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Managementsamenvatting 
 
Sinds 2008/2009 bundelen het lectoraat Leren met ict en de pabo Arnhem van de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met drie grote schoolbesturen in het 
basisonderwijs in Arnhem en omgeving (Delta, De Basis en Fluvius) in het CLC 
Arnhem de krachten om innovatie en ondersteuning van het onderwijs met behulp van 
nieuwe technologieën / ict en media te versterken. Om helder te krijgen welke 
activiteiten vanuit het CLC dienen te worden ontplooid, was het noodzakelijk om eerst 
de gedeelde ambities en doelen te definiëren of om met andere woorden een gedeelde 
Innovatie- en Onderzoeksagenda vast te stellen. Het uitgangspunt was om daarbij zo 
dicht mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande ontwikkelingen in de deelnemende 
66 scholen.  
In het voorliggende verslag beschrijven we hoe deze regionale I&O-agenda uiteindelijk 
tot stand is gekomen: welke stappen er moesten worden gezet, welke hindernissen 
moesten worden overwonnen en welke speerpunten uiteindelijk op de agenda terecht 
zijn gekomen waarmee het CLC Arnhem de komende periode aan de slag gaat. Het 
verslag is bedoeld om schoolbesturen, scholen en onderwijsteams die gezamenlijk aan 
de slag willen met leren met ict, een handreiking te bieden hoe zij kunnen komen tot 
een gedeeld plan van aanpak. 
 
De basis voor de totstandkoming van de I&O-agenda is een analyse van de bestaande 
schoolbeleidsplannen van de betrokken basisscholen van de drie deelnemende 
besturen. Deze analyse alleen volstaat echter niet. Uit de analyse komt weliswaar een 
aantal gedeelde aandachtspunten naar voren, maar deze vormen nog geen I&O-
agenda. Daarvoor blijken de betreffende schoolplannen niet actueel genoeg en is het 
strategisch niveau vaak onvoldoende. De verbinding tussen de onderwijsmissie, het 
onderwijsconcept en de feitelijke inrichting van het onderwijs en dan helemaal waar 
het de inrichting op ict-gebied betreft wordt nog zelden expliciet gemaakt. De 
ontbrekende informatie kan slechts ten dele via gesprekken worden aangevuld. Vaak 
is een toekomstperspectief van het eigen onderwijs en dan meer specifiek de 
mogelijkheden rond het leren met ict daarbinnen nog onvoldoende uitgewerkt. Een 
schets voor de toekomst ontbreekt. Bovendien blijkt het formuleren en verhelderen 
van de behoefte aan onderwijsontwikkeling met behulp van ict, uitgaande van de 
eigen visie op onderwijs, het onderwijsconcept en behoeften van personeel en 
leerlingen binnen de school, een complexe opgave. De analyse van de schoolplannen 
is daarmee een interventie op zich: het houdt besturen en hun scholen een spiegel 
voor en maakt duidelijk waar gezamenlijke ontwikkeling en ondersteuning gewenst is. 
Met behulp van de resultaten van de analyse kunnen de betrokken scholen en hun 
besturen in kaart brengen welke beleidsprioriteiten zij delen met elkaar, maar ook 
welke beleidsthema’s nog onvoldoende strategisch zijn uitgewerkt.  
 
Op basis van de resultaten zijn door het CLC de volgende speerpunten voor 2011 / 
2012 vastgesteld: 

 Bevorderen van visieontwikkeling van scholen en besturen ten aanzien van het 
leren met ict. 

 Het ondersteunen van scholen bij het integreren van ict in hun schoolplannen 
en bij het verbinden van het eigen onderwijsconcept en ict.  
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 Het concreet uitwerken van deelonderzoeken onder het hoofdthema ‘uitgaan 
van verschillen’, namelijk taalontwikkeling van het jonge kind, rekenvaardigheden 
en –motivatie van leerlingen die laag presteren bij rekenen en leerbehoeften van 
hoog presteerders bij met name wereldoriëntatie.  

 Het inrichten van een leerwerkomgeving waar in samenwerking tussen leraren, 
opleiders, studenten, onderzoekers en externe experts ict-leerarrangementen 
onderzoeksmatig worden ontworpen en uitgeprobeerd (het Exploratorium). 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Scholen en schoolbesturen werken aan uitdagend en doelmatig onderwijs waarbij zij 
slagvaardig willen inspelen op veranderende vragen vanuit de samenleving en de 
overheid (denk aan zorgbreedte, maatwerk, taal/rekenproblematiek). Zij doen dat 
tegen een achtergrond van “beperkte middelen”. Deze uitdaging dwingt scholen 
nieuwe keuzes te maken over de inrichting van hun onderwijs. Gezien de aard van de 
uitdaging en de tijdsdruk (en mogelijke impact) is het urgentiebesef bij de 
schoolbesturen in Arnhem ten aanzien van deze uitdaging sterk toegenomen. 
Verschillende PO-besturen hebben elkaar daarom opgezocht en willen in onderlinge 
samenwerking en met ketenpartners (binnen en buiten de sector) de uitdaging 
aangaan en (toekomstige) problemen oplossen. Zij willen daarbij bekende valkuilen 
omzeilen: (te) vaak zijn doelstellingen onvoldoende scherp, is de bestaande context 
uitgangspunt voor inzet van innovaties, worden innovaties geïsoleerd en/of 
onsamenhangend ingezet, verlopen implementaties moeizaam en ontbreekt een 
onderzoekende houding. Het gevolg is dat het duurzaam effect van innovaties uiterst 
beperkt blijkt. 
 
Sinds 2008/2009 bundelen daarom de drie grote schoolbesturen in het basisonderwijs 
in Arnhem en omgeving (Delta, De Basis en Fluvius), samen met de pabo Arnhem van 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het lectoraat Leren met ict van de 
faculteit Educatie van de HAN, de krachten wat betreft de innovatie en ondersteuning 
van het onderwijs op het terrein van nieuwe technologieën / ict en media. In maart 
2010 is een gemeenschappelijk intentieverklaring als formele aftrap van het 
Community Learning Centre (CLC) Arnhem ondertekend1

Ook de gemeente Arnhem is een partner in het CLC vanwege de lokale 
maatschappelijke relevantie. Kennisnet ondersteunt de oprichting van het CLC (in de 
vorm van kwartiermakerschap) vanwege de relevantie van het tot stand brengen van 
regionale kennisknooppunten / expertisecentra van en voor het onderwijs en de 
voorbeeldfunctie voor andere regio’s. 

.  

 
Het CLC levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling door het 
verkennen, onderzoeken en implementeren van vernieuwende toepassingen van 
technologie bij leren en onderwijzen.  
Onderscheidend is de schoolnabije aanpak waarbij regionale partijen expertise, 
ervaring en voorzieningen bundelen. Het eigenaarschap ligt hierbij nadrukkelijk bij de 
scholen (schoolbesturen). 
 
In haar visie richt het CLC zich op drie elementen:  

• Creëren van een stimulerende omgeving voor onderwijsinnovatie waarmee de 
innovatiekracht in de scholen en de lerarenopleiding en hun directe omgeving 
zal worden versterkt. 

• Het inrichten van een omgeving die nieuwsgierigheid en een onderzoekende 
houding stimuleert t.a.v. innovaties van leren en onderwijzen en die bijdraagt 

                                                 
1 Meer informatie over het CLC Arnhem vindt u op www.clcarnhem.nl. 

http://www.clcarnhem.nl/�
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aan het beschikbaar maken van getoetste en bewezen onderwijsmethoden 
(verzamelen van “evidence”). 

• Het versterken van de eigen betrokkenheid van scholen bij innovatie en 
schoolontwikkeling (een initiatief van en voor het onderwijs) 

 
Kennisuitwisseling, onderzoek en kennisontwikkeling vormen een speerpunt in het 
CLC. Daarnaast levert en ondersteunt het CLC professionalisering op gebied van ict en 
media, ondersteunt het CLC de implementatie van ict en media ten behoeve van leren 
en levert het CLC diensten en voorzieningen op het gebied van ict-beheer en -
infrastructuur.  
Het gezamenlijke onderzoeksprogramma en het te ontwikkelen dienstenportfolio 
worden nader geconcretiseerd vanuit de innovatieagenda van de betrokken 
onderwijsinstellingen. Daarvoor is het allereerst van belang om te komen tot een 
procedure waarmee een gedragen, dynamische innovatieagenda kan worden 
vastgesteld. Het CLC streeft er naar om waar mogelijk uit te gaan van het bestaande 
strategisch beleid van de betrokken scholen, bij voorkeur zoals dat al is vastgelegd in 
de schoolplannen. De vraag is echter of en hoe de huidige schoolplannen en –wensen 
in de teams kunnen worden gestroomlijnd en gebundeld in een innovatieagenda. En 
op welke wijze daartoe een duurzaam proces van vraagarticulatie en –bundeling kan 
worden ingericht.  
 
