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1 Inleiding 
 
Op basis van het beeld dat de Nederlandse media schetsen over het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo), zou je bijna denken dat het in het vmbo alleen maar kommer en kwel is. 
Wat te denken van krantenkoppen als “Wangedrag maakt vmbo-er populair” (NRC Handelsblad, 
oktober 2007), “Structuur vmbo draagt mislukking al in zich” (Trouw, oktober 2007) en “Waarde van 
vmbo-diploma 0,0” (NRC Handelsblad, mei 2007). Op basis van onze jarenlange onderzoekservaring 
kunnen wij echter ook een geheel ander beeld schetsen: in het vmbo werken zeer bevlogen docenten 
die veel weten te bereiken met, soms lastige, leerlingen. Ook op de scholen die we in voorliggend 
onderzoek hebben bezocht, troffen we een beeld aan dat tegengesteld is aan dat uit de media naar 
voren lijkt te komen. We zijn de afdelingsleiders, de ict-coördinatoren, de docenten en leerlingen van 
deze scholen zeer dankbaar voor hun medewerking. 
 
Van alle 12- tot en met 16-jarigen gaat 60 procent naar één van de leerwegen van het vmbo. Er zijn 
grote verschillen tussen de leerlingen binnen het vmbo. Er zitten leerlingen die na afronding van het 
vmbo doorstromen naar het havo of hoogste niveau van het mbo (meestal afkomstig uit theoretische 
leerweg). Daarnaast zijn er ook leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg die met extra zorg en 
begeleiding naar lagere niveaus van het mbo doorstromen of direct een eenvoudige arbeidsplaats 
bereiken. In het vmbo moet dus rekening gehouden worden met grote niveauverschillen. Het is 
misschien dan ook niet verwonderlijk dat, in vergelijking met de rest van het voortgezet onderwijs, juist 
in het vmbo de grootste onderwijskundige veranderingen plaatsvinden.1 Deze veranderingen hebben 
als doel om het onderwijs voor de leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Deze urgentie is in 
het vmbo ook het grootst omdat deze sector het hoogste percentage voortijdig schoolverlaters kent 
(OCW, 2006a). Eén van de manieren om schooluitval te voorkomen is het onderwijs aantrekkelijker 
maken, zodat leerlingen graag naar school gaan. Het aantrekkelijker maken van het onderwijs werd 
als belangrijkste prioriteit genoemd voor zowel po, vo als bve tijdens de bijeenkomsten in het kader 
van het Actieplan verbonden met ICT (OCW, 2006b). Een bredere en intensievere toepassing van ict 
zou daarbij kunnen helpen. Het vmbo is dus bij uitstek de onderwijssector om na te gaan welke 
toepassingen van ict in het onderwijs tot daadwerkelijke resultaten leiden. 
 
Tegen bovenstaande achtergrond heeft Kennisnet Ict op school Oberon gevraagd een onderzoek uit 
te voeren naar het rendement van ict in het vmbo. Het onderzoek moet inzicht bieden in de 
daadwerkelijke opbrengsten van ict: wat werkt in het primaire proces? Het onderzoek moet hiertoe 
een aantal beschrijvingen van cases opleveren waarin sprake is van rendement van ict in het vmbo. 
Deze schoolportretten treft u aan in de hoofdstukken vier tot en met acht. Daaraan voorafgaand 
beschrijven we in de hoofdstukken twee en drie het theoretisch kader en de opzet van het onderzoek. 
We sluiten in hoofdstuk negen af met de conclusies van ons onderzoek. 
 

                                                      
1  Zie onder andere Busman, Klein en Oomen (2006) en Inspectie van het Onderwijs (2005). 
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2 Theoretisch kader 
 
Er is al redelijk veel onderzoek gedaan naar de mate van succesvol ict-gebruik.2 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 Ict op school 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 de beroepsgerichte en gemengde leerwegen van het vmbo. 
 
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 twee 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 onderwijs 
 
We beperken ons in voorliggend onderzoek tot ict-gebruik in dagelijkse onderwijsleersituaties. 
Daarmee vallen bijvoorbeeld ict-gebruik voor administratie door docenten en voor nascholing/ 
deskundigheidsbevordering van docenten 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, chatten en 
videoconferentie. 

 
In de Vier in Balans Monitor 2007 (Kennisnet Ict op school, 2007b) wordt een onderscheid gemaakt in 
vier gebruiksvormen van ict in het voortgezet onderwijs: 
1. tekstverwerking; 
2. oefenprogramma’s; 
3. opzoeken op internet; 

                                                      
2  Voor een overzicht zie www.ictopschool.net/onderzoek/onderzoek/Rendementict. 
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4. programma’s ter ondersteuning van zelfstandig opdrachten uitvoeren (elektronische 
leeromgevingen). 

 
De eerste drie vormen zijn, onder andere benamingen, ook opgenomen in de reeds besproken 
onderverdeling. De vierde gebruiksvorm kan beschouwd worden als een overkoepelende 
gebruikersvorm waar de overige gebruiksvormen onderdeel van uit kunnen maken. Een elektronische 
leeromgeving (elo) is een digitaal (vaak web-based) programma om het onderwijs te organiseren en 
structureren. 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 docenten 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) en uit de Vier in 
Balans Monitor 2007. Deze combinatie leidt tot zes gebruiksvormen van ict in dagelijkse 
onderwijsleersituaties: 
1. instructiemiddel; 
2. werktuig of instrument; 
3. informatiebron; 
4. communicatiemedium; 
5. simulatie; 
6. 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.3 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 docenten 
en leerlingen, de inhoud van het onderwijs en de materialen die de school inzet.4 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 daar mee voor ogen 
heeft. 

• Kennis en vaardigheden: docenten 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 docenten 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 zes 

                                                      
3  In navolging van de Vier in Balans Monitor 2007 maken wij geen onderscheid tussen Vier in Balans en Vier in 

Balans Plus. 
4  Vergelijk Ten Brummelhuis en Plomp (zj). 
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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 docenten als om 
samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en andere organisaties. Docenten 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 balans5  

 

2.3 Rendement van ict 
 
In haar publicatie Leraren: Klikt ’t hanteert de Inspectie (2006) de volgende omschrijving van een 
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”.  

                                                      
5  Vergelijk Stichting Ict op School (2004) en Kennisnet Ict op school (2007b). 
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In het onderzoek dat tot op heden is gedaan naar succesvol ict-gebruik, wordt de mate van succes 
vaak beoordeeld door externe experts of docenten. Juist gezien de situatie in het vmbo lijkt het van 
belang om ook het oordeel van de leerlingen te vragen. Vaak voelen leerlingen op dit schooltype zich 
niet aangesproken door het onderwijs. Voortijdig schoolverlaten is het meest extreme gevolg van dit 
motivatieprobleem. Ict lijkt een middel om het onderwijs, ook voor vmbo-leerlingen, aantrekkelijker te 
maken. Dit blijkt ook uit het Actieplan verbonden met ICT (OCW, 2006b) waarin het vormgeven aan 
eigentijdser en inspirerender onderwijs een hoge prioriteit heeft. Het onderwijs moet beter aansluiten 
op de belevingswereld van leerlingen, de buitenwereld en actualiteit binnenhalen en differentiëren 
naar leerstijlen en talenten. Ict lijkt een middel te zijn om deze onderwijsdoelen te realiseren. 
 
Op basis van bovenstaande gebruiken wij de volgende definitie van rendement van ict: de mate 
waarin ict-gebruik bijdraagt aan aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen en passend is voor de 
onderwijsdoelen. Met deze definitie blijven twee aspecten uit de bovengenoemde definitie van de 
Inspectie buiten beschouwing in ons onderzoek; we gaan niet in op de vragen of onderwijs met ict 
efficiënter of minder kostbaar is dan onderwijs zonder ict. 
 
Kennisnet Ict op school 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.  
 
Figuur 2 Conceptueel kader onderzoeken naar rendement van ict6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6  Vergelijk Kennisnet Ict op school (2007a en 2007b). 
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2.4 Onderzoeksmodel 
 
De centrale vraag van ons onderzoek is: wat is het rendement van ict-gebruik in het primaire proces in 
de beroepsgerichte en gemengde leerwegen van het vmbo? 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 drie geven we ons onderzoeksmodel 
schematisch weer. De onderdelen die expliciet aan bod komen in ons onderzoek geven we daarin 
gearceerd weer. 
 
Figuur 3 Onderzoeksmodel rendement van ict-gebruik in het vmbo 

 
 
Met behulp van bovenstaand model hebben we de centrale vraag van ons onderzoek uitgewerkt in 
vier 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 vmbo 
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3 Opzet van het onderzoek 
 
De kern van het empirische deel van het onderzoek bestaat uit gesprekken en observaties op vmbo-
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 elke van de vijf vmbo-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 meerdere activiteiten uitgevoerd. 
• We hebben twee groepsgesprekken gehouden met vmbo-leerlingen, één met leerlingen uit de 

onderbouw en één met leerlingen uit de bovenbouw. De informatie uit deze gesprekken heeft een 
eerste beeld opgeleverd van wat leerlingen onder aantrekkelijk en leerzaam onderwijs verstaan en 
is gebruikt voor het ontwikkelen van de instrumenten. 

• We hebben twee groepsgesprekken gevoerd met deskundigen op het terrein van ict-gebruik in het 
vmbo. Onder de experts bevonden zich een aantal ict-coördinatoren van vmbo-scholen. Verder 
bestond de groep uit vertegenwoordigers van Kennisnet Ict op School, de afdeling vmbo van de 
vereniging I&I en Fontys (voorheen expertisecentrum ict in het vmbo).7 In deze groepsgesprekken 
hebben we stil gestaan bij wat onder rendement van ict verstaan kan worden. Verder is het 
conceptobservatie-instrument besproken. Tot slot hebben we de experts gevraagd naar scholen 
waar good practices zijn aan te treffen. 

• We hebben een beperkte deskresearch uitgevoerd en hebben de instrumenten 
(gespreksleidraden en observatie-instrument) voor de uitvoeringsfase van het onderzoek 
ontwikkeld. Deze instrumenten zijn in conceptvorm voorgelegd aan de opdrachtgever. Op basis 
van de reactie hebben we kleine aanpassingen aangebracht. 

• Vanaf maart tot en met begin juni 2007 hebben we de scholen voor de uitvoeringsfase van het 
onderzoek geworven. Op basis van informatie uit de groepsgesprekken, van de opdrachtgever en 
uit andere projecten van Oberon hebben we een lijst opgesteld van ruim 20 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 in onder- en bovenbouw, in 
sectoren en in vormen van ict-gebruik. Met het oog op deze spreiding hebben we niet alle scholen 
benaderd. Vanwege tijdgebrek of praktische haalbaarheid bleek een deel van de benaderde 
scholen niet bereid om binnen de gevraagde periode deel te nemen aan het onderzoek. Een paar 
scholen viel af omdat het ict-gebruik in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo minder 
vergevorderd bleek dan wij in eerste instantie dachten. Uiteindelijk hebben zes ‘voorlopers’ hun 
medewerking toegezegd. Tijdens de uitvoeringsfase heeft één school alsnog van medewerking 
afgezien omdat het ict-project dat in ons onderzoek centraal stond, tijdelijk werd stopgezet. 
Uiteindelijk hebben vijf scholen volledig aan het onderzoek meegewerkt: 
- Het Stedelijk Lyceum te Enschede: onderbouw; 
- Maarten van Rossemcollege te Arnhem: onderbouw; 
- Goese Lyceum te Goes: onderbouw, bovenbouw Theatertechniek en bovenbouw MEVO 

(Metaal-, Elektro- en Voertuigentechniek); 

                                                      
7  In de bijlage is een overzicht opgenomen van de deelnemers aan de groepsgesprekken. 
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- Merewade College te Gorinchem: onderbouw en bovenbouw Techniek. 
- Cals College te IJsselstein: bovenbouw Administratie. 
 

3.2 Uitvoeringsfase 
 
Op elk van de vijf deelnemende scholen hebben we in de periode mei tot en met oktober 2007 een 
aantal onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 
1. voorgesprek met ict-coördinator of afdelingsleider; 
2. gesprekken met leerlingen; 
3. observaties, inclusief voor- en nabespreking. 
 
Voorgesprek ict-coördinator of afdelingsleider 
Op basis van de informatie waarmee we scholen hebben geselecteerd en uit telefonische 
kennismakingsgesprekken over deelname aan het onderzoek, was reeds bekend op welke afdeling 
binnen de scholen de observaties plaats zouden vinden. Als start van het daadwerkelijke onderzoek 
hebben we gesproken met de afdelingsleider van de betreffende afdeling of met de ict-coördinator. 
Met wie we gesproken hebben, is bepaald in overleg met de school. We hebben daarbij gevraagd 
naar een persoon die goed zicht had op het ict-gebruik binnen de afdeling en ook op schoolbrede 
zaken zoals de visie en de infrastructuur. In de gesprekken zijn de volgende onderwerpen aan bod 
gekomen: 
• het ict-gebruik in de betreffende afdeling: activiteiten en werkvormen; 
• de visie van de school op ict-gebruik; 
• kennis en vaardigheden van docenten; 
• software en hardware; 
• voorstel voor te selecteren docenten voor observaties. 
 
Gesprekken met leerlingen 
Voorafgaand of tijdens de observaties hebben we gesproken met leerlingen. In deze gesprekken 
stonden een aantal onderwerpen centraal: 
• mate waarin leerlingen ict-gebruik motiverend vinden en de redenen daarvoor; 
• mate waarin leerlingen ict-gebruik leerzaam vinden en de redenen daarvoor; 
• docenten en/of vakken die volgens de leerlingen in aanmerking komen voor de observaties óf 

controleren of de docenten/vakken waarbij we observeren inderdaad leuker en leerzamer zijn dan 
andere lessen/vakken; 

• oordeel van leerlingen over de hard- en software op school; 
• vragen van meer praktische aard, zoals bijvoorbeeld hoe weten leerlingen wat ze moeten gaan 

doen en hoe ze hun opdrachten hebben gemaakt in lessen waarin uitsluitend zelfstandig gewerkt 
wordt, waar letten leerlingen op bij het indelen van hun tijd en verschillen tussen computergebruik 
op school en thuis. 

 
Observaties, inclusief voor- en nabespreking 
Op elke school hebben we bij een aantal docenten 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 met de ict-coördinator of 
afdelingsleider. De aanvullende informatie die we gebruikt hebben, wisselde enigszins per school. Op 
een aantal scholen vonden de gesprekken met leerlingen plaats voorafgaand aan de observaties. Op 
die scholen is ook aan de leerlingen gevraagd bij welke docent we het beste konden gaan observeren. 
Op de scholen waar we de leerlingen tijdens de observaties hebben gesproken, hebben we onze 
keuze ter controle voorgelegd aan de leerlingen. Tot slot was er op een aantal scholen de 
mogelijkheid om ook docenten te vragen wie van hun collega’s zij als voorloper beschouwen. Dat was 
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met name zo bij de scholen waar een deel van de observaties voor en een deel na de zomervakantie 
van 2007 is uitgevoerd. 
 
De observaties bestonden uit meerdere onderdelen: 
• Een voorbespreking per docent: ter voorbereiding op dit gesprek heeft de docent een 

gespreksleidraad per e-mail ontvangen. De gesprekken vonden in de meeste gevallen telefonisch 
plaats en soms op de betreffende school. 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 docent wil bereiken met behulp van de inzet van ict. 

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

• Een nabespreking per les: tijdens dit gesprek hebben we samen met de docent(en) teruggeblikt 
op de geobserveerde les en de mate waarin de lesdoelen bereikt zijn. Bij lessen die door 
meerdere docenten werden verzorgd, hebben we de docenten tevens laten reflecteren op elkaars 
didactisch handelen. Hierdoor kunnen we ons eigen observatie-oordeel aanvullen met dat van 
zogenaamde peers. Andere onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij de nabespreking zijn de 
kennis en vaardigheden van docenten en de op school aanwezige software en hardware. Tot slot 
zijn we ook ingegaan op tips en suggesties voor andere scholen en docenten.  

 

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 
afdelingsleiders, ict-coördinatoren en docenten.8 In de hoofdstukken vier tot en met acht treft u de 
portretten van de vijf vmbo-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 
afdelingsleider/ict-coördinator, de schoolgids, het schoolplan (voor zover beschikbaar) 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 docenten 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. Om deze doelen te kunnen vergelijken tussen de vijf scholen hebben we 
in de gespreksleidraden voor de afdelingsleider/ict-coördinator twaalf mogelijke doelen opgenomen. 
We hebben de antwoorden van deze respondenten gecombineerd met de informatie uit andere 
bronnen, met name het schoolplan (ict-beleidsplan) en informatie van de website van de school. Op 
basis daarvan geven we voor elke school een top vijf van algemene doelen. 

                                                      
8  In verband met de herfstvakantie hebben bij het schrijven van voorliggende conceptrapportage nog niet alle scholen 

hun portret goedgekeurd. Onze verwachting is dat de reacties van de betreffende scholen hooguit tot kleine 
veranderingen kunnen leiden, die niet zullen leiden tot inhoudelijke wijzigingen in onze rapportage. 



Oberon – Rendement van ict in het vmbo 14 

 

Bij de beschrijving van de kennis en vaardigheden beperken we ons tot de docenten. 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 die we gebruiken voor het beschrijven van de bouwstenen uit Vier in Balans is afkomstig 
uit meerdere bronnen: het voorgesprek met de afdelingsleider/ict-coördinator, de voor- en 
nagesprekken met docenten, de gesprekken met leerlingen, de schoolgids, het schoolplan (voor zover 
beschikbaar) en de website van de school. 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 
Voor 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 docent(en). De beschrijving van de 
uitvoeringspraktijk is met name gebaseerd op onze observaties, de gesprekken met leerlingen tijdens 
deze observaties en aanvullende informatie uit het nagesprek met de betreffende docent(en). Met 
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-coördinatoren/afdelingsleiders, docenten 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 Het Stedelijk Lyceum 
 
Het Stedelijk Lyceum (HSL) in Enschede is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, 
atheneum, havo, vmbo, praktijkonderwijs en isk. Het onderwijs wordt verzorgd op zeven locaties en op 
het bovenschoolse orthopedagogisch en didactisch centrum Enschede. Het Stedelijk Lyceum heeft 
ruim 4.000 leerlingen en ongeveer 550 personeelsleden. De observaties zijn uitgevoerd op twee van 
de locaties van het Stedelijk Lyceum: Wooldrikspark en Zwering. Beide locaties zijn zogenaamde 
juniorcolleges waar leerlingen de eerste twee leerjaren van vmbo, havo en atheneum kunnen volgen. 
 
In het schooljaar 2002/03 heeft HSL besloten het onderwijs op al haar locaties te gaan vernieuwen. 
Eén van de redenen voor de vernieuwing is dat de school leerlingen – beter dan tot dan toe het geval 
was – gemotiveerd wilde laten leren. In het strategisch beleidsplan 2002- 2006 heeft het bestuur acht 
richtingbepalende uitgangspunten geformuleerd voor deze vernieuwing:9 
1. personeel centraal, als motor van de verandering; 
2. (t)huiswerkvrij onderwijs en verlengde schooldag; 
3. teamteaching; 
4. leergebieden; 
5. een 38-urige plaatsgebonden werkweek voor medewerkers; 
6. doorstroming (horizontaal en verticaal); 
7. het derde leerjaar wordt tweede fase; 
8. werkplekleren in de bovenbouw van het vmbo en praktijkonderwijs. 
 
In de nieuwsbrief van de school en in aparte publicaties doet de school verslag van de voortgang van 
de vernieuwing en van de bereikte resultaten.  
 

4.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Bij de onderwijsvernieuwing is een belangrijke rol weggelegd voor de eigen elektronische 
leeromgeving, die StudiewijzerPLUS heet en op Moodle is gebaseerd. Het uitgangspunt 
‘teamteaching’ speelt een belangrijke rol bij de organisatie van het onderwijs. 
 
Visie 
Het centrale element uit de visie van HSL is geïnspireerd leren door leerlingen. Dit lukt alleen als de 
leeromgeving voor leerlingen inspirerend is. Dit betekent volgens HSL dat bij het creëren van de 
leeromgeving aandacht moet zijn voor: 
• aansluiting van de inhoud van het geleerde bij de ambities van leerlingen; 
• eigen verantwoordelijkheid van leerlingen; 
• zelfwerkzaamheid van leerlingen (leren door te doen); 
• keuzevrijheid van leerlingen; 
• variatie in didactische werkvormen. 
 
In de praktijk betekent dit dat op de juniorcolleges gewerkt wordt in zogenaamde leerateliers en met 
teamteaching. Bij de vertaling van bovenstaande algemene uitgangspunten naar de dagelijkse 
onderwijspraktijk kunnen er accentverschillen optreden tussen de locaties.  
 

                                                      
9  Zie: Stedelijk Nieuw(s), nr. 3, 2004, Onderwijsvernieuwing; een nadere uitwerking van de uitgangspunten. 
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De school wil met name de volgende algemene doelen bereiken door de inzet van ict: 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• betere leerlingprestaties, met name vaardigheden; 
• grotere betrokkenheid van leerlingen bij de school; 
• leerlingen leren zelfstandig te werken; 
• terugdringen van voortijdig schoolverlaten. 
 
Kennis en vaardigheden 
De lessen worden per klas verzorgd door een vast basisteam, bestaande uit drie tot vijf docenten. Dit 
wordt teamteaching genoemd. Op de locatie Wooldrikspark wordt elke les verzorgd door twee 
docenten en één onderwijsassistent. Gezien de rol van de docenten bij deze lessen worden zij 
leerprocesbegeleiders (lpb-ers) genoemd. Op de locatie Zwering krijgen twee klassen gelijktijdig les in 
hetzelfde leeratelier. Naast de twee docenten van deze klassen is er voor beide klassen gezamenlijk 
een onderwijsassistent aanwezig.  
 
