het takenpakket van de interne begeleiders. 
Naast educatieve software beschikt de school ook over softwareoplossingen voor beperkingen. Het 
gaat daarbij onder meer om software voor spraakuitvoer (Docreader), spraakinvoer (Dragon Naturally 
Speaking) en woordpredictie (Skippy). Tot slot beschikt de school over standaardprogramma’s zoals 
bijvoorbeeld Word en PowerPoint.  
 
Mytylschool De Brug maakt veel gebruik van software van Op Maat. Het ontwikkelproject Op Maat is 
van start gegaan met als doel software te ontwikkelen die zoveel mogelijk is afgestemd op de 
beperkingen van leerlingen met een lichamelijke en verstandelijke handicap. De software houdt 
rekening met de beperkte mogelijkheden van gehandicapten qua bediening en cognitief niveau. Met 
name de oudere leerlingen zijn hierdoor niet meer aangewezen op software in het leervoorwaardelijke 
gebied, zoals programma’s voor kleuters. Leerlingen beleven volgens de ict-coördinator en 
leerkrachten meer plezier tijdens het leren en behalen ook betere resultaten, wanneer educatieve 
software is aangepast aan hun belevingswereld. De Op Maat educatieve software bestaat uit een 
raamwerk dat op eenvoudige wijze gevuld kan worden met inhouden die afgestemd zijn op de 
individuele kenmerken van de leerling. Mytylschool De Brug streeft ernaar dat een deel van de leraren 
op termijn zelf inhouden kan ontwikkelen voor Op Maat. Inmiddels zijn een aantal leraren goed 
ingewerkt in Op Maat en hebben zij applicaties gemaakt voor hun eigen klas. 

                                                      
20  De CED-Groep heeft in samenwerking met het onderwijsveld leerlijnen ontwikkeld voor onder meer scholen uit 

cluster 3. 
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Ict-infrastructuur 
Mytylschool De Brug beschikt over een ict-dienst, bestaande uit de ict-coördinator en twee 
systeembeheerders en één applicatiebeheerder. De ict-coördinator heeft als kerntaak te bemiddelen 
tussen de leraren en de systeem- en applicatiebeheerders. Verder ondersteunt hij de 
portefeuillehouder ict-beleid uit de directie en is hij lid van Xidis-Rijnmond. De systeem- en 
applicatiebeheerders zijn verantwoordelijk voor het op orde houden van alle ict-apparatuur, het 
netwerk en de software van De Brug. Wanneer zich tijdens een les problemen voordoen met de 
apparatuur, is de ict-dienst snel ter plaatse om hulp te bieden. Ook zijn er veel stagiairs (vaak ex-
leerlingen) met verstand van ict aanwezig die hulp kunnen bieden in geval van problemen. Tot slot 
levert de ict-dienst een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van het personeel van De Brug. 
 
Per klas, met een gemiddelde omvang van tien leerlingen, zijn er minimaal drie computers aanwezig. 
Er wordt echter per klas gekeken naar de behoefte, waardoor het aantal aanwezige computers ook 
veel hoger kan liggen. Leerlingen die structureel een computer nodig hebben om deel te kunnen 
nemen aan het onderwijs, bijvoorbeeld leerlingen die niet kunnen schrijven zonder hulp van een 
computer, krijgen een eigen laptop of computer. Gemiddeld is er per twee leerlingen één computer 
beschikbaar. Elke computer beschikt over een internetverbinding. De school streeft ernaar alle 
computers om de twee jaar te vervangen. Dit betekent dat er gebruik gemaakt wordt van vrij recente 
apparatuur, waardoor deze van voldoende kwaliteit is voor gebruik in de lessen. 
 
Vanwege veiligheidsredenen wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende inlogcodes waarmee 
de leerlingen of toegang hebben tot het internet en de standaard programma’s die lokaal zijn 
geïnstalleerd, of toegang hebben tot het schoolnetwerk (virtual drive) waar alle educatieve 
programma’s en software zijn geïnstalleerd.  
 
Er zijn veel verschillende soorten hardware die als hulpmiddel tijdens de lessen worden ingezet. De 
school beschikt onder meer over aangepaste toetsenborden, on-screen toetsenborden en muizen, 
digitale joysticks en trackerballs. Voor kinderen met een ernstige motorische beperking is de school in 
het bezit van Gé-mouses en Track-IR headmouses.  
 
De medewerkers van De Brug zijn zeer innovatief in hun ict-toepassingen. Zo hebben zij een soort 
digitaal schoolbord weten te maken van een Wii-controller in combinatie met een beamer en een 
laptop. Deze constructie levert de school vele voordelen op. Ten eerste is het veel goedkoper dan 
aanschaf van een digitaal schoolbord. Ten tweede hoeft het niet op een vaste plaats bevestigd te 
worden waardoor het zeer flexibel is. Tot slot kan het ook zodanig laag geprojecteerd worden dat het 
voor leerlingen in een rolstoel ook mogelijk is dingen aan te wijzen op het schoolbord. Naast het 
digitale schoolbord wordt er ook nagedacht over het aanpassen van de Wii zodat een leerling alleen 
zijn vinger heen er weer hoeft te bewegen om het gevoel van sporten op te wekken.  
 

6.2 Observatie 
 
De observaties zijn verricht op de so-afdeling van Mytylschool De Brug. In het so bepalen de leraren 
grotendeels de leeractiviteiten en het tempo waarin wordt gewerkt. De leerlingen zijn over het 
algemeen niet in staat dit zelf te doen. Vaak zijn ze te onzeker om zelfstandig een stapje verder te 
gaan. Tijdens de lessen werken de leerlingen voornamelijk individueel of in kleine groepjes. Hierdoor 
kunnen zij hun eigen niveau en tempo aanhouden. Vanwege de korte concentratieboog van de 
leerlingen wordt tijdens de lessen ook veel variatie in werkvormen toegepast. Ict wordt voornamelijk 
ingezet als hulp- en oefenmiddel. Ook gebruiken leraren ict voor ontspanning tijdens de les. Zo mogen 
de leerlingen af en toe spelletjes spelen op de computer of (educatieve) programma’s bekijken op 
internet.  
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6.2.1 Beoogd ict-gebruik 
Na de meivakantie van het schooljaar 2007/08 zijn twee lessen geobserveerd. In de eerste les staat 
lezen centraal en in de tweede rekenen. De geobserveerde klas bestaat uit moeilijk tot normaal 
lerende kinderen met het niveau medio groep 3 uit het reguliere onderwijs. In totaal zitten er zeven 
leerlingen in de klas met een leeftijd van zeven tot en met negen jaar.  
 
Beide lessen staan onder leiding van één leraar. Het aantal aanwezige assistenten verschilt per les. 
Bij de leesles geven vier assistenten individuele begeleiding aan de leerlingen. Bij de rekenles zijn 
twee assistenten aanwezig, waarvan één individuele begeleiding geeft bij de opdrachten op de 
computer en de ander een groepje leerlingen begeleidt bij het spelen van een spel.  
 
In het klaslokaal staan de bureaus van de leerlingen in carré opgesteld. Er zijn vier computers 
aanwezig. De computers bevinden zich aan de zijkant van het lokaal. Ict is tijdens de lessen met 
name ingezet als instructiemiddel en als prothese. Het voornaamste lesdoel van de leraar is het 
oefenen en verwerken van de lesstof op het eigen niveau van elke leerling. Tijdens de leesles oefenen 
de leerlingen op de computer met behulp van Taalfanfare en De Nieuwe Leeshoek. Tijdens de 
rekenles gebruiken ze Maatwerk. Voorafgaand aan beide lessen heeft de leraar op elke computer het 
juiste startscherm klaargezet. Tijdens de les hoeven de leerlingen alleen hun naam aan te klikken om 
in te loggen, waarna zij kunnen beginnen met de oefening die voor hen bestemd is. 
 
In het lokaal zijn verschillende hulpmiddelen op ict-gebied te zien. Er is een aangepaste muis, een 
aangepast toetsenbord en een on-screen toetsenbord aanwezig. De leerlingen die geen 
aanpassingen nodig hebben, gebruiken een normale muis en toetsenbord.  
 

6.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Lezen 
Bij aanvang van de les geeft de leraar in het kort aan wat de leerlingen gaan doen. Zij vertelt de 
leerlingen dat zij gaan oefenen met lezen en geeft aan in welke volgorde zij individueel de 
verschillende werkvormen zullen doorlopen. Er zijn drie werkvormen: oefenen met lezen op de 
computer, lezen uit een leesboekje en oefeningen maken uit een map. De volgorde waarin leerlingen 
deze werkvormen doen, staat per leerling aangegeven op het schoolbord.  
 
Na de korte klassikale uitleg weten de leerlingen wat zij moeten doen. Onder begeleiding van de 
leraar en de assistenten beginnen de leerlingen snel aan de opdracht die zij als eerste moeten 
uitvoeren. Alle leerlingen werken individueel, waardoor zij op hun eigen tempo en niveau kunnen 
werken. De oefeningen die zij op de computer uitvoeren verschillen hierdoor per leerling. Zo is één 
leerling bezig met een oefening waarbij de computer als eerste een zin maakt van losstaande 
woorden die op het scherm te zien zijn. Hierna is het de beurt aan de leerling om met dezelfde 
woorden de zin te maken. De gemaakte zin wordt door de computer voorgelezen. Een andere leerling 
heeft een leesoefening waarbij een verhaal uitgeschreven staat op het computerscherm. Dit verhaal 
wordt zin voor zin door de computer voorgelezen en de leerling leest het verhaal mee. Weer een 
andere leerling moet uit twee rijen woordjes de juiste paren bij elkaar zoeken voor het vormen van 
nieuwe woorden. 
 
Alle leerlingen zijn heel geconcentreerd bezig en hebben duidelijk plezier in het uitvoeren van de 
opdrachten met de computer. Eén van de leerlingen is zo geconcentreerd aan het werk met een 
oefening ‘klanken herkennen’, dat hij totaal niet meekrijgt wat er om hem heen gebeurt. Pas wanneer 
hij niet verder kan met zijn opdracht, krijgt hij weer aandacht voor zijn omgeving. Ook blijkt uit de korte 
gesprekjes met leerlingen en assistenten dat de leerlingen veel plezier beleven aan het werken met 
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de computer. Zo geeft een leerling aan dat hij het leuker vindt een verhaal met de computer mee te 
lezen, dan dat hij voorgelezen wordt uit een boekje.  
 
Bij één van de leerlingen is te zien dat hij een slechte fijne motoriek heeft. Hierdoor is het voor hem 
niet mogelijk met pen en papier te schrijven. Door gebruik van een aangepaste muis, is hij echter zeer 
goed in staat de opdrachten op de computer zelfstandig en goed uit te voeren. Vol trots toont hij aan 
één van de observatoren hoe zijn programma en zijn muis werken. 
 
Tijdens de les krijgen de leerlingen veel één-op-één begeleiding. Dit is mogelijk door de aanwezigheid 
van de vier assistenten. De leerlingen die met de computer werken blijken in grote mate zelfstandig te 
kunnen werken. Met name de leerlingen die uit een leesboekje lezen of opdrachten maken uit hun 
map, hebben persoonlijke begeleiding nodig. De leraar loopt veel rond in het lokaal en let goed op of 
alle leerlingen aan het werk zijn en of zij de opdrachten goed uitvoeren. Door het grote aantal 
assistenten en door de leraar die goed oplet, hoeven de leerlingen niet te wachten op hulp of uitleg. 
Deze wordt meestal al aangeboden op het moment dat de leerling er om wil vragen. De leerlingen 
houden zelf bij welke opdrachten zij hebben afgerond door in een mapje de betreffende opdrachten in 
te kleuren. Na 30 minuten geeft de leraar aan dat de les is afgelopen en dat de leerlingen hun spullen 
moeten opruimen. 
 
De leraar straalt veel rust en vertrouwen uit tijdens de les, is enthousiasmerend en geeft constructieve 
feedback aan de leerlingen. Deze blijken zich op hun beurt goed thuis te voelen in de klas en nemen 
actief deel aan de les. De les heeft een onverstoord en goed verloop.  
 
Rekenen 
De tweede geobserveerde les is een rekenles. Ook bij deze les geeft de leraar in het kort aan wat de 
leerlingen gaan doen en hoe zij dat gaan doen. Zij geeft aan dat de leerlingen gaan oefenen met 
rekenen en dat de les in twee delen wordt opgedeeld. De ene helft van de klas begint met het samen 
spelen van memory onder begeleiding van een assistent. De andere helft begint met het individueel 
rekenopdrachten maken op de computer. Na 15 minuten wisselen de groepen.  
 
Doordat de leerlingen individueel op de computer werken, kunnen zij hun eigen tempo en niveau 
aanhouden. Ook bij deze les zijn de oefeningen waar de leerlingen aan werken heel divers. Eén van 
de geobserveerde oefeningen bestaat uit het maken van alle mogelijke getallenparen om tot 
bijvoorbeeld het getal zes te komen. Bij een andere oefening moet een leerling de juiste optelsom bij 
het juiste antwoord plaatsen. Tijdens deze les is heel duidelijk te zien hoe enthousiast de leerlingen 
worden van het werken met de computer. Met name de feedback die zij van de computer krijgen, 
werkt heel motiverend. Zo roept een leerling met veel overgave “yes, yes, yes!” uit, wanneer de 
computer aangeeft dat hij het goed heeft gedaan. Ook reageert één van de leerlingen door “dank u” te 
zeggen, wanneer de computer “goed gedaan” als feedback geeft. Een andere rekenoefening beloont 
een leerling wanneer deze alle sommen goed heeft gemaakt, door een diertje dat op het 
computerscherm wordt afgebeeld te laten slapen. Ook hier blijkt het stimulerende effect van de 
feedback duidelijk: een leerling roept uit: “Yes, ik heb hem laten slapen!” Dat de leerlingen trots zijn op 
zichzelf wanneer zij positieve feedback ontvangen, blijkt ook wanneer een leerling haar succes graag 
met anderen wil delen. Bij de leerlinggesprekjes geeft een leerling aan dat hij het werken op de 
computer heel leuk vindt: “Ook al is het soms moeilijk, alles is leuk als je het op de computer kunt 
doen.”  
 
De leraar loopt rond en controleert of de opdrachten goed worden uitgevoerd en biedt hulp daar waar 
dat nodig is. Ook tijdens deze les hoeven de leerlingen niet op hulp of uitleg te wachten, wanneer zij 
die nodig hebben. Het gedrag van de leraar en leerlingen is in grote lijnen vergelijkbaar met het 
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geobserveerde gedrag in de leesles. Ook de rekenles verloopt soepel en ongestoord. Na 30 minuten 
geeft de leraar aan dat de les is afgelopen.  
 