De stuurgroep van het CLC heeft het lectoraat Leren met Ict van de Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen (HAN) gevraagd om de mogelijkheden van een dergelijk proces 
te verkennen en om hiervoor een door onderzoek onderbouwd instrument te 
ontwikkelen. Dit (ontwerp)onderzoek is mede door Kennisnet gefinancierd en 
ondersteund.  
 
1.2 Onderzoeksvragen 

Zoals in de inleiding is aangegeven is het streven van het CLC om schoolplannen van 
onderwijsinstellingen in de regio als leidraad te laten dienen bij de totstandkoming van 
een gezamenlijke innovatie- en onderzoeks (I&O) agenda. Die agenda vormt 
vervolgens weer het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het dienstenportfolio van 
het CLC.  
Het begrip dienstenportfolio wordt breed opgevat. Het omvat: 

• Het stimuleren en ondersteunen van gezamenlijke kennisuitwisseling, 
onderzoek en kennisontwikkeling; 

• Het leveren en ondersteunen van professionalisering op gebied van ict en 
media; 

• Ondersteuning van de implementatie van ict en media t.b.v. leren, en; 
• Levering van diensten en voorzieningen op het gebied van ict-beheer en -

infrastructuur. 
 
De schoolplannen leveren de bouwstenen voor de ontwikkeling van de I&O-agenda en 
het dienstenportfolio. Dit stelt wel eisen aan de totstandkoming, aard en inhoud van 
de bestaande schoolplannen. De vraag is of schoolplannen in de huidige vorm 
daarvoor voldoende aanknopingspunten bieden en wat er eventueel anders moet om 
te kunnen komen tot een gemeenschappelijke I&O-agenda. Het geschreven schoolplan 
geeft in ieder geval weer waar in de school consensus over bestaat (‘minimale niveau 
van consensus’). De vraag is echter of de schoolplannen daarnaast ook voldoende 
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informatie bieden om te komen tot een gedragen, dynamische innovatieagenda. 
Bestaat er wellicht een discrepantie tussen datgene dat in schoolplannen is vastgelegd 
en datgene dat scholen feitelijk willen als het gaat om innovatie? Of zijn schoolplannen 
overwegend statische documenten en daarmee minder geschikt om het dynamische 
proces van innovatie te voeden? 
 
Het onderzoek richt zich daarmee op de volgende onderzoeksvragen:  

1. Welke aandachtspunten voor de I&O-agenda vallen af te leiden uit de 
schoolplannen van de onderwijsinstellingen in de regio? 

2. Zijn de uit de schoolplannen af te leiden aandachtspunten volledig en eenduidig 
of mist er nog informatie om te komen tot een gedragen, regiobrede I&O-
agenda? Zijn er onderwerpen/thema’s/aspecten die systematisch ontbreken in 
de schoolplannen en zo ja hoe kunnen die worden aangevuld? 

3. Hoe kan het in het onderzoek vastgestelde en beschreven proces van 
vraagarticulatie- en bundeling worden ingericht zodat een periodieke herijking 
van de I&O-agenda mogelijk wordt?  

 
1.3 Onderzoeksopzet 

Om de bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor een 
onderzoeksopzet in drie fasen: 

1. analyses van de schoolplannen; 
2. beschrijven en aanvullen van ontbrekende informatie; 
3. bundeling en prioritering van de gevonden aandachtspunten in een I&O-agenda 

en uitwerking c.q. beschrijving van het proces om te komen tot duurzame, 
periodieke vraagbundeling en –articulatie. 

In figuur 1 wordt deze opzet schematisch samengevat.  
 
Figuur 1 – Onderzoeksopzet in hoofdlijnen 
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In figuur 1 is ook het vervolg voor het CLC opgenomen (de vertaling van de I&O-
agenda in een dienstenportfolio en het ondersteunen van het proces van 
schoolontwikkeling). Dit proces is nog volop in ontwikkeling en begin 2011 zijn de 
eerste stappen van de uitvoering in gang gezet. Deze ontwikkelingslijnen en eerste 
stappen worden beschreven in het laatste deel van deze rapportage.  
 
Fase 1 - Analyses van de schoolplannen 
Voor de analyses van de schoolplannen is van belang dat een werkwijze wordt 
gehanteerd die overdraagbaar en herhaalbaar is. Daartoe is een 
analysekader/raamwerk ontwikkeld. De verwachting was vooraf dat de te analyseren 
schoolplannen zowel wat betreft vorm als inhoud sterk van elkaar zouden verschillen. 
Een schoolplan is namelijk op de eerste plaats een kwaliteitsdocument waarmee een 
school intern en extern aangeeft waar zij staat en wat in een periode van vier jaar op 
verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt2. Van overheidswege worden geen 
gedetailleerde verplichtingen gesteld aan de vorm en inhoud van deze plannen. Wel 
wordt in wettelijke voorschriften aangegeven wat de wetgever minimaal noodzakelijk 
acht om scholen aan te sporen om op systematische wijze zorg te besteden aan 
kwaliteit3

Een schoolplan bestaat altijd uit twee delen: 
.  

1. het statische deel; 
2. het dynamische deel. 

In het statische deel moet in ieder geval het bestaande beleid op de thema’s 
onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitsbeleid worden beschreven. In 
het dynamische deel worden de plannen en doelen voor de komende vier jaren 
verduidelijkt. 
De schoolplannen die in dit onderzoek geanalyseerd zijn, hebben betrekking op de 
periode 2007-2011. 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek was om na te gaan of en op welke wijze 
schoolplannen als basis kunnen dienen voor een gedragen/gedeelde innovatieagenda. 
Het dynamisch deel van de schoolplannen staat daarbij steeds centraal. Het statisch 
deel is vooral gebruikt om een aantal proceskenmerken te beschrijven. Het 
dynamische deel (de beleidsvoornemens en –plannen) is meer uitgebreid 
geanalyseerd.  
 
Voor de ontwikkeling van het analysekader zijn meerdere bronnen gebruikt. Als basis 
is eerst een analyse gemaakt van een selectie van de schoolplannen uit de regio 
Arnhem (15 plannen). Op basis daarvan is een eerste indeling in 
thema’s/aandachtspunten gemaakt. Voor deze eerste indeling is zoveel mogelijk 
uitgegaan van de inhoud van de plannen. Er is dus niet gewerkt met vooraf volledig 
vaststaande indelingen en coderingen.  
Aansluitend op de eerste analyses is in samenspraak met interne deskundigen 
nagegaan op welke wijze het analysekader verder ingevuld kan/moet worden. Daartoe 
is gesproken met: 

• Frans de Vijlder: Lector Governance en innovatiedynamiek in het onderwijs; 
• Jurg Thölke: Lector Innovatie van leren in organisatie, en: 

                                                 
2 www.schoolleider.kennisnet.nl.  
3 www.opodordrecht.nl/home/Schoolplan-Handreiking.doc 
 

http://www.schoolleider.kennisnet.nl/�
http://www.opodordrecht.nl/home/Schoolplan-Handreiking.doc�
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• Marijke Kral: Lector Leren met Ict (en projectverantwoordelijke voor dit 
onderzoek). 

Zij zijn niet alleen betrokken geweest bij de verfijning van de eerste opzet van het 
analysekader, maar hebben vooral ook vanuit hun expertise op betreffende terreinen 
meegedacht over de nog ontbrekende thema’s en aandachtspunten.  
Vervolgens zijn met behulp van dit verbeterde raamwerk alle schoolplannen 
geanalyseerd. Dit leverde een eerste overzicht van aandachtspunten wat betreft 
schoolontwikkeling en innovatie binnen de deelnemende scholen. Dit overzicht vormde 
de input voor fase 2. 
 
Fase 2 - Beschrijven en aanvullen ontbrekende informatie  
De bevindingen uit de eerste onderzoeksfase zijn voorgelegd aan de besturen 
afzonderlijk en gezamenlijk (binnen de stuurgroep) en aan de schooldirecteuren van 
de betrokken scholen. In die presentaties is ingegaan op de vraag of bestuurders en 
directeuren zich in het geschetste plaatje herkennen en of de gevonden 
aandachtspunten volledig zijn of dat er nog thema’s ontbreken. Tegelijkertijd is in de 
gesprekken nagevraagd op welke wijze de schoolplannen binnen de besturen tot stand 
komen: Zijn daar afspraken over? Is er één format? Worden bepaalde onderdelen door 
het bestuur verplicht gesteld of zijn scholen vrij in de bepaling van de inhoud? In 
hoeverre bestaat daarbij expliciet aandacht voor leren met ict? 
 