De locatie Wooldrikspark kan wat betreft teamteaching beschouwd worden als voorloper. We 
beschrijven hier kort de ervaringen van deze locatie. Het werken in een basisteam vraagt van 
docenten dat zij professioneel kunnen samenwerken en dat zij het eens zijn over de manier waarop 
met de leerlingen en de leerstof wordt omgegaan. Bij de samenstelling van de teams is er daarom 
naar gestreefd docenten die goed met elkaar kunnen samenwerken in één team onder te brengen. 
Verder is ook gestreefd naar spreiding van de vaksecties over de verschillende teams. Het lesgeven 
in basisteams brengt namelijk met zich mee dat leerlingen minder instructie krijgen van een 
vakdocent. Bovendien moeten vakdocenten de rol van leerprocesbegeleider kunnen vervullen. Er zijn 
namelijk nauwelijks centrale instructiemomenten, hetgeen betekent dat leerlingen vooral individueel 
begeleid worden. In de beginperiode was het werken in de basisteams erg onwennig voor de 
docenten. Al vrij snel bleek echter dat in de meeste teams de docenten naar elkaar toegroeiden en dat 
zij ook echt als team gingen functioneren. 
 
Niet alleen het werken in basisteams, maar ook het opnemen van de leerstof in de elo is een 
ingrijpende verandering voor docenten. Van hen wordt verwacht dat zij de relevante leerstof, 
opdrachten en toetsen toevoegen in de elo. Er is momenteel binnen de school een aantal echte 
voorlopers, maar ook een aantal achterblijvers. De voorlopers zijn met name te vinden in de 
onderbouw en op een aantal van de zeven locaties. HSL-breed wordt zwaar ingezet op de 
deskundigheid van docenten; alle docenten krijgen jaarlijks taakuren voor bijscholing op het gebied 
van ict. Er worden meerdere activiteiten ondernomen. 
• Om docenten wegwijs te maken in de elo is een extra module toegevoegd aan het digitaal 

rijbewijs.  
• In de elo staan handleidingen voor docenten, zowel voor het algemene gebruik van de elo als 

voor specifieke toepassingen. Met het oog op de zelfstudie van docenten zijn er tevens filmpjes 
beschikbaar. 

• Er zijn basis- en vervolgcursussen voor docenten over het gebruik en de 
toepassingsmogelijkheden van de elo. 

• In het schooljaar 2007/08 wordt gestart met een scholingstraject voor docenten waarbij leerlingen 
docenten handreikingen geven over bepaalde concrete ict-toepassingen, zoals bijvoorbeeld het 
toevoegen van een bijlage aan een e-mail. 

HSL-breed is er een elo-coördinator en een ict-coördinator. Verder heeft elke locatie één persoon die 
als vast aanspreekpunt fungeert voor docenten met vragen over de elo en ict, de zogenaamde locatie-
ambassadeur.  
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Educatieve software/content 
Op beide juniorcolleges is de leerstof onderverdeeld in vier kwartielen van ieder ongeveer tien weken. 
Per kwartiel is de leerstof per vak ingedeeld in planners. Deze planners staan in de elo en per kwartiel 
ontvangen de leerlingen ook een versie op papier. Leerlingen kunnen zo per vak en per week zien, 
welke stof zij moeten doen. Veel van de leerstof is opgenomen in de elo. In de planners kan echter 
ook verwezen worden naar teksten of opdrachten uit leerboeken. De leerlingen zijn vrij om te kiezen 
op welk moment zij aan een vak gaan werken en kunnen ook zelf bepalen hoe lang zij aan een 
bepaalde taak werken. De leerlingen hebben ook enige ruimte om te werken aan de planners van nog 
komende weken. Ook geven de leerlingen zelf aan wanneer ze getoetst willen worden. Een 
aandachtspunt volgens de docenten van de locatie Wooldrikspark is het bijhouden van de voortgang 
van de leerlingen. Volgens hen is het niet mogelijk om in één overzicht van alle leerlingen te zien 
welke leerlingen ‘bij zijn’ en welke niet. HSL-breed wordt daarom gewerkt aan de ontwikkeling van 
grafische overzichten. Voorwaarde daarvoor is dat alle taken worden afgetekend in de elo. Momenteel 
gebeurt dat echter meestal nog op de papieren planner van een leerling. Op de locatie Zwering wordt 
daarnaast gewerkt met whiteboards. Daarop staat een lijst van alle leerlingen met daarachter een 
kolom voor het weeknummer en een kolom per vakgebied. In deze kolommen hangt een magneet die 
de status van de weektaak weergeeft: rood betekent dat de taak nog gedaan moet worden, geel dat 
deze af is en door de leerling zelf is nagekeken, en groen dat de taak af is en door de docent is 
nagekeken. De docenten zijn tevreden over deze werkwijze en raden hem andere locaties ook aan. 
 
HSL beseft dat het vullen van de elo met geschikt lesmateriaal een omvangrijke klus is. Daarom heeft 
zij samenwerking gezocht met andere scholen. Deze samenwerking heeft inmiddels gestalte 
gekregen in De Onderwijsvernieuwingscoöperatie.nl (OVC). In deze stichting werken negen scholen 
samen aan de vernieuwing van hun onderwijs met behulp van ict. Volgens deze scholen is ict een 
essentiële voorwaarde voor het creëren van een inspirerende leeromgeving. Gezamenlijk werken de 
scholen hieraan door onder meer:10 
• in eigen beheer digitaal leermateriaal te arrangeren en het auteursrechtelijk bezit te regelen via de 

zogenaamde Creative Commons richtlijnen: de bedoeling is dat de leden van de OVC met ingang 
van het schooljaar 2009/10 voor de onderbouw beschikken over digitaal leermateriaal in eigen 
beheer dat leerboekvervangend is; 

• gedigitaliseerde didactiek te ontwikkelen en professionalisering van docenten op dit gebied te 
realiseren, zodat het digitaal leermateriaal goed tot zijn recht kan komen; 

• ervaringen uit te wisselen met betrekking tot het inrichten van inspirerende leeromgevingen, 
waarbij de ict-infrastructuur belangrijk is. 

 
Naast lesmateriaal dat door de docenten zelf of door de OVC is ontwikkeld wordt ook gebruik gemaakt 
van software behorend bij de gebruikte lesmethoden, van specifieke oefenprogramma’s, van software 
die vrij te gebruiken is via internet en van algemene computerprogramma’s zoals Word en 
PowerPoint. 
 
Ict-infrastructuur 
Op de juniorcolleges is gemiddeld ongeveer één computer per vier leerlingen. Zowel de docenten als 
de leerlingen zijn van mening dat bij intensief gebruik meer computers nodig zijn. Alle computers zijn 
van goede kwaliteit en hebben een snelle internetverbinding (glasvezel). Ook het beheer en 
onderhoud van de ict-voorzieningen zijn goed geregeld. De school heeft dit, samen met een andere 
school, in eigen beheer. Aan dit beheer ligt een duidelijke visie ten grondslag: er is een uitgesproken 
voorkeur voor open-source softwareproducten. Zo is de elo gebaseerd op Moodle en wordt voor de 
website gebruik gemaakt van Typo3. De docenten geven aan dat het beheer en het onderhoud 
essentieel zijn en dat dat op HSL goed geregeld is met behulp van het zogenaamde steunpunt elo. 

                                                      
10  Zie hiervoor: www.deonderwijsvernieuwingscooperatie.nl 
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4.2 Observaties 
 

4.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Locatie Wooldrikspark 
Aan het einde van het schooljaar 2006/07 hebben we geobserveerd bij leerlingen in een heterogene 
brugklas leerjaar 1 van de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. In 
zijn totaliteit bestaat deze klas uit ongeveer 45 leerlingen. De klas heeft een eigen leeratelier (dubbel 
klaslokaal) waarin zij vrijwel altijd les heeft. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld handvaardigheid en gym. 
In dit leeratelier heeft elke leerling een vaste plek in een groepje van vier leerlingen. De computers 
staan aan de zijkanten van het lokaal. Verder heeft elke leerling een kluisje om de eigen 
schoolboeken in op te bergen. Aangezien de onderbouw huiswerkarm is, kunnen de leerlingen deze 
spullen meestal op school laten.  
 
Tijdens de observaties werken de leerlingen ieder aan de taken uit hun eigen planner. Hierdoor zijn de 
leerlingen met verschillende vakken bezig. Ook leerlingen die wel met hetzelfde vak bezig zijn, werken 
lang niet allemaal aan dezelfde taak. Als leerlingen vragen hebben, kunnen zij die aan elkaar of aan 
de docenten stellen. De geobserveerde lessen vonden plaats op een donderdag. De docenten legden 
daarom sterk de nadruk op het afronden van alle taken van de betreffende week. 
 
Locatie Zwering 
Aan het begin van het schooljaar 2007/08 hebben we geobserveerd bij twee klassen eerstejaars 
leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Beide klassen bestaan 
ongeveer uit 20 leerlingen. Evenals op de locatie Wooldrikspark heeft elke klas, in dit geval samen 
met andere klassen, zijn eigen leeratelier. Aangezien de locatie Zwering een zeer nieuw gebouw is, is 
bij de bouw reeds rekening gehouden met de inrichting van leerateliers. Ze ogen daardoor niet alleen 
zeer modern, maar zij voldoen ook aan de eisen voor eigentijds ict-onderwijs. In een leeratelier krijgen 
twee klassen gelijktijdig les van twee afzonderlijke docenten. Daarnaast is voor beide klassen 
gezamenlijk een onderwijsassistent aanwezig. 
 
Tijdens de geobserveerde lessen stond het computergebruik op HSL centraal. Het algemene doel van 
deze lessen is leerlingen wegwijs te maken in de elo en in andere ict-toepassingen die op school 
gebruikt worden. Verder hebben de lessen tot doel om leerlingen ‘computercompetent’ te maken. 
Daarbij gaat het niet alleen om het aanleren van algemene vaardigheden zoals bijvoorbeeld het leren 
tekstverwerken, maar ook om het bijbrengen van een kritische houding ten opzichte van bijvoorbeeld 
informatie op internet. Het concrete doel van de lessen die wij geobserveerd hebben, was tweeledig: 
• eerste kennismaking met ICT Coach en aanmelden bij dit programma; 
• afmaken e-mailopdracht van de vorige les (voor zover van toepassing) of maken van een extra e-

mailopdracht voor de liefhebbers. 
Leerlingen die beide bovenstaande doelen voor het einde van de les gerealiseerd hebben of waarvoor 
geen computer beschikbaar is, werken zelfstandig aan hun eigen weektaken (grotendeels op papier). 
Daarbij zijn zij vrij in de vakkeuze. Gezien het onderwerp van ons onderzoek beperken we ons bij de 
beschrijving van de uitvoering van de lessen tot de twee ict-doelen en laten we het zelfstandig werken 
zonder ict grotendeels buiten beschouwing. 
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4.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Locatie Wooldrikspark 
Kort voor het begin van de pauze komen we aan bij het klaslokaal waar de observaties plaatsvinden. 
Wat direct opvalt is dat op het moment dat de pauze begint, een aantal leerlingen aangespoord moet 
worden ook echt pauze te gaan houden. Deze leerlingen zelf zouden liever hun taak afmaken. Na de 
pauze komen alle leerlingen het klaslokaal weer binnen. Sommigen gaan direct aan het werk, anderen 
hebben enige aansporing nodig. Er is een grote variëteit aan werkvormen te constateren, waaronder: 
• leerlingen die zelfstandig aan een opdracht uit een leerboek aan het werken zijn; 
• leerlingen die met twee- of drietallen een opdracht uit een leerboek aan het maken zijn; 
• leerlingen die zelfstandig op de computer aan het werken zijn; 
• leerlingen die met tweetallen op de computer aan het werken zijn; 
• leerlingen die een andere leerling uitleg geven over de werking van een bepaald programma op 

de computer. 
 
Ook werken de leerlingen aan taken voor verschillende vakken, zoals Engels, Wiskunde, Duits, 
Natuur en Techniek, Mens en Maatschappij, en Nederlands. Voorbeelden van taken op de computer 
zijn het oefenen van Duitse woordjes met het programma Wrts, het schrijven van een werkstuk over 
het Duitse schoolsysteem, het maken van een ‘vakantiefolder’ met daarin aandacht voor de 
topografische ligging en bezienswaardigheden in de omgeving, het leren van Engelse woordjes met 
behulp van een spelletje met een lopende band met boodschappen en het oefenen van hoofdrekenen 
met behulp van een dartsspel. De leerlingen zijn enthousiast over de variëteit in werkvormen en 
soorten opdrachten; daardoor wordt het volgens hen minder snel saai. Zij geven daarbij de voorkeur 
aan werken op de computer boven werken uit een boek. 
 
Desgevraagd blijken de leerlingen verschillende strategieën te hanteren om te bepalen aan welk vak 
ze gaan werken. Er zijn leerlingen die in het begin van de week altijd eerst de voor hen eenvoudige 
vakken doen, zodat ze al snel veel af hebben. Er zijn echter ook leerlingen die beginnen met de 
vakken die zij het moeilijkst vinden omdat ze bang zijn dat ze daar anders te weinig tijd voor hebben. 
Verder zijn er leerlingen die aangeven de saaie en leukere vakken bewust af te wisselen. 
 
Bij de geobserveerde lesuren waren twee docenten aanwezig. De onderwijsassistent was bij één van 
de lesuren niet aanwezig omdat hij op dat moment ondersteuning gaf bij een handvaardigheidles aan 
een groep bewerkelijke leerlingen. Bij het andere lesuur hield de onderwijsassistent toezicht op de 
leerlingen die een toets aan het maken waren. Dit vond plaats in een andere ruimte dan de eigenlijke 
les. Als gevolg hiervan hadden de twee docenten meer tijd voor de overige leerlingen. 
 
Eén van de docenten zit op een centrale plaats in het lokaal en is bezig taken van leerlingen te 
controleren. De andere docent loopt rond, stimuleert leerlingen om door te werken en geeft daar waar 
nodig hulp. Beide docenten zijn enthousiasmerend en stralen rust en vertrouwen uit. De leerlingen 
voelen zich duidelijk op hun gemak en er is een goede werkrelatie. Hoewel het soms rumoerig oogt, 
zijn de meeste leerlingen het grootste gedeelte van de les taakgericht bezig. Volgens één van de 
docenten moeten docenten ook een omslag maken op dit punt. Vroeger had elke leerling een vaste 
plek, moesten ze overwegend stilzitten en luisteren of opdrachten maken. Daarmee werd een situatie 
gecreëerd die docenten zekerheid gaf, terwijl het niet per definitie zo was dat de leerlingen de 
aangeboden stof ook in zich opnamen. Nu is het voor docenten vaak onrustiger en lijkt het of zij 
minder controle hebben, terwijl de leerlingen vaak actiever leren dan voorheen. Docenten moeten hier 
mee leren omgaan en zoeken manieren om het overzicht te behouden. 
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Beide docenten zorgen ervoor dat alle leerlingen aan het werk zijn. Toch moeten leerlingen soms 
wachten op hun beurt: er is niet voor elke leerling een computer en twee docenten kunnen niet alle 
leerlingen tegelijk helpen. De docenten stimuleren leerlingen dan ook om elkaar te helpen, zeker waar 
het gaat om het gebruik van bepaalde computerprogramma’s. Volgens één van de docenten heeft het 
elkaar helpen als voordeel dat leerlingen elkaar gaan waarderen om wat ze kunnen. 
 
Leerlingen die een taak af hebben, moeten een briefje met hun naam in een bakje bij de docent 
leggen. Deze roept de leerlingen één voor één bij zich om te controleren of de taak volledig en goed is 
uitgevoerd en deze af te tekenen op de planner van de leerling. In principe worden leerlingen op 
volgorde van inleveren van hun briefje geroepen door de docent. Voor trage leerlingen wordt soms 
een uitzondering gemaakt, zodat zij eerder kunnen komen. Leerlingen gaan verschillend om met het 
moeten wachten op hun beurt. Sommigen gaan alvast met een andere taak aan de slag, terwijl 
anderen liever gaan kletsen of medeleerlingen van hun werk houden. De docenten roepen deze 
leerlingen snel tot de orde en stimuleren hen aan het werk te gaan. Volgens de docenten moeten 
leerlingen ieder op hun eigen manier gestimuleerd worden: bij trage leerlingen gaat het er met name 
om dat ze aangespoord worden hun taken op tijd af te hebben, drukkere leerlingen moeten af en toe 
aangespoord worden om taakgericht bezig te zijn en snelle leerlingen moeten er soms op gewezen 
worden dat ze hun taken niet af moeten raffelen. 
 
De leerlingen hebben redelijk veel keuzevrijheid: ze mogen zelf kiezen aan welk vak ze gaan werken, 
hoe lang ze aan een taak werken en ook binnen een aantal van de opdrachten is er ruimte voor eigen 
inbreng. Verder mogen leerlingen zelf aangeven wanneer ze getoetst willen worden. De leerlingen 
waarderen deze keuzevrijheid, al geeft een aantal wel aan dat ze hebben moeten leren plannen en 
zelfstandig werken. Wel vinden de leerlingen het jammer dat er met de huidige manier van onderwijs 
eigenlijk weinig ruimte is voor echte instructie. Bij vakken waar zij moeite mee hebben, zouden zij die 
wel graag krijgen. Ook de docenten geven aan deze ruimte voor instructie te missen. Zij hebben er 
daarom voor gekozen om in het schooljaar 2007/08 meer instructiemomenten in te roosteren. 
 
De les wordt afgesloten met een korte gezamenlijke afsluiting, waarbij de docent aangeeft welke 
leerlingen hun taken voor die week al af hebben en welke nog niet.  
 
Locatie Zwering 
Beide lessen starten met een klassikale instructie. De mondelinge uitleg wordt gegeven door de 
docent, terwijl een leerling de computer bedient om de uitleg via de beamer te ondersteunen. Het 
eerste deel van de klassikale instructie bestaat uit het aangeven van het doel van de les (zie 
voorgaande paragraaf). Ter verduidelijking hiervan en als herhaling van eerdere lessen krijgen 
leerlingen te zien waar ze de weekopdrachten kunnen vinden in de elo. Vervolgens introduceert de 
docent het programma ICT Coach. Stapsgewijs krijgen leerlingen te zien hoe zij dit programma 
kunnen openen en hoe zij zich aan kunnen melden. De docent benadrukt daarbij dat het van groot 
belang is om hun naam bij de aanmelding netjes te typen omdat deze ook gebruikt wordt voor het 
certificaat dat zij kunnen behalen. Daarbij legt hij tevens een link met allerlei invulformulieren die 
leerlingen op internet tegen kunnen komen. De docent geeft aan dat leerlingen de instaptoets van ICT 
Coach nog niet hoeven te maken. Reden daarvoor is dat deze toets alleen wordt opgeslagen als hij 
volledig af is en daarvoor is in de betreffende les niet voldoende tijd. Aan het einde van de klassikale 
instructie wijst de docent de leerlingen aan die kunnen starten met het werken op een computer. De 
overige leerlingen gaan werken aan hun weekopdrachten voor andere vakken waarvoor zij geen 
computer nodig hebben. 
 
Vrijwel alle leerlingen werken graag met de computers; zij laten in woord en gebaar blijken graag als 
eerste op de computer te mogen werken. Ongeveer acht leerlingen beginnen daadwerkelijk op de 
computer. De meeste leerlingen kunnen zonder problemen inloggen op het netwerk en in de elo. Bij 
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het openen van ICT Coach heeft ongeveer de helft van de leerlingen hulp nodig. Deze krijgen ze van 
de docent of van hun medeleerlingen, in de meeste gevallen zonder wachttijd. Het daadwerkelijk 
aanmelden gaat bij veel leerlingen niet volledig foutloos. Zo typen veel leerlingen hun naam zonder 
hoofdletters. De docent vraagt hen nog eens goed te kijken of er echt geen foutjes in staan. Na enig 
denkwerk zien de meeste leerlingen zelf wat er verbeterd moet worden. Een deel van de leerlingen 
weet niet meer of zij hun e-mailopdracht al af hebben. De docent controleert dit niet zelf, maar laat de 
betreffende leerlingen zien hoe zij dat zelf kunnen controleren in de elo. Op een enkele uitzondering 
na, hadden alle leerlingen hun opdracht in de vorige les al af. Een aantal leerlingen kiest ervoor om 
toch nog even naar het e-mailprogramma te gaan, veelal niet voor de extra opdracht, maar om even 
snel een mailtje naar een klasgenoot te sturen. Leerlingen die hun e-mailopdracht af hebben en die 
foutloos zijn aangemeld bij ICT Coach gaan zelfstandig werken aan hun weektaken. Hun plaats achter 
de computer wordt ingenomen door andere enthousiaste leerlingen.  
 
Tijdens de gehele les stimuleert de docent leerlingen om zelf actief na te denken, bijvoorbeeld door 
het stellen van vragen of door een kleine hint te geven als antwoord op een vraag van een leerling. De 
controle op het aanmelden van de leerlingen vindt op twee manieren plaats. Ten eerste door rond te 
lopen en bij leerlingen op het beeldscherm te kijken. In de tweede plaats kijkt de docent op een aantal 
momenten op zijn eigen computer of de aanmeldlijst van leerlingen foutloos is. Aan de leerlingen die 
een foutje hebben gemaakt, vraagt de docent de aanmelding goed en netjes opnieuw te doen. Tijdens 
de eerste les valt het op dat een aantal leerlingen bij de aanmelding heeft gekozen voor de verkeerde 
klas. Om dit bij de tweede klas te voorkomen, geeft de docent bij de klassikale instructie expliciet aan 
welke klas uit de keuzelijst de leerlingen moeten gebruiken. Tegen het einde van de les controleert de 
docent de aanmeldlijst tevens op volledigheid. Aan het einde van beide lessen zijn alle leerlingen op 
de juiste wijze aangemeld bij ICT Coach. 
 
Leerlingen geven aan dat zij het werken op de computer verkiezen boven het maken van opdrachten 
op papier. Redenen die zij daarvoor noemen zijn: je bent actiever bezig met de leerstof, er is meer 
afwisseling, het is minder saai en je ziet het meteen als je een fout maakt. De uitleg die ze krijgen over 
computergebruik vinden de meeste leerlingen nuttig. 
 

4.3 Conclusies 
 
Rendement 
Op beide locaties zien we dat de leerlingen zeer gemotiveerd zijn voor het werken met computers en 
dat zij in staat zijn zelfstandig en betrokken te werken aan hun opdrachten. Op basis daarvan 
concluderen we dat de school er in slaagt een drietal van de gestelde doelen te realiseren: 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• grotere betrokkenheid van leerlingen bij de school; 
• leerlingen leren zelfstandig te werken. 
Het bereiken van deze doelen hangt volgens de docenten onder meer samen met de mogelijkheden 
die ict biedt op het gebied van differentiatie, verrijking van de leerstof, variatie in werkvormen en 
inspelen op de actualiteit. 
 