6.3 Conclusies 
 
Rendement 
Beide geobserveerde lessen hadden tot doel leerlingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo 
laten oefenen met de lesstof, in de eerste les voor lezen en in de tweede voor rekenen. Dit lesdoel is 
in beide lessen bereikt. Alle leerlingen hebben geconcentreerd gewerkt aan hun opdrachten die ze op 
de computer uitvoerden. De leraar houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten. Bij taal maakt 
ze daarvoor gebruik van de werkmap waarin de leerlingen aangeven welke oefeningen ze af hebben. 
Bij Maatwerk maakt ze gebruik van de mogelijkheden van het programma. Regelmatig bekijkt de 
leraar of de leerlingen nog op het voor hen geschikte niveau werken. Op basis daarvan bepaalt ze aan 
welke opdrachten leerlingen in het vervolg gaan werken. 
 
Op basis van de observaties en gesprekken concluderen we dat de algemene doelen die Mytylschool 
De Brug wil bereiken met de inzet van ict ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zo zien we dat de 
praktische redzaamheid van leerlingen vergroot wordt door de inzet van ict. Bijvoorbeeld door het 
gebruik van een aangepaste muis bleek een leerling zeer goed in staat zijn oefening op de computer 
zelfstandig uit te voeren. Ook de andere leerlingen werkten zeer zelfstandig aan hun opdrachten op 
de computer. Hierdoor stijgt hun zelfwaardering en zelfvertrouwen. Uit de reacties van leerlingen op 
de feedback van de computer, blijkt dat leerlingen trots zijn op zichzelf wanneer zij met goed gevolg 
een oefening afronden. De programma’s waarmee gewerkt werd tijdens de geobserveerde lessen 
hadden veel mogelijkheden tot differentiatie. Ook verschillen op motorisch gebied bleken door ict-
hulpmiddelen goed te overbruggen. Daardoor draagt de inzet van ict bij aan het rekening kunnen 
houden met verschillen tussen leerlingen. Tot slot hebben we in de geobserveerde lessen duidelijk 
gezien dat de leerlingen zeer geconcentreerd werken wanneer zij hun opdrachten op de computer 
uitvoeren. Rekening houden met verschillen en vergroten van de concentratie van leerlingen worden 
overigens niet alleen bereikt door de inzet van ict, maar ook door de afwisseling in werkvormen. 
 
Tips voor andere scholen 
Mytylschool De Brug is een voorloper in het screenen van leerlingen op effectief computergebruik. 
Hierdoor kan de school bij elke leerling inspelen op de persoonlijke behoeften op ict-gebied. De 
screening wordt uitgevoerd door Xidis-Rijnmond. Ook andere scholen kunnen gebruik maken van de 
expertise van Xidis-Rijnmond.  
 
Op het netwerk van De Brug staat alle software geordend op de doelen uit de CED-leerlijnen. Volgens 
de leraren heeft dit als voordeel dat je heel gericht kunt zoeken naar software: “je selecteert je lesdoel 
en krijgt alle bijbehorende software te zien.” 
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7 Mytylschool De Ruimte 
 
Mytylschool De Ruimte is een school op neutraal bijzondere grondslag voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs in Bergen, Noord-Holland. De school heeft een regionale functie voor het noordelijk deel 
van de provincie en ligt in een landelijke omgeving. De school telt ongeveer 160 leerlingen, die 
allemaal een motorische of meervoudige beperking hebben. De leerlingen variëren in leeftijd van vier 
tot twintig jaar en zijn verdeeld over 18 groepen. De meeste kinderen komen iedere dag met een taxi 
of busje naar school. Een aantal leerlingen verblijft in de woonvoorziening Heliomare Wonen, die 
vlakbij de school ligt. Naast de leerlingen die les krijgen op school, worden er ook nog 220 leerlingen 
uit de regio op de basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs begeleid door ambulant 
begeleiders van de school. In totaal werken er op Mytylschool De Ruimte zo’n 135 medewerkers in 
uiteenlopende functies.  
 
In het onderwijs staat het bevorderen van zelfstandigheid centraal. In de onderbouw (4-8 jaar) zijn de 
klassen nog gemengd. In de midden- en bovenbouw worden de leerlingen zoveel mogelijk ingedeeld 
op basis van hun cognitieve vaardigheden en leeftijd. Dit gebeurt door middel van ‘stromen’. Stroom 1 
is basisschoolgericht en is voor leerlingen van 8 tot ongeveer 13 jaar. Stroom 2 is bedoeld voor zeer 
moeilijk lerende kinderen van 8 tot circa 13 jaar. Daarnaast is er een Stroom 2 Praktische Vorming, 
voor kinderen vanaf ongeveer 12 tot maximaal 20 jaar. Stroom 3 biedt onderwijs aan meervoudig 
complex gehandicapte leerlingen met een zeer laag cognitief niveau.  
 
Mytylschool De Ruimte maakt deel uit van de bovenschoolse stichting SKOOP, waarbij in totaal drie 
scholen voor speciaal onderwijs zijn aangesloten. Binnen de stichting wordt veel belang gehecht aan 
kennisdeling op het gebied van educatieve software en computergebruik in het onderwijs aan 
leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Tussen de scholen is veel 
samenwerking en afstemming op het gebied van ict. Voor de implementatie van ict maakt de school 
gebruik van het Vier-in-Balans-model. In de volgende paragraaf lichten we het ict-gebruik van de 
school toe aan de hand van de verschillende onderdelen van het model. 
 

7.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Visie 
Het algemene doel van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen van Mytylschool De Ruimte is 
om hen zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren. Het leren over en met ict hoort daarbij en draagt 
bij aan een goed maatschappelijk functioneren in een steeds meer digitale samenleving. De school wil 
door de inzet van ict de kwaliteit van het onderwijs verbeteren en de mogelijkheden voor de leerling 
met een motorische en/of verstandelijke handicap vergroten. Ict kan (deels) de beperkingen voor het 
volgen van onderwijs opheffen. Ict maakt integraal deel uit van het leerproces. Het is geen doel op 
zich, maar een middel om de onderwijsdoelen te bereiken.  
 
Op de school is een werkgroep ict aanwezig. Hierin zitten naast de ict-coördinator vertegenwoordigers 
uit alle geledingen van de school (directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend 
personeel). De werkgroep zorgt ervoor dat er binnen de school een breed draagvlak is voor ict. De 
school ontwikkelt op ict-gebied kortetermijndoelen voor één jaar en langetermijndoelen voor een 
periode van drie jaar. De kortetermijndoelen worden elk jaar kritisch geëvalueerd door de werkgroep 
ict. De school wil (vooral) de volgende algemene onderwijsdoelen bereiken met ict: 
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• betere cognitieve leerlingprestaties;  
• betere leerlingvaardigheden;  
• toename van de zelfwaardering van leerlingen; 
• efficiënt gebruik van de onderwijstijd. 
 
Kennis en vaardigheden 
De school hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering. De ontwikkeling van de ‘humanware’, 
ict-vaardigheden bij leerkrachten, assistenten en paramedici, is van essentieel belang voor de school. 
Het uitgangspunt van de school is dat álle leerkrachten ict in hun onderwijs inzetten. De ict-
vaardigheden van leerkrachten zijn nog wisselend en scholing wordt daarom gezien als een 
doorlopend proces. Om hun professionaliteit verder te ontwikkelen kunnen alle medewerkers 
cursussen op maat volgen. Deze worden meestal door de ict-coördinator verzorgd. Voor medewerkers 
van de school wordt jaarlijks een ict-scholingsaanbod opgesteld. Voor 2008 staan onder andere 
workshops over educatieve software voor leerkrachten op het programma en cursussen 
basisvaardigheden, zoals Word, PowerPoint en Excel. Het ict-scholingsaanbod wordt zó afgestemd 
dat het geleerde direct toepasbaar is in de eigen onderwijspraktijk. Voor de periode 2008-2011 heeft 
de school een aantal langetermijndoelen opgesteld. Daarvan hebben de volgende doelstellingen hoge 
prioriteit: 
• alle teamleden hebben kennis van en zien in dat het gevoerde ict-beleid een directe relatie heeft 

met kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de onderwijssituatie in de klas; 
• binnen iedere leerlijn, groepsdoel en handelingsplan worden beschikbare eduware en andere ict-

hulpmiddelen als bekend leermiddel bij het behalen van (sub)doelen genoemd en ingezet; 
• voor iedere (complex) motorisch en/of verstandelijk gehandicapte leerling van de school zijn 

computeraanpassingen en specifieke software voorhanden die het computergebruik door de 
leerling makkelijk(er) maken en waardoor de mogelijkheden om het onderwijs te volgen worden 
vergroot; 

• alle begeleiders van bovenstaande leerlingen hebben kennis en vaardigheden ten aanzien van 
het gebruik van de computeraanpassingen en de specifieke software.  

 
Het streven is om per jaar minimaal drie teamvergaderingen per afdeling te organiseren over de 
didactische inzet van ict. In de functioneringsgesprekken met de leerkrachten komen de ict-
vaardigheden ook structureel aan bod. Sommige leerkrachten zijn voor een aantal uur uitgeroosterd 
om zelf Op Maat programma’s te ontwikkelen. 
 
Educatieve software/content 
Educatieve software biedt volgens de school veel voordelen voor leerlingen. Er wordt veel gebruik 
gemaakt van Op Maat Eduware, een open source toepassing. Met deze software kan rekening 
worden gehouden met het individuele tempo en de mogelijkheden van de leerling. De ict-coördinator 
is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Op Maat software en schrijft ook recensies over educatieve 
software voor het vakblad Vives21.  
 
Behalve met de Op Maat Eduware werkt de school met een verscheidenheid aan 
softwareprogramma’s voor leerlingen met een verstandelijke en/of motorische beperking, zoals:  
• 101 oefeningen, WoordenStart, Klikkerdeklik (functie-ontwikkeling);  
• Leescircus, Pictolezen, Leeswijzer, Sprint (lezen);  
• Woorden totaal, DigiTaal Taalvaardigheid, (taal);  
• Pluspunt, Maatwerk, Hoofdwerk nieuw (rekenen);  
• Boerderij, Oscar de ballonvaarder, Ontdek je eigen lichaam, TeleBlik (wereldoriëntatie) 

                                                      
21  Zie www.vives.nl. 
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De educatieve software is per vakgebied op het computernetwerk beschikbaar voor de leerlingen. De 
leerkracht bepaalt zo nodig per les tot welke programma’s de leerlingen toegang hebben. 
 
Over het algemeen zijn de leerkrachten tevreden over de beschikbare software op school. Wel zou 
men nog meer lesstof willen digitaliseren en meer picto-software willen inzetten. Dit is software voor 
beeldlezen, bedoeld voor abstracte taalontwikkeling. Bij de aanschaf van nieuwe programma’s wordt 
kritisch gekeken of het programma nodig is en waarvoor. De school vindt het jammer dat uitgevers 
niet altijd bereid zijn bestaande lesboeken ook digitaal aan te bieden voor het speciaal onderwijs. De 
school probeert zoveel mogelijk educatieve software te gebruiken die aansluit bij de belevingswereld 
van de leerlingen en rekening houdt met de cognitieve mogelijkheden van de leerling. De school heeft 
ook een speciale leerlijn ontwikkeld voor het leren omgaan met een computermuis (de muisleerlijn). 
Daarnaast is binnen de school ook een leerlijn toetsenbordvaardigheid ontwikkeld door de ict-
ergotherapeut.  
 
Ruimtekisten 
Een bijzonder onderwijsconcept waarbij ict ondersteunend wordt ingezet in de onderbouw zijn de 
Ruimtekisten. Dit zijn kisten die materialen rondom één bepaald thema bevatten waarmee alle 
ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd. De basis voor elke kist is een prentenboek. 
Hieraan worden lesideeën, computeroefeningen, materialen voor de verteltafel, cd’s met het verhaal 
en nog veel meer materiaal gekoppeld. Doel van de Ruimtekisten is dat kinderen in hun eigen tempo 
en op eigen niveau veel ervaren en beleven. De Ruimtekisten zijn door enkele leerkrachten van De 
Ruimte ontwikkeld. In 2006 is het onderwijsconcept beloond met de Onderwijsprijs van Noord-
Holland.22 Op de website van Op Maat staat een voorbeeld van het prentenboek ‘Monkie’ van Dieter 
Schubert, dat door middel van foto’s en audiomateriaal door een leerling van de school wordt 
‘nagespeeld’.23  
 
Ict-infrastructuur 
Investeren in een goede infrastructuur wordt gezien als een voorwaarde voor de inzet van ict voor de 
onderwijsdoelen. In totaal zijn op de school ongeveer 100 computers beschikbaar. De leerling-
computerratio is 3:1. In ieder klaslokaal staan minimaal twee computers. Sommige lokalen beschikken 
over vier of vijf computers; dit is afhankelijk van de behoefte van de klas. Alle computers zijn 
aangesloten op internet. De school heeft verder een apart ict-lokaal met tien pc’s. 
 
Het ict-beheer en -onderhoud op Mytylschool De Ruimte zijn goed geregeld. Voor een deel is dit in 
eigen beheer en deels is er technische ondersteuning op stichtingsniveau, in de vorm van een 
bovenschools netwerkbeheerder en stagiairs van het roc in de buurt. De leerkrachten zijn tevreden 
over de ict-infrastructuur. Er is altijd snel iemand beschikbaar bij problemen en er is meestal 
voldoende reserve- of vervangingsapparatuur.  
 
Alle leerlingen kunnen op maat van ict gebruik maken. De laatste jaren is de techniek sterk verbeterd 
waardoor er steeds meer en betere ict-hulpmiddelen voorhanden zijn. Zo kunnen leerlingen gebruik 
maken van uiteenlopende aanpassingen, zoals trackerballs, joysticks, één- of tweeknopsbediening, 
speciale toetsenborden, touchscreen, spraaksyntheseprogramma, spraakherkenningsprogramma en 
een daisy-apparaat. In sommige lokalen is een automatisch verstelbare computertafel aanwezig. De 
school beraadt zich nog op de aanschaf van digitale schoolborden. Het beleid is om nieuwe 
ontwikkelingen gedoceerd en weloverwogen in te voeren. Men slaat liever de ‘puberfases’ van veel 
systemen en ontwikkelingen over. Kostenoverwegingen spelen hierbij ook een rol. Bovendien is de 
school voorstander van interactief leren op individueel niveau en is men bang dat digitale 
schoolborden juist een klassikale aanpak in de hand werken. De school is bezig met voorbereidingen 
                                                      
22  Voor meer informatie zie Beemster, A. & Kruijf, A. de (2007). 
23  Zie http://opmaat-eduware.nl/?p=150. 
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voor het invoeren van een digitaal leerlingvolgsysteem, maar maakt bewust geen gebruik van een 
elektronische leeromgeving. Hier is voor gekozen omdat de beschikbare systemen nog niet genoeg 
structuur en duidelijkheid bieden voor de leerlingen van De Ruimte. 
 

