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In opdracht van Kennisnet Ict op school heeft Oberon een onderzoek uitgevoerd naar rendement van 
ict in het vmbo. De centrale vraag van het 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. Deze kunt u lezen in de volledige onderzoeksrapportage. In deze samenvatting beperken 
we ons tot de conclusies. Deze ordenen we volgens 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 Balans1)? 
 

1. Beoogd ict-gebruik  
Om het beoogde ict-gebruik eruit op de onderzochte scholen in kaart te brengen, hebben we gekeken 
naar de algemene doelen die de scholen voor ogen hebben met hun ict-gebruik en naar 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 een top vijf gemaakt. 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 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. Bij deze observaties troffen we een grote 
variëteit aan zowel wat betreft de lesdoelen als wat betreft vormen van ict-gebruik. De vormen van ict-
gebruik sloten in alle lessen aan bij de lesdoelen, terwijl deze lesdoelen in alle gevallen een nadere 
concretisering van één of meer van de algemene doelen van de school waren. 
 

2. Uitvoering in de praktijk 
Het algemene beeld is dat de door ons geobserveerde 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. 

                                                      
1  Meer informatie over Vier in Balans kunt u vinden op de website van Kennisnet Ict op school: www.ictopschool.net  
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• 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 
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.  

 

3. 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. 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 
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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. 
 
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 zelfstandig leren 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. 

 

4. 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-
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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. 
 
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.  
 
 
 