In het (begin van het) eerste jaar worden leerlingen wegwijs gemaakt in de elo en leren zij algemene 
computervaardigheden. Dit kan beschouwd worden als voorwaarde voor het zelfstandig werken van 
leerlingen op de computer. Het concrete lesdoel van de geobserveerde les op de locatie Zwering werd 
bereikt. De observatie aan het einde van het eerste leerjaar heeft plaats gevonden op een andere 
locatie en bij een andere groep leraren. Ondanks deze beperking zijn we van mening dat de school er 
goed in slaagt de leerlingen vertrouwd te maken met de elo. We zien een duidelijk verschil in de mate 
waarin de leerlingen zich aan het begin en het einde van het eerste leerjaar ‘thuis voelen’ in de elo. In 
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het begin van het eerste jaar hebben de leerlingen nog vragen over de elo, bijvoorbeeld waar ze 
precies hun weektaken kunnen vinden. Aan het einde van het eerste leerjaar blijken de leerlingen in 
staat om ons als externe onderzoekers een zeer heldere uitleg te geven over wat er allemaal in de elo 
staat en te laten zien hoe alles werkt. 
 
Op de locatie Wooldrikspark hadden de geobserveerde lessen geen algemeen vakinhoudelijk doel. 
De leerlingen werkten ieder aan de taken uit hun eigen planner. De doelen per vak zijn opgenomen in 
deze planner. Aan het einde van ieder kwartiel van tien weken moet elke leerling voor alle vakken alle 
taken naar behoren hebben uitgevoerd. Om leerlingen daarbij behulpzaam te zijn, zijn ook planners 
per week gemaakt. Tevens is in de planners aangegeven welke toetsen leerlingen in een kwartiel 
moeten maken. De leerlingen die wij gesproken hebben, zeggen geen moeite te hebben om alle taken 
en toetsen af te ronden binnen een kwartiel. De docenten zeggen dat een aantal leerlingen wel de 
nodige aansporing nodig heeft, maar dat uiteindelijk vrijwel alle leerlingen aan het einde van een 
kwartiel alles af hebben. Volgens de docenten is het lastig om de resultaten die de leerlingen nu 
behalen te vergelijken met de resultaten toen nog klassikaal werd lesgegeven. Dit komt doordat niet 
alleen het onderwijs is veranderd, maar ook de doelen en toetsen. Voorheen werd meer ingezet op 
cognitieve prestaties van leerlingen. Nu is er niet alleen aandacht voor cognitieve prestaties, maar 
wordt ook zwaar ingezet op vaardigheden, zowel per vak als vakoverstijgend zoals communicatieve 
en sociaal-emotionele vaardigheden en zelfstandigheid. Zowel de leerlingen als de docenten zijn van 
mening dat de leerlingen met de huidige manier van onderwijs aanzienlijk gemotiveerder zijn dan 
voorheen en dat ze veel beter in staat zijn om zelfstandig te leren. Onze observaties onderstrepen dit: 
over het algemeen zijn de leerlingen enthousiast, betrokken en zelfstandig aan het werken aan de 
taken uit hun planner. 
 
Tips voor andere scholen 
De elo-coördinator en de docenten van HSL hebben een aantal tips voor scholen die op een 
vergelijkbare manier willen gaan werken met ict: 
• zorg dat het ict-gebruik is ingebed in een duidelijke visie op onderwijs; 
• ga als school of docent niet het wiel zelf uitvinden, maar neem eerst een kijkje bij voorlopers; 
• computervaardigheden van docenten zijn essentieel; 
• docenten moeten leren om in teams te werken; 
• leerlingen moeten leren hoe zij moeten plannen en hoe zij zelfstandig moeten leren; 
• het beheer en onderhoud van de ict-voorzieningen en een goede helpdesk voor docenten zijn 

cruciaal; 
• een goede communicatie binnen de organisatie over de onderwijsvernieuwing is van groot belang: 

het gaat daarbij om de communicatie tussen de schoolleiding en de rest van het personeel, tussen 
de personeelsleden onderling en tussen het personeel en de leerlingen. 
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5 Maarten van Rossemcollege 
 
Het Maarten van Rossemcollege (MvR) is een zelfstandige openbare school voor voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs in Arnhem. Het MvR biedt vier leerwegen aan: basisberoepsgerichte, 
kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg. In de onderbouw is het onderwijs op het 
MvR sinds een paar jaar anders vormgegeven. Er is gekozen voor een combinatie van ‘traditionele’ 
expertlessen in lokalen met werken in een open leercentrum (OLC). Daarvoor heeft de school de 
eerste verdieping helemaal verbouwd: er is een grote open ruimte gecreëerd met veel werkplekken 
voor zelfstandig werken of samenwerkend leren. De school beschikt over een modern 
computernetwerk. In een deel van het OLC is een multimedialokaal met een smartboard, waar 
interactief les kan worden gegeven (de leerlingen zitten zelf ook achter een pc). Het OLC is er voor 
alle leerwegen. In het OLC werken leerlingen met een taakkaart. Deze taakkaart wordt voor iedere 
leerling per week en leerweg opgesteld door de docenten. Na iedere taak controleert de docent het 
werk en bij de nakijkbalie kunnen leerlingen met het antwoordblad zelf hun taak nakijken. De taakkaart 
is zo opgesteld dat leerlingen in principe hun werk binnen één week af kunnen krijgen. Leerlingen 
dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het maken van hun taken. In het OLC begeleiden docenten 
de leerlingen bij het maken van taken. Voor leerlingen die nog moeite hebben met het zelfstandig 
werken in het OLC is er een structuurlokaal. Daar worden ze extra begeleid in het werken met de 
taakkaarten en het OLC.  
 

5.1 Ict-gebruik volgens Vier in balans 
 
Visie  
Ict is onlosmakelijk verbonden met het OLC. Vanuit de gezamenlijke visie op onderwijs heeft het 
onderbouwteam het OLC vormgegeven. Met het OLC wil het MvR het volgende bereiken:  
• leerlingen ontdekkend laten leren; 
• leerlingen verantwoordelijkheid geven over het eigen leerproces; 
• leerlingen leren samenwerken; 
• en dat alles in een uitdagende omgeving.  
 
De belangrijkste algemene doelen die de school wil bereiken met de inzet van ict in het OLC zijn: 
• toename zelfwaardering; 
• meer zelfstandig werken; 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• betere leerlingprestaties, met name vaardigheden; 
• grotere betrokkenheid van leerlingen bij huiswerk en school. 
 
Aandachtspunten voor de toekomst zijn de inbedding van ict in de expertlessen en de doorgaande lijn 
met de bovenbouw. Succesfactoren voor de geslaagde implementatie van het OLC zijn volgens de ict- 
en onderwijscoördinator: 
• Een zeer gemotiveerd team. Het team wilde zelf een nieuwe onderwijsvorm. Vanuit deze 

gezamenlijke visie is het OLC opgezet (bottom-up).  
• Enthousiaste mensen die bereid zijn om extra tijd te steken in ontwikkeling en vernieuwing. 
• Een directie en schoolbestuur die dit ondersteunen en die meewerken. 
 
Kennis en vaardigheden 
Het werken in een OLC vraagt nieuwe competenties van docenten. Ze worden daarin geschoold 
(waar nodig in ict-vaardigheden). Daarvoor worden studiemiddagen georganiseerd. Naast ict-
competenties vraagt deze manier van werken ook competenties als leiding kunnen geven in een 
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minder gestructureerde leeromgeving en omgaan met onzekerheden (zoals geen antwoord weten op 
ict-vragen of vragen over een ander vak). Van docenten wordt verwacht dat ze hun lesstof voor de 
komende week digitaal doorgeven, zodat er een taakkaart kan worden gemaakt voor de leerlingen. 
Recent heeft het team een zogenaamd linkenboek gemaakt: alle docenten hebben een top-8 goede 
links voor hun vakgebied omschreven. Dit is gebundeld in het linkenboek, zodat collega’s en nieuwe 
docenten snel inzicht hebben in de websites die ondersteuning bieden voor de vakdidactiek.  
 
De leerlingen worden ook actief betrokken. Enkele leerlingen assisteren bij het ontwikkelen van 
toepassingen, zoals bij het mp3-project voor dyslectische of taalzwakke leerlingen. Met een mp3- 
speler kunnen leerlingen tegelijkertijd naar teksten luisteren en lezen. Dit mp3-project is door de ict- 
en onderwijscoördinatoren van het MvR ontwikkeld, samen met het bedrijf Linguatec.11 Een kwetsbaar 
punt van de ontwikkelprojecten is de implementatie hiervan, zonder dat er echt middelen beschikbaar 
zijn. Met het onlangs goedgekeurde projectplan INNOweb vmbo (Kennisnet) komt hier verandering in. 
 
Educatieve software/content 
De school heeft gekozen voor ict-rijke methodes: methodes waar digitaal verwerkings-, oefen- en 
toetsmateriaal voor is op cd-rom of via internet. Dit is een bewuste keuze: het zelf ontwikkelen van 
materialen zou de school veel te veel tijd en mankracht kosten. En de meeste moderne 
onderwijsmethodes hebben al vrij veel ict-toepassingen die voldoen. Kinderen kunnen ook vanuit huis 
aan hun (digitale) taken werken. 
 
Daarnaast wordt informatiekunde als vak aangeboden. De leerlingen leren allerlei ict-toepassingen en 
basisvaardigheden (Word, PowerPoint, Paint, Excel, etc.). Dit wordt interactief in het multimedialokaal 
gedaan (zie observatie). Er wordt altijd toegewerkt naar concrete producten, waarvoor een ict-
toepassing moet worden ingezet (bijvoorbeeld maken button, maken kalender, maken 
kruiswoordpuzzel, etc). De docent informatiekunde ontwikkelt hiervoor zelf materiaal. Dat vraagt veel 
(eigen) tijdsinvestering. Inmiddels zijn er al veel opdrachten ontwikkeld. De opdrachten zijn in principe 
voor alle leerwegen geschikt, soms wordt er wat gedifferentieerd, bijvoorbeeld in mate van instructie of 
beschikbare tijd. 
 
Tot slot zijn er ict-opdrachten als onderdeel van de vakken, meestal in projectvorm. De leerlingen 
werken ook in het OLC aan deze opdrachten als ze ver genoeg met hun taken zijn. 
 
Ict-infrastructuur 
Een belangrijke voorwaarde voor het werken met ict in de onderbouw is de ruimte: er is gekozen voor 
een open werkruimte met daarin opgenomen een multimedialokaal. Daarvoor heeft een interne 
verbouwing plaatsgevonden: klaslokalen zijn doorgebroken zodat een grote ruimte ontstaat. De ruimte 
ziet er verzorgd en functioneel uit. Over een paar jaar krijgt het MvR een nieuw gebouw en dan zal er 
een geheel nieuw ontworpen OLC zijn. Dan zal alle bekabeling verdwenen zijn (draadloos netwerk), is 
er nog meer overzicht, zijn er stilteplekken, etcetera. 
 
Er zijn voldoende computers in het OLC, alle van goede kwaliteit. Er zijn ongeveer twee computers op 
drie leerlingen beschikbaar. Alle computers beschikken over een internetverbinding, zijn aangesloten 
op het interne netwerk en maken gebruik van een webspace. Het beheer en onderhoud zijn in orde, 
maar zijn volgens betrokkenen nog wel voor verbetering vatbaar. Kleine problemen worden door 
leerlingen met ict-interesse opgelost. Leerlingen zijn daardoor medeverantwoordelijk voor het OLC. 
De school zou echter graag een vaste ict-ondersteuner op de werkvloer hebben, bijvoorbeeld een 
onderwijsassistent.  

                                                      
11  Zie voor meer informatie www.luisteriklees.nl 
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De school werkt met een zelf ontwikkelde webspace. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de 
Universiteit van Twente en Konict. Hij is geheel op maat voor de school (eigen modules, gerichte 
eigen ontwikkelde tools, e-coach, taakkaarten).  
 
Op dit moment is de school zich aan het oriënteren om ict ook in te gaan zetten in de expertlessen. Zo 
wil de vakdocent Engels graag een digitaal schoolbord, zodat hij ook bij de instructielessen gebruik 
kan maken van ict (bijvoorbeeld korte Engelstalige filmpjes van internet) om de spreek- en 
luistervaardigheid te vergroten. Gebruik van ict tijdens de traditionele lessen is nu nog niet mogelijk. 
Wel komen binnenkort voor alle leerlingen mp3-spelers beschikbaar waarmee ze teksten kunnen 
lezen en luisteren. 
 

5.2 Observaties 
 

5.2.1 Beoogd ict-gebruik 
We hebben een les informatiekunde geobserveerd bij 14 eerstejaars lwoo-leerlingen in het 
multimedialokaal in het OLC. Daarnaast hebben we een aantal eerste- en tweedejaars leerlingen 
gesproken in het OLC. Het multimedialokaal is een afgescheiden open ruimte waarin 16 computers 
staan opgesteld in twee rijen tegenover elkaar. Voor het vak informatiekunde gaan ze aan een 
opdracht werken. Deze opdracht staat in korte stappen duidelijk uitgelegd op papier. Aan de hand van 
dit stappenplan gaan ze met Word een eigen button ontwerpen. Over deze opdracht mogen ze twee 
lessen doen. De concrete lesdoelen die de docent wil bereiken zijn:  
• leerlingen de basismogelijkheden van Word leren: verwerven kennis en vaardigheden, oefening 

en verwerking; 
• de opdracht eindigt in een concreet product (is tevens toets of basisvaardigheden aanwezig zijn); 
• motivatie en betrokkenheid door middel van werken aan een concreet product; 
• zelfsturend leren door middel van een duidelijk gestructureerde opdracht (in stappen). 
 

5.2.2 Uitvoering in de praktijk 
Bij binnenkomst in het multimedialokaal groeten de leerlingen de docenten en gaan ze achter een 
computer zitten. De jongens en meisjes gaan apart van elkaar zitten. De les start met een korte uitleg 
van Word op het smartboard dat voor in de ruimte hangt (haaks op de rijen met computers). De 
docent haalt reeds aanwezige kennis op en refereert aan eerdere lessen (“dat hebben jullie al eens 
gedaan bij het maken van een kruiswoordpuzzel”). De docent legt de opdracht goed uit. Deze 
klassikale instructie wordt bewust kort gehouden. In het nagesprek geeft de docent aan dat deze 
frontale uitleg eigenlijk weinig zin heeft:: “ze moeten het gewoon zelf doen en ervaren aan de hand 
van de opdracht”. De opdracht is helemaal uitgeschreven en bedacht door de docent. Zo heeft hij al 
vele opdrachten gemaakt en is er inmiddels een hele voorraad.  
 
Na de korte klassikale uitleg van de docent over het doel van de les gaan de leerlingen aan de slag. 
Tijdens de klassikale instructie over Word leek het een beetje langs ze heen te gaan, maar zodra ze 
zelf aan de slag gaan achter de computer zijn ze taakgericht bezig. De leerlingen zijn gewend aan het 
werken met dergelijke opdrachten: ze lezen de instructie bij stap 1 en beginnen. Iedereen werkt in zijn 
eigen tempo. Sommigen hebben moeite met de opdracht, anderen werken vrij zelfstandig verder. 
Sommige kinderen kruisen iedere stap af als ze die hebben gedaan, het stappenplan geeft ze duidelijk 
houvast. Het is de leerlingen duidelijk wat ze moeten doen. Daar waar nodig geeft de docent 
tussentijds instructie. Verder geeft de docent tussen door veel positieve en constructieve feedback 
over de voortgang en het resultaat. De docent loopt rond en stimuleert de leerlingen om zelfstandig 
aan de slag te gaan en geeft hulp daar waar nodig. De docent is enthousiasmerend en straalt rust en 
vertrouwen uit. De leerlingen voelen zich duidelijk op hun gemak en er is een goede werkrelatie. 
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De docent zorgt ervoor dat alle leerlingen aan het werk zijn. Toch moeten er geregeld leerlingen 
wachten op uitleg, omdat de docent maar één leerling tegelijk kan helpen. Hij stimuleert ze daarom 
het ook aan de anderen te vragen. De docent let er echter goed op dat het bij uitleggen blijft en dat ze 
niet de opdracht voor de ander gaan maken. Ze moeten het zelf doen: alleen dan doen ze de kennis 
en vaardigheden op. Van iets nadoen van een ander leren ze niets, volgens de docent.  
 
De les vindt plaats in een gedeeltelijk open ruimte. Er is wat achtergrondgeluid van de leerlingen in het 
OLC. Sommige leerlingen worden hierdoor afgeleid. Soms wordt er gezwaaid. Over het algemeen 
heerst er toch een goed werkklimaat. De docent corrigeert de leerlingen wanneer ze teveel met 
andere dingen bezig zijn. De drukkere en aanwezige leerlingen vragen continu de aandacht van de 
docent. Daardoor is er weinig aandacht voor de stillere leerlingen. De docent geeft zelf aan dat hij er 
heel attent op moet zijn om zijn aandacht over alle leerlingen te verdelen, vooral bij deze lwoo-groep. 
 
De leerlingen geven aan het leuk te vinden om op deze manier te werken, het blad met de 
stapsgewijze uitleg vinden ze handig. De opdracht neemt twee lessen in beslag, maar ze kunnen er 
ook aan werken in het OLC tijdens taakuren of vanuit huis (leerlingen kunnen vanuit huis inloggen). 
De leerlingen werken allemaal op een aparte computer en hoeven dus geen pc te delen tijdens de 
opdracht. Dit vergroot de effectiviteit van de opdracht. 
 
Aan het eind van de les bekijkt de docent de vorderingen van de leerlingen en bespreekt kort met een 
aantal hoe het ging en wanneer de opdracht af moet zijn. De leerlingen slaan de resultaten op hun 
eigen webspace op en gaan hier later mee verder (thuis of in het OLC). Het einde van de les is wat 
onrustig, er is geen klassikale afronding. De bel gaat en iedereen sluit de pc af, pakt zijn tas, groet de 
docent en loopt weer naar de volgende les. De docent vraagt nog even aan de stille leerlingen hoe het 
is gegaan. Ondertussen komt de volgende groep leerlingen het multimedialokaal binnen. 
 

5.3 Conclusies 
 
Rendement 
In de geobserveerde les zijn de vooraf gestelde doelen behaald. Leerlingen hebben gewerkt aan een 
concreet product en hebben daarbij kennis en vaardigheden van Word opgedaan. Daarbij waren ze 
zelfsturend en probleemoplossend bezig, met een goede betrokkenheid en motivatie. Er werd 
overlegd en samengewerkt. Dit alles in een goed pedagogisch werkklimaat. 
 
De belangrijkste doelen van het OLC zijn het zelfsturend leren, vergroten motivatie en betrokkenheid 
bij eigen leerproces, samenwerking tussen leerlingen en zelfontdekkend leren. Deze doelen hebben 
we heel duidelijk teruggezien tijdens de observaties. Leerlingen zijn taakgericht bezig. De 
weektaakkaarten geven een goede structuur, leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Deze 
weektaakkaarten bieden ook houvast aan de docenten die in het OLC werken. Leerlingen geven zelf 
aan het OLC heel prettig te vinden, vooral doordat ze zelf kunnen bepalen welk vak ze doen en 
wanneer (zelfsturend leren). Kenmerkend zijn uitspraken als: “zonder OLC zou ik verloren zijn!” en 
“door het OLC kan ik me af en toe even terugtrekken en voor mezelf werken. Dat is goed voor mij, dan 
word ik rustiger”. Ook het werken met ict in het OLC vinden de leerlingen prettig: “het maakt de lessen 
leuker”. Vooral de digitale begeleidingsgesprekken met docenten worden gewaardeerd: het is “net 
msn-en” en “leuk, want je krijgt ook altijd snel antwoord”. Leerlingen geven ook aan dat ze de mix van 
werken in het OLC met de meer ‘traditionelere lessen’ wel prettig vinden. Volgens hen is er een goede 
variatie in actief en meer passief bezig zijn. Een aantal leerlingen vindt dat ze zich door deze 
afwisseling beter kunnen concentreren. Wat leerlingen ook waarderen is dat ze thuis ook kunnen 
inloggen op hun webspace en aan hun taken kunnen werken. 
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Uit de gesprekken met leerlingen en de observaties constateren we een duidelijke wisselwerking 
tussen een goed pedagogisch klimaat en de waardering voor het OLC. Leerlingen geven aan dat ze 
zich serieus genomen voelen en vinden dat de docenten veel aandacht en respect voor ze hebben. 
Dat is ongetwijfeld van invloed zijn op de goede werksfeer die er hangt in het OLC. De leerlingen 
geven aan het leuk te vinden om op deze manier te werken. De verantwoordelijkheid voor het 
leerproces ligt voor een groot deel bij de leerlingen, van hen wordt verwacht dat ze er zelf voor zorgen 
dat ze de opdracht binnen de beschikbare tijd af krijgen. De docent kan via het schoolnetwerk zien 
hoe ver de leerlingen zijn gevorderd met de opdracht. Hij kan eventueel online aanwijzingen of 
instructies geven. 
  
Het rendement ligt volgens de docenten vooral in het meer leertaakgericht bezig zijn van de leerlingen 
en de toegenomen werkhouding. Positief is dat leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken en met 
ict eventueel extra kunnen oefenen (meer differentiatie). Tot slot geven docenten aan dat hun eigen 
werk door het OLC er leuker en uitdagender door is geworden. Zo ziet de docent Engels door ict-
toepassingen allerlei ontwikkelmogelijkheden op zijn vakgebied.  
 
Tips voor andere scholen 
De docenten, onderwijscoördinator en ict-coördinator geven de volgende tips aan scholen die ook met 
ict in een open leercentrum willen werken: 
• Zorg dat ict-gebruik ondersteunend is aan de visie van het team op onderwijs. Wanneer de visie 

op ict-gebruik is ingebed in onderwijskundige en pedagogische visie is het rendement van ict het 
grootst. 

• Maak gebruik van bestaande software en websites bij methodes. Er is al heel veel en het scheelt 
enorm veel ontwikkelwerk voor docenten. Wanneer er nieuwe methodes moeten worden 
aangeschaft, kies dan bij voorkeur methodes met een rijke ict-ondersteuning. 

• Zoek samenwerking met opleidingen en bedrijven. Door samenwerking en sponsoring is veel 
meer mogelijk dan als school alleen. Zo heeft het MvR allerlei innovaties kunnen uitvoeren dankzij 
samenwerking met de Universiteit van Twente, Konict en Linguatec. 