7.2 Observaties 
 
Het ict-gebruik op Mytylschool De Ruimte wordt afgestemd op het cognitieve niveau van de leerling en 
de specifieke beperking van de leerling. Uitgangspunt daarbij is “gewoon waar kan, speciaal waar 
nodig”. In de onderbouw en stroom 1 en 2 maken de leerlingen in de klas vooral gebruik van de 
computer voor oefening en verwerking van de lesstof. Maar het leren omgaan met ict-apparatuur is 
ook expliciet deel van het onderwijsaanbod (zie ook de paragraaf Educatieve software/content). Alle 
groepen behalve de onderbouw maken minimaal één keer per week gebruik van het ict-lokaal voor 
klassikale instructie en het werken met educatieve software. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de 
leerlingen instructie over het gebruik en implementatie van educatieve software. In stroom 3 wordt 
veel beeldend ict-materiaal gebruikt, waarbij actie-reactie een belangrijke rol speelt. Het niveau daarbij 
is basaal. Het ict-gebruik is vooral een (visuele) beleving en heeft tot doel de leerlingen ervan bewust 
te maken dat er iets ‘gebeurt’ als ze bijvoorbeeld op een knop drukken. We beschrijven in dit 
schoolportret een aantal vormen van ict-gebruik in de onder- en bovenbouw (spelling, ict-activiteit 
Praktische Vorming, kringactiviteit/speelwerktijd) in stroom 1 en 2.  
 

7.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Kringactiviteit (onderbouw) 
In de onderbouw heeft het onderwijs vaak een thematische opzet. Het leren op de computer gebeurt 
spelenderwijs. Binnen de thema’s waarmee de leerkracht in de groep werkt, kan een kind bijvoorbeeld 
voor een digitaal verhaal kiezen. Op die manier kan het kind zelf het verhaal beluisteren en 
tegelijkertijd oefenen met de eenknopsmuis. Via Op Maat kunnen verder allerlei vaardigheden worden 
geoefend die in de belevingswereld van het kind liggen. De observatie betreft een kringactiviteit 
waaraan een ict-activiteit is gekoppeld. De groep bestaat uit acht leerlingen van vijf tot zeven jaar oud. 
De leerlingen functioneren op het niveau van groep 1/2 van de basisschool. Sommige leerlingen 
hebben een ernstige lichamelijke beperking, andere bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch 
spectrum. Volgens de leerkracht is het cognitief niveau van de leerlingen uit deze groep relatief hoog.  
 
Skype 
Een bijzondere activiteit die sinds kort in deze onderbouwgroep plaatsvindt is onderwijs op afstand via 
Skype. Eén leerling uit de groep is meestal niet op school vanwege zijn zwakke gezondheid. Via 
Skype blijft hij toch betrokken bij de verschillende activiteiten van de school en zijn eigen groep en kan 
er worden gewerkt aan de doelen die voor hem geformuleerd zijn. Het was de bedoeling deze 
activiteit te observeren, maar dit kon vanwege persoonlijke omstandigheden bij de leerling thuis niet 
doorgaan. De ervaringen van de school tot nu toe zijn echter zeer positief. Men zet Skype onder meer 
in voor het oefenen van vaardigheden en voor de contacten met klasgenootjes. Zowel op school als 
thuis staat een webcam. Op maandagmiddag kan de leerling het gezamenlijk zingen op school volgen 
en hier ook aan meedoen vanuit huis. De logopediste op school begeleidt de activiteit met gebaren, 
zodat hij dit ook kan oefenen. Het skypen verkeert nog wel in de beginfase en er zijn nog kleine 
hindernissen, zoals het feit dat het geluid vertraagd wordt weergegeven en dat er soms storende 
omgevingsgeluiden zijn. Ook vraagt het skypen de nodige afstemming met ouders en verplegers van 
de leerling.  
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Spelling (stroom 1) 
In stroom 1 hebben we een taalles geobserveerd, waarbij de nadruk ligt op spelling. De leerlingen in 
de groep zijn 10 à 11 jaar oud en functioneren op ongeveer op het niveau van groep 5/6 van de 
basisschool. In totaal zijn er tien leerlingen. Naast de leerkracht zijn er een onderwijsassistent en een 
stagiaire aanwezig. Zij geven praktische ondersteuning op individueel niveau. Tijdens de observatie 
krijgt een deel van de leerlingen klassikaal les. Achter in de klas staan drie computers waarop de 
leerlingen zelfstandig werken. De leerlingen oefenen aan de hand van een concrete opdracht. Deze 
sluit aan bij de lesstof, de lesdoelen en de instructie. De leerlingen gebruiken de computer 20 minuten, 
in wisselbeurten. Ze hebben een eigen multomap waarin het computerrooster staat. Zo weten ze 
precies wanneer zij aan de beurt zijn en neemt het wisselen niet te veel tijd in beslag. Aan het begin 
van de week vertelt de leerkracht ook welke programma’s er die week centraal staan; dit blijft ook op 
het schoolbord staan.  
 
Praktische Vorming (stroom 2) 
In stroom 2 hebben we een les geobserveerd van een groep leerlingen uit de Praktische Vorming. Er 
waren bij de les vijf leerlingen aanwezig in de leeftijd van 11-20 jaar. De andere leerlingen van de 
groep zijn bezig met interne stage-activiteiten buiten de klas. Het aanspreekniveau van de leerlingen 
ligt tussen de acht en negen jaar. Tijdens de les doen twee leerlingen oefeningen op hun eigen niveau 
achter de computer. Het lesdoel voor de eerste (niet-sprekende) leerling is het stimuleren van de 
leesvaardigheid. Eerst was niet bekend of hij kon lezen. Door zijn reacties als andere leerlingen 
taaloefeningen deden op de computer, ontdekte de leerkracht dat hij letters en woorden herkende. Dit 
probeert ze nu verder te ontwikkelen. Voor de tweede leerling, die kampt met faalangst en 
gedragsproblemen, is het lesdoel het toepassen van kennis van het spellen. Dit doet hij door tekstjes 
te verzinnen bij zelfgemaakte foto’s. Dit werkt voor deze leerling heel motiverend. Hij heeft door deze 
aanpak niet alleen veel vooruitgang geboekt bij lezen en spellen, maar zijn gedrag en zelfbeeld zijn 
ook sterk verbeterd. Naast de leerkracht is er tijdens de geobserveerde les een assistent aanwezig, 
die zich bezighoudt met de leerlingen die niet met de computer werken.  
 

7.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Kringactiviteit (onderbouw) 
Bij binnenkomst zitten alle leerlingen al in een kring. De leerlingen vinden het spannend dat er twee 
‘juffen’ in de les komen kijken. De leerkracht maakt het lokaal donker en doet een klein nachtlampje 
aan boven een ‘kast’ waar prenten in kunnen worden gestopt. Ze vertelt vervolgens een verhaal over 
Pippi Langkous. De kinderen hebben het verhaal al eerder gehoord en geven enthousiast 
aanvullingen op het verhaal. Hierna mogen twee leerlingen die de leerkracht aanwijst achter de 
computer gaan zitten. De andere leerlingen kunnen vrij werken. De leerlingen achter de computer 
mogen een activiteit doen die met het thema van Pippi Langkous te maken heeft. Er is een digitaal 
verhaal over Pippi Langkous en ook in Op Maat zitten activiteiten die met Pippi te maken hebben. De 
ict-activiteiten hebben niet alleen een didactisch doel, maar zijn ook bedoeld om de leerlingen te leren 
met de computer en randapparatuur om te laten gaan. De kinderen vinden het leuk om op de 
computer te werken en willen van alles laten zien. Tussendoor worden sommige andere leerlingen 
opgehaald voor andere (zorg)activiteiten. Dit is niet storend, omdat de kinderen eraan gewend zijn. Er 
is geen gezamenlijke afsluiting van de les. 
 
Spelling (stroom 1) 
De leerlingen gaan bij binnenkomst op hun plek zitten. Een paar leerlingen komen later binnen omdat 
ze nog een andere les hadden of bijvoorbeeld fysiotherapie. Het is voor de leerlingen duidelijk wie er 
met de computer mag werken en wat de opdracht is. De leerkracht heeft de opdrachten van tevoren 
op de computer klaargezet. Twee leerlingen die computertijd hebben, zijn snel aan de slag met de 
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taaloefenprogramma’s (Woordentotaal, Werkwoordentotaal en Taaltrainer). Een derde leerling met 
computertijd komt later binnen en heeft moeite om te beginnen omdat ze hoofdpijn heeft. Ze heeft veel 
commentaar tijdens de les, maar de andere leerlingen lijken er niet erg door afgeleid. Later is ze toch 
geconcentreerd bezig achter de computer. Bij de oefeningen op de computer is ook auditieve 
ondersteuning. De leerlingen kunnen hiervoor een koptelefoon opzetten. De opdrachten op de 
computer zijn volgens de leerlingen leuk om te doen, maar niet altijd makkelijk. Op de computer zijn 
de oefeningen soms net anders dan hoe de leerkracht het vertelt. Voor de leerlingen werkt het ook 
stimulerend om feedback te krijgen van het computerprogramma. Een leerling is erg trots dat ze bij 
een oefening waarbij ze de werkwoorden in een zin moet aanwijzen alle vragen goed heeft 
beantwoord. Terwijl de leerlingen met computertijd achter de computer zitten, krijgt de rest van de 
groep een schriftelijk dictee met woordjes. Het gaat om de spelling van de voltooide tijd. Als afsluiting 
van de les doet de leerkracht het spelletje Galgje op het krijtbord met alle leerlingen, al blijft één 
leerling geconcentreerd achter de computer werken. 
  
Praktische Vorming (stroom 2) 
Bij aanvang van de les zijn er drie leerlingen aanwezig. Twee leerlingen gaan met de computer 
werken en de derde leerling doet een andere activiteit met de assistent. De leerkracht blijft de hele les 
bij de twee leerlingen die op de computer werken. De twee computers in de klas staan naast elkaar in 
het lokaal. Verder is er een grote vierkante tafel waar leerlingen omheen kunnen zitten. De niet-
sprekende leerling doet verschillende oefeningen waarin hij zijn leesvaardigheid oefent. Op het 
beeldscherm ziet hij bijvoorbeeld een foto van een object. Daar moet hij het goede woord bij uitkiezen 
door op de muis te klikken. Zo nodig kan hij ook vragen om het woord door de computer uit te laten 
spreken. Door zijn lichaamstaal en geluiden geeft hij aan dat hij het erg leuk vindt om te doen en dat 
hij ook meekrijgt waar de andere leerling achter de computer mee bezig is.  
 
De tweede leerling werkt aan een eigen fotoboek. Bij foto’s die hij zelf heeft gemaakt op de 
nabijgelegen kinderboerderij bedenkt hij begeleidende tekstjes. Deze moet hij zelf intypen bij de foto’s 
in een Worddocument dat de leerkracht van tevoren voor hem heeft gemaakt. Hij laat ook trots een 
eerder fotoproject zien dat hij heeft gemaakt. De ict-coördinator heeft voor hem met de Op Maat 
software allerlei oefeningen gemaakt waarbij de foto’s en door de leerling ingesproken zinnetjes 
worden gebruikt. De leerling geeft aan dat hij liever leest op de computer dan in de klas:“een boek is 
alleen plaatjes, op de computer wordt het soms ook verteld en er zitten oefeningen bij.” 
 
De leerkracht geeft tijdens de les veel positieve feedback en helpt met name de tweede leerling, die 
veel aandacht nodig heeft, met het spellen van de woorden en het maken van de zinnetjes. Hierdoor 
kan ze soms minder aandacht geven aan de niet-sprekende leerling. Later in de les komen er meer 
leerlingen bij. Zij gaan onder begeleiding van de assistent aan de grote tafel in het lokaal zitten en 
kijken in hun (picto)rooster wat er voor die dag op het programma staat. Vanwege de individuele 
aanpak is er geen gezamenlijke afsluiting van de les. 
 

7.3 Conclusies 
 
Rendement 
In de lessen die we hebben geobserveerd, hebben de leerlingen de computer vooral gebruikt voor het 
verwerken en oefenen van de lesstof. De leerlingen zijn gemotiveerd om met de computer te werken 
en de feedback die ze bij sommige oefeningen van de computer krijgen, werkt stimulerend. In één 
geobserveerde groep blijkt dat het werken met een computerrooster veel duidelijkheid en structuur 
geeft. Deze bevindingen komen overeen met de doelen die voor de verschillende lessen zijn gesteld. 
Op basis van de gesprekken en de observaties kunnen we concluderen dat de school gestelde 
onderwijsdoelen bereikt met ict: 
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• toename van de zelfwaardering van leerlingen; 
• betere leerlingvaardigheden;  
• betere cognitieve leerlingprestaties;  
• efficiënt gebruik van de onderwijstijd. 
 
Uit de gesprekken en de observaties op Mytylschool De Ruimte blijkt duidelijk dat er een wereld voor 
kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap open kan gaan door ict. De kinderen 
hebben door ict vaak veel meer mogelijkheden en ontwikkelen zich daardoor soms sneller of beter 
dan verwacht, vooral leerlingen met een laag cognitief niveau. Ict stelt de leerkrachten daarnaast in 
staat om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en variatie aan te brengen in de 
leerstof. Hierbij is aangepaste educatieve software onmisbaar. Daar waar ict niet didactisch wordt 
ingezet maar als ‘prothese’ fungeert, levert dit ook rendement op voor het onderwijs. Zo zijn sommige 
leerlingen alleen met bepaalde ict-hulpmiddelen (bijvoorbeeld spraak- of voorleessoftware) in staat om 
het onderwijs te volgen, of om te laten zien wat ze kunnen en te communiceren met leerkrachten en 
klasgenoten. De school ziet bij de leerlingen ook opbrengsten van ict op het gebied van concentratie, 
zelfvertrouwen, zelfstandigheid en eigenwaarde. Zoals een leerkracht het uitdrukt: “ict is een verrijking 
voor de kinderen én voor de leerkrachten”. 
 
Tips voor andere scholen 
De ict-coördinator en leerkrachten hebben de volgende tips voor andere scholen in het speciaal 
onderwijs voor het werken met ict: 
• Zorg voor een goed georganiseerde ict-afdeling en belast leerkrachten niet met de technische 

kant. 
• Besteed aandacht aan de menselijke kant van ict (scholing, begeleiding, 

deskundigheidsbevordering). 
• Stap voor stap ontwikkelen, spring niet te snel in op ‘hypes’.  
• Zorg ervoor dat wat leerkrachten leren ook direct kan worden toegepast.  
• Zorg voor een netwerk en werk samen. Ga niet zelf het wiel uitvinden. 
• Leer van elkaar: ga eens op een andere school kijken hoe het daar gebeurt. 
• Richt je als ict-coördinator vooral op het onderwijs en de softwarekant; het technische deel kun je 

uitbesteden. 
• Gebruik als ict-coördinator in de communicatie met collega’s niet teveel computerjargon: praat 

eerst vooral in ‘mensentaal’, en ‘vertaal’ dit vervolgens naar ‘digitaal’. 
• Zorg voor programma’s waarmee leerlingen op verschillende niveaus kunnen werken. 
• Zorg voor structuur en duidelijkheid voor leerlingen én leerkrachten in de inrichting van de pc’s, 

bijvoorbeeld via een indeling in categorieën en niveaus. 
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8 J.C. Pleysierschool 
 
De J.C. Pleysierschool24 is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk 
opvoedbare kinderen in de regio Haaglanden. De school valt onder cluster 4 van het speciaal 
onderwijs en heeft negen verschillende locaties in Den Haag, Delft, Voorburg en Zoetermeer. De 
school verzorgt onderwijs aan leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische 
problematiek in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Op één van de locaties heeft een groot aantal leerlingen 
een beperking in het autistisch spectrum. De groepen op de verschillende locaties worden bewust 
klein gehouden (maximaal acht leerlingen per groep) en voor alle leerlingen wordt gewerkt met 
handelingsplannen.  
 