Fase 3 -Ontwikkeling I&O-agenda en procesbeschrijving  
Het streven was om op basis van de analyses van de schoolplannen en de aanvullende 
gesprekken een eerste versie van een I&O-agenda op te stellen. Dat wordt 
aansluitend bij de visie en missie van het CLC, samen met de scholen/besturen 
gedaan. In deze fase zijn de gedeelde aandachtspunten geïnventariseerd en 
geprioriteerd en zijn aanbevelingen gedaan om de inrichting van het proces van de 
totstandkoming van de innovatieagenda aan te scherpen en te verbeteren. Het gaat 
daarbij om vragen als: Hoe kan een dergelijk proces worden ingericht zodanig dat 
vraagarticulatie en –bundeling duurzaam vorm wordt gegeven? Welke voorwaarden 
stelt dit aan de inhoud en het ontwikkelingsproces van de individuele schoolplannen? 
Hoe kan aan deze voorwaarden worden voldaan? En welke rol kunnen regionale 
kennisknooppunten / expertisecentra zoals CLC of Kennisnet hierin spelen? 
Op het moment van schrijven van dit verslag bevindt het CLC zich nog middenin deze 
fase. Het realiseren van de totstandkoming van een gedeelde innovatieagenda en het 
inrichten van een proces om die totstandkoming te faciliteren, blijkt (vooruitlopend op 
de resultaten) een doorlopend groeiproces voor alle deelnemende partners. In deze 
rapportage beschrijven we de eerste stappen die begin 2011 al worden gezet en de 
ontwikkelingslijnen die zijn uitgezet voor het vervolg. Hoewel er sprake is van ‘werk in 
uitvoering’, verwachten we hiermee andere scholen en besturen al een aantal 
waardevolle en praktische handreikingen te kunnen bieden om het eigen beleids- en 
innovatieproces (verder) in te richten. 
 
In het gehele onderzoekstraject is een actieve bijdrage gevraagd van de 
schoolbesturen en hun scholen. Voorafgaand aan het onderzoekstraject zijn afspraken 
over de tijdsinvestering en inspanningen met de besturen vastgelegd.  
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1.4 Leeswijzer 

In deze rapportage doen we verslag van de stappen die binnen het CLC zijn / worden 
gezet om te komen tot een gedeelde Innovatie- & Onderzoeksagenda. In het eerste 
deel gaan we kort in op de fase van de schoolplananalyse en de aanvullingen daarop 
tijdens de gesprekken met bestuurders en directeuren. Het uiteindelijke instrument en 
de bevindingen uit de analyses zelf zijn meer gedetailleerd opgenomen in de bijlage. 
In paragraaf 4 gaan we in op de gevolgen voor de I&O-agenda en in paragraaf 5 
beschrijven we kort een aantal activiteiten uit het dienstenaanbod van het CLC 
waarmee vanuit de ontwikkelde I&O-agenda dit jaar (2011) al een begin is gemaakt.  
In paragraaf 6 sluiten we af met de conclusies en aanbevelingen.  
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2. Analyse van de schoolplannen (fase 1) 
 
Zoals aangegeven is in de eerste fase op de eerste plaats nagegaan welke 
agendapunten al dan niet kunnen worden afgeleid uit de actuele beleidsplannen van 
de betrokken scholen en besturen. Daartoe is een instrument ontwikkeld waarmee de 
schoolplannen kunnen worden geanalyseerd en ambities en prioriteiten van scholen en 
besturen t.a.v. hun onderwijs in kaart worden gebracht. De ontwikkeling en uitvoering 
van het instrument staan uitgebreid beschreven in de bijlagen. We vatten hier de 
belangrijkste punten samen.  
 
Voorafgaand aan de ontwikkeling is als voorwaarde aan het instrument gesteld dat:  

• het analyse-instrument de al dan niet gerealiseerde dan wel gewenste 
ontwikkelingen op school- en bestuursniveau in kaart brengt. En dat: 

• het analyse-instrument ruimte biedt aan de brede diversiteit van thema’s en 
onderwerpen, met de focus op de toepassing van ict. 

• het analyse-instrument naast de inhoud ook de wijze van totstandkoming van 
het schoolplan alsook de plek die dit inneemt in de beleidscyclus van de school 
in beeld brengt.  

 
Voor de ontwikkeling van het analysekader is deels uitgegaan van de opzet en inhoud van 
bestaande plannen, maar zijn daarnaast vanuit de theorie relevante thema’s benoemd en 
toegevoegd. Voor de analyses is gebruik gemaakt van de meerjarenplannen van 50 
scholen. De ict-plannen die veel scholen daarnaast ook hebben, zijn niet geanalyseerd. 
Achterliggende gedachten daarbij is dat niet ict maar onderwijsontwikkeling centraal moet 
staan en dat juist de verbinding tussen onderwijsvisie, onderwijsconcept en ict tot 
uitdrukking moet worden gebracht. Dat laatste betekent automatisch dat belangrijke 
voornemens en ambities uit het ict-beleidsplan altijd terug zouden moeten komen en 
zouden moeten worden geïntegreerd in het bredere strategische meerjaren schoolplan.  
 
In figuur 2 worden de belangrijkste thema’s uit het analysekader weergegeven. Een 
volledig overzicht vindt u in de bijlagen. 
 



 

 12 

Figuur 2 – Thema’s in het schoolplan-analysekader 

Algemene kenmerken 
 Schoolkenmerken 
 Inrichting ict-ondersteuning 
 Professionele cultuur 
 Aandachtsgroepen 
 Monitoren van onderwijsresultaten 
 Ict-infrastructuur 

Proces 
 Kenmerken schoolplan (periode) 
 Betrokken partijen (wie en op welke wijze) 
 Beleidscyclus (onderliggende analyses en informatiebronnen) 

Inhouden 

1. Onderwijsvisie 
 Missie 
 Pedagogisch concept 
 Onderwijsconcept 

2. Onderwijsinhoud (per vak / vormingsgebied) 
 Methode 
 Voornemens inclusief voorgenomen inzet van ict t.a.v.: 

 aanschaf methode; 
 ontwikkelen / arrangeren materialen; 
 aandacht voor specifieke leerlingen; 
 inzet van specifieke hardware; 
 samenwerking met derden; 
 andere voornemens. 

3. Beleidsthema’s (voornemens t.a.v.:) 
 Inhoudelijk profiel 
 Onderwijsconcept 
 Personeelsbeleid 
 Professionaliseringsagenda; 
 Interne communicatie; 
 Externe communicatie; 
 Aandacht voor specifieke groepen leerlingen; 
 Monitoring onderwijsresultaten; 
 Ict (infrastructuur en ondersteuning) 

 

Opbrengsten van de analyses 
Op basis van het uitgewerkte analysekader zijn de 50 aangeleverde schoolplannen 
gescoord en in kaart gebracht. De uitkomsten van de schoolplananalyses zijn in tabelvorm 
of grafisch weergegeven en vormden de input voor de gesprekken met de besturen en de 
scholen. Hieronder vatten we de belangrijkste uitkomsten samen. 
 

• De meeste schoolplannen hebben betrekking op de periode 2007 – 2011;  
• Veel plannen zijn volgens een vast, per schoolbestuur bepaald, format ontwikkeld 

en omvatten een evaluatie van het vorige schoolplan, van sterkten en zwakten en 
van kansen en bedreigingen voor de school. Die evaluatie wordt overigens lang 
niet altijd expliciet verbonden aan het nieuwe beleid. Vaak blijft de verbinding 
tussen bijvoorbeeld de sterkte/zwakteanalyse en de huidige onderwijsinrichting 
onuitgesproken. 
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• Ten aanzien van de missie en visie worden vooral voornemens geformuleerd rond 
aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van de school als 
lerende organisatie en meer samenwerking binnen bovenschoolse verbanden.  

• In het onderwijsconcept krijgen (meer) ruimte voor zelfstandig leren, adaptief 
onderwijs en samenwerkend leren steeds meer aandacht.  

• De beleidsvoornemens worden vaak per vak / vormingsgebied uitgewerkt. Het 
gaat dan opvallend vaak om het vervangen of vernieuwen van methoden. Soms 
gebeurt dat op grond van veroudering van de methode, maar meestal blijft de 
reden van de vervanging onvermeld. 

• Daarnaast willen veel scholen meer aandacht besteden aan: 
- het uitgaan van verschillen tussen leerlingen (vooral bij lezen en rekenen); 
- het realiseren van doorlopende leerlijnen (bij lezen, taal en oriëntatie op 

jezelf en de wereld (OJW)) en; 
- het volgen van leerlingen en dan vooral in de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 
Opvallend is dat slechts een beperkt deel van de voornemens en 
beleidsontwikkelingen ook verder wordt geëxpliciteerd of vertaald in praktische 
consequenties voor bijvoorbeeld de onderwijsinrichting, personeelsbeleid of ict-beleid. 
De verbinding met ict wordt in de schoolplannen over het algemeen nog nauwelijks 
gemaakt.  
 
Ook de ontwikkeling van ict-vaardigheden van leerlingen wordt slechts door een 
enkeling concreet uitgewerkt, ondanks het gegeven dat dit door vrijwel alle scholen 
genoemd wordt bij maatschappelijke ontwikkelingen waar scholen op in moeten gaan 
spelen. Daar waar scholen expliciet aandacht besteden aan de ontwikkeling van ict-
competenties van leerlingen gebeurt dat meestal in het kader van het vakgebied OJW 
(Oriëntatie op Jezelf en de Wereld). 
De actuele stand van zaken rond de ict-infrastructuur is veelal niet opgenomen in de 
strategische beleidsplannen, maar staat geïsoleerd in de afzonderlijke ict-plannen van de 
scholen beschreven.  
 