• Werk ook samen met lerarenopleidingen en geef aan over welke competenties leraren in opleiding 
voor jouw school moeten beschikken (de academische school). 

• Goede techniek en ict-infrastructuur zijn onontbeerlijk, evenals voldoende pc’s voor leerlingen en 
een snelle internetverbinding. Ook ict-beheer vraagt blijvend aandacht. Zorg voor goede 
afspraken met het ondersteunende ict-bedrijf. Zorg dat hun ondersteuning zoveel mogelijk op 
maat is en altijd snel voorhanden. Maak hier duidelijke afspraken over. 

• Ict moet blijvend aandacht hebben van schoolbestuur en directie. Er moet structureel geld worden 
geïnvesteerd in apparatuur, infrastructuur, onderhoud en beheer. Daarnaast moet er formatie zijn 
voor inhoudelijke ict- en OLC-ondersteuning en -coördinatie op de werkvloer. 

• Streef bij de inrichting van een OLC naar overzichtelijke en kleine werkplekgroepen, in verband 
met werkklimaat, orde en beheersbaarheid. Neem ook passende maatregelen voor een goede 
akoestiek in verband met geluidsoverlast en concentratieproblemen. 

• Betrek leerlingen bij de inrichting en de dagelijkse gang van zaken in het OLC. Daardoor voelen 
ze zich meer verantwoordelijk voor ‘hun’ leeromgeving, wat het werkklimaat ten goede komt. 
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6 Het Goese Lyceum, locatie Bergweg 
 
Het Goese Lyceum maakt samen met Pieter Zeeman in Zierikzee deel uit van de Pontes 
scholengroep. Het Goese Lyceum heeft twee locaties in Goes. De locatie aan de Bergweg biedt 
opleidingen aan voor vmbo in de sectoren Economie, Techniek en Zorg & Welzijn (inclusief lwoo). 
Sinds 2004 is er ook een vmbo Theaterschool aan Het Goese Lyceum verbonden. De locatie aan de 
Van Dusseldorpstraat biedt vwo (inclusief een gymnasiumafdeling en tweetalig vwo), havo en vmbo-
theoretische leerweg en gemengde leerweg. De observaties zijn uitgevoerd op de locatie Bergweg. 
Deze locatie telt ongeveer 665 leerlingen en ruim 90 personeelsleden.  
 

6.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Ongeveer zes jaar geleden heeft Het Goese Lyceum, locatie Bergweg (kortweg GLLB) met de 
aanstelling van de vorige directeur een nieuwe richting ingeslagen wat betreft de organisatie van het 
onderwijs, met name in de onderbouw. Daarbij wordt uitgegaan van ‘natuurlijk leren’, waarbij de 
nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en het zelf aansturen van het leerproces. 
Het onderwijs is in principe ook ‘huiswerkarm’, de leerlingen doen zoveel mogelijk op school.  
In de onderbouw kunnen leerlingen kiezen tussen twee richtingen: @(s)cool en PRO-lijn. Bij @(s)cool 
staat leren vanuit de praktijk centraal; de leerlingen leren niet uit boeken, maar aan de hand van een 
praktijkprobleem, waarover ze zelf informatie moeten verzamelen. PRO-lijn is een combinatie van 
modern en traditioneel onderwijs. Vorig schooljaar volgde ongeveer 60 procent van de leerlingen de 
PRO-lijn en 40 procent @(s)cool. Voor leerlingen die de Theaterschool doen is de richting @(s)cool 
verplicht. Voordat @(s)cool en PRO-lijn werden ingevoerd, werd gewerkt met de (enigszins 
vergelijkbare) zogenaamde p-band en z-band. In de p-band werkten leerlingen vooral aan projecten 
(prestaties). De z-band had een meer traditionele inslag en ging uit van schriftelijke lesmethodes. 
 
Hoe ziet het onderwijs er bij @(s)cool en PRO-lijn uit? Bij @(s)cool is de groep van 50 leerlingen 
verdeeld in drie stamgroepen met elk een eigen leermeester. Die begeleidt en coacht de leerlingen in 
hun ontwikkeling als persoon gedurende de twee jaar in de onderbouw. Deze leermeester is daarom 
zoveel mogelijk aanwezig in de WAP-ruimte, waar gewerkt wordt met een team van drie docenten en 
een onderwijsassistent. De samenstelling van dit team wisselt, de lesdag wordt zoveel mogelijk 
samen met de leermeester begonnen en afgesloten. De leerlingen krijgen bij het uitvoeren van de 
opdrachten begeleiding van een werkmeester (vakdocent, expert). Samen met de werkmeester stellen 
leerlingen hun eigen leerplan op in de vorm van een logboek. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk 
voor hun leerproces en werken aan de hand van praktijkopdrachten (prestaties), die meestal in 
groepjes worden uitgevoerd (zie kader voor een voorbeeld van een prestatie). Voor vakspecifieke 
activiteiten kunnen de leerlingen op vaste tijden inschrijven voor workshops in praktijklokalen 
(techniek, creatief, verzorging, muziek). De leerlingen krijgen ook vaak te maken met opdrachtgevers, 
met wie zij contact moeten houden (ook via e-mail). De projecten worden meestal afgesloten met een 
verslag of een presentatie (PowerPoint).  
Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt tussen de docenten en men gaat zoveel mogelijk uit van een 
werkdag van 8.00-17.00 uur. Vanwege hun brede inzetbaarheid heeft de school bij @(s)cool een 
voorkeur voor pabo-geschoolde leerkrachten.  
 
In de PRO-lijn heeft ook elke leerling een mentor (leermeester), die de vorderingen in de 
onderbouwperiode volgt en begeleidt. De PRO-lijn kent een kernteam van docenten, die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de leerlingen. Leerlingen werken aan projecten en ze 
krijgen ondersteuningslessen. In de projecten werken de leerlingen samen met andere leerlingen aan 
vakoverstijgende opdrachten, waarbij de nadruk ligt op vaardigheden en competenties. De projecten 
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worden altijd afgesloten met een presentatie (PowerPoint). In de ondersteuningslessen werken 
leerlingen zelfstandig aan de vakken en leergebieden. Het lesmateriaal bestaat uit nieuwe 
lesmethodes en activerende leervormen, waarbij de computer een belangrijke rol speelt. De 
ondersteuningslessen vinden plaats in een AVOom, een grote ruimte waar meerdere klassen en 
docenten tegelijkertijd aanwezig zijn. Met studiewijzers, waarin per week vermeld staat wat de leerling 
moet doen, werken de leerlingen aan hun lesprogramma. 
 
Natuurlijk leren via @(s)cool 
 
Het Dierenhotel 
Een van de prestaties voor @(s)cool-leerlingen in 2 vmbo is het Dierenhotel. Een kinderboerderij in de 
buurt van de school heeft een dierenhotel voor insecten, vogels en egels. Het dierenhotel is verouderd 
en aan vervanging toe. De leerlingen wordt gevraagd een nieuw dierenhotel te maken, waarbij ze er 
speciaal op moeten letten dat het hotel tegen het weer en vandalisme is bestand. Op een A4-tje 
krijgen de leerlingen korte schriftelijke uitleg over de prestatie. Bij de uitleg staat ook vermeld wat de 
leerlingen weten en kunnen na deze prestatie: 
- Ik kan een ruimtelijk figuur tekenen. 
- Ik kan een ruimtelijk figuur in elkaar zetten. 
- Ik weet voor welke dieren het hotel bestemd is en wat dat voor eisen aan het hotel stelt. 
- Ik weet hoe ik het hotel tegen vandalisme en het weer moet beschermen. 
In de beschrijving staat ook vermeld om welke leerlijnen het gaat (in dit geval techniek, figuren, 
organismen en milieu), welke workshops de leerlingen daarvoor kunnen volgen (techniek, figuren, 
dieren) en wie de werkmeesters zijn.  
 
De leerlingen houden voor elke prestatie een (schriftelijk) logboek waarin ze de volgende zaken 
vermelden: 
- de leden van het prestatiegroepje; 
- een eigen omschrijving van de opdracht; 
- wat er nodig is om de opdracht te begrijpen; 
- een stappenplan; 
- een tijdsplanning (in overleg met de werkmeester); 
- hoe, aan wie en wanneer ze de uitkomsten gaan presenteren. 
Tot slot bespreken de leerlingen met de werkmeester wat ze tijdens de prestatieperiode hebben 
geleerd en maken ze aan de hand daarvan een leerverslag.  
 
In de bovenbouw kiezen de leerlingen voor een van de sectoren. Op dit moment lopen de richtingen 
@(s)cool en PRO-lijn nog niet door in de bovenbouw, maar daar wordt wel gewerkt met 
projectgestuurd onderwijs en studiewijzers.  
 
Visie 
In de visie van de school is het gebruik van ict onlosmakelijk verbonden is met het onderwijsconcept 
van natuurlijk leren. Ict is in de visie van de school – die overigens niet expliciet is verwoord in een ict-
beleidsplan – een onderwijshulpmiddel, maar niet hét onderwijshulpmiddel. De school wil 
toekomstgericht en vernieuwingsgezind zijn, met een luisterend oor voor de leerlingen. De school 
heeft vooral de volgende algemene doelen voor ogen met de inzet van ict: 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• betere leerlingprestaties, met name computervaardigheden; 
• toename van de zelfwaardering van leerlingen; 
• leerlingen leren zelfstandig te werken; 
• grotere betrokkenheid van leerlingen bij de school. 
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Kennis en vaardigheden 
De onderwijsinhoudelijke veranderingen op school hebben ook een andere, meer coachende rol voor 
de docenten met zich meegebracht, waarbij veel eigen inzet van de docenten wordt verwacht. Bij 
@(s)cool en PRO-lijn, maar ook in de bovenbouw, wordt veel gebruik gemaakt van ict. De integratie 
van ict in het onderwijs houdt in dat docenten over minstens evenveel kennis dienen te beschikken als 
de leerlingen. Volgens de ict-coördinator beschikt ongeveer 70 procent van de docenten op het GLLB 
over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van ict. Opvallend is dat oudere docenten op 
school meer interesse en tijd hebben voor onderwijs met ict dan jongere docenten. Ze steken er in 
vergelijking met de jongere leerkrachten meer tijd in, ook na schooltijd. Extra cursussen voor docenten 
zijn wel gewenst, maar het behalen van het digitale rijbewijs is bijvoorbeeld niet langer verplicht voor 
docenten. Wel zijn ict-competenties meegenomen in het personeelsbeleid van de school. De school 
start binnenkort met een online helpdesk voor docenten. Met de online helpdesk kan een 
inventarisatie gemaakt worden van de meest voorkomende vragen van docenten. Indien nodig wordt 
er een cursus georganiseerd voor docenten.  
 
Over de invloed van het gebruik van ict op de werkdruk zijn de meningen verdeeld. Er zijn verschillen 
per docent en per vakgebied. Voor de ene docent gaat er meer tijd zitten in de lesvoorbereiding; voor 
de ander meer in de evaluatie van leerlingen en het op peil houden van de kennis. Ons viel op dat als 
de lesvoorbereiding goed is, de leerlingen behoorlijk zelfstandig aan de slag kunnen met hun 
opdrachten. Tijdens de les zijn vaak meerdere docenten tegelijk aanwezig, al dan niet bijgestaan door 
(technisch) onderwijsassistenten. Mede doordat de leerlingen zeer gemotiveerd zijn, lijkt het voor de 
docenten makkelijker om les te geven en daarmee de werkdruk te verminderen. Een MEVO-docent 
merkte in dit verband op: “Vroeger stortte ik mijn kennis over de hoofden van de leerlingen uit. Je 
mocht dan blij zijn als tien procent er iets van snapte. Door de leerlingen zelf de kennis te laten 
ontdekken met behulp van ict bereik je 30 tot 40 procent van de leerlingen”.  
 
Educatieve software/content 
Leerlingen in de @(s)cool-afdeling houden hun prestaties bij in een digitaal portfolio en een tastbaar 
portfolio en werken met een ‘leerling-volg-jezelf-systeem (Follow me). Een docent van de school heeft 
zelf een elo ontwikkeld. Voordelen hiervan zijn dat het goedkoper is en dat het volledig op maat kan 
worden gemaakt. De elo wordt nog weinig gebruikt, maar de verwachting is dat hier in de toekomst 
meer gebruik van gemaakt gaat worden. Onlangs is gestart met een digitaal portfolio, dat vanaf de 
brugklas zal worden ingevoerd. Over vier jaar zal het in alle leerjaren zijn ingevoerd. Over het digitale 
portfolio heeft afstemming plaatsgevonden met het ROC Zeeland. 
 
De meest gebruikte algemene toepassingen zijn Word, PowerPoint en Excel. De directie draagt ict 
een warm hart toe en heeft bijvoorbeeld de aanschaf van speciale software voor Theater en Techniek 
mogelijk gemaakt. Voor een aantal praktijkvakken, zoals bijvoorbeeld metalektro, zijn de licenties 
echter erg duur en niet betaalbaar voor de school. Er wordt verder op school met een verscheidenheid 
aan softwareprogramma’s gewerkt, zoals Muiswerk (Nederlands), Autocad en Solid Edge (MEVO, 
Transport en Logistiek), Auto3D (MEVO), Pat (Handel en Administratie), Adobe en Pinnacle (Theater 
en Techniek). Alle opleidingen maken gebruik van Wintoets. In de sector Zorg & Welzijn wordt 
gewerkt met de PIT-methode. Verder merkt de afdeling MEVO op dat het jammer is dat de 
verschillende programma’s ook allemaal een eigen systematiek hebben. Zo moeten leerlinggegevens 
vaak verschillende malen opnieuw worden ingevoerd in de verschillende softwareprogramma’s. Het 
zou handiger zijn als dit in één keer vanuit de leerlingadministratie zou kunnen worden ingevoerd.  
 
De algemene conclusie ten aanzien van de beschikbare educatieve software en content is dat deze 
de integratie van ict in het onderwijs niet in de weg hoeft te staan. 
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Ict-infrastructuur 
In 2004 is de school ingrijpend verbouwd. Daarbij is ook de aanleg van ict-voorzieningen 
meegenomen. De school heeft (mede vanwege ruimtegebrek) ervoor gekozen om geen apart 
computerlokaal te creëren, maar in ieder lokaal van de school, indien mogelijk, minimaal vijf pc’s te 
plaatsen. Alle computers op school zijn via glasvezel aangesloten op het Zeeuws Initiatief Educatief 
Netwerk (ZIEN), met een snelheid van 100 MB. Er is voor elke twee à drie leerlingen één computer 
beschikbaar. Alle computers worden om de vier jaar vervangen. Zowel de leerlingen als de docenten 
zijn tevreden over het aantal computers, al geven enkele leerlingen uit de onderbouw aan dat er in 
kleine lokalen geen computers zijn, of dat sommige computers verouderd of te traag zijn. De ict-
ondersteuning bestaat uit meerdere personen. Storingen worden dezelfde dag opgelost. Alle docenten 
die we gesproken hebben zijn zeer tevreden over de geboden ondersteuning. Eén docent verwoordt 
dit als volgt: “de wensen die ik op het gebied van ict heb, kan de ict-coördinator goed vertalen. Ik vind 
dat heel prettig.” 
 

6.2 Observaties 
 
Door het onderwijsconcept van natuurlijk leren dat op het GLLB is ingevoerd, vindt er slechts in 
beperkte mate klassikaal les plaats. Ict is een vanzelfsprekendheid bij het uitvoeren van opdrachten 
en projecten en niet meer weg te denken uit het onderwijs. Leerlingen maken individueel of in 
groepjes gebruik van ict. De school werkt met periodes. In het begin van een periode krijgen de 
leerlingen instructie of uitleg over de prestaties of projecten waaruit ze kunnen kiezen of gaan werken 
en vervolgens gaan de leerlingen daar individueel of in groepjes en in hun eigen tempo mee aan de 
slag. De docent begeleidt het proces en geeft indien nodig verdere uitleg of aanwijzingen. We 
beschrijven het gebruik van ict in een drietal lessen (natuurlijke leeromgeving, MEVO en 
Theatertechniek) op hoofdlijnen.  
 

6.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Natuurlijke leeromgeving 
Kort voor de herfstvakantie van schooljaar 2007/08 hebben we gesproken met een groepje leerlingen 
uit een heterogene 2-vmboklas van de richting @(s)cool en een docent. Er heeft om roostertechnische 
redenen geen lesobservatie plaatsgevonden. De opzet van @(s)cool is al beschreven aan het begin 
van dit hoofdstuk. Ict speelt een zeer belangrijke rol binnen deze richting, temeer omdat er vrijwel 
geen gebruik wordt gemaakt van lesboeken. Alle informatie die leerlingen nodig hebben om een 
opdracht uit te voeren moeten zij zelf verzamelen. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van het 
internet. Het algemene doel van @(s)cool is betekenisvol, vakoverstijgend en praktijkgericht leren. Ict 
is daarbij een essentieel en hulpmiddel dat motiverend werkt. 
 
De leerlingen krijgen vooraf klassikale instructie in het AVOom, een grote open ruimte die door middel 
van dikke gordijnen verder opgedeeld kan worden wanneer de ruimte door verschillende groepen 
wordt gebruikt. Aan de linkerkant van de ruimte staat een tiental computers die de leerlingen kunnen 
gebruiken voor het opzoeken van informatie of voor het uitwerken van hun opdrachten (prestaties). 
Voorin is een zithoek met kussens voor de leerlingen. Achter in de ruimte staat een beamer en een 
scherm die gebruikt kunnen worden voor het tonen van (beroepsvoorlichtings)films. Deze ruimte wordt 
ook gebruikt voor klassikale instructie. In deze ruimte zijn tijdens een les zo’n 60 leerlingen aanwezig 
die ieder hun eigen weg gaan. 
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MEVO 
MEVO is een combinatie van Metaal-, Elektro- en Voertuigentechniek. Het programma wordt in de 
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg aangeboden en de groepen zijn heterogeen 
qua niveau. De leerlingen volgen in het MEVO-programma via een wisselrooster lessen Metaal-, 
Elektro- en Voertuigentechniek. In de beroepsgerichte lessen wordt er volgens de werkplaatsstructuur 
(wps) gewerkt. De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:  
• werken via WerkorderGeleideBon (via het planningsprogramma Ultrack worden de geleidebonnen 

door middel van barcodes in- en uitgescand. Het databasesysteem registreert hierbij de tijd die de 
leerling heeft gebruikt in relatie tot de gestelde tijd en de vorderingen van de leerling); 

• praktijk- en theoriegeïntegreerd; 
• de leerling werkt zelfstandig en zelfsturend en neemt als functionaris taken van de docent over 

(bijvoorbeeld als planner, meetfunctionaris, magazijnfunctionaris). 
Het derde leerjaar start met een gezamenlijk kerndeel MEVO. De leerlingen van de 
kaderberoepsgerichte leerweg blijven in het vierde leerjaar een MEVO-breed programma volgen. De 
leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg kiezen in het vierde leerjaar voor een van de 
richtingen binnen Metaal-, Elektro- of Voertuigentechniek. De observaties en gesprekken hebben 
betrekking op dit vierde leerjaar. 
 
De lessen MEVO vinden plaats in een grote ruimte, waarin (deels) met glazen wanden afscheidingen 
zijn gemaakt tussen theorie- en praktijkruimtes. Centraal in de ruimte staat een grote ronde balie 
waarin de leerlingen de gereedschapskisten en mappen kunnen opbergen. Dit is ook de plaats waar 
de leerlingen de planning van de lessen verzorgen met behulp van het databasesysteem en de 
barcodescanner. Vanuit een verhoging binnen de balie kunnen de docenten en technisch assistent 
overzicht houden op de werkzaamheden van de leerlingen. Meestal zijn zij echter als coach op de 
werkvloer aanwezig. 
 
Binnen de MEVO-lessen wordt ict op heel verschillende manieren ingezet in de verschillende 
vakrichtingen: bij de vaktechnische programmaondersteuning in metaaltechniek, elektro- en 
voertuigentechniek (bijvoorbeeld tekenprogramma’s); methodeondersteuning, planning in de wps en 
toetsing. Leerlingen bepalen zelf hun tempo en hun lesstof door aansturing door de 
werkplekkenstructuur. Met de inzet van ict in de MEVO-lessen wil de docent aansluiten bij de praktijk 
en de beleving van de leerlingen.  
 
Theatertechniek 
Aan het begin van het schooljaar 2007/08 hebben we een gedeelte van een les geobserveerd bij de 
afdeling Theatertechniek van de Theaterschool en gesproken met de docent en enkele leerlingen. De 
groep is heterogeen samengesteld, zowel qua niveau als qua leerjaar. Er wordt gewerkt met 
lesblokken van twee uur. Bij de les die we hebben geobserveerd waren ongeveer zeventien leerlingen 
aanwezig, variërend van brugklassers die gecoacht werden door een andere leerling tot 
vierdeklassers die aan hun eigen opdracht werkten. De afdeling Theatertechniek maakt onderdeel uit 
van de Theaterschool van het GLLB en richt zich met name op licht, geluid, toneel en video. Er wordt 
gewerkt in een ‘natuurlijk leren’-omgeving en met praktijkgerichte opdrachten, waarbij leerlingen vaak 
in groepjes aan het werk gaan voor een opdrachtgever. Per periode wordt gewerkt met 
productiethema’s en daaraan gekoppelde productieopdrachten. Naast de eisen van de opdrachtgever 
wordt de werkvorm grotendeels bepaald door de creatieve input van de leerling zelf, wat leidt tot een 
grote variatie in werkvormen. De docent stuurt steeds kleine teams (met een eigen productieleider). 
De leerlingen coachen ook gastleerlingen uit andere klassen en andere leerjaren (natuurlijke 
kennisoverdracht). Ict is een onmisbaar hulpmiddel bij Theatertechniek, bijvoorbeeld bij de 
voorbereiding van werkopdrachten (Word), zoekopdrachten (internet), training (AutoCad) of verslagen 
(Word, PowerPoint), grafische of A/V opdrachten (Adobe Photoshop, Pinnacle Studio) en het oefenen 
met te programmeren hardware (belichting, geluid). Anders dan bij andere vakken mogen leerlingen 
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Theatertechniek op internet ook op YouTube kijken. De leerlingen gaan hier serieus mee om en 
misbruik van internetfaciliteiten is beperkt. Via een pilotstudy participeren leerlingen van 
Theatertechniek in de ontwikkeling van een elo en het ZDP (Zeeuws Digitaal Portfolio).  
 