De observaties vonden plaats op de locatie Zefier Voorburg en de locatie Solleveld. Op de locatie 
Zefier Voorburg is onderwijs aan 12- tot 19-jarigen een onderdeel van het behandelprogramma van de 
Jutters, een instelling die hulp en behandeling biedt bij psychische problemen. De leerling moet in 
behandeling zijn bij de Jutters om les te kunnen volgen op locatie Zefier Voorburg. De locatie 
Solleveld is verbonden aan een kliniek met een gesloten karakter voor jongeren vanaf 12 jaar, die 
onder toezicht zijn gesteld. Samen met de kliniek biedt Solleveld onderwijs en opvoeding aan 
jongeren met ernstige gedragproblemen, vaak in combinatie met psychiatrische problemen.  
 

8.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Visie 
De visie op ict is in 2003 door het management van de school verwoord in de beleidsnotitie ‘Digitaal is 
geen vreemde taal’, maar speelt geen rol binnen de dagelijkse praktijk van het onderwijs. In deze ict-
beleidsnotitie staat vermeld wat de uitgangspunten van de school zijn bij het gebruik van ict: 
• computers zijn een normaal hulpmiddel van de leraar en de ondersteuners en horen in elk lokaal 

en elke kamer aanwezig te zijn; 
• de computer is een hulpmiddel bij onderwijs en zorg, geen doel op zichzelf; 
• leerstof aanbieden met behulp van de computer is een standaard onderdeel van de lespraktijk; 
• de Pleysierschool maakt een breed gebruik van digitale hulpmiddelen bij het vormgeven van 

administratieve en orthopedagogische processen. 
 
De huidige ict-coördinator en de ict-ondersteuner zijn niet betrokken geweest bij het formuleren van de 
visie. Zij verwachten dat leraren de visie niet kennen. Naar aanleiding van de ict-beleidsnotitie is door 
de school een ict-beleidsplan opgesteld voor 2006 tot 2008. Er zijn verschillen tussen de locaties van 
de Pleysierschool wat betreft de visie op en het gebruik van ict. De ict-coördinator wil aan de slag met 
een vernieuwde gezamenlijke visie op ict. Ict wordt nu vooral gezien als ondersteunend bij het 
realiseren van de onderwijsdoelen, maar zou volgens de ict-coördinator een meer leidende functie 
kunnen krijgen. Leerlingen zouden bijvoorbeeld de beschikking kunnen krijgen over eigen 
programma’s. De school richt zich nu op bewustwording bij leraren van de mogelijkheden van het 
Leerlab, de elektronische leeromgeving waar de school zelf een structuur voor heeft bedacht. De 
nadruk ligt niet zozeer op wat niet mogelijk is, maar op wat wel mogelijk is. Zo kunnen ict-
ondersteuners, leraren en leerlingen gezamenlijk bouwen aan een interactieve leeromgeving. Er is 
volgens de ict-coördinator in theorie voldoende draagvlak voor het gebruik van ict binnen de school, 
maar in de praktijk zijn mensen erg druk en moet hij veel moeite doen om ict op de agenda te krijgen 
en te houden. Dit geldt zowel voor het management als voor leraren. 

                                                      
24  In het vervolg Pleysierschool genoemd. 
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Op de Pleysierschool spelen binnen het onderwijs niet alleen cognitieve doelen een rol, maar vooral 
ook doelstellingen op sociaal/emotioneel vlak, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerkend leren. Het 
samenwerken tussen leerlingen is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen van de school. Een 
voorbeeld is het gezamenlijk maken van een wiki25, waar alle leerlingen in een groepje een bijdrage 
aan leveren. De school wil vooral de volgende algemene doelen behalen met het gebruik van ict: 
• betere leerlingprestaties: vaardigheden (vooral op het gebied van samenwerken); 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• vergroten praktische redzaamheid leerlingen; 
• beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen; 
• leerlingen leren dat ze kritisch moeten zijn ten opzichte van informatie op internet. 
 
Kennis en vaardigheden 
Volgens de ict-coördinator en leraren van de Pleysierschool hebben leraren niet altijd voldoende 
kennis en vaardigheden op het gebied van ict. De sleutel tot succesvol ict-gebruik ligt volgens de ict-
coördinator in het betrekken van de leraren bij de plannen en mogelijkheden op het gebied van ict. De 
inzet van ict binnen de klas kan nog veel meer gestimuleerd worden. Dit kan de school vooral 
bereiken door training van de vaardigheden van leraren. Er worden al veel workshops aangeboden, 
met name voor het gebruik van het Leerlab. Voor succesvol gebruik van het Leerlab zijn 
basisvaardigheden op het vlak van ict een vereiste. Voor leraren zijn workshops in de 
basisvaardigheden, waaronder Word en PowerPoint heel belangrijk. Dergelijke workshops worden op 
dit moment nauwelijks georganiseerd. Naast de mogelijkheid om training te volgen, worden leraren 
zoveel mogelijk gestimuleerd om gebruik te maken van ict. Tijdens de workshops over het Leerlab 
wordt daarom vooral geprobeerd om leraren het praktisch nut van ict te laten ervaren.  
 
De ict-ondersteuner is vier dagen per week beschikbaar voor het ondersteunen van leraren bij het 
gebruik van ict binnen het onderwijs. Hij ziet ict als een belangrijk onderdeel van de maatschappij en 
probeert hierover tijdens workshops in discussie te gaan met leraren. Als hij aanwezig is in de les voor 
ondersteuning, geeft hij veel tips aan de leraar over het gebruik van ict en laat hij voorbeelden zien 
waar de leraar concreet mee aan de slag kan. 
 
Op de locatie Solleveld, waar ook observaties hebben plaatsgevonden, is bij de werving en selectie 
van nieuw personeel rekening gehouden met ict-vaardigheden. Met name de vaardigheden op het 
gebied van de elektronische leeromgeving zijn op die locatie erg belangrijk, omdat deze centraal staat 
in het onderwijs op Solleveld. 
 
Educatieve software/content 
Er is volgens de ict-coördinator voldoende software beschikbaar op school. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van webbased software, omdat bij stand-alone gebruik de belasting voor het beheer te groot 
zou worden. Het nadeel is wel dat webbased software een groot beroep doet op de bandbreedte van 
het netwerk. De beschikbare software bij lesmethodes wordt niet gebruikt, tenzij deze webbased is. 
Helaas is dit volgens de school nog maar in beperkte mate het geval. De Pleysierschool gebruikt geen 
specifieke software die gericht is op het speciaal onderwijs. Wel kan de leraar differentiëren in de 
instructie en de opdrachten voor zijn of haar vak, gericht op het type leerling. Binnen de elektronische 
leeromgeving Leerlab, die door zowel leraren als leerlingen wordt gebruikt, worden vooral de Microsoft 
Office-programma’s, Photoshop en Flash en de webbased programma’s van Google (documenten, 
agenda, maps, Gmail) gebruikt. Via Google documenten kunnen meerdere leerlingen tegelijk aan een 
presentatie werken. Leerlingen worden gestimuleerd om een Gmail-account te openen, dan hebben 
ze zes gigabyte opslagruimte en kunnen ze hun eigen e-mail, documenten en agenda beheren. Een 
groot voordeel is verder dat elke leerling die van school gaat, toegang behoudt tot zijn eigen materiaal. 
                                                      
25  Een wiki is een website waarop iedereen wijzigingen kan aanbrengen, zonder dat er toestemming of een 

toegangscode nodig is. 
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Voor de elektronische leeromgeving wordt gebruikt gemaakt van het open source-programma Moodle, 
dat is omgedoopt tot Leerlab. Via de elektronische leeromgeving kunnen leraren en leerlingen content 
toevoegen en delen. Dit gebeurt voor veel verschillende vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, 
Nederlands en Engels. Binnen het Leerlab is het mogelijk om instructies te geven, opdrachten uit te 
werken die binnen het Leerlab of op papier gemaakt worden en ander educatiemateriaal te uploaden. 
Heel belangrijk voor de school is de mogelijkheid om feedback te geven op opdrachten. De feedback 
wordt gegeven door leraren, maar leerlingen worden ook gestimuleerd om feedback te geven op 
elkaars opdrachten. Op de locatie Wolweversgaarde wordt zelfs afstandsleren mogelijk gemaakt door 
middel van de elektronische leeromgeving. In het Leerlab is een lesrooster ingebouwd en is een 
webcam geïnstalleerd. Zo maken beeld, geluid en chatten deel uit van het leren op afstand. Met zes 
leerlingen tegelijkertijd kan op deze manier op afstand les worden gevolgd. Het Leerlab wordt ook ’s 
avonds en in het weekend gebruikt. Via het Leerlab kunnen leerlingen bijvoorbeeld het elektronisch 
bordspel Mesopotamië spelen, of één van de andere acht spellen die met geschiedenis te maken 
hebben. Bij elk spel is achtergrondinformatie opgenomen, zoals over de ligging van Mesopotamië en 
de ontwikkeling van het schrift, compleet met plaatjes. Ook zijn bij elk spel een test opgenomen en 
een woordenlijst met woorden die in het spel voorkomen. Elke leraar of leerling kan een extra woord 
en de betekenis ervan toevoegen. De leerlingen spelen de digitale spellen, omdat ze het leuk en 
leerzaam vinden. 
 
De ict-coördinator is van mening dat informatie goed ontsloten moet worden, anders wordt de 
elektronische leeromgeving een grabbelton. De school heeft er daarom een heldere structuur in 
aangebracht. De Pleysierschool stelt de content van het Leerlab ook beschikbaar aan andere 
scholen.26 De school wil graag meer educatief materiaal toevoegen aan de elektronische 
leeromgeving. De uitgevers zijn nog niet erg ingespeeld op digitale werkvormen; digitale versies zijn 
voor hen altijd ondersteunend ten opzichte van gedrukt materiaal. De school heeft er daarom voor 
gekozen om de eigen elektronische leeromgeving verder te ontwikkelen. 
  
Voor het gebruik van digitale toetsen is geen schoolbeleid. Digitale toetsen worden wel gebruikt, maar 
niet op elke locatie en door elke leraar. Dit hangt van af van de ict-vaardigheden van de leraar en of 
deze tijd en energie wil steken in digitaal toetsen. Soms moet een leraar een digitale toets, vanwege 
het individuele karakter van het onderwijs, voor slechts een klein aantal leerlingen maken en dit kost 
veel tijd. Op kleine schaal maken leraren gebruik van de mogelijkheden van een digitaal portfolio. 
Tijdens kooklessen zijn bijvoorbeeld foto´s gemaakt en geüpload via de elektronische leeromgeving. 
Dit kan functioneren als een digitaal portfolio. Leraren leggen wel portfolio´s aan van leerlingen, maar 
dat gebeurt meestal op papier. De leraren die hiermee in een vergevorderd stadium zijn, zijn vaak te 
weinig onderlegd op het gebied van ict. 
 
Ict-infrastructuur 
In elk lokaal staan twee tot vier pc’s, terwijl de klassen bestaan uit maximaal acht leerlingen. Er zijn 
wel verschillen tussen de locaties, maar de verhouding tussen het aantal computers en leerlingen is 
op de meeste locaties niet optimaal. Het streven is een computerratio van 1:1 voor het gebruik van de 
computer binnen de klassen. Niet elke locatie heeft de beschikking over een apart computerlokaal, 
meestal omdat hier geen ruimte voor is. Alle pc’s hebben internetverbinding, maar die is niet altijd snel 
genoeg. Dit is vooral afhankelijk van de locatie. Op sommige locaties is er meer in geïnvesteerd in het 
netwerk dan op andere. Tussen de locaties onderling is een glasvezelverbinding en er wordt 
nagedacht over het aanleggen van een glasvezelverbinding voor intern gebruik op de eigen locatie. 
De leraren en de ict-coördinator zijn tevreden over de kwaliteit van de computers.  

                                                      
26  Via de website www.leerlab.nl. 
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Voor het beheer van de ict-faciliteiten is externe ondersteuning ingekocht. In het geval van storingen 
of andere problemen is de ict-coördinator de verbindende schakel tussen de locaties en het bedrijf dat 
de ondersteuning biedt. Over het beheer door de externe organisatie is de ict-coördinator erg 
tevreden, maar leraren geven aan dat het soms wel lang duurt voordat een probleem is opgelost. 
Naast de ict-coördinator is er één leraar vrijgemaakt voor ondersteuning bij de digitalisering van het 
onderwijs op de verschillende locaties. Het is de bedoeling dat op elke locatie een leraar beschikbaar 
is voor de ondersteuning van leraren bij het gebruik van het leerlab. Op dit moment is dat nog niet 
voldoende geregeld, waardoor het soms even duurt voordat een vraag van een leraar is beantwoord. 
Enkele leraren die veel met ict werken, nemen nu meerdere locaties voor hun rekening. Andere 
leraren kunnen dit (nog) niet doen, omdat zij te weinig vaardig zijn met het gebruik van het leerlab. De 
ict-coördinator zou graag de ondersteuning verdelen over meer personen en hun inzet in taak en uren 
goed vormgeven en vastleggen. 
 
Er zijn voor de leerlingen geen speciale hulpmiddelen, maar dit is volgens de ict-coördinator en ict-
ondersteuner ook meestal niet nodig voor cluster 4-leerlingen. Alleen voor autistische leerlingen op de 
locatie Westerbeekcollege zijn speciale voorzieningen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om schotten 
tussen de werkplekken te plaatsen. De Pleysierschool heeft voorop gelopen bij de ontwikkeling van 
Passer, een speciale elektronische leeromgeving voor autistische leerlingen die niet naar school 
kunnen.27 Deze elektronische leeromgeving is strakker ingedeeld dan de reguliere elo (Leerlab) en 
elke leerling kan over zijn eigen lesrooster beschikken. Passer is een samenwerkingsverband tussen 
meerdere v(s)o-scholen. 
 