In het vervolg van dit rapport gaan we in op de uitkomsten van de gesprekken met de 
directeuren en bestuurders en worden de gevolgen voor de te ontwikkelen I&O-
agenda verder uitgewerkt.  
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3. Aanvulling vanuit de gesprekken (fase 2) 
 
Om na te gaan of met de analyses van de schoolplannen een volledig en actueel beeld is 
verkregen van de beleidsvoornemens rond ict van de scholen, zijn de uitkomsten 
uitgebreid besproken met de betrokken schoolbesturen en schooldirecties. Om de 
openheid van de discussie te bevorderen, hebben we in deze onderzoeksopzet de 
gesprekken met de scholen respectievelijk de bestuurders los van elkaar en onder 
begeleiding van een ervaren en betrokken gespreksleider gehouden. 
 
In de gespreksrondes zijn de volgende vragen aan de deelnemers voorgelegd: 

 Wat levert deze analyse op? 

 Missen we nog belangrijke informatie en hoe komt dat? 

 Komen we zo tot een regionale innovatieagenda? Hebben we 
concrete speerpunten om op te pakken? 

 Hoe en met wie zouden we dat proces verder vorm kunnen geven? 

 
De werkwijze om de gesprekken te beginnen met een presentatie van de resultaten bleek 
een goede insteek voor de gesprekken. Op de eerste plaats bieden de presentaties een 
handzame structuur om in één oogopslag te zien of er informatie ontbreekt en waar. Zo 
werd tijdens de gesprekken snel duidelijk dat de informatie in de schoolplannen lang niet 
altijd volledig was. Om te beginnen bleek een deel van de schoolplannen al verouderd: 
sommige beleidsvoornemens die uit de schoolplananalyse naar voren kwamen, bleken 
ofwel al gerealiseerd te zijn of niet langer relevant te zijn.  
Daarnaast werd tijdens de gesprekken herkend en erkend dat de inhoud van de 
schoolplannen (en van het schoolbeleid) vaak onvoldoende strategisch van aard is: de 
verbinding tussen de missie/visie van de school, het onderwijsconcept en de feitelijke 
inrichting van het onderwijs (al dan niet met ict) wordt niet expliciet gelegd of ontbreekt 
zelfs geheel. Dit geldt voor vrijwel alle schoolplannen in alle onderzochte schoolbesturen. 
Ook het niet koppelen van de ict-voornemens uit de ict-beleidsplannen aan het 
meerjarenplan is voor de scholen herkenbaar.  
Die bevindingen worden door de schooldirecteuren en de bestuurders gezien als een 
belangrijke leeropbrengst uit het onderzoek. De meeste scholen waren zich vooraf niet 
bewust van het relatief lage strategische gehalte van hun beleid. Zij zien dit wel als een 
gemis en de meeste scholen geven aan hier graag verder bij ondersteund te worden, 
zeker gezien de ontwikkeling van de nieuwe meerjarenplannen die al op de agenda staat.  
 
Uit de gesprekken blijkt dat de inzet van alléén het schoolplan analyse-instrument niet de 
volledige informatie oplevert om te komen tot een gedeelde I&O-agenda. De aanvulling 
uit de gesprekken met schoolbesturen en –directies is essentieel. Door de resultaten 
samen met de scholen en besturen te bespreken worden ontbrekende gegevens 
aangevuld en wordt tegelijkertijd een proces van reflectie en gedeelde 
verantwoordelijkheid in gang gezet.  
Dat betekent niet dat alleen met gesprekken kan worden volstaan. De uitkomsten van de 
schoolplananalyses bleken als basis voor de gesprekken onontbeerlijk. Aan de ene kant 
maakt het duidelijk waar nog informatie ontbreekt en biedt het daarmee voeding voor de 
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discussie hoe scholen hun strategisch beleid handen en voeten willen en kunnen geven. 
Aan de andere kant levert de analyse wel degelijk ook een aantal hoofdthema’s op en laat 
het zien welke thema’s en aandachtspunten binnen en/of tussen besturen worden 
gedeeld. Daarmee geeft het instrument nadrukkelijk aanknopingspunten voor de 
samenwerking binnen en tussen de schoolbesturen. 
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4. Aandachtspunten voor de I&O-agenda 
 
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat voornemens op het gebied van (leren met) ict 
nog beperkt in de schoolplannen zijn opgenomen. De verbinding tussen de 
missie/visie van de school, het onderwijsconcept en de feitelijke inrichting van het 
onderwijs (al dan niet met ict) wordt niet expliciet gelegd of ontbreekt in zijn geheel. 
Uit de schoolplannen kunnen weliswaar een aantal doelen worden afgeleid, maar zeker 
niet alle speerpunten voor de I&O-agenda. Het strategisch niveau van de huidige, hier 
geanalyseerde schoolplannen is daarvoor onvoldoende. Wel biedt de analyse de 
mogelijkheid om gericht met scholen in gesprek te gaan over wat zij nu willen 
bereiken met hun onderwijs en op welke wijze ict daarin een rol zou kunnen spelen. 
 
In de gesprekken bevestigen de scholen en schoolbesturen dat het voor veel scholen 
lastig is om hun onderwijsvisie en onderwijsconcept in het schoolplan te vertalen naar 
de gewenste inrichting van het onderwijs zeker waar het gaat om de mogelijke inzet 
van ict. Daarvoor worden twee belangrijke belemmeringen gesignaleerd. Op de eerste 
plaats ontbreekt een ‘schets van de toekomst’ of anders gezegd ‘het punt op de 
horizon waar we heen willen’. Schoolbesturen en schooldirecties geven aan in de 
hectiek van alledag te weinig toe te komen aan de vraag ‘Waar willen we in de 
toekomst met ons onderwijs naartoe?’. Ook merken zij op dat voor het beantwoorden 
van die vraag de kennis en inspiratie binnen de eigen organisatie ontbreekt en dat 
daarvoor behoefte bestaat aan een bredere samenwerking en kennisdeling. Op de 
tweede plaats geven vooral de schooldirecties aan behoefte te hebben aan concrete 
ondersteuning bij het formuleren/verhelderen van de eigen behoefte aan en 
mogelijkheden van onderwijsontwikkeling met behulp van ict, uitgaande van de eigen 
visie op onderwijs, het onderwijsconcept en behoeften van personeel en leerlingen 
binnen de school. Ofwel ondersteuning bij vraagarticulatie en de strategische 
beleidsontwikkeling waar het gaat om het leren innoveren met ict. Tijdens de 
gesprekken blijken de meeste scholen de meerwaarde daarvan wel te onderschrijven, 
maar missen zij  naar eigen inschatting daarvoor de benodigde kennis en expertise.  
 

Dat wil echter niet zeggen dat er in het geheel geen speerpunten in het beleid uit de 
schoolplannen kunnen worden afgeleid. Ondanks de bovengenoemde belemmeringen, 
kan uit de schoolplananalyses en gesprekken met betrokkenen wel degelijk een aantal 
belangrijke onderwijsvraagstukken worden onderscheiden, waarbij scholen zelf al 
mogelijkheden zien voor ontwikkeling met behulp van de inzet van ict. Belangrijke 
vraagstukken en onderwerpen voor de I&O-agenda die uit de schoolplananlyse naar 
voren komen zijn: 

• het gebruik van digiborden gericht op de ontwikkeling van specifieke 
vaardigheden en/of afgestemd op bepaalde groepen leerlingen; 

• het uitgaan van verschillen in de klas (onderwijs op maat voor specifieke 
groepen leerlingen); 

• het realiseren van doorlopende leerlijnen met behulp van ict en; 

•  het monitoren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

 
De schoolplananalyses bieden daarmee enerzijds directe aanknopingspunten voor de 
te ontwikkelen I&O-agenda, maar maken anderzijds duidelijk dat scholen en 
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schoolbesturen op meerdere niveaus ondersteuning vragen. Daarin zijn drie 
ontwikkelingslijnen te onderscheiden: het bevorderen van visieontwikkeling ten 
aanzien van leren met ict op bestuurs- en schoolniveau, het versterken van de 
integratie van ict in het schoolbeleid en de schoolplannen (strategisch beleid) en het 
concreet en onderzoeksmatig onderbouwd uitwerken van gedeelde ambities en 
relevante thema’s met clusters van scholen. Deze drie lijnen zullen in het lopende 
schooljaar (2011 – 2012) verder worden uitgewerkt en hierop zal vanuit het CLC een 
dienstenaanbod worden ontwikkeld. Een deel van deze diensten zal CLC-breed worden 
uitgezet. In een aantal gevallen zal een aanbod op maat voor besturen en voor 
scholen moeten worden gemaakt. Dit laatste geldt met name voor de eerste twee 
ontwikkelingslijnen, waarvan de invulling in hoge mate afhankelijk zal zijn van de visie 
en sturingsfilosofie van de betreffende besturen en directies.  
 