De lesruimte voor Theatertechniek bevindt zich in het souterrain van de school en bestaat uit een 
algemeen deel, een bioscoopzaaltje met echte bioscoopstoelen, een computerruimte met acht 
werkstations en een ruimte met camera’s en instrumenten die gebruikt wordt om te filmen of muziek te 
maken. Deze ruimtes zijn van elkaar gescheiden door (deels) glazen wanden, zodat de open sfeer 
behouden blijft, maar er ook geconcentreerd kan worden gewerkt aan bepaalde onderwerpen. 
Vanwege ruimtegebrek vindt de decorbouw en het maken van theaterattributen deels in de 
aangrenzende fietsenstalling plaats. Daarnaast heeft de Theaterschool de beschikking over een eigen 
minitheater naast de school. Dit theater wordt ook door een andere vestiging van Het Goese Lyceum 
gebruikt. 
 
Het algemene doel van de lessen is dat leerlingen bij een gegeven productieopdracht de geschikte ict-
toepassingen kunnen selecteren en inzetten om de opdracht te kunnen voorbereiden, uitvoeren, 
presenteren en daarop kunnen reflecteren.  
 

6.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Natuurlijke leeromgeving 
De leerlingen zien de computer als een noodzakelijk hulpmiddel bij het uitvoeren van de opdrachten 
voor school. Voor alle prestaties hebben ze de computer nodig, bijvoorbeeld om informatie op te 
zoeken, contacten te leggen en onderhouden met opdrachtgevers (via e-mail), filmpjes te maken en 
bekijken, presentaties en verslagen te maken. Volgens de leerlingen kan dit niet zonder computer en 
ze vinden het ook veel leuker, afwisselender en makkelijker om met de computer te werken dan uit 
boeken te leren. De docent geeft aan dat het werken met de computer de zelfstandigheid van de 
leerlingen verhoogt en dat leerlingen minder afhankelijk zijn van de docent of de lesmethode. De 
leerlingen zijn gemotiveerd. Het meer visuele aspect van ict haalt ook drempels weg, bijvoorbeeld 
voor dyslectische leerlingen.  
 
MEVO 
Tijdens de observatie werkten de leerlingen aan de taken die ze op basis van de werkordergeleidebon 
of de studiewijzer moeten afronden. De leerlingen waren rustig en geconcentreerd aan het werk, 
alleen of met zijn tweeën. Sommige leerlingen zochten informatie op in de computerruimte of deden 
een oefentoets. Twee van deze leerlingen hebben we geobserveerd en gesproken over wat ze aan 
het doen waren. De leerlingen waren bezig zich voor te bereiden op een toets voor elektrotechniek. 
Daartoe voerden de leerlingen eerst één of meerdere oefentoetsen uit. Wanneer ze een vraag niet 
goed beantwoordden, kregen ze op de computer een korte uitleg over de gemaakte fout. Als ze het 
dan nog niet begrijpen, kunnen ze de hulp van een medeleerling of docent inroepen. De docent gaf 
aan dat ze de korte uitleg op de computer eerder lezen dan de uitgebreide toelichting in een lesboek. 
Wanneer de leerlingen het idee hadden dat ze de stof goed beheersten, gingen ze de echte toets 
maken. Andere leerlingen kregen instructie of waren aan het werk in de garage. In totaal waren er 
zo’n 40 tot 45 leerlingen aanwezig, verdeeld over de verschillende ruimtes. De docenten hebben op 
een centrale, verhoogde plek in het lokaal eigen werkruimtes. 
  
De leerlingen zien het nut van het werken van de computer bij de MEVO-lessen. Ze vinden dat het 
helpt bij het leren. Ook kunnen ze bepaalde dingen sneller opzoeken (bijvoorbeeld nummerborden 
zoeken op de computer in plaats van in een dik boek). Ook is het makkelijk dat ze bijvoorbeeld 
bouwtekeningen kunnen uitprinten en tekeningen kunnen maken met AutoCAD of Solid Edge. 
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Docenten kunnen nagaan hoe lang ze aan een taak werken. De leerlingen vinden dat in de 
bovenbouw de opdrachten meer gestructureerd zijn dan in de onderbouw. Op de 
werkordergeleidebonnen staat precies wat ze moeten doen. Ze missen de in hun ogen vrijere aanpak 
in de onderbouw en zouden soms ook meer open opdrachten willen krijgen, zoals “voer een APK uit”. 
 
Aanvankelijk waren de MEVO-docenten niet overtuigd van de wps en het gebruik van ict daarbij. Veel 
van de huidige docenten hebben zelf nog op de lts lesgegeven. Inmiddels zijn de docenten ‘om’. In 
vergelijking met vroeger leidt het werken met ict tot: 
• efficiënter leren; 
• hogere motivatie bij leerlingen; 
• meer beschikbare informatie voor leerlingen; 
• leren van extra vaardigheden, zoals maken van bouwtekeningen met de computer. 
 
Ten aanzien van efficiënter leren geeft de docent als voorbeeld dat hij vroeger de kennis uitstortte 
over de leerlingen en dat maximaal tien procent van de leerlingen de stof begreep. Doordat de 
leerlingen met behulp van ict de stof zelf kunnen verwerken haalt hij een rendement van 30 tot 40 
procent. Wel merkt de docent op dat hij af en toe een verschil ervaart in de manier van denken van 
hemzelf en die van leerlingen. Leerlingen zijn veel meer gewend aan computerspelletjes en zappen 
dan mensen van zijn generatie. Het lijkt erop dat leerlingen hierdoor ook anders leren. Het gebruik van 
ict sluit daarbij goed aan. 
 
Theatertechniek 
Tijdens de geobserveerde lestijd zijn de leerlingen met verschillende taken bezig. Een groepje 
leerlingen is bezig met filmen, andere leerlingen werken (samen) aan opdrachten of filmmontage 
achter de computer en weer andere leerlingen zijn bezig met het maken van houten krukjes voor een 
toneelvoorstelling. De leerlingen werken serieus en geconcentreerd. Ze weten wat ze moeten doen en 
hebben weinig ondersteuning nodig van de docent. Hij loopt rond en geeft af en toe een praktisch 
advies.  
 
De leerlingen geven aan dat ze het werken met de computer voor Theatertechniek erg leuk vinden. 
Het stimuleert ze om dingen zelf uit te vinden en ze vinden dat ze er meer door leren. Ze zijn ook 
tevreden over het aantal computers en de software die ze kunnen gebruiken. Het enthousiasme van 
de leerlingen blijkt ook uit het feit dat de docent regelmatig leerlingen er moet op wijzen een pauze te 
houden, omdat ze anders te lang achter de computer zitten. Het komt ook regelmatig voor dat 
leerlingen na de les blijven doorwerken, vooral als ze een film aan het monteren zijn. Daarnaast merkt 
de docent dat ook steeds meer leerlingen van @(s)cool aan hem vragen om voor presentaties gebruik 
te maken van ‘zijn’ computers. Wat ook motiverend werkt voor de leerlingen is dat ze programma’s op 
school toepassen die ze thuis ook kunnen gebruiken, zoals Photoshop. Een voordeel van het werken 
met digitaal materiaal is volgens de docent ook dat het meer up-to-date is. Het is zijn ervaring dat 
leerlingen gemakkelijker dingen opzoeken op de computer en dat verkennen en uitzoeken op de 
computer leerlingen meer prikkelt dan via het leren uit een boek.  
 

6.3 Conclusies 
 
Rendement 
Zowel in de lessen binnen de natuurlijke leeromgeving als bij MEVO en theatertechniek zijn de 
leerlingen gemotiveerd voor het werken met computers. De leerlingen werken over het algemeen zeer 
zelfstandig en betrokken aan hun opdrachten. Dit komt echter ook door de goede lesvoorbereiding en 
de structuur die leerlingen geboden wordt bij het uitvoeren van de opdrachten. Zo zijn er voor MEVO 
werkordergeleidebonnen en voor de natuurlijke omgeving projecten omschreven waarbij de leerlingen 
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een voorgestructureerd logboek moeten bijhouden. Verder biedt de wijze van ict-gebruik goede 
mogelijkheden om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Al met al speelt ict een 
onmisbare rol bij de uitvoering van de lessen. 
 
Op basis van de observaties en gesprekken kunnen we concluderen dat de volgende doelen door de 
school worden gerealiseerd: 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• leerlingen leren zelfstandig te werken; 
• grotere betrokkenheid van leerlingen bij de school. 
Het is mogelijk dat ook de andere gestelde doelen ook gerealiseerd worden, maar dat hebben we 
vooralsnog niet kunnen vaststellen. 
 
Tips voor andere scholen 
De docenten van het GLLB hebben een aantal tips voor andere scholen voor het werken met 
natuurlijk leren en ict:  
• zorg dat alle randvoorwaarden in orde zijn; 
• zorg voor voldoende draagvlak binnen de school;  
• samenwerking tussen vaksecties is zeer belangrijk; 
• zorg voor afstemming over het gebruik van computerlokalen, maak eventueel gebruik van 

(technische) onderwijsassistenten voor extra ondersteuning; 
• zorg voor goede en duidelijke instructies voor leerlingen en stel regels op voor veilig en fair 

internetgebruik. 
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7 Merewade College 
 
Het Merewade College is een openbare scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en 
vwo. De school heeft 1.545 leerlingen, verspreid over drie locaties. De observaties zijn uitgevoerd op 
de vmbo-locatie, waar ongeveer 420 leerlingen zitten. Deze locatie biedt onderwijs aan in de sectoren 
Techniek, Zorg en Welzijn, en Economie. 
 

7.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Visie 
Het Merewade College wil haar leerlingen zo optimaal mogelijk laten presteren als voorbereiding op 
verdere studie en beroep. De school richt zich daarbij niet alleen op kennisoverdracht, maar ook op 
samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het onderwijs is gericht op actief, zelfstandig 
en samenwerkend leren. Ict en de elo zijn een hulpmiddel om de algemene onderwijsdoelen te 
bereiken. In het strategisch beleidsplan van de school wordt de algemene visie op ict-gebruik 
beschreven. Het uitgangspunt is dat docenten 15 procent van hun lestijd ‘ict-gebonden’ inzetten. In de 
onderbouw wordt gestreefd naar integratie van ict in de vakken. De ‘voorlopers’ onder de docenten 
willen met de inzet van ict met name bereiken dat: 
• de motivatie van leerlingen toeneemt; 
• de cognitieve prestaties van leerlingen verbeteren; 
• de algemene en vakinhoudelijke vaardigheden van leerlingen toenemen; 
• de computervaardigheden van leerlingen toenemen; 
• leerlingen leren zelfstandig te werken. 
 
In ons onderzoek hebben we ons gericht op: 
• de avo-vakken in de basisberoepsgerichte leerweg: bbl-team; 
• de avo-vakken in de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: kbl-gl-team; 
• het zogenaamde RTO-project in de bovenbouw van de sector Techniek. 
 
Bij het bbl-team is er geen sprake van een teambrede visie op de inzet van ict. Ict wordt met name 
gebruikt door enthousiaste docenten die overtuigd zijn van het nut van ict. De nadruk in het eerste 
leerjaar ligt er met name op leerlingen de mogelijkheden van ict te laten ontdekken en het aanleren 
van een aantal basisvaardigheden. Bij het kbl-gl-team is er wel sprake van een teambrede visie. De 
betreffende docenten zien duidelijk een meerwaarde van ict-gebruik. Ict en de elo worden op 
meerdere manieren gebruikt, onder meer voor het maken van opdrachten en van toetsen en voor het 
geven van klassikale uitleg. De docenten streven bewust naar een grote variatie aan werkvormen en 
naar een actieve inbreng van de leerlingen. Bij het RTO-project heeft ict met name een 
administratieve en ondersteunende functie.  
 
Kennis en vaardigheden 
Het gebruik van ict en de elo vraagt nieuwe competenties van docenten. Daarbij gaat het in de eerste 
plaats om algemene ict-vaardigheden. Om ervoor te zorgen dat alle docenten daarover beschikken, 
worden docenten, indien nodig, gestimuleerd het digitale rijbewijs halen. In de tweede plaats gaat het 
om kennis en vaardigheden om de elo te kunnen gebruiken in het onderwijs. Drie docenten zijn hierin 
uitgebreid geschoold. Eén van deze docenten vervult tevens de taak van elo-coördinator. Na de 
scholing hebben de drie docenten voor de overige docenten een introductie verzorgd. Momenteel zijn 
er grote verschillen in de mate waarin docenten in staat zijn de elo in hun lessen te gebruiken. Er is 
een kleine groep voorlopers die erg enthousiast is en de elo intensief gebruikt. Tevens is er een kleine 
groep die negatief is. Deze bestaat grotendeels uit docenten die alles zonder elo goed op orde 
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hebben en die ‘weinig zin hebben om alles over te doen’. Tot slot is er een grote middengroep. De 
betreffende docenten zijn gemotiveerd om de elo te gaan gebruiken, maar hebben behoefte aan 
aanvullende kennis en vaardigheden. Met name voor deze laatste groep gaan de drie geschoolde 
docenten in het huidig schooljaar workshops verzorgen. Als docenten over kennis en vaardigheden 
beschikken om de elo te kunnen gebruiken, dienen zij de elo te voorzien van lesstof en opdrachten. 
Dit vraagt een behoorlijke tijdsinvestering. 
 
Educatieve software/content 
Het is de bedoeling dat docenten de elo zelf vullen met lesmateriaal. We hebben daartoe meerdere 
mogelijkheden gezien op het Merewade College: 
• software behorend bij de gebruikte lesmethoden; 
• specifieke oefenprogramma’s; 
• software die vrij te gebruiken is via internet; 
• lesmateriaal en toetsen die volledig door de docenten zelf zijn ontwikkeld. 
 
Naast het lesmateriaal uit de elo maken de leerlingen ook gebruik van meer algemene 
computertoepassingen zoals internet, e-mail, Word, Excel en PowerPoint. 
 
Ict-infrastructuur 
Op het Merewade College is gemiddeld ongeveer één computer per vier leerlingen. Voor een 
volledige uitrol van de elo naar alle avo-vakken zijn er nog niet voldoende computers beschikbaar. Alle 
computers zijn van goede kwaliteit en hebben een snelle internetverbinding. Het Merewade College 
heeft zeer recent een verbouwing achter de rug, waarin onder meer grote leertuinen zijn gemaakt. In 
deze leertuinen zijn alle computers geplaatst. Met uitzondering van het bbl-team heeft elk team zijn 
eigen leertuin. Rondom de leertuinen zijn praktijk- of klaslokalen. Met behulp van een draadloos 
netwerk en laptops kan in deze lokalen ook op beperkte schaal met computers gewerkt worden. Tot 
slot staan ook in de mediatheek computers. Het beheer en onderhoud van de ict-voorzieningen zijn 
goed geregeld. De school heeft dit uitbesteed aan een nabij gelegen roc, dat tevens over een 
helpdesk beschikt. 
 
Bij het RTO-project werd voorheen gewerkt met Prest@tion, een webbased leerwerkomgeving voor 
leerlingen, docenten en bedrijven. Deze leerwerkomgeving bleek te beperkt en meer geschikt voor het 
mbo dan het vmbo. In het schooljaar 2006/07 is het Merewade College daarom overgestapt op de 
elektronische leeromgeving It’s Learning. Grote voordeel daarvan ten opzichte van Prest@tion is dat 
deze schoolbreed gebruikt kan worden. Het beheer en onderhoud van It’s Learning zijn in handen van 
een docent die tevens elo-coördinator is en daarvoor voldoende taakuren tot zijn beschikking heeft. 
 

7.2 Observaties 
 

7.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Avo-vakken 
bbl-team 
In het bbl-team van het Merewade College gebruiken niet alle docenten ict in hun lessen. Alleen de 
docent die de cursus It’s Learning heeft gevolgd, zet de computer structureel in bij de lessen. Zij heeft 
voor haar vak Mens en Natuur opdrachten voor de leerlingen in It’s Learning gezet. Deze opdrachten 
sluiten aan bij de lesmethode die gebruikt wordt, maar zijn door haarzelf gemaakt. Aan het begin van 
schooljaar 2007/08 hebben we een les geobserveerd in een eerste klas bbl van ongeveer vijftien 
leerlingen. In de lesmethode werd de leerlingen gevraagd om hun eigen logo te ontwerpen op basis 
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van bestaande logo’s. De docent heeft deze oefening uitgebreid naar een ict-opdracht door de 
leerlingen te vragen dit niet op papier te doen, maar om het logo in Paint te maken. De opdracht is 
deels bedoeld als oefening van de leerstof uit de lesmethode, maar meer nog om leerlingen vertrouwd 
te maken met de computer. De docent geeft aan dat deze leerlingen het moeilijk vinden om een les 
lang naar een uitleg over Paint te luisteren. Ze zijn meer gemotiveerd en leren meer wanneer ze op 
hun eigen tempo, met hulp van elkaar, dingen ontdekken. Zij kiest er dan ook voor om ze door middel 
van zelfontdekkend leren te leren omgaan met de computer. De leerlingen werken in tweetallen zodat 
ze elkaar kunnen helpen bij het gebruik van de computer. Ze krijgen twee lesuren de tijd om hun logo 
te maken. Dat geeft ze tijd om Paint te ontdekken. 
 
kbl-gl-team 
In tegenstelling tot het bbl-team heeft het kbl-gl-team een gezamenlijk gedragen visie over het gebruik 
van ict in de lessen. Ze zijn door de school nauw betrokken bij het ontwerpen van hun leertuin. Deze 
leertuin bestaat uit een open ruimte met computers en enkele tafels met stoelen. De ruimte ziet er 
huiselijk uit, met mooie vloerbedekking, planten en caféstoelen. Alle avo-vakken voor de kbl-gl 
leerlingen worden in de leertuin en de omringende klaslokalen gegeven. De docenten gebruiken It’s 
Learning om leerlingen opdrachten, toetsen en instructie aan te bieden. De geboden opdrachten zijn 
zeer divers van aard en moeten in een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee lesuren) afgerond 
worden. Elk lesuur hebben de leerlingen één of twee vakken. Ze bepalen binnen dit uur zelf hoeveel 
tijd ze aan elke opdracht besteden. 
 
In het begin van schooljaar 2007/08 hebben we een lesuur geobserveerd waarin drie klassen in de 
leertuin aan het werk waren onder begeleiding van twee taaldocenten en één bètadocent. De 
computers werden tijdens dat uur gebruikt om een biologietoets te maken, om filmpjes over 
brandwonden te bekijken op internet, om biologievragen te beantwoorden over dat filmpje, om Franse 
woordjes en werkwoordsvormen te oefenen, om Nederlandse spelling te oefenen en om een 
PowerPoint te maken in het Duits voor een uitwisselingsproject. De opdrachten en toetsen waren 
volledig of via een link naar internet opgenomen in de elo en zijn door de docenten zelf ontwikkeld. 
Voor de taaloefeningen werd gebruik gemaakt van speciale oefenprogramma’s zoals Muiswerk, Wrts 
en Le Verbe Français. 
 
RTO 
In de bovenbouw van de sector Techniek werkt het Merewade College met het RTO-project.12 Binnen 
dit project maken groepjes van drie à vier leerlingen producten voor echte klanten. Gedurende zeven 
weken werken de leerlingen zelfstandig en actief aan hun eigen opdracht. Dit verloopt volgens het 
principe van integraal ontwerpen, waarbij de vijf fasen van het bedrijfsproces worden doorlopen: 
klantfase, ontwerpfase, productievoorbereiding, productiefase en gebruiksfase. Bij de begeleiding zien 
de docenten erop toe dat leerlingen alle kennis en vaardigheden hebben voor een goede uitvoering 
van de opdracht. Bij deze begeleiding worden de praktijk- en avo-vakken geïntegreerd. Verder houden 
docenten in de gaten dat alle kennis en vaardigheden die leerlingen moeten leren ook daadwerkelijk 
aan bod komen. In gevallen waar dat in eerste instantie niet zo is, zijn docenten sturend in de manier 
waarop een opdracht uitgevoerd moet worden of wordt een extra training gegeven. 
 
Binnen het RTO-project heeft de elo een ondersteunende en administratieve functie. Per fase uit het 
bedrijfsproces staan in de elo formulieren die de leerlingen moeten invullen: 

                                                      
12  RTO = Revival Technisch Onderwijs. 
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1. klantfase: brainstorm, klanteisen, planning en avo-vragen; 
2. ontwerpfase: ontwerp en offerte; 
3. productievoorbereiding: materiaalstaat; 
4. productiefase: geen apart formulier; 
5. gebruiksfase: gebruiksaanwijzing en klanttevredenheidsonderzoek. 
 
Naast bovenstaande formulieren, die gekoppeld zijn aan het bedrijfsproces, zijn er nog een aantal 
algemene formulieren: wekelijks een verslag van team- en tutorbesprekingen, dagboek per leerling en 
het formulier houding waarmee leerlingen de inbreng van andere leerlingen evalueren aan het einde 
van de opdracht. Elke opdracht wordt afgesloten met een presentatie. 
 
Aan het einde van het schooljaar 2006/07 hebben we in het derde leerjaar een tutoruur van het RTO-
project geobserveerd. Tijdens deze les werken de ruim 30 leerlingen onder begeleiding van drie 
docenten aan het bijwerken van de hierboven genoemde formulieren. Aan het einde van de les 
dienden de leerlingen hiermee klaar te zijn. Van alle formulieren moesten zij een print in een daartoe 
bestemde ordner doen. 
 

7.2.2 Uitvoering in de praktijk 
  
Avo-vakken 
bbl-team 
De les begint met een korte klassikale instructie waarin de docent uitlegt dat het logo waar de 
leerlingen de les ervoor mee zijn begonnen, deze les afgemaakt moet worden. De meeste leerlingen 
gaan direct in tweetallen bij elkaar zitten en beginnen aan de opdracht. Een enkele leerling heeft hulp 
nodig met het inloggen op de computer omdat hij zijn wachtwoord kwijt is. Een aantal leerlingen kan 
het logo van de vorige les niet terug vinden omdat ze het niet in hun eigen documentenmap hebben 
opgeslagen. Bij sommigen kan ze het logo nog terugvinden, bij anderen helaas niet. Al deze 
leerlingen hebben ervaren hoe belangrijk het is om hun document op de juiste plaats op te slaan. 
Twee leerlingen hebben de vorige les hun logo al ingeleverd en mogen deze les andere leerlingen 
helpen als die vragen hebben. 
 