8.2 Observaties 
 
We hebben na de meivakantie in schooljaar 2007/08 geobserveerd op twee locaties van de 
Pleysierschool, de locatie Zefier Voorburg en de locatie Solleveld. Het ict-gebruik op beide locaties is 
vooral afhankelijk van de individuele leraar en hangt niet zozeer samen met een vak. Dit komt mede 
doordat de leraren vaak opgeleid zijn voor algemeen vormend onderwijs en niet vak-specifiek. Bij de 
vakken ict en multimedia wordt vanzelfsprekend wel het meeste met ict gewerkt. De twee leraren 
waarbij we lessen observeerden, werken intensief met het Leerlab.  
 

8.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Locatie Zefier Voorburg 
Bij de locatie Zefier Voorburg hebben we twee lessen van het vak ict geobserveerd. Tijdens de lessen 
wordt de computer als instrument gebruikt, maar ook als informatiebron voor het opzoeken van 
informatie op internet. Elke les duurt twee uur.  
 
Photoshop 
De drie leerlingen van de groep zijn ongeveer 17 jaar oud. De opdracht die de leraar aan de groep 
heeft gegeven, voeren de leerlingen uit met Photoshop en internet. De opdracht luidt: plaats een 
afbeelding van jezelf of je favoriete object in een andere, nieuwe omgeving waar je nog nooit bent 
geweest. Dit kan bijvoorbeeld een woestijn zijn, of een voetbalveld in Argentinië. Tijdens het eerste 
uur van de les geeft de leraar hiervoor instructies, dit hebben we niet geobserveerd. De drie leerlingen 
werken achter de computer individueel aan de opdracht, waarvoor ze twee lessen de tijd hebben. De 
computers staan naast elkaar opgesteld in het computerlokaal, waar de les gegeven wordt.  
 

                                                      
27  Zie http://www.landelijknetwerkautisme.nl. 
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Word en Flash 
De leerlingen van de tweede groep zijn tussen de 12 en 15 jaar oud. De vier leerlingen zitten achter 
een eigen computer, verspreid door het lokaal. Ze werken ieder aan hun eigen opdracht. Zo hebben 
twee leerlingen een opdracht tekstbewerken met Word gekregen, om de basisvaardigheden van het 
programma te oefenen. Een andere leerling heeft een opdracht om een filmpje te maken met het 
programma Flash.  
 
Locatie Solleveld 
Op de locatie Solleveld observeerden we een les waarin de leerlingen bezig zijn met de 
voorbereidingen voor een digitaal kookboek. De vier leerlingen zijn ongeveer 16 jaar oud. De les vindt 
plaats is het computerlokaal, dat net als de gehele locatie pas een paar maanden in gebruik is. De 
computers staan aan de zijkant van de ruimte opgesteld op grote tafels. De leerlingen werken 
individueel aan de opdracht. De leerlingen stellen in vijf lessen een digitaal kookboek samen met 
recepten en foto’s van de gerechten. Ze kiezen de recepten zelf, bijvoorbeeld de gerechten die ze 
eerder zelf hebben bereid tijdens kooklessen op school. De geobserveerde les was de eerste les. De 
opdracht was om beslissingen te nemen over het aantal recepten dat in het boek moet komen en de 
tijd die nodig is om een volledig recept te maken. De leerlingen moeten de beslissingen noteren in een 
beslissingsdocument en dat uploaden naar het Leerlab. Het doel van de opdracht is dat leerlingen 
goed nadenken voordat ze iets gaan doen: welke stappen moeten er genomen worden en welke 
beslissingen horen daarbij? Voor het uitvoeren van de opdracht gebruiken de leerlingen Word en 
internet om recepten en foto’s te zoeken. Aan de hand daarvan bepalen ze hoe lang ze bezig zijn met 
één recept.  
 

8.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Locatie Zefier Voorburg 
 
Photoshop 
De observatie van de les begint tijdens de tweede helft van de les, na de instructie voor de opdracht in 
het eerste deel. Er is één leraar in de klas. De leerlingen zijn heel rustig en geconcentreerd aan het 
werk en stellen regelmatig ict-vragen aan de leraar. Een leerling weet bijvoorbeeld niet precies wat de 
mogelijkheden zijn van de verschillende lagen die in Photoshop gebruikt worden. Naast Photoshop 
gebruiken de leerlingen ook de zoekfunctie van Google, om afbeeldingen te zoeken voor de omgeving 
waarin ze een foto van zichzelf of een favoriet object willen plaatsen. De leerlingen geven aan dat ze 
het leuk vinden om iets te maken tijdens de les, dat zichtbaar is voor anderen. Ook heeft een leerling 
een idee opgedaan tijdens een opdracht om een flyer te gaan ontwerpen voor een feest. Tijdens de 
les loopt de leraar rond om vragen van leerlingen te beantwoorden en om feedback te geven over de 
uitvoering van de opdracht. Hij geeft tijdens het verloop van de les steeds aan hoeveel tijd er nog is 
voor de opdracht. Aan het einde van de les slaan de leerlingen hun werk op, zodat ze de volgende ict-
les verder kunnen werken aan de opdracht. De leraar laat weten dat de leerlingen goed hebben 
gewerkt en vertelt op welke manier ze de volgende les met de opdracht verder kunnen. 
 
Word en Flash 
De les gaat precies op tijd van start en de leerlingen gaan achter de computer zitten. Ze weten al 
precies wat ze moeten doen, want de leerlingen mogen meerdere lessen over de opdracht doen. De 
leerling die de opdracht heeft om een filmpje te maken met Flash, maakt in een aantal lessen een 
animatie over de werking van het hart, compleet met tekst en geluid. Hij is erg enthousiast over wat hij 
heeft geleerd tijdens de lessen en vindt het leuk om met de computer te werken. De leerlingen die 
bezig zijn met de opdracht in Word, stellen af en toe een vraag aan de leraar. De opdracht is bedoeld 
om de vaardigheden met het programma te vergroten, onder andere als voorbereiding op het maken 
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van werkstukken. Als leerlingen voldoende vaardig zijn met de standaard office-programma’s, krijgen 
ze meer opdrachten met grafische programma’s. Hoewel op de locatie Zefier Voorburg het vak ict het 
enige vak is waarbij ict veelvuldig wordt gebruikt, vinden leerlingen de inzet van ict voldoende.  
 
De leraar probeert de opdrachten binnen de lessen zoveel mogelijk af te stemmen op het niveau van 
de leerlingen en ontwikkelt daarvoor zelf het lesmateriaal. Volgens de leraar werkt face-to-face uitleg 
beter dan een instructie van een papier of beeldscherm. Alle opdrachten en vaak ook de instructies 
zijn terug te vinden in het Leerlab. Dit is vooral bedoeld voor de leerlingen om het nog eens na te 
lezen. Leerlingen op de locatie Zefier Voorburg komen regelmatig met vragen over ict bij de leraar. Zij 
vragen dan door over de opdrachten die ze hebben gehad. De leraar probeert de vragen zoveel 
mogelijk te behandelen door een extra, individuele, les te maken voor de leerling over dit onderwerp. 
Als er nieuwe leerlingen instromen in de groep, krijgen ze eerst een ict-diagnosetoets. Deze toets 
heeft de leraar ontwikkeld om te peilen wat de kennis en vaardigheden van leerlingen zijn op het 
gebied van ict. Ook besteedt de leraar verschillende keren per jaar aandacht aan ‘pc-bewustzijn’, 
waarbij hij uitlegt dat het bijvoorbeeld niet verstandig is om persoonsgegevens achter te laten op het 
internet. Tijdens de observatie wijst hij een leerling op het belang van het geheim houden van 
gebruikersnamen en wachtwoorden. 
 
Locatie Solleveld 
De les begint met een korte uitleg over de opdracht door de leraar. De instructie is opgedeeld in drie 
stappen en is ook te vinden in de elektronische leeromgeving. Zo kunnen de leerlingen de opdracht 
nog eens nalezen. De leraar heeft kookboeken meegenomen voor de leerlingen om inspiratie op te 
doen voor het kookboek dat ze gaan maken. Leerlingen die vragen hebben of hulp nodig hebben, 
laten dit weten aan de leraar die langsloopt. Leerlingen helpen elkaar niet bij de opdracht; dit lijkt ook 
niet de bedoeling te zijn. Drie van de vier leerlingen gaan direct aan de slag met het uitzoeken van 
recepten en het opmaken. Zij leggen hun beslissingen voor het kookboek niet vast in het 
beslissingsdocument, wat de opdracht is voor de les. Ze zeggen hierover dat ze ‘geen zin hebben om 
na te denken’. Tijdens de les laten twee leerlingen weten dat ze de opdracht niet goed begrijpen. Eén 
van de twee leerlingen gedraagt zich erg opstandig en wordt even de klas uit gestuurd. De leraar 
neemt de twee leerlingen die de opdracht niet begrijpen apart om extra uitleg te geven. De andere 
leerlingen werken zelfstandig door, maar zijn niet gefocust op de opdracht. Ze kijken bijvoorbeeld 
filmpjes via YouTube tussen de handelingen voor de opdracht door en alle leerlingen luisteren tijdens 
de les naar hun eigen muziek op een mp3-speler. Ook gaat de pieper van de leraar verschillende 
keren tijdens de les. De leerlingen hebben tijdens de les regelmatig hulp nodig bij het nemen van de 
beslissingen voor het kookboek, maar stellen geen ict-vragen. Het gebruik van Word en Google lijkt 
de leerlingen makkelijk af te gaan. Aan het eind van les heeft maar één leerling het 
beslissingsdocument geüpload naar het leerlab, de andere leerlingen hebben daar hun kookboek 
opgeslagen. De leraar beoordeelt na de les de geüploade uitwerkingen van de opdracht en geeft 
feedback via de elektronische leeromgeving.  
 
Aan het einde van de les is er een gezamenlijke afsluiting. De vier leerlingen gaan samen met de 
leraar aan een grote tafel in het midden van de computerruimte zitten en evalueren de les met elkaar. 
Omdat ze de les voor het eerst geeft, vraagt de leraar feedback aan de leerlingen over het 
kookboekproject. Ict neemt hier een belangrijke plaats in. De leerlingen geven onder andere aan dat 
ze behoefte hebben aan een duidelijke en uitgebreidere instructie. 
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8.3 Conclusies 
 
Rendement 
Op de locatie Zefier-Voorburg zijn de lesdoelen behaald. Op deze locatie hebben de leerlingen van 
beide groepen hun vaardigheden in het gebruik van Photoshop, Word en Flash vergroot. De 
opdrachten zijn nog niet afgerond, omdat die over meerdere lessen uitgevoerd worden. Op de locatie 
Solleveld zijn de lesdoelen gedeeltelijk behaald. Hier is duidelijk geworden dat de leerlingen veel 
moeite hebben met het nadenken en nemen van beslissingen voordat ze ergens mee beginnen. 
Slechts één van de vier leerlingen heeft zich volledig aan de opdracht gehouden. Wellicht speelt ook 
mee dat het kookboekproject voor het eerst wordt uitgevoerd.  
 
Op basis van de observaties en gesprekken kunnen we concluderen dat de Pleysierschool erin slaagt 
om de volgende algemene doelen te bereiken met de inzet van ict:  
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• vergroten praktische redzaamheid leerlingen; 
• beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen; 
• betere leerlingprestaties: vaardigheden (vooral op het gebied van samenwerken); 
• leerlingen leren dat ze kritisch moeten zijn ten opzichte van informatie op internet. 
 
Vooral de eerste drie doelen kwamen naar voren bij de observaties op beide locaties. Veel leerlingen 
in de groepen waar we observeerden, werkten gemotiveerd aan hun opdracht. Vooral het gebruik van 
het Leerlab verhoogt de motivatie van de leerlingen, volgens de ict-coördinator. Dit blijkt ook uit het feit 
dat de leerlingen vanuit thuis inloggen op de elektronische leeromgeving en er in hun vrije tijd mee 
werken. De leerlingen hebben wel voldoende begeleiding nodig in het gebruik, maar er is een goede 
feedback van leraren. De praktische zelfredzaamheid wordt vergroot door het oefenen van 
basisvaardigheden. Tijdens de observaties hebben leerlingen deze ict-basisvaardigheden geoefend 
met Word en internet. Het beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen, werd vooral 
zichtbaar tijdens de lessen op de locatie Zefier Voorburg. Daar werkten leerlingen in een groep met 
verschillende, individuele opdrachten. Het samenwerken tussen leerlingen wordt zichtbaar door de 
feedback die leerlingen geven op de uitwerking van elkaars opdrachten. Uit de gesprekken met de ict-
coördinator en leraren bleek dat het gebruik van ict het samenwerken tussen leerlingen stimuleert, 
door opdrachten die met behulp van de elektronische leeromgeving gezamenlijk worden gemaakt. 
Tijdens een gesprek gaf één leraar aan dat hij regelmatig aandacht besteedt aan kritisch én 
voorzichtig omgaan met informatie op het internet. Het rendement van ict zit, volgens de leraren van 
de locaties waar is geobserveerd, ook in het toename van zelfwaardering van leerlingen. Dit merken 
leraren als leerlingen trots zijn op het resultaat van een opdracht. Volgens de ict-coördinator zorgt de 
elektronische leeromgeving verder voor tijdwinst bij leraren en leerlingen en zorgt deze voor 
duidelijkheid over opdrachten en de uitwerking ervan. Leraren kunnen bijvoorbeeld zien dat leerlingen 
iets hebben geüpload. 
 
Tips voor andere scholen 
De ict-coördinator, ict-ondersteuner en leraren van de Pleysierschool geven de volgende tips aan 
scholen die (meer) ict willen gebruiken in de lessen. 
• Laat leraren tijdens workshops het praktisch nut van ict ervaren. 
• Zorg voor voldoende capaciteit op het gebied van beheer, zodat storingen en andere problemen 

snel opgelost kunnen worden. 
• Maak gebruik van alle mogelijkheden die een elektronische leeromgeving heeft en zorg dat 

leraren deze mogelijkheden kennen. 
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• Gebruik voor opdrachten niet alleen de standaard office-programma’s, maar ook grafische 
programma’s, zoals Flash en Photoshop. Zo kan de creativiteit van leerlingen gestimuleerd 
worden met behulp van ict. 

• Zorg ervoor dat je het ict-gebruik aanpast aan de belevingswereld van de leerling, dat betekent ict-
gebruik op maat. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 
 
De centrale vraag van ons onderzoek is: wat is het rendement van ict-gebruik in het primaire proces in 
het (voortgezet) speciaal onderwijs? Onder rendement van ict verstaan we de mate waarin ict-gebruik 
bijdraagt aan aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen en passend is voor de onderwijsdoelen. Om de 
centrale vraag te kunnen beantwoorden hebben we op vijf (v)so-scholen een aantal lessen 
geobserveerd en gesprekken gevoerd met ict-coördinatoren, schooldirecteuren, leraren en leerlingen. 
Op basis daarvan hebben we van elke school een portret opgesteld. In dit laatste hoofdstuk integreren 
we de bevindingen uit de vijf schoolportretten en geven we een antwoord op onze onderzoeksvragen: 
1. Hoe ziet het beoogde ict-gebruik eruit op de onderzochte scholen? 
2. Hoe ziet de ict-uitvoeringspraktijk in het primaire proces eruit op de onderzochte scholen? 
3. Welk rendement weten de scholen te realiseren met hun ict-gebruik? 
4. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor rendement van ict-gebruik in het (v)so 

(Vier in Balans)? 
We sluiten af met aanbevelingen voor scholen in het speciaal onderwijs en voor vervolgonderzoek. 
 