Gedurende de eerste fases van dit onderzoek is duidelijk geworden dat er niet 
gesproken kan worden van de I&O-agenda en dienstenaanbod als een statisch, 
afgesloten kader, maar dat de inrichting van de agenda veel meer moet worden 
gezien als een flexibel, dynamisch proces van groeiende inzichten. Het streven is dan 
ook om op de genoemde ontwikkelingslijnen al een aantal activiteiten voor het 
dienstenaanbod te ontwikkelen en uit te zetten en deze processen nauwgezet te 
blijven volgen. Uit de uitvoering van de activiteiten alsmede uit de nauwe 
samenwerking en interactie tussen de betrokken partners van het CLC zullen nieuwe 
inzichten ontstaan, die op hun beurt weer opgenomen zullen worden in de I&O-agenda 
en het bijbehorende dienstenaanbod.  
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5. Speerpunten in de I&O-agenda voor 2011/2012 
 
5.1 Vaststelling van de I&O-agenda 2011/2012 

Om de gewenste visieontwikkeling ten aanzien van het leren met ict en de feitelijke 
invulling van de I&O-agenda te ondersteunen is in januari 2011 de eerste van een 
reeks inspiratiebijeenkomsten voor en door het CLC gehouden met als thema Het 
primair onderwijs in de 21e eeuw. De bijeenkomst bestond uit de lezing Leren kinderen 
vandaag de dag anders dan vroeger?4

http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution
 en het samen bekijken van materiaal uit de 

BBC-serie The Virtual Revolution ( ).  
 
Aansluitend aan en geïnspireerd door die bijeenkomst zijn de bevindingen in de 
stuurgroep CLC, in bijzijn van de PO Raad, besproken en is door de betrokken 
besturen een definitieve GO uitgesproken voor het CLC. De thema’s van de I&O-
agenda zijn definitief vastgesteld en de ontwikkelingslijnen zijn verder uitgewerkt in 
een aantal activiteiten voor 2011. De activiteiten voor het komende schooljaar 
(2011/2012) zullen nog verder worden ingevuld. 
 
Figuur 3 –De I&O-agenda van het CLC 

 

5.2 Visieontwikkeling in het CLC 

Om de visieontwikkeling breed te ondersteunen worden door het CLC in 2011 en 2012 
een reeks inspiratiebijeenkomsten voor leraren, studenten, opleiders, bestuurders en 
onderzoekers georganiseerd rond verschillende thema’s. De eerste bijeenkomst, 
gehouden in januari 2011, had zoals beschreven als thema ‘het primair onderwijs in 
de 21e eeuw’. In het najaar van 2011 staat een tweede bijeenkomst gepland rond het 
thema ‘Uitgaan van verschillen – het realiseren van samenhang tussen het 

                                                 
4 Lezing door Prof. Dr. P.R.J. Simons, directeur NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement), 
Hoogleraar Didactiek in digitale context Universiteit Utrecht. 

1. Het bevorderen van visieontwikkeling van scholen en besturen ten aanzien 
van het leren met ict. 

2. Het ondersteunen van scholen bij het integreren van ict in hun 
schoolplannen ofwel bij het verbinden van het eigen onderwijsconcept en ict.  

3. Het concreet uitwerken van gedeelde ambities / relevante 
onderwijsthema’s met (kleine) clusters van scholen. Afgesproken is om te 
starten met een drietal urgente onderwerpen rondom het bredere thema 
‘uitgaan van verschillen’, namelijk taalontwikkeling van het jonge kind, 
rekenvaardigheden en –motivatie van leerlingen die laag presteren bij rekenen 
en leerbehoeften van hoog presteerders bij met name wereldoriëntatie. Hiertoe 
wordt een methodiek ontwikkeld waarbij het onderzoeksmatig ontwikkelen en 
implementeren van ict-rijke leerarrangementen vorm wordt gegeven. 

4. Het inrichten van een leerwerkomgeving waar in samenwerking tussen 
leraren, opleiders, studenten, onderzoekers en externe experts ict-
leerarrangementen onderzoeksmatig worden ontworpen en uitgeprobeerd (het 
Exploratorium).  

http://www.bbc.co.uk/virtualrevolution�
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Het komt tegemoet aan de behoefte van de meer productgerichte (blauwe) 
bestuurders die behoefte hebben aan een logische structuur en stapsgewijze 
aanpak, maar ook aan de meer visie-georiënteerde schoolleiders (oranje / 
geel) die vanuit de visie terugwerken naar de praktijk. 

onderwijsleerconcept, de schoolorganisatie en de ict-onderwijsinnovatie’. De thema’s 
voor de vervolgbijeenkomsten worden in nauw overleg met betrokken scholen, 
leraren, pabo-studenten en –opleiders en de faculteit Educatie van de HAN nog 
vastgesteld. 
 
5.3 Visieontwikkeling en schoolplanontwikkeling (Stichting Fluvius) 

In het voorjaar van 2011 zijn veel van de scholen bezig met de ontwikkeling van de 
nieuwe meerjaren schoolplannen voor de periode 2012/2013 tot en met 2015/2016. 
Mede op basis van de ervaringen uit het onderzoek heeft Stichting Fluvius er voor 
gekozen om scholen actief te ondersteunen bij de (voorbereiding van de) ontwikkeling 
van de nieuwe schoolplannen. Samen met het lectoraat Leren met ict van de faculteit 
Educatie van de HAN heeft het bestuur een visieontwikkelingstraject ontwikkeld en 
uitgevoerd. Centraal daarbij stond het realiseren van een verbinding tussen de visie 
op onderwijs en leren met ict en de feitelijke inrichting van het onderwijs in de school. 
Het traject bestond uit twee onderdelen: visieontwikkeling en schoolplanontwikkeling. 
Voor het eerste deel is een Draai Denk Wijzer Visieontwikkeling ontwikkeld5

 

 waarmee 
de schooldirecteuren en het bestuur tijdens een werkbijeenkomst in gesprek gingen 
over de eigen visie op onderwijs, de missie van de school en de vertaling daarvan in 
doelen en de inrichting van het onderwijs in de school. De Draai Denk Wijzer is ook 
bedoeld om binnen de afzonderlijke scholen, met de teams de visie op onderwijs en 
leren met ict te bespreken, delen en te verhelderen.  

Voor het tweede deel van het traject (schoolplanontwikkeling) hebben de 
onderzoekers van het lectoraat Leren met ict een mal voor de nieuwe schoolplannen 
ontwikkeld. De mal is gebaseerd op de uitgangspunten en de sturingsfilosofie van 
Stichting Fluvius. Zo biedt de mal aan de ene kant een duidelijk opbouw en structuur 
die als leidraad kan dienen bij het invullen van het schoolplan. Tegelijkertijd is het 
geen dwingend keurslijf, maar geeft het de scholen de ruimte om bepaalde onderdelen 
(mits onderbouwd) open te laten of juist te benadrukken. De basis van de mal is 
steeds de visie op onderwijs en leren met ict vanuit het bestuur en daarbinnen voor de 
scholen specifiek. Daarmee is het instrument geschikt voor alle directeuren en de 
eigen sturingsfilosofie.  

 
De ondersteuning van zowel visieontwikkeling binnen de scholen als de vertaling 
daarvan in de meerjaren schoolplannen zal worden opgenomen in het CLC 
Dienstenaanbod voor de scholen.  
 
5.4  Ontwikkelen van leerarrangementen voor ‘uitgaan van verschillen’ 

Uit de schoolplananalyse zijn een drietal relevante en urgente thema’s naar voren 
gekomen die op korte termijn dienen te worden opgepakt. Hiertoe wordt een 

                                                 
5 Gebaseerd op de Visiematrix uit J. Jutten (2007) Natuurlijk leren. Systeemdenken in een lerende school. 
Natuurlijk Leren (Echt). 
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methodiek ontwikkeld waarbij het onderzoeksmatig ontwikkelen en implementeren 
van ict-rijke leerarrangementen vorm wordt gegeven.  
In samenwerking tussen leraren, opleiders, studenten, onderzoekers en externe 
experts worden ict-leerarrangementen onderzoeksmatig ontworpen en uitgeprobeerd. 
Dat gebeurt zoveel mogelijk in de scholen zelf. Daar waar het verkennen en 
uitproberen van nieuwe educatieve technologische toepassingen niet mogelijk is in de 
bestaande praktijk, wordt gebruik gemaakt van de leerwerkomgeving die op de HAN 
Campus wordt ingericht (het Exploratorium) waar nieuwe technologieën en de 
benodigde ict-infrastructuur aanwezig zijn (zie paragraaf 5.5).  
 