Tijdens de les zijn de leerlingen over het algemeen druk bezig met hun opdracht. De leerlingen 
werken rustig en voelen zich duidelijk thuis in de les. Ze overleggen gezamenlijk hoe het logo eruit 
moet zien en passen het aan. Regelmatig is een groepje ontevreden over hoe het logo eruit ziet en 
beginnen ze opnieuw. Al doende ontdekken leerlingen nieuwe functies van Paint, vooral wanneer 
andere leerlingen (uit hun groepje, maar ook daarbuiten) ongevraagd advies geven. De leerlingen die 
als helper zijn aangewezen, vragen aan het begin van de les aan ieder groepje of ze hulp nodig 
hebben. Omdat de andere leerlingen geen specifieke vragen stellen, gaan deze leerlingen uiteindelijk 
verder met een nieuwe opdracht. De docent stelt zich dienstbaar op, maar houdt goed in de gaten dat 
leerlingen zich met hun opdracht bezig houden. Ze helpt hen met enkele specifieke computervragen, 
vooral tijdens het opslaan van het logo. Ook controleert ze bij groepjes die klaar zijn of het logo aan de 
eisen voldoet. 
 
kbl-gl-team 
De leerlingen van de drie klassen beginnen de les in het lokaal van hun docent. Daar krijgen ze uitleg 
over wat ze deze les (bestaande uit twee lesuren) moeten doen. Dat zijn opdrachten voor twee 
vakken per klas (biologie en wiskunde, Engels en Duits, Nederlands en Frans). Een deel van die 
opdrachten kunnen ze achter de computer uitvoeren, een ander deel doen ze op papier. Vervolgens 
wijst iedere docent een aantal leerlingen aan die als eerste achter de computer mogen. De leerlingen 
werken graag achter de computer: zelfs als ze een toets moeten gaan maken, proberen ze als eerste 
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geselecteerd te worden. Als leerlingen een opdracht hebben afgerond gaan ze terug naar het 
klaslokaal of gaan ze aan een van de grote tafels in de leertuin zitten. Ze gaan vrijwel meteen weer 
aan de slag met een opdracht op papier. De lege plaatsen achter de computer worden direct 
ingenomen door anderen leerlingen.  
 
De docenten lopen vanuit hun eigen lokaal rond in de leertuin. Ze beantwoorden vragen van 
leerlingen, ook van leerlingen die met opdrachten van de andere docenten bezig zijn. De docenten 
houden in de gaten dat de leerlingen goed aan het werk zijn, maar dit is nauwelijks nodig. De 
leerlingen werken snel en gemotiveerd, waarschijnlijk omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze veel 
taken moeten afronden voor het eind van de middag. De docenten houden ook de leerlingen in het 
klaslokaal in de gaten. Vanwege een communicatiefout bij het bouwen van de leertuin, is er weinig 
zicht vanuit de leertuin de klas in en omgekeerd. Dit maakt het voor de docenten iets moeilijker om 
overzicht te houden over leerlingen die in de andere ruimte aan het werk zijn. In het geobserveerde 
lesuur leverde dat echter geen problemen op.  
 
It’s Learning houdt bij welke opdrachten door de leerling zijn uitgevoerd. De volgende les zullen 
afgeronde taken niet meer in de ‘takenlijst’ van een leerling staan. Dat maakt het voor de docenten 
makkelijk om bij te houden of alle leerlingen een bepaalde opdracht of toets gemaakt hebben. De 
leerlingen zelf kunnen zo ook makkelijker de taken terugvinden die ze nog moeten uitvoeren. 
 
Een deel van de leerlingen is zo geconcentreerd met hun opdracht bezig dat ze nauwelijks of geen tijd 
hebben om vragen van de onderzoekers te beantwoorden. Leerlingen die daar wel tijd voor hebben, 
geven aan dat ze zeer enthousiast zijn over het ict-gebruik op hun school: je bent zelf veel actiever 
dan bij een uitleg van de docent, je kunt je aandacht er beter bijhouden en met de computer is alles 
leuk, zelfs het maken van toetsen.  
 
RTO 
De les start met een korte klassikale introductie. Eén van de docenten vertelt kort wat de bedoeling 
van de les is: het bijwerken van alle formulieren van het RTO-project. Als de leerlingen daarmee klaar 
zijn, mogen zij gaan werken aan de presentatie die zij aan het einde van de opdracht moeten geven. 
Na deze korte inleiding gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Bij het RTO-project werken de 
leerlingen samen in groepjes van drie tot vier leerlingen. Niet alle groepjes hanteren dezelfde strategie 
voor het bijwerken van de formulieren. Er zijn groepjes waar de leerlingen onderling duidelijke 
afspraken hebben gemaakt over wie welk formulier invult. Deze leerlingen werken vervolgens 
individueel of in tweetallen aan hun formulieren. Daarnaast zijn er groepjes die eerst gaan afspreken 
wie wat gaat doen. Ook deze leerlingen werken vervolgens individueel of in tweetallen verder. Tot slot 
zijn er ook groepjes die beginnen met het invullen van de formulieren zonder dat zij afspraken hebben 
gemaakt. Een enkele keer had dit tot gevolg dat één of enkele formulieren dubbel werden ingevuld. 
 
De drie docenten houden in de gaten dat alle leerlingen aan het werk zijn en stimuleren hen daarin. 
Een deel van de leerlingen weet alle formulieren zonder problemen te vinden in It’s Learning, er zijn 
echter ook leerlingen die daar problemen mee hebben. Deze leerlingen worden door de docenten of 
door hun medeleerlingen snel geholpen. Wat opvalt is dat een deel van de leerlingen hierbij een 
voorkeur heeft voor de docent die tevens elo-coördinator is. Deze docent fungeert tevens als ‘vangnet’ 
voor de andere twee docenten; bij ingewikkelde vragen van leerlingen schiet hij hen te hulp. Naast 
vragen over de vindplaats van de formulieren zijn er ook redelijk veel leerlingen met meer inhoudelijke 
vragen; ze weten bijvoorbeeld niet meer welke formulieren ze allemaal nog in moeten vullen of ze 
weten niet goed wat de bedoeling van een bepaald formulier is. Soms moeten deze leerlingen even 
wachten tot een docent tijd heeft om hun vraag te beantwoorden, voor hulp van medeleerlingen staan 
ze in deze gevallen niet altijd open. 
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Leerlingen die alle formulieren hebben ingevuld, moeten een print daarvan in hun ordner doen. Dit 
heeft een tweeledig doel: docenten kunnen zo eenvoudig controleren of leerlingen alles af hebben. 
Hoewel docenten dit ook in de elo kunnen zien, vinden ze het lastig om op die manier snel en 
overzichtelijk een beeld te hebben van de vorderingen van de leerlingen. Bovendien voorkomt het dat 
ingevulde formulieren ‘kwijt’ zijn doordat leerlingen ze niet goed hebben opgeslagen op de computer. 
Sommige leerlingen hebben daar nog moeite mee, onder meer doordat ze nog geen volledig 
schooljaar werken met It’s Learning. Ook de docenten geven aan dat It’s Learning zodanig veel 
mogelijkheden heeft dat één schooljaar te kort is om er volledig vertrouwd mee te raken. 
 
Bij de leerlingen die tijdens de les klaar zijn met het invullen van de formulieren, controleert één van 
de docenten of dat ook daadwerkelijk zo is. Zo ja, dan mogen de leerlingen in PowerPoint aan hun 
presentatie gaan werken. Desgevraagd geven de leerlingen aan dat zij deze presentatie een erg leuk 
onderdeel vinden. Ze zijn trots op wat ze maken en willen dat graag aan anderen laten zien. Toch 
moet een aantal leerlingen door de docenten gestimuleerd worden om ook echt aan de voorbereiding 
ervan te gaan werken. 
 
De leerlingen zijn zeer enthousiast over het RTO-project. Ze vinden het geweldig om producten voor 
echte klanten te mogen maken. Deze motivatie blijkt onder meer uit een afname van de tussentijdse 
uitval en een toename van het aantal leerlingen dat voor techniek kiest na invoering van het RTO-
project. Het RTO-project van het Merewade College behoorde in 2006 tot één van prijswinnaars van 
het landelijke VO-project Durven delen doen. Dat de leerlingen inhoudelijk gemotiveerd zijn voor het 
project blijkt ook uit hun mening over de formulieren. De formulieren die een directe relatie hebben 
met het product vinden zij van belang: “Als je geld wilt verdienen met je producten, moet je wel een 
goede offerte kunnen maken”. Ook het formulier houding vinden de leerlingen van belang omdat ze 
daarin kunnen aangeven of hun medeleerlingen wel echt een bijdrage hebben geleverd. Minder 
enthousiast zijn de leerlingen over de formulieren voor de teambesprekingen en hun eigen dagboek: 
“dat hoef ik toch niet op te schrijven, dat kunnen ze toch ook wel gewoon zien aan wat ik al gedaan 
heb”. Ook de docenten geven aan dat het gevaar aanwezig is dat de leerlingen te veel formulieren in 
moeten vullen. Zeker gezien de mogelijkheden die de elo biedt op dit punt, achten zij het van groot 
belang om de hoofdlijn in de gaten te houden. Verder geven zij aan dat een apart tutoruur voor het 
invullen van de formulieren niet voor alle leerlingen nodig is. Voor het schooljaar 2007/08 is daarom 
gekozen voor een andere opzet. De leerlingen vullen de formulieren in tijdens de praktijklessen. Voor 
leerlingen die daaraan behoefte hebben is er tijdens deze lessen op bepaalde tijden een tutor 
aanwezig voor hulp. 
 

7.3 Conclusies 
 
Rendement 
 
Avo-vakken: bbl-team 
De geobserveerde les had een tweeledig lesdoel. Aan de ene kant moesten leerlingen een opdracht 
uitvoeren, namelijk het maken van een logo. Aan de andere kant is het de bedoeling dat leerlingen de 
werking van Paint leren ontdekken. Beide doelen zijn aan het einde van de les bereikt: alle groepjes 
hebben (soms op de valreep) een logo ingeleverd en de meeste leerlingen hebben nieuwe functies in 
Paint ontdekt. Ook de algemene doelen die de docent met het gebruik van ict beoogt, lijken bereikt te 
worden. De leerlingen werken gemotiveerd aan hun opdracht en ze leren zelfstandig te werken en 
elkaar te ondersteunen.  
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Avo-vakken: kbl-gl-team 
Omdat de leerlingen tijdens de les van het kbl-gl-team met zoveel verschillende opdrachten bezig 
waren, is het niet mogelijk om een duidelijk lesdoel vast te stellen. Uitzondering daarop is de 
biologietoets. Ruim binnen het eerste lesuur hadden alle leerlingen deze met veel plezier gemaakt. 
Duidelijk is dat de leerlingen geconcentreerd en gemotiveerd aan het werk zijn. Ze besteden een groot 
deel van hun tijd aan de taken die uitgevoerd moeten worden en voeren geen irrelevante gesprekken. 
Zelfs het lenen van een koptelefoon voor het bekijken van filmpjes op internet gaat snel en efficiënt. 
De indruk bestaat dat de leerlingen nu meer tijd ‘on task’ besteden dan ze in een traditionele 
onderwijssituatie zouden doen. Een belangrijke opbrengst van de Duitse opdracht met PowerPoint is 
dat de leerlingen Duits niet leren omdat het moet, maar omdat ze graag willen kunnen communiceren 
met hun ‘partner’. Hun motivatie is dus intrinsiek en daarmee krachtiger.  
 
Voor de docenten levert het gebruik van It’s Learning vooralsnog geen verlaging van de werkdruk op. 
Als de elo enige jaren in gebruik is, zullen de reeds gemaakte opdrachten ervoor zorgen dat docenten 
niet langer veel tijd kwijt zijn met het ‘vullen’ van It’s Learning. De werkdruk tijdens de les en de ‘split-
vision’ die daarbij hoort, zal blijven. Het kbl-gl-team van deze school heeft bewust voor deze manier 
van werken gekozen en de docenten genieten er zichtbaar van.  
 
RTO 
Het RTO-project is zeer succesvol. Leerlingen zijn gemotiveerd, de tussentijdse uitval is afgenomen 
en het aantal techniekleerlingen toegenomen. Ict is vermoedelijk niet dé succesbepalende factor van 
het project. Wel kan ict prima een ondersteunende en administratieve functie vervullen. Met name de 
formulieren die een directe relatie hebben met het beoogde eindproduct zijn in dit geval van belang. 
De overige formulieren lijken ‘hun doel enigszins voorbij te schieten’. De eindpresentatie met behulp 
van PowerPoint heeft een duidelijke meerwaarde: leerlingen zijn daarvoor zeer gemotiveerd omdat ze 
trots zijn op wat ze gemaakt hebben en dat op die manier kunnen delen met anderen. 
 
Samenvattend 
Op basis van bovenstaande concluderen we dat het Merewade College erin slaagt om de volgende 
algemene doelen te bereiken met de inzet van ict: 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• leerlingen leren zelfstandig te werken. 
Omdat we niet over cijfermateriaal beschikken is het lastig om op basis van onze 
onderzoeksactiviteiten harde conclusies te trekken over de mate waarin de school erin slaagt de 
andere algemene doelen te bereiken (verbeteren van de cognitieve prestaties van leerlingen, van de 
algemene en vakinhoudelijke vaardigheden en van de computervaardigheden). 
 
Tips voor andere scholen 
De elo-coördinator en de docenten van het Merewade College hebben een aantal tips voor scholen 
die op een vergelijkbare manier willen gaan werken met ict. Bij een deel van deze tips geven ze aan 
dat deze eigenlijk ook bruikbaar zijn voor hun eigen collega’s. 
• Naarmate leerlingen in een later leerjaar starten met ict-gebruik is het moeilijker dan wanneer zij al 

in het eerste leerjaar starten. Leerlingen moeten vaardig zijn in het werken met een elo om er in 
de lessen echt profijt van te kunnen hebben. Het is daarom aan te raden leerlingen vanaf het 
eerste leerjaar te leren werken met de elo. In het verlengde hiervan is het aan te bevelen om met 
de invoering van ict-gebruik te starten in het eerste leerjaar en de implementatie van de 
vernieuwing elk schooljaar door te voeren in een hoger leerjaar. 

• Let bij de keuze voor een elo met name op de gebruikersvriendelijkheid en op de mogelijkheden 
van de elo passend bij de doelen die je als school voor ogen hebt. 

• Zorg dat er voldoende ondersteuning is voor leerlingen die hun wachtwoord vergeten zijn. Als ze 
een week lang niet in de elo kunnen, levert het te veel frustraties op. 
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• Neem iets goeds (opdrachten en dergelijke) over van een andere school. 
• Besteed voldoende tijd en aandacht aan scholing van docenten in het gebruik van de elo en geef 

daarbij in elk geval aandacht aan: bediening (knoppengebruik) en toepassingsmogelijkheden. 
• Het is van groot belang dat alle docenten op één lijn zitten wat betreft de visie op ict-gebruik. 
• Uiteindelijk moet de directie van een school beslissen hoe er met ict gewerkt zal gaan worden. De 

laatste twijfelende docenten moeten dan over de streep getrokken worden. Wat daarbij kan 
helpen, is om docenten lessen te laten observeren van andere docenten. 

• Geef leerlingen duidelijke opdrachten waarbij je veel van ze verwacht. Als ze het idee hebben dat 
ze niet alle lestijd nodig hebben, zullen ze waarschijnlijk een deel van de les besteden aan niet-
taakgerelateerde onderwerpen. 
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8 Cals College IJsselstein  
 
Het Cals College in IJsselstein is een Open Katholieke scholengemeenschap met een breed aanbod 
van vmbo, havo, atheneum en gymnasium in de onderbouw en vmbo in de bovenbouw. De school 
heeft ongeveer 1.140 leerlingen en bijna 100 docenten. Ook in Nieuwegein is een locatie van het Cals 
College gevestigd. In het onderzoek hebben we ons geconcentreerd op de sector Administratie in de 
bovenbouw van de locatie IJsselstein, in het vervolg kortweg aangeduid als Cals College. 
 

8.1 Ict-gebruik volgens Vier in Balans 
 
Visie 
Eén van de doelstellingen van het Cals College is leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid. Eigen 
verantwoordelijkheid van de leerlingen speelt daarbij een sleutelrol. De school wil leerlingen daarvoor 
kennis en vaardigheden meegeven. Verder vinden de docenten het belangrijk om uit iedere leerling 
het optimale te halen. Van groot belang daarbij is dat leerlingen ‘goed in hun vel zitten’. Docenten 
hebben een sturende en begeleidende rol in het leer- en groeiproces van de leerling; de docent als 
coach. De school schept de voorwaarden hiervoor. Op het Cals College worden hoge verwachtingen 
gesteld aan leerlingen en docenten. Het Cals College heeft als missie verwoord dat zij een actieve 
school is waar leerlinggericht en vernieuwend wordt gewerkt.  
 
Het Cals College is in 2000 bewust begonnen met de inzet van ict voor onderwijsdoeleinden. Voor die 
tijd bestond ict in het onderwijs uit informatiekunde in het twee en derde leerjaar. Ict heeft in 
aansluiting bij de hierboven beschreven algemene visie tot doel dat de leerlingen vaardig worden in de 
computervaardigheden waar de maatschappij om vraagt. In de toekomstige werksituatie van 
leerlingen zal ict eveneens een belangrijke rol vervullen. Leerlingen moeten daarop voorbereid 
worden. Door de inzet van ict wil de school zoveel mogelijk aansluiten bij de toekomstige werksituatie 
van leerlingen en hen bovendien de benodigde basisvaardigheden bijbrengen. In het meerjarenplan 
2005-2008 en in het concept meerjarenplan 2007-2010 is de ontwikkeling van de ict-
basisvaardigheden van leerlingen als belangrijke doelstelling opgenomen. Andere overwegingen bij 
de inzet van ict zijn dat het onderwijs aantrekkelijker wordt en dat leerlingen actiever bij het onderwijs 
betrokken worden. Tot slot biedt ict volgens de docenten mogelijkheden om dingen via (bewegende) 
beelden uit te leggen, wat vaak duidelijker is voor de leerlingen dan plaatjes of mondelinge uitleg. 
 
De algemene doelen die de ict-coördinator en de docenten willen bereiken met de inzet van ict sluiten 
aan bij de hierboven beschreven visie: 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• betere leerlingprestaties, met name computervaardigheden; 
• beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen;13 
• leerlingen leren zelfstandig te werken; 
• toename van de zelfwaardering van leerlingen. 
 
Kennis en vaardigheden 
Docenten kunnen er zelf voor kiezen om ict in te zetten tijdens hun lessen. Het verschilt daardoor per 
docent of ict wel of niet wordt gebruikt en hoe intensief het gebruik is. Belangrijkste reden waarom 
docenten ict niet of nauwelijks gebruiken is angst dat de ict-vaardigheden van leerlingen beter zijn dan 
die van hen zelf. Volgens de ict-coördinator kan ongeveer 80 procent van de docenten goed overweg 

                                                      
13  De docenten maken hierbij de kanttekening dat Link (zie educatieve software/ content) met betrekking tot dit doel 

eigenlijk niet geschikt is. De ‘lappen’ tekst waar in de methode naar wordt verwezen veronderstellen een bepaald 
niveau van de leerling, waardoor rekening houden met verschillen bemoeilijkt wordt. 
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met ict en neemt dit percentage gestaag toe. Tien procent kan het wel, maar is desondanks huiverig 
om ict te gebruiken in de les en nog eens tien procent heeft onvoldoende vaardigheden. Er zijn geen 
verplichte cursussen voor docenten. Jonge docenten maken meer gebruik van ict in de les dan oudere 
docenten.  
  
Ict-gebruik in de lessen vraagt om meer dan goede ict-basisvaardigheden bij docenten. Zo is een 
goed gebruik in de les gebaat bij een goede voorbereiding van de docent. Door het maken van goede 
opdrachten moet voorkomen worden dat leerlingen zich gaan vervelen. Bovendien vraagt ict-gebruik 
in de les om meer dan toezicht houden op het pc-gebruik; leerlingen moet immers begeleid worden. 
Ter illustratie hiervan beschrijven we de algemene werkwijze in de bovenbouw van de sector 
Administratie waar gewerkt wordt met een werkplekkenstructuur. Hierin wordt de praktijk zoveel 
mogelijk benaderd en worden praktijkvakken geïntegreerd aangeboden. Ict speelt daarbij een 
belangrijke rol. Leerlingen brengen dagelijks meerdere uren door in hun eigen praktijklokaal waarin ze 
met de methode Link werken aan hun administratieve kennis en vaardigheden of waar ze 
bedrijfssituaties ‘naspelen’. In het praktijklokaal kunnen ongeveer 50 leerlingen terecht. Doorgaans 
begeleiden twee docenten en één onderwijsassistent deze 50 leerlingen bij het zelfstandig werken 
aan de blokken of de kantoorsimulaties. Dit vraagt veel van docenten. Van hen wordt verwacht dat ze 
een ‘split-vision’ hebben. Leerlingen zijn met verschillende dingen bezig en de docent moet goed in de 
gaten houden of leerlingen aan het werk zijn, behoefte hebben aan uitleg en of ze de stof begrijpen. 
Dit laatste is soms lastig te beoordelen omdat leerlingen zichzelf toetsen en hun foute antwoorden 
kunnen verbeteren voor ze een opdracht laten aftekenen. Ook moeten docenten vakinhoudelijk breed 
op de hoogte zijn vanwege het geïntegreerde aanbod en verschillende opdrachten waar leerlingen 
mee bezig zijn. Tenslotte hebben de docenten specifieke kennis en vaardigheden nodig voor het 
werken met Link. Om deze op te doen heeft het Cals College de docenten de gelegenheid geboden 
om verschillende cursussen van de leverancier te volgen. Deze cursussen (van één dag per keer) zijn 
niet altijd voldoende om in één keer alles te bevatten en er mee aan de slag te kunnen. Daarvoor is 
een extra investering van de docenten nodig. Doordat de methode ‘stand alone’ is, is het voor 
docenten alleen mogelijk om op de school zelf te oefenen met de methode.  
 
Educatieve software/content 
Het Cals College heeft voldoende educatieve software en docenten kunnen desgewenst software 
aanvragen. Hiervoor is een apart budget. De voorkeur bij de aanschaf van nieuwe software gaat uit 
naar online software. Toetssoftware wordt meestal afgenomen via uitgevers die lesprogramma’s 
aanbieden. Voorbeelden van educatieve software voor de praktijkvakken in de bovenbouw zijn Link 
met als onderdelen FVISEM en EGLOBE, Robots, 3-D graveermachines. 
 