9.1 Conclusies 
 
Beoogd ict-gebruik  
Hoe ziet het beoogde ict-gebruik eruit op de onderzochte scholen? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden hebben we naar twee hoofdonderdelen gekeken: de algemene doelen die de scholen 
voor ogen hebben met hun ict-gebruik en de doelen van de lessen die we hebben geobserveerd. In de 
gesprekken met de ict-coördinatoren en met leraren hebben we een lijst van 14 algemene doelen 
besproken (zie bijlage). Op basis daarvan hebben we per school beschreven welke doelen zij met 
name willen bereiken met de inzet van ict. Dit betekent overigens niet dat de andere doelen niet 
nagestreefd worden door de scholen. In onderstaande tabel staat een overzicht van algemene doelen 
die door de scholen als belangrijkst worden aangemerkt. 
 
Tabel 1 Beoogde algemene doelen van de vijf onderzochte (v)so-scholen voor ict-gebruik 

beoogd doel scholen aantal 
scholen 

cluster

betere leerlingvaardigheden  Gilse, Emilius, Ruimte, Pleysier 4 2, 3, 4 
toename van de zelfwaardering van leerlingen Gilse, Emilius, Ruimte, Brug 4 2, 3 
vergroten van de praktische redzaamheid van leerlingen Gilse, Brug, Pleysier 3 2, 3, 4 
beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen Emilius, Brug, Pleysier 3 3, 4 
meer gemotiveerde leerlingen Gilse, Pleysier 2 2, 4 
efficiënt gebruik van de onderwijstijd Gilse, Ruimte 2 2, 3 
betere cognitieve leerlingprestaties Emilius, Ruimte 2 3 
leerlingen leren kritisch te zijn t.o.v. informatie op 
internet 

Pleysier 1 4 

betere concentratie bij leerlingen Brug 1 3 
 
Ondanks de verschillende doelgroepen van de scholen vertonen de doelen van de vijf (v)so-scholen 
relatief veel overlap. Enerzijds wil men door de inzet van ict de vaardigheden van de leerlingen 
verbeteren, bijvoorbeeld met betrekking tot algemene computervaardigheden of tot samenwerken. Dit 
staat in alle clusters (en op vier van de vijf scholen) hoog op de agenda. Anderzijds hebben de doelen 
die de (v)so-scholen met de inzet van ict willen bereiken duidelijk te maken met sociale en 
psychologische ontwikkeling. Vier van de vijf scholen (alle cluster 3-scholen en de cluster 2-school) 
willen met de inzet van ict bereiken dat de leerlingen meer zelfwaardering krijgen. Een doel dat door 
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alle clusters wordt gedeeld is het vergroten van de praktische redzaamheid van leerlingen. Drie 
scholen in cluster 3 en 4 willen door middel van ict beter rekening houden met de individuele 
verschillen tussen leerlingen. Opmerkelijk is dat alleen de cluster 2-school en de cluster 4-school het 
vergroten van de motivatie van de leerlingen als algemeen doel hebben, terwijl dit effect van ict wel op 
alle scholen is geobserveerd. Ook valt op dat niet alle scholen binnen eenzelfde cluster dezelfde 
waarde hechten aan bepaalde doelen. De Ruimte en de Emiliusschool streven door de inzet van ict 
bijvoorbeeld ook betere cognitieve leerlingprestaties na, terwijl dit doel bij De Brug (ook een cluster 3-
school) niet wordt genoemd als een van de belangrijkste doelen. Een efficiënt gebruik van de 
onderwijstijd wordt door de cluster 2-school en één cluster 3-school nagestreefd. 
 
Op elke school hebben we meerdere lessen geobserveerd. De doelen van deze lessen waren in 
vrijwel alle gevallen een nadere concretisering van één of meer van de algemene doelen van de 
school. De vormen van ict-gebruik in de geobserveerde lessen sloten aan bij de lesdoelen. In tabel 2 
staat een overzicht van de lesdoelen en van de vormen van ict-gebruik in de geobserveerde lessen. 
 
Tabel 2  Beoogde lesdoelen en vormen van ict-gebruik geobserveerde lessen 

school beoogde lesdoelen vormen van ict-gebruik 
• verdieping lesstof en verwerking behandelde stof 

door oefenprogramma’s/computeropdracht 
• instructiemiddel 

• opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden • werktuig/instrument (digibord) 
• bijdrage aan begrip opdrachten uit werkboek door 

tonen Klokhuisfilm  
• informatiebron 

Van 
Gilseschool 

• vergroten aandacht en motivatie door gebruik 
digibord 

• werktuig/instrument (digibord) 

• letterherkenning en letters benoemen • instructiemiddel en prothese 
• inzicht geven in eigen prestaties • werktuig/instrument en 

informatiebron 
• vergroten van de concentratie • instructiemiddel 
• zelfstandig aan een opdracht werken • instructiemiddel 
• leren van taalbegrippen en ruimtelijk inzicht • instructiemiddel 

Emiliusschool 

• leren om te gaan met hoofdsteun met links-
rechtsbediening 

• werktuig/instrument en prothese 

De Brug • oefenen en verwerken van de lesstof op het eigen 
niveau van elke leerling 

• instructiemiddel en prothese 
 

• verdieping lesstof en verwerking behandelde stof • instructiemiddel 
• verdieping en toepassen van kennis van de 

Nederlandse taal, in het bijzonder spelling 
• instructiemiddel en 

werktuig/instrument 

De Ruimte 

• ontwikkeling van de leesvaardigheid • instructiemiddel en prothese 
• oefenen van basisvaardigheden met Photoshop, 

internet, Flash en Word 
• (via elo) werktuig/instrument en 

informatiebron  
Pleysierschool 

• maken van een beslissingendocument • (via elo) werktuig/instrument, 
informatiebron en 
communicatiemedium  

 
De tabel laat zien dat we bij de observaties een grote variëteit aantroffen zowel wat betreft de 
lesdoelen als wat betreft vormen van ict-gebruik. Voor het behalen van de lesdoelen wordt ict het 
meest ingezet als instructiemiddel en als werktuig/instrument. Bij De Ruimte, De Brug en de 
Emiliusschool komt ook duidelijk de prothetische functie van ict naar voren. Deze vorm van ict-gebruik 
speelt vooral in cluster 3 een rol, omdat dit voor veel van de leerlingen in dit cluster een voorwaarde is 
om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. 
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Uitvoering in de praktijk 
In de hoofdstukken 4 tot en met 8 is beschreven hoe de ict-uitvoeringspraktijk er in het primaire proces 
op de vijf scholen uitziet. Over het algemeen zijn de lessen uitgevoerd zoals beoogd door de 
betreffende leraren. We hebben een goed beeld verkregen van het zeer uiteenlopende ict-gebruik 
binnen het speciaal onderwijs, variërend van het luisteren naar een digitaal verhaal tot het maken van 
een game, het werken met Word en Photoshop en het uploaden van documenten naar een 
elektronische leeromgeving. De lessen die we hebben geobserveerd op de (v)so-scholen hebben 
echter ook een aantal overeenkomsten: 
• De klassikale instructie is beperkt of ontbreekt zelfs totaal. De leerlingen weten echter meestal 

precies wat er van hen verwacht wordt. De leerlingen hebben vaak een individueel les- of 
weekrooster, dat al dan niet digitaal beschikbaar is. 

• Ondanks de beperkte klassikale instructie, hebben de leraren wel een duidelijke en sturende rol, 
omdat het voor veel leerlingen moeilijk is zelf beslissingen te nemen over hun leerproces. Binnen 
op hen afgestemde grenzen kunnen de leerlingen echter vaak wel hun eigen keuzes maken. 

• Bij de meeste geobserveerde lessen is sprake van kleine klassen (maximaal 10 leerlingen) en 
meerdere leraren of assistenten per klas. Hierdoor vindt het onderwijs in hoge mate individueel 
plaats.  

• De leerlingen werken meestal voor zichzelf (zelfstandig), of in groepjes van twee. Ze zijn meestal 
geconcentreerd en taakgericht aan het werk. 

• De mate waarin de leerlingen elkaar helpen is sterk afhankelijk van hun verstandelijke en/of 
lichamelijke mogelijkheden. Samenwerken en elkaar helpen wordt wel zo veel mogelijk 
gestimuleerd door de scholen. 

• In overeenstemming met de aard van speciaal onderwijs is het ict-gebruik ook zoveel mogelijk 
afgestemd op het individuele niveau van de leerling. Er wordt – vooral in cluster 3 – ook veel 
gebruik gemaakt van speciale ict-hulpmiddelen, die vanwege hun prothetische functie voor veel 
leerlingen onmisbaar zijn. 

 
Rendement van ict-gebruik 
Als derde onderzoeksvraag hebben we geformuleerd: welk rendement realiseren de scholen met hun 
ict-gebruik? De definitie van rendement die we in dit onderzoek gebruiken is: de mate waarin ict-
gebruik bijdraagt aan aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen en passend is voor de onderwijsdoelen. 
De vraag of onderwijs met ict kostenefficiënter is dan onderwijs zonder ict, blijft in deze definitie dus 
buiten beschouwing. 
 
Motivatie van leerlingen neemt toe 
Meer gemotiveerde leerlingen was niet op alle bezochte scholen een expliciet doel van ict-gebruik. 
Niettemin zagen we in de observaties dat de meeste leerlingen gemotiveerd aan het werk zijn met ict. 
Ook uit de gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ict-coördinatoren blijkt dat het onderwijs 
aantrekkelijker wordt door de inzet van ict. 
 
Beoogde lesdoelen gerealiseerd 
Zoals blijkt uit onze definitie van rendement gaat het niet alleen om aantrekkelijk onderwijs voor 
leerlingen, maar ook om het realiseren van onderwijsdoelen. Deze doelen waren zeer wisselend bij de 
geobserveerde lessen. In zijn algemeenheid kunnen we concluderen dat de beoogde lesdoelen zijn 
gerealiseerd in de geobserveerde lessen. Een kanttekening daarbij is op zijn plaats. We hebben vast 
kunnen stellen dat de leerlingen voortgang boekten bij hun opdrachten dan wel dat ze die af hadden. 
We hebben echter niet onderzocht hoe de opdrachten gemaakt zijn door de leerlingen. We hebben 
daardoor beperkt zicht op de prestaties van leerlingen in termen van verworven kennis of 
vaardigheden. De indruk van leraren is echter positief. Volgens hen ontwikkelen leerlingen zich met 
behulp van ict vaak sneller of beter dan verwacht. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is een vso-
leerling waarvan pas bekend werd dat hij kon lezen toen computers werden ingezet in de les. 
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Ict-gebruik passend voor algemene onderwijsdoelen 
Om te bezien of ict-gebruik bijdraagt aan het realiseren van onderwijsdoelen hebben we niet alleen 
gekeken naar de doelen van de geobserveerde lessen, maar ook naar de algemene doelen die de vijf 
(v)so-scholen beogen met hun ict-gebruik (zie tabel 1). Op basis van het beperkt aantal 
geobserveerde lessen per school hebben we natuurlijk geen compleet beeld van het onderwijs op de 
vijf scholen en van het ict-gebruik daarbij. Wel is het mogelijk om op basis van de observaties en de 
gesprekken met de ict-coördinatoren, leraren en leerlingen een indicatie te geven van de mate waarin 
de scholen erin slagen de algemene doelen te bereiken en van de rol die ict-gebruik daarbij speelt. 
Nadrukkelijk wijzen we er op dat de realisatie van de algemene doelen niet uitsluitend het gevolg is 
van ict-gebruik. De scholen geven expliciet aan dat ict een hulpmiddel is om de doelen te bereiken. 
Naast ict spelen uiteraard ook andere factoren een rol zoals bijvoorbeeld het pedagogisch klimaat en 
het didactisch handelen van leraren. 
 
Een deel van de algemene doelen van de scholen heeft betrekking op betere leerlingprestaties 
(cognitief en vaardigheden). Evenals voor de concrete lesdoelen die op leerlingprestaties gericht zijn, 
geldt ook voor deze algemene doelen dat we slechts beperkt zicht hebben gekregen op de mate 
waarin ze bereikt zijn. Wat betreft de overige algemene doelen kunnen we concluderen dat ict-gebruik 
een geschikt hulpmiddel is bij de realisatie van deze doelen. 
• Vergroten van de praktische redzaamheid van leerlingen. Voor veel leerlingen in het speciaal 

onderwijs is ict praktisch gezien een uitkomst. Het betreft hier met name de inzet van ict als 
prothese. Voor een deel van de leerlingen lijkt ict haast een noodzakelijke voorwaarde om echt 
deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan leerlingen met 
motorische beperkingen die zonder ict niet in staat zouden zijn om te ‘schrijven’. Ook dyslectische 
leerlingen kunnen vaak makkelijker typen dan schrijven. Verder helpt ict leerlingen met 
gehoorproblemen bij het communiceren. Kortom, door gebruik van ict kan er een wereld open 
gaan voor met name kinderen met een lichamelijke handicap. 

• Toename van de zelfwaardering. Dat ict-gebruik bijdraagt aan de zelfwaardering van leerlingen is 
in de eerste plaats een gevolg van de prothetische inzet. Leerlingen kunnen daardoor taken 
zelfstandig uitvoeren die ze anders uitsluitend met hulp van anderen of geheel niet zouden 
kunnen. Dit versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Ten tweede zien we – niet alleen bij leerlingen 
die ict als prothese gebruiken – dat ze trots zijn op wat ze allemaal kunnen met de computer. 

• Beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De scholen maken in grote mate gebruik 
van de mogelijkheden die ict biedt om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. We 
hebben daar op elke school en in elk cluster voorbeelden van aangetroffen, zoals bij het oefenen 
met de Op Maat software waarin de moeilijkheid van de opdrachten is afgestemd op het 
ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de leerlingen. Verder zien we dat de prothetische 
functie van ict uitstekende mogelijkheden biedt om in te spelen op de fysieke mogelijkheden van 
leerlingen. 

• Efficiënt gebruik van de onderwijstijd. Leerlingen kunnen zelfstandig werken op de computer, 
waardoor leraren meer tijd hebben voor andere leerlingen. De school die een digitaal schoolbord 
gebruikt is van mening dat ook dit de efficiëntie verhoogt, bijvoorbeeld door de registratie- en 
vraagfunctie. 