De drie deelthema’s rondom het uitgaan van verschillen in het onderwijs 
(taalontwikkeling van het jonge kind, rekenvaardigheden en –motivatie van leerlingen 
die laag presteren bij rekenen en leerbehoeften van hoog presteerders bij met name 
wereldoriëntatie) worden beantwoord in drie deelprojecten die gebruik maken van één 
onderzoeksmethodiek. De uitvoering van de projecten, de opbrengsten van de 
leerarrangementen en de vraag of en hoe deze manier van werken de 
professionalisering van toekomstige leraren beïnvloedt, zal deel uit gaan maken van 
een promotietraject vanuit de HAN. In figuur 4 wordt de beoogde methodiek die we bij 
alle vraagstukken zullen doorlopen, in hoofdlijnen schematisch weergegeven.  
 

Figuur 4 - Cyclische aanpak van ontwikkeling, implementatie en uitrol van 
onderwijsontwikkeling met behulp van ict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitgangspunt bij de uitvoering van het project is dat zowel het onderzoek als het 
ontwikkelen in de school zelf of in de fysieke locatie van het Exploratorium plaatsvindt, 
met ondersteuning van en gefaciliteerd door experts binnen en buiten het 
samenwerkingsverband. Het onderzoek wordt uitgevoerd in coproductie met en 
(mede) door docentonderzoekers van de betrokken onderwijsinstellingen (inclusief 
pabo), leraren, opleiders en pabo-studenten.  
Het doen van onderzoek binnen de school is voor de scholen van de deelnemende 
besturen niet nieuw. De besturen en hun scholen zijn allen opleidingscholen van de 
HAN pabo. In deze scholen zijn structureel veel studenten en opleiders van de HAN 
actief. In alle opleidingsscholen vindt praktijkonderzoek door studenten plaats.  
Rondom ieder deelproject wordt een kenniskring ingericht, bestaande uit externe 
experts en belangstellende scholen die niet direct aan het project deelnemen maar wel 
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interesse hebben in de mogelijkheden van ict ten aanzien van de drie onderscheiden 
onderwijskundige vraagstukken.  
 
Het onderzoek geeft scholen en (toekomstige) leraren zicht op de mogelijkheden van 
ict (wat werkt, voor wie en hoe?) en levert concrete, uitgeteste en beschreven 
leerarrangementen met didactische ict-toepassingen op die ook door andere scholen 
en in de lerarenopleidingen kunnen worden ingezet. Het hele proces van ontwikkeling 
en onderzoek en de daartoe ontwikkelde instrumenten en leidraden zijn tevens een 
opbrengst van het project. Deze methodiek blijft binnen het regionale CLC-netwerk via 
het dienstenportfolio beschikbaar, zodat ook na afloop van het project vragen van 
onderwijsprofessionals structureel en onderzoeksmatig kunnen worden beantwoord. 
Daarmee draagt het project ook bij aan de professionalisering van leraren en de 
versterking van het innovatievermogen in de scholen zelf. 
 
5.5 Inrichting van het Exploratorium 

Voor het onderzoeksmatig ontwikkelen en uitproberen van nieuwe ict-rijke 
leerarrangementen wordt een fysieke leerwerkomgeving ingericht binnen de pabo 
Arnhem: het Exploratorium. Dit Exploratorium zal in september 2011 worden geopend 
en wordt ingericht met de nieuwe technologieën en de voor en door het CLC 
benodigde ict-infrastructuur. Door de plaatsing binnen de pabo krijgt de verbinding 
tussen de opleidingen en het werkveld concreet vorm. Het Exploratorium biedt de 
mogelijkheid om nieuwe technologieën te ontdekken en uit te proberen en om daarbij 
in samenwerking met alle betrokken partners uit het veld passende 
leerarrangementen te ontwikkelen die in de eigen beroepspraktijk kunnen worden 
geïmplementeerd en onderzocht. Het Exploratorium wordt in de zomer van 2011 
ingericht in en door de HAN, met als aandachtspunten: 

 
De actuele stand van zaken rondom (de start van) het Exploratorium kunt u 
binnenkort ook volgen via de HAN website (www.han.nl) of de CLC-website 
(www.clcarnhem.nl).  
  

Het Exploratorium: 

 Biedt ondersteuning bij het aantrekkelijker en effectiever inrichten van onderwijs 
met ict; 

 Is een methodiek voor het beantwoorden van vragen van onderwijsprofessionals 
in samenwerking met onderzoekers, pabo-opleiders en pabo-studenten door het 
onderzoeksmatig ontwerpen en uitproberen van ict-leerarrangementen; 

 Is een fysieke omgeving verkennen en uitproberen (exploreren) van nieuwe 
educatieve technologische toepassingen; 

 Heeft de nieuwste educatieve toepassingen in huis, horizon-toepassingen én 
naaste zone-toepassingen; 

 Ontwikkelt complete leerarrangementen met ict waarin vakinhoud, didactiek en 
technologie in onderlinge samenhang vorm krijgen; 

 Is beschikbaar voor leerkrachten, studenten, lerarenopleiders, leerlingen van 
basisscholen, directies en bestuurders en ict-ondersteuners; 

 Start september 2011; 

 Werkt samen met spelers van belang in het landelijke ICT-veld. 

http://www.han.nl/�
http://www.clcarnhem.nl/�
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6. Conclusie  
 
In het voorafgaande is beschreven hoe de deelnemende partijen van het CLC Arnhem 
in het afgelopen schooljaar (2010 / 2011) gezamenlijk zijn gekomen tot een gedeelde 
regionale Onderzoeks- en Innovatieagenda gericht op het versterken van het 
onderwijs met behulp van ict. Door over de uitkomsten van de schoolplananalyses met 
elkaar in gesprek te gaan en daarop voortbouwend ambities en doelstellingen te 
verhelderen is een door alle partijen onderschreven agenda met speerpunten voor de 
komende periode (2011-2012) gerealiseerd. De vaststelling van deze speerpunten 
vormde meteen de definitieve GO voor het samenwerkingsverband. 
 
De vastgestelde agenda beperkt zich niet tot ambities gericht op het primair proces. 
Visieontwikkeling en het versterken van het strategisch beleid en de vertaling daarvan 
in schoolplannen vormen twee belangrijke speerpunten in de I&O-agenda voor het 
lopend en komend schooljaar. Vanuit de agenda is een voorlopig dienstenaanbod voor 
het CLC vastgesteld. 
 
De I&O-agenda  is geen statisch kader. De inrichting van de agenda is een dynamisch 
proces van groeiend inzicht. Uit de geplande en deels uitgevoerde activiteiten alsmede 
uit de nauwe samenwerking en interactie tussen de betrokken partners van het CLC 
ontstaan nieuwe inzichten, die op hun beurt weer opgenomen zullen worden in de 
I&O-agenda en het bijbehorende dienstenaanbod voor de komende jaren.  
 
De schoolplananalyse is een belangrijke interventie geweest om het gesprek met de 
besturen en de scholen richting te geven en te verdiepen. Op een aantal punten is met 
behulp van de resultaten een spiegel voorgehouden en kan op basis daarvan een 
aantal activiteiten worden ontplooid. Belangrijk daarbij is dat in de discussie en 
ontwikkeling daarbij steeds de verbinding met de onderwijsinhoud (missie en concept) 
van de scholen centraal is blijven staan. 
Daarnaast komen uit de analyse en de gesprekken een aantal inhoudelijke thema’s 
naar voren waarvan alle partijen (docenten, directeuren, besturen, pabo Arnhem en 
lectoraat Leren met ict) aangeven dat daar ondersteuning en innovatie met behulp 
van ict wenselijk en noodzakelijk is.  
 
Duidelijk is ook dat voor het onderzoeksmatig ontwikkelen en uitproberen van ict-rijke 
leerarrangementen en uiteenlopende ict-toepassingen het op korte termijn inrichten 
van een leerwerkplekomgeving een absolute voorwaarde is. Hieraan wordt met de 
inrichting en start van het Exploratorium in de pabo Arnhem gehoor gegeven.  
 

De bovengenoemde aandachtspunten vormen de belangrijkste speerpunten uit de 
I&O-agenda voor 2011 en 2012: 

1. Bevorderen van visieontwikkeling van scholen en besturen ten aanzien van 
het leren met ict. 

2. Het ondersteunen van scholen bij het integreren van ict in hun 
schoolplannen en bij het verbinden van het eigen onderwijsconcept en ict.  

3. Het concreet uitwerken van deelonderzoeken onder het hoofdthema 
‘uitgaan van verschillen’, namelijk taalontwikkeling van het jonge kind, 
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rekenvaardigheden en –motivatie van leerlingen die laag presteren bij rekenen 
en leerbehoeften van hoog presteerders bij met name wereldoriëntatie.  

4. Het inrichten van een leerwerkomgeving waar in samenwerking tussen leraren, 
opleiders, studenten, onderzoekers en externe experts ict-leerarrangementen 
onderzoeksmatig worden ontworpen en uitgeprobeerd (het Exploratorium). 