Link is een softwarepakket waarin de verschillende administratieve vakken geïntegreerd aan bod 
komen. Het pakket wordt gebruikt in het derde en vierde leerjaar van de sector Administratie. In het 
derde leerjaar werken de leerlingen voornamelijk met blokken uit Link. Per week moet de leerling drie 
blokken afronden. Ieder blok bestaat uit één gerichte opdracht. In het werkboek/routeplanner staat 
beschreven wat er van de leerling wordt verwacht. Vervolgens kan de leerling een blok openen op de 
pc. Daar treft hij verdere instructies en voorbeelden aan. De opdrachten in de blokken kunnen 
variëren van bijvoorbeeld het opzoeken van de prijs van een treinkaartje tot het invoegen van tekst in 
een Word- document. De leerling kan gebruik maken van het bronnenboek (zowel op papier als op de 
pc beschikbaar) als er extra uitleg nodig is. De meeste leerlingen gebruiken de papieren versie van 
het bronnenboek. Na het maken van een blok kan de leerling een zelftoets doen om te controleren of 
hij alles begrepen heeft. Een afgeronde periode duurt negen weken (27 blokken). Na afloop van een 
periode volgt er een functioneringsgesprek tussen leerling en docent. Hierin worden cognitieve 
vorderingen besproken, maar ook de te verwerven competenties die passen bij de opleiding 
administratie, bijvoorbeeld zuinig met materiaal en apparatuur omgaan.  
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FVISEM is de eenvoudige variant van de kantoorsimulatie en wordt gebruikt in het begin van het 
vierde leerjaar. In de loop van het vierde jaar wordt overgestapt op EGLOBE. Dit programma stemt de 
opdrachten af op de vordering van de werkzaamheden van de leerlingen. 
 
Naast het werken met Link en de kantoorsimulaties krijgen leerlingen ook regelmatig opdrachten om 
hun ict-basisvaardigheden te oefenen. Ze moeten daarbij bijvoorbeeld een menukaart in Word 
opmaken met een plaatje, kaders en opsommingtekens. Deze ict-vaardigheden zijn onderdeel van de 
eindtermen en komen volgens de docent wat minder uitgebreid aan bod in de methode Link. Dit geldt 
ook voor vakgerichte kennis, zoals bijvoorbeeld boekhouden. De software die gebruikt wordt voor het 
vak boekhouden (Telraam) en voor Link zitten elkaar na iedere jaarlijkse update van Link in de weg.  
 
Dit jaar is er overgestapt op een nieuw softwarepakket voor de leerlingenadministratie: Magister. 
Ouders kunnen daarop inloggen om de prestatie- en verzuimgegevens van hun kind te bekijken.  
 
Ict-infrastructuur 
De school heeft een mediatheek, computerlokalen en computers in de verschillende klaslokalen. In de 
mediatheek en de computerlokalen is de concentratie computers hoog, in de klaslokalen staan er 
doorgaans twee. Daarnaast zijn er pc’s te vinden in de praktijkruimtes van de sectoren Administratie 
en Techniek (technocenter). Verschillende klaslokalen hebben een smartboard; onlangs is dit aantal 
uitgebreid. Het streven is om op termijn alle lokalen uit te rusten met een smartboard.  
 
Schoolbreed is er ongeveer één computer op zeven leerlingen. Er zijn echter verschillen tussen de 
onder- en bovenbouw. In de bovenbouw zijn er meer computers voor hetzelfde aantal leerlingen 
beschikbaar dan in de onderbouw. De kwaliteit van de computers is voldoende. Alle computers 
hebben een internetverbinding. Sinds het schooljaar 2006/07 is de snelheid van het internet sterk 
verbeterd. Het Cals College heeft de beschikking over drie lijnen met voldoende breedte. De 
leerlingen hebben thuis wel vaak een snellere aansluiting. 
 
De software die binnen het Cals College gebruikt wordt, is geplaatst op een educatieve server. De 
praktijkruimte van Administratie heeft een eigen server. Zo kan het werken met Link of de 
kantoorsimulatie toch doorgaan als de algemene server uitvalt. Het Cals College heeft veel 
geïnvesteerd in de praktijkruimte van Administratie. De docenten zijn trots op hun lokaal, maar letten 
ook streng op de omgang van leerlingen met het materiaal. Leerlingen weten dat. Als er een pc kapot 
gaat, dan is er niet meteen vervanging voor. De gemiddelde afschrijvingsperiode van de computers is 
vier jaar. Afhankelijk van het gebruikdoel worden sommige pc’s sneller of trager afgeschreven. 
 
Het beheer en onderhoud van het computernetwerk wordt voor beide locaties van het Cals College 
gezamenlijk verzorgd. Op de locatie IJsselstein is twee dagen per week iemand aanwezig. Verder is 
er op afroep altijd iemand beschikbaar. Dit werkt naar tevredenheid. De software van Link wordt door 
de leverancier (PAT) onderhouden. Dit gebeurt meestal op afstand. 
 

8.2 Observaties  
 

8.2.1 Beoogd ict-gebruik 
 
Werken aan blokken uit Link 
Aan het einde van het schooljaar 2006/07 is een blok van drie lesuren geobserveerd bij derdejaars 
bbl- en kbl-leerlingen van de afdeling Administratie. Het betrof in totaal 48 leerlingen. Deze werkten 
met de methode Link aan verschillende blokken.  
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Aangezien het het einde van het schooljaar is, is binnen het blok van drie lesuren één lesuur 
gereserveerd voor het maken van een toets. Het eerste uur bestaat daardoor uit individuele 
voorbereiding van de toets, in het tweede uur wordt de toets zelf gemaakt en in het derde uur is er 
gelegenheid om verder zelfstandig aan de blokken te werken. De bbl- en kbl-leerlingen krijgen 
verschillende toetsen. 
 
Het ict-gebruik in de geobserveerde les is onderdeel van de methode Link. Instructies zijn te vinden op 
de pc (ict als instructiemiddel). Toch gebeurt er ook nog veel van papier. Enkele opdrachten binnen 
een blok hebben direct met ict-gebruik te maken, andere wat minder. Daardoor krijgt ict hier meer het 
karakter van werktuig of instrument. Er zijn geen concrete lesdoelen per les omdat leerlingen aan 
verschillende blokken werken. Het uiteindelijke doel is dat de leerlingen de vereiste kennis en 
vaardigheden hebben opgedaan waarop later wordt getoetst. Beide docenten geven aan dat het meer 
algemene doel van het ict-gebruik in deze lessen is dat (computer)vaardigheden en cognitieve 
prestaties van leerlingen omhoog gaan en dat de zelfwaardering van leerlingen toeneemt. 
 
Kantoorsimulatie 
In het begin van het schooljaar 2007/08 hebben we een blok van twee lesuren geobserveerd waar 
twintig vierdejaars kbl-leerlingen verschillende afdelingen van een kantoor simuleerden. Bij een groot 
aantal van deze leerlingen hadden we voor de zomervakantie ook reeds geobserveerd. De 
betreffende leerlingen waren overgegaan van leerjaar drie naar vier. Het ict-gebruik in deze les is 
onderdeel van het kantoorsimulatieprogramma FVISEM. Er zijn daarvoor negen afdelingen verdeeld 
over groepen van tafels. Binnen de simulatie werkt elke leerling op een bepaalde kantoorafdeling, 
bijvoorbeeld personeelszaken. De leerlingen krijgen opdrachten die horen bij hun afdeling en die 
uitgevoerd moeten worden op de computer. De onderscheiden afdelingen zijn onderling van elkaar 
afhankelijk en moeten dus met elkaar samenwerken. Een verkooporder moet bijvoorbeeld ingeboekt 
worden door de afdeling verkoop en vervolgens gecontroleerd door de afdeling controle. Een stap 
verder in de simulatie, later in het vierde jaar, genereert de computer zelf opdrachten naar gelang de 
vordering van de werkzaamheden van de leerlingen. Dit maakt het ingewikkelder, maar ook leuker 
voor de leerlingen. Een extra voordeel is dat de werkzaamheden door kunnen gaan als bepaalde 
leerlingen het er bij laten zitten of fouten maken. Bij de eenvoudige variant kan dit de voortgang van 
de simulatie vertragen. Het uiteindelijke doel van de simulatie is dat leerlingen begrijpen hoe een 
afdeling binnen een kantoor werkt door het zelf te doen. 
 
Zowel de observaties in het derde als in het vierde leerjaar vonden plaats in de praktijkruimte van de 
afdeling Administratie. Deze ruimte is ingedeeld in verschillende rijen en groepen van tafels met 
computers, parallel en dwars op elkaar. Er is voor elke leerling een computer. Er zijn verder nog drie 
aparte ruimtes: één voor instructie (met een whiteboard), één voor de docenten met een controle-pc, 
en één semi-afgeschermde ruimte die bij de kantoorsimulatie dienst doet als ‘receptie’ en 
‘personeelszaken’. Verder vindt de simulatie plaats in het deel van het lokaal waar de tafels in 
groepen staan (ongeveer 6 tafels per groep). Op iedere tafelgroep staat een bordje dat aangeeft 
welke simulatieafdeling het betreft. Tegen één muur staat een kast waarin de leerlingen hun bak met 
boeken (werkboek en bronnenboek) hebben staan. Zij mogen deze niet mee naar huis nemen. Ook 
staat daar de kast met ordners in verschillende kleuren die de verschillende te simuleren bedrijven 
voorstellen. Het lokaal is vertrouwd voor de leerlingen. Ze verblijven er ieder dag drie tot vier uur.  
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8.2.2 Uitvoering in de praktijk 
 
Werken aan blokken uit Link 
Voorafgaande aan de les is er een korte introductie. Hierin wordt aangegeven hoe de drie uren er uit 
gaan zien. Verder weten de leerlingen precies wat ze moeten doen. Ze halen hun bak met boeken uit 
de kast en gaan achter een computer zitten. Nadat de leerlingen de computers hebben opgestart, 
gaan ze zelfstandig aan de slag. Omdat de leerlingen nu kunnen oefenen voor een toets is de middag 
anders dan anders. De leerlingen krijgen de gelegenheid om de stof nog eens op te frissen door 
middel van zelftoetsen op de computer en om vragen te stellen. Het gaat er redelijk rustig aan toe. Af 
en toe wordt er een groepje leerlingen apart genomen om het één en ander nog eens uit te leggen. 
Ook individuele uitleg is mogelijk.  
 
Er zijn twee docenten aanwezig en één onderwijsassistent. De docenten verschillen in het benaderen 
van de leerlingen. De ene docent is meer gericht op uitleg aan groepjes en instructie, de andere 
docent is meer gericht op ‘procesbegeleiding’ en het beantwoorden van individuele vragen. Sommige 
leerlingen moeten lang wachten tot ze aan de beurt zijn met hun vraag. De leerlingen komen 
gemotiveerd over. Het laatste uur is echter erg onrustig. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit 
dat het de laatste week voor de vakantie betreft en er geen toetsen meer zullen volgen.  
 
De ruimte lijkt vanwege de indeling niet goed geschikt om overzicht te houden op de werkzaamheden 
van alle leerlingen. De docenten lijken daar ook niet erg scherp op letten, maar hebben meer in de 
gaten dan op het eerste gezicht lijkt. De vorm van het lokaal maakt dat de docenten altijd rond moeten 
blijven lopen om alles in de gaten te kunnen houden. Daarnaast kan de docent vanachter zijn eigen 
computer zien wat de leerlingen uitvoeren op hun computers. 
 
Er is geen gezamenlijke afsluiting van de les. De kbl-leerlingen mochten na twee lesuren al 
vertrekken. De bbl-leerlingen hebben het derde lesuur wel gevolgd en staan te dringen om te 
vertrekken. 
 
Kantoorsimulatie 
Bij binnenkomst heeft een deel van de leerlingen hun gekleurde bedrijfsmap en hun bak met materiaal 
al gepakt. Verder is het begin van de les wat onrustig. Dit komt door de afwezigheid van de 
onderwijsassistent. Hierdoor is er een slechts een halve bezetting van het praktijklokaal mogelijk. 
Enkele leerlingen hadden niet verwacht dat ze op dat moment simulatie zouden krijgen. De docent 
moet enige moeite doen om de klas tot bedaren te brengen. Na deze kalmering zegt één van de 
docenten kort iets over eerdere lessen en gaan de meeste leerlingen snel aan de slag. Aangezien de 
leerlingen op dezelfde afdeling werken als de vorige keer, hebben ze niet veel uitleg nodig. Toch is het 
voor enkele leerlingen nog lastig om compleet zelfstandig te werken. Dit komt doordat het het begin 
van het schooljaar is en het simulatieprogramma (op kennismaking in het derde jaar na) nieuw is voor 
de leerlingen. 
 
Binnen de simulatie zijn negen afdelingen operationeel: inkoop, expeditie, magazijn, controle, 
facturering, verkoop, administratie, receptie en personeelszaken. Per afdeling zijn ongeveer drie tot 
vier leerlingen bezig. Dat betekent dat er drie à vier bedrijven gesimuleerd worden. De kleuren van de 
computerschermen zijn gelijk aan de kleur van het bedrijf waar de leerling op dat moment in werkt. De 
docent heeft enkele facturen neergelegd bij de afdeling ‘receptie’. Zij moeten die inboeken en 
vervolgens doorsturen naar de volgende afdeling. Het duurt even voordat er door deze afdeling werk 
gegenereerd is voor andere afdelingen. Dit is meteen ook het nadeel van deze methode. De 
afdelingen zijn voor hun werk onderling afhankelijk van elkaar. Als het werk van een afdeling af is, 
brengt de leerlingen het naar zijn collega op een andere afdeling. Voor sommige leerlingen duurt dit te 
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lang; zij komen zelf informeren bij hun medeleerlingen waar het werk blijft. Een aantal andere 
leerlingen neemt juist een afwachtende houding aan. De docent houdt dit wel goed in de gaten en 
spoort de afdeling aan om voort te maken. Leerlingen worden niet gestimuleerd om zelf na te gaan 
waar hun werk blijft. 
 
Er zijn twee docenten aanwezig. Evenals in het derde leerjaar (werken met Link) hebben de docenten 
ieder een eigen rol. De ene docent zit tussen de leerlingen in, meestal langere tijd op dezelfde plek en 
geeft daar uitleg over wat de leerlingen moeten doen. De andere docent loopt rond en houdt het totale 
proces in de gaten: heeft iedereen wat te doen en leveren de verschillende afdelingen elkaar werk? 
Beide docenten stralen rust uit. De indruk bestaat dat niet veel ze van hun stuk zal brengen. De 
leerlingen lijken hier positief op te reageren door de ontspannen manier waarop de les verloopt. 
Ondanks het feit dat veel leerlingen regelmatig van hun plek (moeten) zijn, komt de les toch niet 
chaotisch over. 
 
De meeste leerlingen werken rustig en zelfstandig. Eén leerling vraagt de hele les om aandacht en 
loopt veel rond om hier en daar wat te kletsen. Zijn gedrag lijkt verder niet over te slaan op de rest van 
de groep. De docenten laten deze leerling redelijk zijn gang gaan. De leerlingen hebben weinig 
controle over hun leeromgeving. Er is veel onderlinge afhankelijkheid en de afdeling waar de leerling 
werkt is bepalend voor de werkzaamheden van de leerling. Ook als de leerling een bepaald soort werk 
onder de knie heeft of het nog steeds niet begrijpt, kan hij niet eerder of later van afdeling wisselen. 
 
Na afloop van de twee lesuren gaat de bel. Alle leerlingen blijven rustig op hun plek zitten en sluiten 
hun computer af. Deze slaat het werk op dat er tot dan toe is gedaan. Er wordt verder niet 
teruggekeken op de les. De schooldag zit er op voor de leerlingen en ze gaan naar huis. 
  

8.3 Conclusies 
 
Rendement  
Het is lastig vast te stellen of de doelen van de geobserveerde lessen behaald zijn. Dit heeft er mee te 
maken dat leerlingen met Link aan verschillende blokken werken, waar ze verschillende vaardigheden 
mee op doen. De les werd afgesloten met het maken van een toets. Alle leerlingen hebben deze toets 
gemaakt. We hebben echter geen zicht op de resultaten van de leerlingen op de toets. Bij de 
kantoorsimulatie moeten de leerlingen op alle afdelingen gewerkt hebben om zo te weten wat er op 
die afdelingen moet gebeuren en dat ook uit te kunnen voeren. We hebben geobserveerd in de loop 
van het simulatietraject waardoor nog niet duidelijk is of dit doel bereikt is. 
 
Zoals in het begin van het hoofdstuk aangegeven wil het Cals College de volgende algemene doelen 
bereiken met de inzet van ict: 
• meer gemotiveerde leerlingen; 
• betere leerlingprestaties, met name computervaardigheden; 
• beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen; 
• leerlingen leren zelfstandig te werken; 
• toename van de zelfwaardering van leerlingen. 
 
Op basis van onze observaties en gesprekken concluderen we dat deze doelen grotendeels bereikt 
worden. Het Cals College wil een actieve, leerlinggerichte school zijn waarin vernieuwend gewerkt 
wordt. Ze wil leerlingen begeleiden naar zelfstandigheid. Dat houdt ook in dat leerlingen leren omgaan 
met ict. In hun toekomstige werkplek zullen ze die vaardigheden immers nodig hebben. Ook verwacht 
de school dat het onderwijs aantrekkelijker wordt door het gebruik van ict en dat leerlingen dan 
gemotiveerder worden en zichzelf meer zullen waarderen. De leerkrachten vertalen deze algemene 
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doelen naar de lessen en zo lijken ze ook bereikt te worden. Doordat leerlingen zelfstandig aan 
blokken werken, leren ze zelfstandig hun taken uitvoeren en plannen. In de praktijksimulaties leren ze 
hoe ze ict zullen gaan gebruiken op hun toekomstige werkplek. Ook neemt de motivatie van leerlingen 
toe door het gebruik van ict: na invoering van het programma Link hebben zich beduidend meer 
leerlingen aangemeld voor de administratieve richting dan in voorgaande jaren. De vraag is wel of 
deze motivatiewinst blijft als leerlingen gewend raken aan de nieuwe manier van werken. Verder zijn 
de leerlingen door het gebruik van ict per les meer tijd actief met de leerstof bezig. De leerlingen 
kunnen zich niet lang concentreren als ze naar een leerkracht moeten luisteren, maar als ze achter de 
computer zitten, lukt het ze beter om taakgericht bezig te blijven. Bijkomend voordeel is dat ‘zelf doen’ 
ervoor zorgt dat de lesstof langer blijft hangen. Doordat leerlingen zelfstandig met hun taken bezig 
zijn, krijgen ze de kans om zelf problemen op te lossen en om andere leerlingen te helpen bij hun 
problemen. Dat zorgt voor een hogere zelfwaardering. Zo gaf een docent aan: “Ik zie leerlingen soms 
echt stralen als ze een probleem hebben opgelost”. 
 
Tips voor andere scholen. 
De ict-coördinator, de docenten en leerlingen van het Cals College hebben een aantal tips gegeven 
voor scholen die op een vergelijkbare manier met ict willen gaan werken. 
• Bereid lessen goed voor: een goede les waarin ict een belangrijke rol heeft, valt of staat met een 

goede voorbereiding. Dit betekent onder andere dat de leerlingen gerichte opdrachten moeten 
krijgen. 

• Trek voldoende tijd uit voor scholing voor docenten: wanneer een school of een afdeling overstapt 
op een nieuwe methode, is het zaak alle docenten die daar mee te maken krijgen goed te 
scholen. Dat betekent dat ze voldoende tijd moeten krijgen om zich de methode eigen te maken. 

• Affiniteit met meerdere vakken: ict-gebruik leidt vaak tot een geïntegreerd aanbod waardoor het 
belangrijk is dat docenten vakinhoudelijk breed op de hoogte zijn. Ook binnen één vak zijn 
leerlingen vaak met verschillende opdrachten bezig. Dit vergt van de docenten een goede 
vakinhoudelijke kennis. Ze moeten immers in staat zijn vragen van leerlingen die met 
verschillende vakken en/of opdrachten bezig zijn te beantwoorden. 

• Check of leerlingen de stof daadwerkelijk begrijpen: mede door ict-gebruik werken leerlingen in 
toenemende mate zelfstandig. Het is daarbij van belang dat de docent goed in de gaten houdt of 
de leerling de stof inderdaad begrepen heeft. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens het zelfstandig 
werken de leerlingen vragen te stellen over wat ze doen en waarom. 

• Besteed blijvende aandacht aan de ict-basisvaardigheden van leerlingen, zeker als dit in de 
methode niet echt aan bod komt: leerlingen blijken nog steeds veel te leren van bijvoorbeeld een 
‘lesje tekstverwerken’. Voor dergelijke lessen kun je als docent eenvoudig zelf opdrachten maken 
en tevens is het aan te raden om gebruik te maken van door collega’s ontwikkelde opdrachten.  

• Houd er als docent rekening mee dat je veel tegelijkertijd moet doen: wanneer leerlingen met de 
methode Link bezig zijn, ben je als docent procesbegeleider, individuele coach, vraagbaak en 
moet je veel tegelijkertijd in de gaten kunnen houden (split-vision). Dit zijn voor een belangrijk deel 
nieuwe rollen voor docenten. 

• Drie uur achter elkaar met de computer aan hetzelfde ‘vak’ is te veel voor leerlingen: ondanks het 
feit dat leerlingen het werken met Link en de kantoorsimulatie leuk vinden, is het te lang om daar 
drie uur achter elkaar mee bezig te zijn. Na twee uur kunnen leerlingen zich naar eigen zeggen en 
volgens docenten niet meer concentreren. 
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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 
de beroepsgerichte en gemengde leerwegen van het vmbo? 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 vmbo-scholen een 
aantal lessen geobserveerd en gesprekken gevoerd met afdelingsleiders/ict-coördinatoren, docenten 
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 vmbo 

(Vier in Balans)? 
We sluiten af met aanbevelingen voor vmbo-scholen 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/afdelingsleiders en met docenten hebben we een lijst van twintig 
algemene doelen besproken. Op basis daarvan hebben we per school beschreven welke vijf doelen 
zij met name willen realiseren met de inzet van ict. In onderstaande tabel staat een overzicht van deze 
algemene doelen. 
 