 
Bevorderende en belemmerende factoren 
De laatste onderzoeksvraag richt zich op de factoren die bevorderend dan wel belemmerend zijn voor 
rendement van ict-gebruik in het (v)so. Naast informatie over het beoogde ict-gebruik, de 
uitvoeringspraktijk en het rendement hebben we daarvoor per school informatie verzameld over de 
bouwstenen uit Vier in Balans (visie, kennis en vaardigheden, educatieve software/content en 
infrastructuur). De kern van het conceptuele kader uit Vier in Balans is dat voor succesvol gebruik van 
ict in het onderwijs evenwicht nodig is tussen vier bouwstenen. De bevindingen van ons onderzoek 
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ondersteunen het belang van deze balans. Een aantal scholen heeft hun ict-beleid zelfs vormgegeven 
rondom de bouwstenen.  
 
Op alle scholen zien we dat de visie het startpunt vormt. De scholen hebben een duidelijk beeld van 
wat zij met hun onderwijs willen bereiken en hoe ze dat willen gaan doen. Ict-gebruik is één van de 
onderdelen van deze bredere onderwijskundige visie; ict wordt door de scholen beschouwd als een 
hulpmiddel om hun doelen te realiseren. Een sterk punt van vrijwel alle bezochte (v)so-scholen is dat 
zij hun visie hebben vastgelegd in het een ict-beleidsplan dat na afloop van de beleidsperiode tevens 
geëvalueerd wordt. In de ict-plannen wordt de visie (jaarlijks) vertaald in concrete doelen en 
activiteiten. Deze hebben vaak betrekking op de overige drie bouwstenen uit Vier in Balans. Op basis 
van hun visie bepalen de scholen welke soft- en hardware zij nodig hebben. Vervolgens bezien zij of 
de leraren beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om de deze soft- en hardware 
zinvol in te kunnen zetten in het primaire proces. De scholen wijzen daarbij op het belang van 
continue deskundigheidsbevordering. Uiteraard is het belangrijk dat leraren beschikken over basale 
computervaardigheden. Maar misschien nog wel belangrijker is dat leraren weten hoe zij de 
aanwezige hard- en software kunnen gebruiken in hun lessen. Kort na aanschaf van nieuwe hard- of 
software verzorgen de scholen daarom workshops of demonstraties over de gebruiksmogelijkheden. 
 
Niet alleen de bouwstenen uit Vier in Balans vormen een verklaring voor het rendement van ict-
gebruik dat wij hebben aangetroffen op de vijf scholen. Ook het beoogde ict-gebruik in concrete 
lessen en de uitvoering van die lessen spelen een rol. Om rendement te realiseren moeten de leraren 
de algemene doelen van ict-gebruik vertalen in concrete lesdoelen en moeten zij vormen van ict-
gebruik kiezen die passend zijn bij deze lesdoelen. Indien zij daarin slagen, voldoet het beoogde ict-
gebruik aan de voorwaarden om rendement te behalen. Vervolgens is het van belang dat de lessen 
ook conform de bedoeling uitgevoerd worden dan wel dat er bij onvoorziene omstandigheden 
adequaat gereageerd wordt.  
 

9.2 Aanbevelingen 
 
Tips voor (v)so-scholen 
Op basis van de conclusies in de voorgaande paragraaf en op basis van de tips van de ict-
coördinatoren en de leraren hebben we aanbevelingen geformuleerd voor scholen in het speciaal 
onderwijs. We hebben de tips van de vijf scholen geordend volgens de onderdelen uit ons 
onderzoeksmodel (visie, kennis en vaardigheden, educatieve software/content en infrastructuur). Naar 
aanleiding van de opmerkingen van de vijf scholen gaan we ook in op het onderdeel samenwerking uit 
het model. 
 
Visie 
• Op bijna alle scholen is een goed uitgewerkt ict-beleidsplan aanwezig met een duidelijke visie op 

de rol van ict binnen het onderwijs. Voor het didactisch kunnen inzetten van ict is een heldere en 
breed gedeelde visie op ict onontbeerlijk. Het is belangrijk dat deze visie op papier staat en dat er 
voldoende bekendheid en draagvlak is bij alle medewerkers van de school. 

• Binnen cluster 4 is van oorsprong minder noodzaak voor ict-gebruik (geen/nauwelijks behoefte 
aan prothetische functie), maar het gebruik kan zeker een positieve invloed hebben op 
bijvoorbeeld de motivatie van leerlingen en het voorkomen voortijdig schoolverlaten. Cluster 4-
scholen kunnen hierbij ook leren van de ervaringen van scholen in andere clusters. 

 
Kennis en vaardigheden 
• Zorg dat de basisvaardigheden van de leraren op peil zijn. De vaardigheden van de leraren 

moeten ook aansluiten bij de aard van het ict-gebruik op school. Het is belangrijk om goed zicht te 
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hebben op de vaardigheden van de leraren, zowel van nieuwe als van ‘zittende’ leraren. Geef zo 
nodig trainingen op maat. Laat leraren tijdens workshops het praktisch nut van ict ervaren. 

• Zorg voor voldoende ondersteuning van de leraren, zodat nieuwe programmatuur of hardware niet 
ongebruikt blijft. 

 
Educatieve software/content 
• Probeer niet zelf het wiel uit te vinden, er is – ook voor het speciaal onderwijs – al veel 

beschikbaar op het gebied van educatieve software/content. Op de website van Kennisnet staan 
links naar beschikbaar lesmateriaal.28  

• Leerlingen in het speciaal onderwijs zijn zeer gebaat bij ict-toepassingen die zoveel mogelijk op 
hun individuele capaciteiten en hun belevingswereld zijn toegesneden. Er is binnen het speciaal 
onderwijs veel ervaring opgedaan met de software van Op Maat. Via de website van Op Maat 
kunnen scholen programma’s en ervaringen uitwisselen.29  

• Uit het portret van de Pleysierschool blijkt dat een elektronische leeromgeving goed kan werken in 
het speciaal onderwijs. Wel is het belangrijk deze goed en breed te implementeren en aan te laten 
sluiten op de mogelijkheden van de leerlingen. Maak gebruik van alle mogelijkheden die een 
elektronische leeromgeving heeft en zorg dat leraren deze mogelijkheden kennen.  

 
Ict-infrastructuur 
• De basisvoorwaarde voor succesvol ict-gebruik is dat de ict-randvoorwaarden (beheer en 

onderhoud) op orde zijn. Het is van belang dat deze goed geregeld zijn en dat duidelijk is wie voor 
welke taken verantwoordelijk is, zeker op het moment dat de leraren ict gaan inzetten in hun 
onderwijs, of als ze huiverig zijn om ict te gaan gebruiken. 

• Zorg voor voldoende ondersteuning in de klas bij ict-gebruik, zodat leraren en leerlingen bij 
problemen niet te lang hoeven te wachten en gedemotiveerd raken. 

• Het is belangrijk dat leerlingen gebruik kunnen maken van computervoorzieningen op maat 
(prothetische functie). Om dit te realiseren is het aan te bevelen leerlingen te screenen op hun 
persoonlijke behoeften op ict-gebied. Meer informatie over een dergelijke screening is 
bijvoorbeeld te verkrijgen via Xidis-Rijnmond.30 

• Digitale schoolborden kunnen een zinvolle aanvulling zijn op andere ict-voorzieningen op een 
school. Voor scholen die de aanschafkosten van een digitaal schoolbord te groot vinden, is het 
creatieve gebruik van de Wii-controller zoals ontwikkeld door Mytylschool De Brug wellicht een 
optie. Naast kostenvoordelen heeft deze oplossing als voordeel dat het gebruik ervan flexibel is. 

 
Samenwerking 
• Maak gebruik van de ict-expertise en innovatieve ideeën van andere scholen, kijk op verschillende 

kennisfora (bijvoorbeeld het forum speciaal onderwijs op de website van Kennisnet)31 en schroom 
daarbij niet om ook bij andere clusters te kijken.  

 
Beoogde ict-gebruik en uitvoering in de praktijk 
• Laat tijdens een les een klein aantal kinderen individueel achter de computer werken en zorg voor 

voldoende begeleiding, als dit nodig is. Maak een rooster zodat duidelijk is wanneer welke 
leerlingen met de computer werken. 

• Het gebruik van ict in de les vraagt om een goede voorbereiding. Bij gebruik van een 
elektronische leeromgeving, een digibord of specifieke softwareprogramma’s is het belangrijk dat 
van tevoren wordt bepaald waar welke leerling gebruik van kan maken en deze ook ‘klaar’ te 
zetten. 

                                                      
28  Zie speciaalonderwijs.kennisnet.nl/lesmateriaal.  
29  Zie www.opmaat-eduware.nl. 
30  Zie www.xidis-rijnmond.nl.  
31  Zie speciaalonderwijs.kennisnet.nl/forum. 
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• Zorg voor veel afwisseling: wissel zelfstandig werken en ict-gebruik af met (korte) momenten van 
(klassikale) instructie of begeleiding. Vooral voor leerlingen in het speciaal onderwijs is individuele 
begeleiding onmisbaar. 

 
Vervolgonderzoek 
Met de monitor Vier-in-Balans brengt Kennisnet jaarlijks een overzicht van het ict-gebruik in het 
onderwijs, de opbrengsten daarvan en de bijbehorende randvoorwaarden. Tot op heden heeft deze 
monitor betrekking op het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Gezien de uitkomsten 
van voorliggend onderzoek zijn wij van mening dat ict ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs een 
meerwaarde kan hebben. Om beter zicht te krijgen op de ontwikkelingen in deze onderwijssector zou 
de monitor Vier-in-Balans uitgebreid kunnen worden met het (voortgezet) speciaal onderwijs. 
 
Om het rendement van ict te meten hebben we gebruik gemaakt van gepercipieerde opbrengsten. De 
uitspraken over het gerealiseerde rendement zijn gebaseerd op een combinatie van meerdere 
oordelen: van de onderzoekers, van ict-coördinatoren, van leraren en van leerlingen. Gevolg van deze 
werkwijze is dat het slechts in beperkte mate mogelijk is gebleken om uitspraken te doen over de 
mate waarin doelen op het gebied van leerlingprestaties worden bereikt. Gezien de positieve 
bevindingen uit voorliggend onderzoek lijkt het ons zeker de moeite waard om nader in beeld te 
brengen wat het rendement van ict-gebruik is voor dergelijke doelen. Dat vraagt om onderzoek waarbij 
het rendement wordt vastgesteld op basis van gemeten opbrengsten, met name gebaseerd op 
kwantitatieve gegevens. Daarvoor is langdurige samenwerking met één of meerdere scholen nodig, 
zodat op gezette tijden gegevens verzameld kunnen worden. 
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Bijlage Gespreksleidraden en observatie-instrument  
 

Vragenlijst voorgesprek ict-coördinator 
 
Ict-gebruik in het onderwijs 
1. Welke vormen van ict-gebruik komen voor op uw school? 
2. Verschilt het ict-gebruik per vak? 
3. Wat zijn de opbrengsten van ict-gebruik? 

a. efficiëntie 
b. motivatie van leerlingen 
c. leerwinst bij leerlingen: zijn er gegevens (bijvoorbeeld uit leerlingvolg- of administratiesysteem 

waarmee de leerwinst inzichtelijk gemaakt kan worden, zo ja, mogen we die gebruiken voor 
ons onderzoek?) 

d. anders 
 
Infrastructuur 
4. Zijn er in uw school/afdeling voldoende computers voor gebruik in de lessen? 
5. Per hoeveel leerlingen is gemiddeld één computer beschikbaar (leerling-computerratio)? 
6. Is de kwaliteit van de computers voldoende voor gebruik in de lessen? 
7. In welke mate kunnen de leerlingen beschikken over digitale hulpmiddelen (bijv. aangepaste 

computers, toetsenborden, muizen, spraakbesturing, aanraakschermen)? 
8. Beschikken de computers waar leerlingen mee werken over een internetverbinding? 
9. Per hoeveel leerlingen is gemiddeld één computer met internetverbinding beschikbaar? 
10. Is de internetverbinding snel genoeg? 
11. Wat is uw oordeel over de manier waarop het beheer en het onderhoud van de 

computervoorzieningen in uw school/afdeling zijn geregeld? 
 
Educatieve software/content 
12. Beschikt uw school/afdeling over voldoende software voor integratie van ict in het onderwijs? 
13. Afhankelijk van de vormen van ict-gebruik (zie vraag 1) 

a. welke elo? 
b. welke specifieke software voor het speciaal onderwijs? 
c. welk programma voor digitaal toetsen? 
d. welk programma voor digitaal portfolio? 

 
Visie en beleidsplan 
Vooraf zijn schoolplan/afdelingsplan en ict-beleidsplan (voor zover beschikbaar) toegestuurd. Op 
basis daarvan weten of in de plannen aandacht wordt besteed aan:  
a. visie 
b. onderwijs- en leerdoelen 
c. professionalisering van leraren 
d. infrastructuur 
e. software 
f. taak en verantwoordelijkheidsverdeling 
 
Vragen per onderdeel: 
14. Indien opgenomen in plan: komt het plan overeen met de praktijk en is er draagvlak? 
15. Indien niet opgenomen in plan: zijn er wel school/afdelingsbrede afspraken (niet vastgelegd) of is 

het geheel afhankelijk van individuele leraren? 
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Extra vragen voor onderdeel a (visie): 
16. Hoe is de visie van uw school op ict-gebruik te karakteriseren? 

Als hulpmiddel voor het beantwoorden van deze vraag kan gebruik gemaakt worden van de 
volgende extremen: 

• leraar bepaalt leeractiviteiten en tempo ⇔ leerlingen kiezen leeractiviteiten en tempo 
• weinig variatie in werkvormen ⇔ veel variatie in werkvormen 
• klassikaal ⇔ in kleine groepjes (zelfstandig) 
• ieder voor zich ⇔ elkaar helpen 
• reproductie ⇔ zoeken van nieuwe kennis en oplossingen 
• aparte vakken ⇔ vakkenintegratie 
• vakgericht ⇔ thematisch 

 
17. Welke doelen wil uw school bereiken door de inzet van ict in het onderwijs?  

Kies de voor u vijf belangrijkste doelen. 
  meer gemotiveerde leerlingen 
  betere concentratie bij leerlingen 
  betere leerlingprestaties: cognitief 
  betere leerlingprestaties: vaardigheden 
  betere leerlingprestaties: computervaardigheden 
  grotere betrokkenheid van leerlingen bij huiswerk en school 
  vergroten praktische redzaamheid leerlingen 
  toename van de zelfwaardering van leerlingen 
  beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen 
  terugdringen van voortijdig schoolverlaten 
  efficiënt gebruik van de onderwijstijd 
  leerlingen leren dat ze kritisch moeten zijn ten opzichte van informatie op internet 
  vermindering van de werkdruk voor mij als leraar 
  betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en/of dagbesteding (arbeidstoeleiding) 
  anders, namelijk  

 
Leraren 
18. Hebben de leraren op uw school voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van ict? 