In het proces van de totstandkoming van de I&O-agenda is de samenwerking tussen 
de deelnemende partijen versterkt en een gedeelde visie op de gewenste inrichting en 
ontwikkeling van het CLC Arnhem gegroeid. Op basis daarvan is en zullen 
gezamenlijke diensten en instrumenten verder worden ontwikkeld. Daarbij wordt 
steeds recht gedaan aan de eigenheid van de betrokken besturen en scholen. Een deel 
van de activiteiten wordt collectief ontwikkeld en aangeboden, andere trajecten 
worden op maat aangeboden aan besturen, scholen en of onderwijsteams.  
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Bijlage: Instrument schoolplananalyse 
 
 
1. Ontwikkeling van het instrument 

Bij de ontwikkeling van het schoolplan analyse-instrument is enerzijds uitgegaan van de 
bestaande situatie (de inhoud en indeling van de huidige schoolplannen), maar zijn 
anderzijds ook vanuit de theorie en volgens experts op dit terrein relevante thema’s 
benoemd en toegevoegd.  
We zijn begonnen met het zeer gedetailleerd in kaart brengen van de volledige inhoud van 
de schoolplannen in de vorm van tekstfragmenten. De eerste analyse omvatte de plannen 
van een vijftiental vooraf geselecteerde scholen, uiteenlopend in grootte, stedelijkheid, 
samenstelling van de leerlingpopulatie en schoolbestuur. Hierin is geen selectie gemaakt van 
wel of niet belangrijke onderwerpen of thema’s; alle onderwerpen, thema’s en begrippen die 
in de schoolplannen zijn genoemd, zijn geïnventariseerd en er zijn trefwoorden aan 
toegekend. Vervolgens is in een tweetal brainstormsessies met de lector en onderzoekers 
van Leren met ict een eerste poging gedaan om de losse onderdelen conceptueel te 
koppelen en te labelen, met in het achterhoofd het model Vier in Balans6

 

 en de daarin 
onderscheiden bouwstenen. Er zijn geen onderwerpen of thema’s verwijderd in deze fase. 
Dit leverde een eerste ‘ruwe’ versie op van het analysemodel. Deze ruwe versie is 
vervolgens verfijnd en aangevuld aan de hand van gesprekken met experts uit verschillende 
invalshoeken (Frans de Vijlder: Lector Governance en innovatiedynamiek in het onderwijs, 
Jurg Thölke: Lector Innovatie van leren in organisatie en Marijke Kral: Lector Leren met Ict) 
en een bijeenkomst met de Stuurgroep van het CLC. Vervolgens zijn alle (bij de HAN 
aangeleverde) schoolplannen met behulp van dit model geanalyseerd.  

Welke schoolplannen worden gebruikt? 

De eerste keuze die is gemaakt, betreft het type schoolplan dat voor de analyse wordt 
gebruikt. Scholen kennen uiteenlopende beleidsplannen variërend in vorm, inhoud en 
tijdsspanne (meerjarenplan, statisch schoolplan (schoolgids), ict-beleidsplan, 
personeelsplan, etc.). Gelet op het doel van de analyse (het ontwikkelen van een I&O 
agenda) is het van belang om niet zozeer te kijken naar de huidige stand van zaken, maar 
juist de verwachte en gewenste ontwikkelingen in ogenschouw te nemen. Daarom is 
gekozen voor het strategische meerjarenplan waarin scholen hun ambities voor de komende 
periode formuleren.  
Een deel van de scholen beschikt echter ook over aparte ict-beleidsplannen. In de huidige 
opzet is er bewust voor gekozen deze plannen niet in de analyse te betrekken. 
Achterliggende gedachten daarbij zijn dat op de eerste plaats niet ict maar 
onderwijsontwikkeling centraal staat en ten tweede dat juist de verbinding tussen 
onderwijsvisie, onderwijsconcept en ict tot uitdrukking moet worden gebracht. Dat laatste 
betekent automatisch dat belangrijke voornemens en ambities uit het ict-beleidsplan altijd 
terug zouden moeten komen en zouden moeten worden geïntegreerd in het bredere 
strategische meerjaren schoolplan. We gaan er vanuit dat deze verbinding nog lang niet 
altijd expliciet wordt gemaakt, maar wilden op deze manier scholen juist bewust maken van 
het ontbreken daarvan. Ook daarvoor zijn de gesprekken met de scholen en besturen van 
belang. 
 

                                                 
6 Vier in Balans Plus, Actualisering van kennis en inzichten over effectief en efficiënt gebruik van ICT in het 
onderwijs. Den Haag, Stichting ICT op School, 2004 
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Op welke manier kan het instrument worden ingezet? 
In de ontwikkelingsfase is het analyse-instrument in de vorm van een mindmap uitgewerkt. 
Dit omdat in deze vorm het achterliggende concept, de onderscheiden thema’s en vooral de 
verbinding daartussen het best inzichtelijk kan worden gemaakt. Voor de feitelijke analyse 
van de plannen (het scoren) is deze vorm minder geschikt. Voor de uiteindelijke analyses is 
het model daarom vertaald in een (web)vragenlijst en zijn de plannen daarmee gescoord. 
Het gebruik van een webvragenlijst heeft als voordeel dat meerdere onderzoekers de 
analyses kunnen doen (tijd- en plaatsonafhankelijk) en dat de lijst relatief snel kan worden 
ontwikkeld. Groot nadeel is echter het statische karakter van de wijze waarop de vragen 
beantwoord moeten worden; even terug naar een eerder gestelde vraag is sneller gezegd 
dan gedaan. Daardoor is het lastig om adequaat aan te sluiten op de inhoud van de 
schoolplannen die vaak op zeer verschillende wijze is opgezet. Met andere woorden: de 
volgorde van de thema’s verschilt per school (of in ieder geval per bestuur) terwijl de 
volgorde van de vragenlijst vastligt. Bovendien is de (web)vragenlijst relatief lang waardoor 
het overzicht van en de verbinding tussen de thema’s ontbreekt. Het verdient dus 
aanbeveling in de toekomst een meer gebruiksvriendelijk instrument hiervoor te 
ontwikkelen. 
 
2. Het schoolplan analyse-instrument 

In het model worden drie hoofdthema’s onderscheiden: Algemene kenmerken, Proces en 
Inhouden. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste factoren per 
thema. De volledige lijst waarmee de schoolplannen gescoord kunnen worden is op te 
vragen via Kennisnet en het Lectoraat leren met ict  
 
Een belangrijk aandachtspunt bij het invullen van het schoolplan analyse-instrument is het 
vinden van een balans tussen interpretatie en objectiviteit. Om te komen tot een zinvolle 
analyse moet de onderzoeker de tekst wel interpreteren maar dient hij / zij anderzijds ook 
een kritische lezer te zijn. Het risico van te veel ruimte voor interpretatie is dat de lezer ook 
tussen de regels door gaat lezen en mogelijk teveel zelf gaat invullen. Van de andere kant 
levert het “plat scoren” op letterlijk aangetroffen trefwoorden ook geen reëel beeld op van 
de ambities van de school. Er zal dus door de onderzoeker een balans gevonden moeten 
worden tussen interpretatief lezen en objectief scoren. Het verdient aanbeveling om in ieder 
geval een deel van de plannen door minstens twee personen te laten analyseren zodat de 
risico’s van ofwel teveel interpretatie dan wel te plat scoren, worden ondervangen. 
 
A. Algemene kenmerken  

In de analyse worden een aantal achtergrondkenmerken van de deelnemende scholen 
beschreven. De belangrijkste reden daarvoor is om in een later stadium na te gaan welke 
scholen bepaalde ambities delen (bijvoorbeeld grote scholen versus kleine scholen, 
dorpsscholen versus meer stedelijke scholen) en/of bepaalde ontwikkelingsaanpakken delen 
(bijvoorbeeld een professionele cultuur van kennisdelen en samenwerken versus een meer 
individugerichte cultuur). Op die manier kunnen scholen bij elkaar worden gebracht die 
zowel in de ambities rond leren met ict als op uiteenlopende schoolkenmerken vergelijkbaar 
zijn.  
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Figuur A - Algemene kenmerken uit het schoolplan analysemodel 

 
De onderscheiden schoolkenmerken spreken voor zich. Bij het onderdeel ict-ondersteuning is 
vooral het onderscheid tussen ict-coördinator en ict-onderwijsbegeleider relevant, waarbij de 
eerste zich vooral op ict gebied richt terwijl bij de ict-onderwijsbegeleider de verbinding 
tussen onderwijs en ict centraal staat. De professionele cultuur heeft betrekking op de wijze 
waarop binnen de school kennis en ervaring wordt uitgewisseld en is veelal verkregen uit de 
paragraaf “personeelsbeleid” van de schoolplannen. De ict-infrastructuur ten slotte, betreft 
de actuele stand van zaken in de school. In de geanalyseerde schoolplannen bleek dat deze 
gegevens vaak niet opgenomen zijn in de strategische beleidsplannen, maar in afzonderlijke 
ict-plannen van de scholen worden beschreven.  
 