Tabel 1 Beoogde algemene doelen van de vijf onderzochte vmbo-scholen voor ict-gebruik 

beoogd doel scholen aantal 
scholen 

meer gemotiveerde leerlingen HSL, MvR, GLLB, Merewade, Cals 5 
leerlingen leren zelfstandig te werken HSL, MvR, GLLB, Merewade, Cals 5 
grotere betrokkenheid van leerlingen bij school en bij het 
huiswerk 

HSL, MvR, GLLB 3 

toename van de zelfwaardering van leerlingen MvR, GLLB, Cals 3 
betere leerlingprestaties: computervaardigheden GLLB, Merewade, Cals 3 
betere leerlingprestaties: vaardigheden HSL, MvR, Merewade 3 
betere leerlingprestaties: cognitief Merewade 1 
beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen Cals 1 
terugdringen van voortijdig schoolverlaten HSL 1 

 
De algemene doelen van de vijf vmbo-scholen vertonen veel overlap. Alle vijf de scholen willen met de 
inzet van ict bereiken dat de leerlingen meer gemotiveerd worden en dat zij leren zelfstandig te 
werken. Ook hebben alle scholen betere leerlingprestaties voor ogen, hoewel zij daar wel 
verschillende accenten bij leggen. Sommige scholen richten zich met name op computervaardigheden 
van leerlingen, andere (ook) op vaardigheden en/of cognitieve prestaties. Drie scholen beogen met 
hun ict-gebruik te bereiken dat de betrokkenheid van leerlingen bij school en bij het huiswerk groter 
wordt en dat de zelfwaardering van leerlingen toeneemt. De overige algemene doelen die de scholen 
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willen bereiken zijn beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen en terugdringen van het 
voortijdig schoolverlaten. 
 
Op elke school hebben we een aantal lessen geobserveerd. De doelen van deze lessen waren in 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 treft u een 
overzicht aan van de lesdoelen van en de vormen van ict-gebruik in de geobserveerde lessen. 
 
Tabel 2  Beoogde lesdoelen en vormen van ict-gebruik geobserveerde lessen 

school beoogd lesdoel vorm van ict-gebruik 
HSL • werken aan taken uit de studieplanner 

 
• leerlingen wegwijs maken in 

computergebruik: eerste kennismaking met 
ICT Coach en afmaken e-mailopdracht 

• elo: instructiemiddel, werktuig/instrument, 
informatiebron, communicatiemedium 

• elo: instructiemiddel, werktuig/instrument, 
communicatiemedium 

MvR • informatiekunde: met Word een eigen 
button ontwerpen 

• werktuig/instrument 

GLLB • natuurlijke leeromgeving: uitvoeren van 
opdrachten uit eigen leerplan 

• MEVO: werken aan taken van de 
werkordergeleidebonnen of de studiewijzer 

• theatertechniek: werken aan praktijkgerichte 
opdrachten 

• werktuig/instrument, informatiebron, 
communicatiemedium 

• instructiemiddel en werktuig/instrument 
 
• instructiemiddel, werktuig/instrument, 

informatiebron en communicatiemedium 
Merewade • bbl: maken van een logo met Paint 

• kbl-gl: maken van opdrachten en toetsen, 
en instructiefilmpjes bekijken 

• RTO-project: bijwerken van formulieren 
(logboek en projectadministratie)  

• elo: werktuig/instrument 
• elo: instructiemiddel, werktuig/instrument, 

informatiebron, communicatiemedium 
• elo: werktuig/instrument 

Cals • werken aan blokken uit Link om 
administratieve kennis en vaardigheden op 
te doen, en maken van een toets 

• ‘werken’ op kantoorafdelingen om zo te 
weten wat er op die afdelingen moet 
gebeuren en dat uit te kunnen voeren 

• instructiemiddel en werktuig/instrument 
 
 
• simulatie en werktuig/instrument 

 
Uit de tabel volgt dat we bij de observaties een grote variëteit aantroffen zowel wat betreft de 
lesdoelen als wat betreft vormen van ict-gebruik. 
 
Uitvoering in de praktijk 
In de schoolportretten in de hoofdstukken vier tot en met acht hebben we per school uitgebreid 
beschreven hoe de ict-uitvoeringspraktijk in het primaire proces eruit ziet. Het algemene beeld dat 
daaruit naar voren komt is dat de lessen uitgevoerd worden zoals beoogd was door de betreffende 
docenten. Aangezien de beoogde lesdoelen en vormen van ict-gebruik sterk wisselden was ook het 
beeld van de uitvoeringspraktijk zeer gevarieerd. Zo hebben we bijvoorbeeld brugklasleerlingen 
gezien die druk aan de slag waren met het ontwerpen van een logo of een button, maar ook 
bovenbouwleerlingen die werkten aan praktijkopdrachten voor theatertechniek. Ondanks de grote 
variëteit hebben de geobserveerde lessen een aantal kenmerken gemeenschappelijk.  
• De klassikale instructie is zeer beperkt of ontbreekt zelfs totaal. Niettemin weten de leerlingen 

over het algemeen goed wat er van hen verwacht wordt. Reden daarvoor is dat de opdrachten 
meestal kort en bondig staan beschreven in de elo of op papier. 

• Bij de meeste geobserveerde lessen is sprake van relatief grote groepen leerlingen die ‘les 
krijgen’ van meerdere docenten. 

• Leerlingen werken zelfstandig, soms individueel en soms in kleine groepjes. Zij zijn daarbij 
overwegend geconcentreerd en taakgericht aan het werk. De groepsgrootte lijkt daarbij niet van 
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belang; ook in grote groepen of ruimten waarin veel leerlingen tegelijk aanwezig zijn, is de 
taakgerichtheid groot. 

• Leerlingen zijn veelal in staat elkaar te helpen, zonder dat dit helpen overgaat in elkaars werk 
doen. 

• Docenten hebben in de geobserveerde lessen de rollen van coach en begeleider, mede als 
gevolg van voorgaande kenmerken. De docenten blijken goed in staat deze rollen te vervullen.  

 
Rendement van ict-gebruik 
Als derde onderzoeksvraag hebben we geformuleerd: welk rendement weten de scholen te realiseren 
met hun ict-gebruik? Onder rendement verstaan we daarbij: de mate waarin ict-gebruik bijdraagt aan 
aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen en passend is voor de onderwijsdoelen. De vraag of 
onderwijs met ict (kosten)efficiënter is dan onderwijs zonder ict, blijft hierdoor buiten beschouwing. 
 
Motivatie van leerlingen neemt toe 
Meer gemotiveerde leerlingen is op alle vijf de scholen één van de algemene doelen die zij willen 
bereiken met hun ict-gebruik. Op basis van ons onderzoek concluderen we dat de scholen daar ook 
daadwerkelijk in slagen. In alle lessen hebben we gezien dat de (meerderheid) van de leerlingen 
gemotiveerd aan het werk was. Ook uit gesprekken met zowel leerlingen als docenten 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. In vrijwel alle 
lessen hebben de leerlingen zelfstandig gewerkt aan opdrachten. We hebben wel vast kunnen stellen 
dat de leerlingen voortgang boekten bij deze 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 geleerde kennis of vaardigheden. Het 
oordeel van de docenten is dat leerlingen op het cognitieve vlak met behulp van ict minstens evenveel 
leren als zonder ict. De winst zit volgens hen met name in de vakinhoudelijke en 
computervaardigheden die leerlingen leren met behulp van ict. Bovendien worden met de combinatie 
van ict-gebruik en zelfstandig werken meer leerlingen bereikt: “Vroeger stortte ik mijn kennis over de 
hoofden van de leerlingen uit. Je mocht dan blij zijn als tien procent er iets van snapte. Door de 
leerlingen zelf de kennis te laten ontdekken met behulp van ict bereik je 30 tot 40 procent van de 
leerlingen”. 
 
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 
vmbo-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/afdelingsleiders, docenten 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 nadrukkelijk 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 docenten. 
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Zoals eerder reeds is aangeven, draagt het ict-gebruik op de vijf onderzochte scholen positief bij aan 
de motivatie van leerlingen. Deze bijdrage is groter als de opdrachten waarvoor ict wordt ingezet 
aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen of worden uitgevoerd voor echte opdrachtgevers. 
 
Een deel van de algemene doelen van de scholen heeft betrekking op de vorderingen en 
schoolloopbaan van leerlingen: 
• betere leerlingprestaties: computervaardigheden; 
• betere leerlingprestaties: vaardigheden; 
• betere leerlingprestaties: cognitief; 
• terugdringen van voortijdig schoolverlaten. 
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. 
• Leerlingen leren zelfstandig te werken: In de geobserveerde lessen hebben we gezien dat 

leerlingen zeer goed in staat zijn om zelfstandig te werken, terwijl ook docenten en leerlingen de 
mogelijkheden die ict biedt om zelfstandig te werken positief beoordelen.  

• Grotere betrokkenheid van leerlingen bij school en huiswerk: Mede door het zelfstandig werken 
krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Dit leidt samen met de 
toegenomen motivatie van leerlingen tot betrokkenheid van leerlingen bij de school. Deze 
betrokkenheid wordt nog versterkt door leerlingen ook medeverantwoordelijk te maken voor de 
dagelijkse gang van zaken en voor het in goede staat houden van de ict-voorzieningen.  

• Toename zelfwaardering leerlingen: Dat ict-gebruik bijdraagt aan de zelfwaardering van leerlingen 
blijkt met name uit twee zaken. In veel gevallen sluiten leerlingen een grote opdracht af met een 
presentatie. We hebben gezien dat de leerlingen daar veel werk van maken. De leerlingen zijn 
trots om aan anderen te kunnen laten zien wat ze gepresteerd hebben. Een tweede punt waaruit 
de zelfwaardering van leerlingen blijkt, is hun trots wanneer zij medeleerlingen of docenten 
kunnen helpen bij het beantwoorden van vragen op oplossen van ict-problemen.  

• Beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen: De scholen maken gebruik van de 
mogelijkheden die ict biedt om rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. We hebben 
daar verschillende voorbeelden van aangetroffen, zoals oefenen met programma’s waarin de 
moeilijkheid van de opdrachten is afgestemd op het niveau van de leerlingen of leerlingen 
keuzevrijheid geven wanneer ze een computertoets maken. 

 
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 vmbo. 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. Van deze bouwstenen vormt visie het startpunt. De vijf scholen uit het 
onderzoek hebben ieder een eigen visie. Het gaat daarbij niet alleen om een visie op ict-gebruik. Het 
is misschien nog wel belangrijker dat een school een duidelijke visie heeft op wat zij met haar 
onderwijs wil bereiken en hoe ze dat wil gaan doen. Ict-gebruik is dan één van de onderdelen van 
deze bredere onderwijskundige visie. Het lijkt er zelfs op dat ict-gebruik een onmisbaar onderdeel is 
bij scholen die een ‘vernieuwende’ onderwijsvisie hebben. We denken daarbij bijvoorbeeld aan 
natuurlijk leren, werkplekkenstructuur, leertuinen en simulaties. Met het oog op continuïteit van het ict-
gebruik is het verder van belang dat de visie niet alleen impliciet aanwezig is, maar ook beschreven is 
in bijvoorbeeld een schoolplan of een visiedocument en dat de visie breed gedragen wordt. 



Oberon – Rendement van ict in het vmbo 55 

 

Eenmaal vastgesteld, kan de visie vertaald worden naar de andere drie bouwstenen. De uitkomsten 
van het onderzoek laten zien dat het van belang is om daarbij te streven naar balans tussen de visie 
en de andere drie bouwstenen én dat deze balans op meerdere manieren te realiseren is. Zo hebben 
alle vijf de scholen ieder gekozen voor een geheel eigen ‘invulling’ van de vier bouwstenen. Zo zien 
we aan het ene uiterste bijvoorbeeld een school die bewust kiest voor software behorende bij de 
methodes en aan het andere uiterste een school die juist streeft naar vervanging van alle methodes 
door digitaal lesmateriaal. Deze keuzes vloeien voort uit de andere visie die beide scholen hebben op 
ict-gebruik, maar hebben tevens consequenties voor onder meer de vereiste kennis en vaardigheden 
van docenten. Zo heeft de keuze voor het zelf ontwikkelen van digitaal lesmateriaal wellicht 
inhoudelijke voordelen ten opzichte van het gebruik maken van software behorend bij de methodes. 
Gevolg van deze keuze is echter ook dat er een groter beroep wordt gedaan op de 
kennis/vaardigheden en tijd van docenten. Om aan deze ‘nadelen’ tegemoet te komen zet de school 
in op interne scholing van docenten en heeft zij voor het ontwikkelen van lesmateriaal samenwerking 
gezocht met andere scholen. Een ander voorbeeld betreft de keuze tussen licensed of opensource 
software. Voordelen van de eerste optie zijn dat de programma’s meestal uitgebreid getest zijn en 
relatief weinig tijdsinvestering vragen. Nadeel is dat de licenties soms erg duur zijn. Voordelen van de 
tweede optie zijn dat de kosten vaak gering zijn en dat de school veel naar eigen inzicht kan 
aanpassen. Nadeel is echter dat dit behoorlijk veel tijd kost. Voorgaande voorbeelden laten zien dat 
een bepaalde ‘invulling’ van de ene bouwsteen vrijwel automatisch consequenties heeft voor de 
gewenste ‘invulling’ van de andere bouwstenen. De voorbeelden laten tevens zien dat de beschikbare 
hoeveelheid tijd en geld randvoorwaarden zijn waar de scholen rekening mee dienen te houden bij de 
invulling van de vier bouwstenen. 
 
Niet alleen de bouwstenen uit Vier in Balans vormen een verklaring voor het rendement van ict-
gebruik dat wij hebben aangetroffen op de vijf vmbo-scholen. Ook het beoogde ict-gebruik in concrete 
lessen en de uitvoering van die lessen spelen een rol. Om rendement te realiseren moeten de 
docenten 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 vmbo-scholen 
Op basis van de conclusies in voorgaande paragraaf en op basis van de tips van de ict-coördinatoren/ 
afdelingsleiders en de docenten hebben we aanbevelingen geformuleerd voor vmbo-scholen die 
(meer) werk willen maken van ict-gebruik in het onderwijs. We ordenen deze tips volgens de 
onderdelen uit ons onderzoeksmodel (zie paragraaf 2.4). Gezien de tips van de vijf scholen voegen 
we daar het kopje ‘samenwerking’ aan toe. 
 
Visie 
• Zorg dat het ict-gebruik is ingebed in een duidelijke visie op onderwijs. Zeker wanneer een school 

een ‘vernieuwende’ onderwijsvisie heeft, lijkt ict-gebruik een onmisbaar onderdeel te zijn. 
• Zorg voor voldoende draagvlak voor deze visie binnen de school; het is van belang dat iedereen 

op één lijn zit. De directie kan daarbij het voortouw nemen. Ook een goede communicatie tussen 
alle geledingen binnen de school kan een bijdrage leveren aan draagvlak. 

• Ict moet blijvend aandacht hebben. Het is daarom van belang dat de visie niet alleen impliciet 
aanwezig is, maar ook op papier is vastgelegd. 
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Kennis en vaardigheden 
• Trek voldoende tijd uit voor scholing voor docenten. In hoofdlijnen kan deze scholing zich richten 

op drie onderwerpen: ict-basisvaardigheden, kennis en vaardigheden over specifieke 
onderwijskundige ict-toepassingen (specifieke programma’s, elo) of didactische vaardigheden die 
samenhangen met de (deels) andere rol van docenten bij ict-gebruik. 

• Docenten moeten een ‘cultuuromslag’ maken. Ict wordt vaak gebruikt om leerlingen zelfstandig te 
laten werken. Dit oogt soms rumoeriger dan een meer traditionele klassikale les. Daar heeft elke 
leerling een vaste plek en moeten leerlingen overwegend stilzitten en luisteren of opdrachten 
maken. Daarmee wordt een situatie gecreëerd die docenten zekerheid geeft, terwijl het zeker niet 
per definitie zo is dat de leerlingen de aangeboden stof ook in zich opnemen. In de lessen waarin 
met behulp van ict zelfstandig wordt gewerkt, is het voor docenten vaak onrustiger en lijkt het of zij 
minder controle hebben. De leerlingen leren echter vaak actiever dan in klassikale lessen. 
Docenten moeten hier mee leren omgaan. 

• Besteed niet alleen aandacht aan de ict-basisvaardigheden van docenten, maar ook aan die van 
leerlingen. Leerlingen blijken vaak handiger in ict-gebruik dan docenten. Deze handigheid betreft 
echter veelal het basale knoppengebruik en minder het geavanceerde gebruik of kritisch 
computergebruik. 

• Naarmate leerlingen in een later leerjaar starten met het werken in een elo is dit moeilijker dan 
wanneer zij daar al in de brugklas mee starten. Leerlingen moeten vaardig zijn in het werken met 
een elo om er in de lessen echt profijt van te kunnen hebben. Het is daarom aan te raden 
leerlingen vanaf het eerste leerjaar te leren werken met de elo. In het verlengde hiervan is het aan 
te bevelen om met de invoering van ict-gebruik te starten in het eerste leerjaar en de 
implementatie van de vernieuwing elk schooljaar door te voeren in een hoger leerjaar. 

 
Educatieve software/content 
• Stem de keuze van software en een elo af op de visie en de doelen die je als school voor ogen 

hebt. Houd daarbij rekening met de consequenties van een keuze voor onder meer de vereiste 
kennis en vaardigheden van docenten, de benodigde tijdsinvestering en de kosten. Zo heeft de 
keuze voor het zelf ontwikkelen van digitaal lesmateriaal wellicht inhoudelijke voordelen ten 
opzichte van het gebruik maken van software behorend bij de methodes. Gevolg van deze keuze 
is echter ook dat er een groter beroep wordt gedaan op de kennis/vaardigheden en tijd van 
docenten. Een ander voorbeeld betreft de keuze tussen licensed of opensource software. 
Voordelen van de eerste optie zijn dat de programma’s meestal uitgebreid getest zijn en relatief 
weinig tijdsinvestering vragen. Nadeel is dat de licenties soms erg duur zijn. Voordelen van de 
tweede optie zijn dat de kosten vaak gering zijn en dat de school veel naar eigen inzicht kan 
aanpassen. Nadeel is echter dat dit behoorlijk veel tijd kost.  

 
Ict-infrastructuur 
• Het beheer en onderhoud van de ict-voorzieningen zijn cruciaal. 
• Een goede helpdesk voor docenten is essentieel, zeker waar het gaat om vragen of problemen 

die zich tijdens de les voordoen. Ook voor leerlingen lijkt een helpdesk van belang, zeker in het 
geval zij hun wachtwoord voor bijvoorbeeld de elo of het netwerk van de school kwijt zijn, moet er 
snel een oplossing voorhanden zijn. 

• Streef bij de inrichting van ‘computerlokalen’, een OLC of een leertuin naar overzichtelijke en 
kleine werkplekgroepen, in verband met werkklimaat, orde en beheersbaarheid. Denk ook goed 
na over de verdeling van de leerlingen over de werkplekken: mogen leerlingen zelf kiezen of delen 
docenten de groepen in, en wordt daarbij gekozen voor homogene of juist heterogene groepen? 

 
Samenwerking 
• Ga als school of docent niet het wiel zelf uitvinden, maar neem eerst een kijkje bij voorlopers. Dat 

kan zowel bij andere docenten van de eigen school als bij andere scholen. Maak daar waar 
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mogelijk gebruik van reeds door anderen ontwikkelde goede lesstof, bijvoorbeeld opdrachten. 
Deze zijn bijvoorbeeld te vinden met behulp van internet. 

• Sluit aan bij of initieer bovenschoolse samenwerkingsverbanden. 
• Veel van de geobserveerde lessen werden verzorgd door meerdere docenten en 

onderwijsassistenten. Samenwerking tussen deze personen is van groot belang. 
• Zoek samenwerking met opleidingen en bedrijven. Door samenwerking en sponsoring is veel 

meer mogelijk dan als school alleen. 
• Werk samen met lerarenopleidingen en geef aan over welke competenties leraren in opleiding 

voor jouw school moeten beschikken (de academische school). 
 
Beoogde ict-gebruik en uitvoering in de praktijk 
• Bereid lessen goed voor: een goede les waarin ict een belangrijke rol heeft, valt of staat met een 

goede voorbereiding.  
• Geef leerlingen duidelijke en gerichte opdrachten waarbij je veel van ze verwacht. Als leerlingen 

het idee hebben dat ze niet alle lestijd nodig hebben, zullen ze waarschijnlijk een deel van de les 
besteden aan niet-taakgerelateerde onderwerpen.  

• Probeer ervoor te zorgen dat de opdrachten zo veel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld 
van leerlingen of kies voor opdrachten voor echte opdrachtgevers. 

• Controleer of leerlingen de stof daadwerkelijk begrijpen: mede door ict-gebruik werken leerlingen 
in toenemende mate zelfstandig. Het is daarbij van belang dat de docent goed in de gaten houdt 
of de leerling de stof inderdaad begrepen heeft. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens het zelfstandig 
werken de leerlingen vragen te stellen over wat ze doen en waarom. 

• Maak gebruik van de ict-deskundigheid van leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen te 
stimuleren elkaar te helpen of door als docent leerlingen in te schakelen voor bijvoorbeeld het 
oplossen van ict-problemen of het ondersteunen bij klassikale instructie. 

• Wissel zelfstandig werken en ict-gebruik af met (korte) momenten van klassikale instructie. Met 
name voor zwakke leerlingen of moeilijke onderwerpen kan klassikale instructie een belangrijke 
aanvulling zijn. 

 
Vervolgonderzoek 
Als onderzoekskader is in voorliggend onderzoek gebruik gemaakt van een onderzoeksmodel waarin 
we Vier in Balans en het conceptueel kader voor onderzoeken naar rendement van ict hebben 
geïntegreerd. Op basis van de schoolportretten concluderen we dat ons onderzoeksmodel bruikbaar 
is om (mogelijk) rendement van ict systematisch te beschrijven. Voordeel is dat het model niet alleen 
aandacht besteed aan rendement, maar ook aan het beoogde gebruik en de uitvoeringspraktijk, en de 
factoren die daarop van invloed zijn. We hebben het onderzoeksmodel alleen gebruikt in de 
beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Wellicht is het interessant om het model ook te gebruiken 
voor onderzoeken in andere vo-onderwijstypen of in andere onderwijssectoren. 
 
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/afdelingsleiders, van docenten 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 en 
schoolloopbanen 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. Daarvoor is onderzoek nodig 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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