Wat is wel voldoende en wat ontbreekt eventueel? 
19. Krijgen de leraren op uw school voldoende ondersteuning in de vorm van tijd/middelen voor ict-

gebruik? 
20. Is er voldoende back-up voor leraren voor het geval zich in een les storingen voordoen? 

(computers die uitvallen, programma’s die niet werken, internetverbinding die het niet doet) 
21. Welke twee leraren (en van welke vakken/leeftijdscategorie leerlingen/soort groep) zijn volgens u 

het verst gevorderd met de integratie van ict in hun onderwijs?  
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Gespreksleidraad voorbespreking leraar 
 
Visie en algemene doelen 
1. Wat is uw visie op het gebruik van ict in het speciaal onderwijs? 

Als hulpmiddel voor het beantwoorden van deze vraag kan gebruik gemaakt worden van de 
volgende extremen: 
 leraar bepaalt leeractiviteiten en tempo ⇔ leerlingen kiezen leeractiviteiten en tempo 
 weinig variatie in werkvormen ⇔ veel variatie in werkvormen 
 klassikaal ⇔ in kleine groepjes (zelfstandig) 
 ieder voor zich ⇔ elkaar helpen 
 reproductie ⇔ zoeken van nieuwe kennis en oplossingen 
 aparte vakken ⇔ vakkenintegratie 
 vakgericht ⇔ thematisch 

 
2. Is dit tevens de schoolbrede visie? Zo nee, op welke punten is uw eigen visie afwijkend? 
 
3. Welke doelen wilt u bereiken door de inzet van ict in uw onderwijs? 

Kies de voor u vijf belangrijkste doelen. 
  meer gemotiveerde leerlingen 
  betere concentratie bij leerlingen 
  betere leerlingprestaties: cognitief 
  betere leerlingprestaties: vaardigheden 
  betere leerlingprestaties: computervaardigheden 
  grotere betrokkenheid van leerlingen bij huiswerk en school 
  vergroten praktische redzaamheid leerlingen 
  toename van de zelfwaardering van leerlingen 
  beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen 
  terugdringen van voortijdig schoolverlaten 
  efficiënt gebruik van de onderwijstijd 
  leerlingen leren dat ze kritisch moeten zijn ten opzichte van informatie op internet 
  vermindering van de werkdruk voor mij als leraar 
  betere voorbereiding op de arbeidsmarkt en/of dagbesteding (arbeidstoeleiding) 
  anders, namelijk  

 
4. Kunt u kort omschrijven op welke manieren u ict inzet in uw onderwijs? 
 
Te observeren lessen 
De planning van de te observeren lessen is:  

  datum en tijdstip:  
  klas/groep:  
  vak(ken), vakoverstijgend(e) project/opdracht:  
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5. Op welke manier zet u ict in, in de lessen die wij komen observeren? (vergelijk vraag 4) 
6. Aan wat voor soort opdrachten werken de leerlingen in deze lessen? 

a. verwerven van nieuwe kennis/vaardigheden; 
b. oefenen/verwerking (beknopte leerstof gerelateerde opdrachten); 
c. toepassen (grotere opdrachten/projecten waarvoor meerdere kennis en vaardigheden 

nodig zijn. 
7. Welke concrete lesdoelen wilt u in deze lessen bereiken bij uw leerlingen? 
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Gespreksleidraad nabespreking leraar 
 
Geobserveerde lessen (indien relevant apart bevragen per geobserveerde les) 
1. Is de geobserveerde les verlopen zoals u dat gepland/verwacht had? Zo nee, in welke opzichten 

niet? 
2. Zijn de geplande lesdoelen bij de leerlingen bereikt? En hoe weet u dat? (zie vraag 6 

voorbespreking leraar) 
3. Was de geobserveerde les vergelijkbaar met de manier waarop lessen waarbij u de 

geobserveerde werkvorm(en) gebruikt doorgaans verlopen? Zo nee, in welke opzichten niet? 
a. computerproblemen; 
b. gedrag van leerlingen. 

4. Als er meerdere leraren/assistenten waren: was de rolverdeling vooraf afgesproken en wat 
denken de leraren/assistenten van elkaar te kunnen leren? 

5. Zijn er – terugblikkend in het verleden – verschillen tussen de geobserveerde les en lessen met 
vergelijkbaar doel en lesstof zonder inzet van ict? 
a. efficiëntie 
b. motivatie van leerlingen 
c. leerwinst bij leerlingen: zijn er gegevens (bijvoorbeeld uit leerlingvolg- of administratiesysteem 

waarmee de leerwinst inzichtelijk gemaakt kan worden, zo ja, mogen we die gebruiken voor 
ons onderzoek) 

d. anders 
6. Welke voorwaarden zijn er voor succesvol gebruik van de geobserveerde werkvorm(en)? 

a. groepsgrootte 
b. lesduur 
c. ict-infrastructuur 
d. software/educatieve content 
e. kennis en vaardigheden leraar 
f. kennis en vaardigheden leerlingen 
g. voorbereidingstijd leraar 
h. organisatorisch (bijvoorbeeld lessentabel, beschikbaarheid computerlokaal) 

7. Heeft u suggesties/tips voor leraren die ook op deze manier ict willen gaan gebruiken? 
 
Voorwaarden algemeen 
8. Zijn er op uw school voldoende computers voor gebruik in de lessen? 
9. Is de kwaliteit van de computers voldoende voor gebruik in de lessen? 
1. In welke mate kunnen de leerlingen beschikken over digitale hulpmiddelen (bijv. aangepaste 

computers, toetsenborden, muizen, spraakbesturing, aanraakschermen)? 
10. Beschikken de computers waar leerlingen mee werken over een internetverbinding? 
11. Is de internetverbinding snel genoeg? 
12. Beschikt uw school over voldoende software voor integratie van ict in het (speciaal) onderwijs? 
13. Beschikt u over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van ict? 
14. Wordt op uw school voldoende aandacht besteed aan de professionalisering van leraren op het 

terrein van integratie van ict in het speciaal onderwijs? 
15. Krijgen de leraren op uw school voldoende ondersteuning in de vorm van tijd/middelen voor ict-

gebruik? 
16. Is er voldoende back-up voor leraren voor het geval zich in een les storingen voordoen? 

(computers die uitvallen, programma’s die niet werken, internetverbinding die het niet doet) 
17. Wat is uw oordeel over de manier waarop het beheer en het onderhoud van de 

computervoorzieningen op uw school zijn geregeld? 
18. Hoe bevalt het gebruik van ict in uw onderwijs?
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Observatie-instrument 
 
A. Vooraf in te vullen 
observator  
school  
cluster  
leerjaar en klas  
leraar  
aantal assistenten/begeleiders (exclusief leraar)  
vak(ken), vakoverstijgend(e) project/opdracht  
aantal leerlingen  
opstelling (groepjes/rijtjes/carré)  
datum  
tijdstip begin les   

 
 Naast bovenstaand blok met informatie die voorafgaand aan de observatie ingevuld kan worden, 

dient op basis van het voorgesprek met de leraar ook (grotendeels) duidelijkheid te zijn over de 
vormen van ict-gebruik en de typen opdrachten (zie onderdelen D en E). 
 Daar waar in dit observatie-instrument sprake is van leraar(gedrag) worden ook eventuele 

assistenten/begeleiders bedoeld. In het geval er grote verschillen zijn tussen beiden dan graag 
noteren bij opmerkingen/aantekeningen. 

 
 
B. Begin van de les 
Is er een gezamenlijke klassikale start van de les? 

 ja 
 nee 

      
zo ja -- - + ++ nvt
de leraar geeft een overzicht van de inhoud van de les      
de leraar vertelt het doel van de les      
de leraar geeft duidelijk aan wat de leerlingen nodig hebben voor de les      
de leraar haalt de benodigde alledaagse voorkennis/vaardigheden op      
de leraar haalt de benodigde vakspecifieke voorkennis/vaardigheden op      
de leraar refereert aan eerdere lessen      
de leraar legt de werkvorm/opdracht duidelijk uit      
      
zo nee      
leerlingen weten wat zij nodig hebben voor de les      
leerlingen weten wat zij moeten gaan doen (welke opdracht, taak, etc.)      
leerlingen weten met wie (of individueel) zij moeten samenwerken      
leerlingen zijn na binnenkomst snel aan het werk      
 
Opmerkingen/aantekeningen: 
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C. Karakterisering onderwijsleersituatie(s) 
 aantal ict-gebruik 

(ja/nee) 
1. aantal leerlingen dat individueel werkt   
2. aantal leerlingen dat samenwerkt (in kleine groepjes)   
3. aantal leerlingen dat ‘klassikaal’ les krijgt   

 
 De onderwijsleersituaties observeren waarbij sprake is van ict-gebruik (zie D en E). De twee 

observatoren spreken vooraf af wie welke onderwijsleersituatie observeert. 
 Indien er tijdens de les meerdere delen zijn waarbij gewerkt wordt met wisselende 

onderwijsleersituaties de vragen van de onderdelen C tot en met E voor elk lesdeel invullen. 
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D. Individueel werken (onderwijsleersituatie 1) 
tijdstip begin:  
tijdstip einde:  
 
vorm van ict-gebruik: 

 instructiemiddel 
 werktuig of instrument (computer als hulpmiddel voor bijvoorbeeld schrijven, tekenen, praten) 
 informatiebron 
 simulatie 
 communicatiemiddel 

korte omschrijving van de gebruiksvorm: 
 
type opdracht: 

 verwerven van nieuwe kennis/vaardigheden 
 oefenen/verwerking (beknopte leerstofgerelateerde opdrachten) 
 toepassen (grotere opdrachten/projecten waarvoor meerdere kennis en vaardigheden nodig zijn) 

 
leraargedrag      
 -- - + ++ nvt 
de leraar zorgt ervoor dat alle leerlingen aan het werk zijn      
de leraren controleert of de leerlingen de opdrachten aankunnen      
de leraar biedt daar waar nodig tussentijdse hulp      
de leraar stimuleert leerlingen elkaar uitleg te geven      
de leraar loopt rond en kijkt bij leerlingen waar ze mee bezig zijn      
de leraar controleert met behulp van een programma waar leerlingen 
mee bezig zijn (zit zelf ook achter een pc) 

     

de leraar beantwoordt inhoudelijke vragen van leerlingen      
de leraar beantwoordt ‘computervragen’ van leerlingen      
de leraar maakt gebruik van ‘ict-deskundigheid’ van leerlingen      
      
leerlingengedrag      
 -- - + ++ nvt 
de leerlingen kunnen direct aan de slag      
de leerlingen kunnen op verschillende niveaus werken      
de leerlingen werken geconcentreerd aan de opdrachten      
de leerlingen hoeven niet te wachten op hulp/uitleg van de leraar      
bij inhoudelijke vragen geven de leerlingen elkaar uitleg      
bij ‘computervragen’ geven de leerlingen elkaar uitleg      
de leerlingen krijgen tussentijds feedback over hun werkzaamheden 
(van de leraar of het computerprogramma) 

     

 
Opmerkingen/aantekeningen: 
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E. Samenwerken (onderwijsleersituatie 2) 
tijdstip begin:  
tijdstip einde:  

 
gemiddelde groepsgrootte  
aantal groepjes  
 
vorm van ict-gebruik: 

 instructiemiddel 
 werktuig of instrument 
 informatiebron 
 simulatie 
 communicatiemiddel 

korte omschrijving van de gebruiksvorm: 
 
type opdracht: 

 verwerven van nieuwe kennis/vaardigheden 
 oefenen/verwerking (beknopte leerstofgerelateerde opdrachten) 
 toepassen (grotere opdrachten/projecten waarvoor meerdere kennis en vaardigheden nodig zijn) 

 
leraargedrag      
 -- - + ++ nvt 
de leraar zorgt ervoor dat alle leerlingen aan het werk zijn      
de leraren controleert of de leerlingen de opdrachten aankunnen      
de leraar biedt daar waar nodig tussentijdse hulp      
de leraar stimuleert leerlingen elkaar uitleg te geven      
de leraar loopt rond en kijkt bij leerlingen waar ze mee bezig zijn      
de leraar controleert met behulp van een programma waar leerlingen 
mee bezig zijn (zit zelf ook achter een pc) 

     

de leraar beantwoordt inhoudelijke vragen van leerlingen      
de leraar beantwoordt ‘computervragen’ van leerlingen      
de leraar maakt gebruik van ‘ict-deskundigheid’ van leerlingen      
      
leerlingengedrag      
 -- - + ++ nvt 
de leerlingen kunnen direct aan de slag      
de leerlingen werken goed samen in hun groepje (alle leerlingen 
leveren een actieve bijdrage) 

     

de leerlingen kunnen op verschillende niveaus werken      
de leerlingen werken gezamenlijk geconcentreerd aan de opdrachten      
de leerlingen hoeven niet te wachten op hulp/uitleg van de leraar      
bij inhoudelijke vragen geven de leerlingen elkaar uitleg      
bij ‘computervragen’ geven de leerlingen elkaar uitleg      
de leerlingen krijgen tussentijds feedback over hun werkzaamheden 
(van de leraar of het computerprogramma) 

     

 
Opmerkingen/aantekeningen: 
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F. Slot van de les 
Worden de vorderingen van de leerlingen aan het einde van de les (het lesonderdeel) geregistreerd? 

 nee 
 ja, door leraar 
 ja, door leerlingen (in bijvoorbeeld hun eigen digitaal portfolio) 
 ja, wordt bijgehouden door het ‘programma’ 

 
Is er een gezamenlijke afsluiting van de les? 

 nee 
 ja, vul onderstaande vragen in 

      
 -- - + ++ nvt
de leraar geeft een inhoudelijke terugblik op de les (wat is er geleerd)      
de leraar geeft een terugblik op de manier waarop leerlingen gewerkt 
hebben 

     

de leraar geeft duidelijk aan wat het huiswerk is      
 
Opmerkingen/aantekeningen: 
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G. Algemene aspecten 
 -- - + ++ nvt
lesverloop      
de les heeft een ongestoord verloop (wordt niet vaak onderbroken)      
de leraar corrigeert storend gedrag en spreekt de juiste leerlingen aan op 
hun gedrag 

     

      
indruk leerlingen      
leerlingen geven er blijk van zich thuis te voelen      
leerlingen nemen actief deel aan de les      
de leerlingen hebben een zekere mate van controle over de 
leeromgeving (bijvoorbeeld zelf het onderwerp van hun werkstuk kiezen) 

     

      
indruk leraar      
de leraar is enthousiasmerend      
de leraar is zoveel mogelijk op natuurlijk wijze in gesprek met leerlingen      
de leraar straalt rust en vertrouwen uit      
de leraar geeft constructieve feedback      
 
Opmerkingen/aantekeningen: 
 
 
 
 

 
  
 