B. Proces 

In dit deel wordt de manier waarop het schoolplan tot stand is gekomen en meer algemene 
kenmerken van het schoolplan beschreven.  
 
Figuur B - Proceskenmerken uit het schoolplan analysemodel 

 

A. Algemene kenmerken 
1. Schoolkenmerken:  

Denominatie, schoolgrootte, type leerlingpopulatie, mate van stedelijkheid en de wijze 
van groepsindeling. 

2. Inrichting ict ondersteuning: 
 Systeembeheer, ict-coördinator, ict-onderwijsbegeleider, contentbeheer website. 
3. Karakterisering professionele cultuur:  

Samenwerken, innoveren, teamteaching, klassenconsultatie, leren met ict, 
taakdifferentiatie, onderzoek doen. 

4. Aandachtsgroepen: 
WSNS leerlingen, achterstandsleerlingen, culturele minderheden, hoogbegaafden, 
dyslectische leerlingen. 

5. Monitoren van de onderwijsresultaten, met of zonder ict: 
LVS, CITO, al dan niet methode gebonden toetsen, portfolio. 

6. Ict-infrastructuur: 
Huidige inrichting: al dan niet draadloos netwerk, laptops of vaste PC’s, digiborden, 
OLC of computerlokaal. 

B. Proces 
1. Kenmerken schoolplan:  

Welke periode (schooljaren), laatste update (datum). 
2. Betrokken partijen:  
2a Wie: 

Team, directie, MR, bestuur, ouderraad. 
2b Op welke wijze: 

Schrijven, adviseren, instemmen) hebben bijgedragen in de totstandkoming van het 
schoolplan. 

3. Beleidscyclus: 
3a Soort analyse: 

Evaluatie van beleid, sterkte/zwakte analyse, beschrijving kansen en bedreigingen. 
3b Informatiebronnen: 

Analyse vorig schoolplan, ouders, leerlingen, team, inspectie, analyse 
omgevingsfactoren. 
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C. Inhoud 

Het domein Inhoud bestaat uit drie hoofdthema’s: onderwijsvisie, onderwijsinhoud en 
beleidsvoornemens. 
 
Figuur C - Inhouden uit het schoolplan analysemodel 

 
De visie op onderwijs van de school omvat de onderwijsmissie, de pedagogische visie en het 
onderwijskundig concept van de school. Deze worden vastgesteld door trefwoorden te 
scoren. Deze trefwoorden worden alleen in de betreffende paragrafen van het schoolplan 
meegenomen. De paragrafen hebben uiteenlopende titels, bijvoorbeeld “Onderwijsvisie”, 
“Missie van de school”, “Wie zijn wij?”, “Ons onderwijs” maar zijn altijd herkenbaar en altijd 
aan het begin van het schoolplan omschreven. Wanneer de onderscheiden thema’s / 
trefwoorden later nog aan bod komen, zijn ze niet als zodanig gescoord omdat ze dan niet 
tot de kernmissie van de school behoren. Ook wanneer de thema’s overduidelijk uit een 
ander document (niet van de school zelf) afkomstig zijn, worden ze niet gescoord. Zo 
hebben vrijwel alle door ons onderzochte scholen de kerndoelen van de inspectie letterlijk in 
hun schoolplan overgenomen, zonder een vertaling te maken naar de eigen situatie. Het 

C. Inhouden 
1. Onderwijsvisie: 
a) Missie: 

Trefwoorden als “Bieden van een veilige leeromgeving” en “Bevorderen van plezier 
en motivatie”, etc. 

b) Pedagogisch concept: 
Montessori, Jenaplan, Reggio Emilia, Dalton, meervoudige intelligentie, aansluiten op 
individuele behoeften, natuurlijk leren, bieden van structuur en veiligheid. 

c) Onderwijsconcept: 
Zelfstandig leren, samenwerkend leren, klassikaal onderwijs, niveaugroepen, project 
gestuurd en/of thematisch onderwijs, methodegebonden onderwijs, individuele 
leerlijnen, Adaptief onderwijs/onderwijs op maat, ervaringsgericht leren, 
onderzoekend leren. 

2. Onderwijsinhoud (vak/vormingsgebieden): 
a) Methode 
b) Voornemens, inclusief voorgenomen rol van ict: 
- Aanschaf methode: 

Reden: Boekhoudkundige, voldoet niet meer aan kerndoelen, voldoet niet meer aan 
onderwijsconcept/missie. 

- Zelf ontwikkelen/arrangeren materialen bij de methode. 
- Zelf ontwikkelen/arrangeren materialen i.p.v. de methode. 
- Aandacht voor specifieke leerlingen. 
- Inzet van hardware. 
- Samenwerking met derden. 
- Andere voornemens 
3. Beleidsthema’s: voornemens op het gebied van: 
a) Inhoudelijk profiel: 

Zie 1. a) Missie. 
b) Onderwijsconcept: 

Zie onder 1. c) Onderwijsconcept. 
c) Personeelsbeleid: 
 Vergroten innovatiecapaciteit, verminderen werkdruk, werving / selectie nieuwe 

medewerkers, begeleiding nieuwe medewerkers, taak en functiedifferentiatie. 
d) Thema’s professionaliseringsagenda:   
e) Interne communicatie, inclusief voorgenomen rol van ict: 
f) Externe communicatie, inclusief voorgenomen rol van ict: 
g) Aandacht voor specifieke groepen leerlingen: 
h) Verbeteren monitoring onderwijsresultaten en –kwaliteit, met of zonder ict: 
i) Ict: 
- Hardware: 

D aadloos net e k  laptops of aste PC’s  digibo den  OLC of comp te lokaal  
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thema “Multiculturele samenleving” staat in de kerndoelen en komt dus in alle schoolplannen 
voor, maar wordt lang niet in alle missies of concepten apart beschreven. In die gevallen is 
het niet gescoord. 
Het onderscheid tussen Pedagogisch concept en Onderwijsconcept bleek soms lastig te 
bepalen, omdat scholen dit onderscheid vaak niet duidelijk maken. Bij het pedagogisch 
concept ligt de nadruk op het kind (hoe leren kinderen en wat hebben zij daarbij nodig?) . 
Aan de hand hiervan kunnen vernieuwende en meer traditionele scholen worden 
onderscheiden. Het onderwijsconcept betreft de uiteindelijke inrichting en organisatie van 
het onderwijs. 
 
Het tweede thema betreft de onderwijsinhoud, vertaald naar de vak/vormingsgebieden van 
de school. Hierin gaat het enerzijds om de onderwijsmethoden en leermaterialen die scholen 
nu gebruiken en anderzijds om voornemens ten aanzien van het betreffende 
vak/vormingsgebieden voor de nabije toekomst niet alleen ten aanzien van de te gebruiken 
methode en materialen maar ook wat betreft andere aandachtsgebieden zoals aandacht voor 
specifieke leerling-groepen binnen het vakgebied, het inzetten van software of het 
samenwerken met externe partijen. Bij de beschrijving van de voornemens dient kritisch te 
worden gekeken naar wanneer iets nu als een voornemen kan worden beschouwd. Het 
SMART-gehalte van de gestelde doelen is doorgaans laag. Heel algemene voornemens 
waarbij vervolgens niet wordt aangegeven hoe, door wie of wanneer dit gerealiseerd moet 
worden, beschouwen we niet als een concreet voornemen en zijn dan ook niet opgenomen in 
de lijst met aandachtspunten.  
 
Voor de indeling in vak/vormingsgebieden is de indeling van de Inspectie van het Onderwijs 
gevolgd. Aan de vak/vormingsgebieden is het domein ict/informatiekunde toegevoegd. Naast 
de vragen over methoden en voornemens is ook gescoord op inhoud (basisvaardigheden, 
mediawijsheid en informatiekunde). Voornemens die hier worden genoteerd hebben 
betrekking op het vak ict/informatiekunde en dus niet op ict in het algemeen. Het 
aanschaffen van software om ict-basisvaardigheden aan te leren, valt in dit geval onder het 
vakgebied “ict/informatiekunde”. Het meer algemene voornemen om meer met software te 
gaan werken, is een ict voornemen en valt onder het kopje beleidsthema’s - ict. 
 
In het laatste deel ‘Beleidsthema’s’ worden overige beleidsthema’s waarbij ict of leren met 
ict een rol (kunnen) spelen besproken. 
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3. Gebruik van het instrument 

Op basis van het hierboven omschreven instrument zijn alle schoolplannen gescoord en in 
kaart gebracht. De analyse levert een overzicht op van kenmerken en / of 
beleidsvoornemens die door scholen in hun schoolplan worden benoemd. De uitkomsten van 
de schoolplananalyses zijn in tabelvorm of grafisch weergegeven en vormden de input voor 
de gesprekken met de besturen en de scholen (onderzoeksfase 2).  
 
Figuur D - Voorbeeldtabel: Huidige missie en voornemens (Inhoud) 
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