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In opdracht van Kennisnet heeft Oberon een onderzoek uitgevoerd naar rendement van ict in het 

(voortgezet) speciaal onderwijs. De centrale vraag van het onderzoek is: wat is het rendement van ict-

gebruik in het primaire proces in het (v)so? Onder rendement van ict verstaan we de mate waarin ict-

gebruik bijdraagt aan aantrekkelijker onderwijs voor leerlingen en passend is voor de onderwijsdoelen. 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden hebben we op vijf (v)so-scholen uit de clusters 2, 3 en 

4 een aantal lessen geobserveerd en gesprekken gevoerd met ict-coördinatoren/directeuren, leraren 

en leerlingen. Op basis daarvan hebben we van elke school een portret opgesteld. 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 (v)so 

(Vier in Balans1)? 

 

1. Beoogd ict-gebruik  

Ondanks de verschillende doelgroepen van de scholen vertonen de doelen van de vijf (v)so-scholen 

relatief veel overlap. Enerzijds wil men door de inzet van ict de vaardigheden van de leerlingen 

verbeteren, bijvoorbeeld met betrekking tot algemene computervaardigheden of tot samenwerken. Dit 

staat in alle clusters hoog op de agenda. Anderzijds hebben de doelen die de (v)so-scholen met de 

inzet van ict willen bereiken duidelijk te maken met sociale en psychologische ontwikkeling. Vier van 

de vijf scholen (cluster 2 en 3) willen met de inzet van ict bereiken dat de leerlingen meer 

zelfwaardering krijgen. Een doel dat door alle clusters wordt gedeeld, is het vergroten van de 

praktische redzaamheid van leerlingen. Drie scholen (cluster 3 en 4) willen door middel van ict beter 

rekening houden met de individuele verschillen tussen leerlingen.  

 

Op elke school hebben we een aantal lessen geobserveerd. Bij deze observaties troffen we een grote 

verscheidenheid aan in lesdoelen en in vormen van ict-gebruik. De vormen van ict-gebruik sloten in 

alle lessen aan bij de lesdoelen en de lesdoelen waren een nadere concretisering van één of meer 

van de algemene doelen van de school. Voor het behalen van de lesdoelen wordt ict het meest 

ingezet als instructiemiddel en als werktuig of instrument. Bij de scholen in cluster 3 komt ook duidelijk 

de ‘prothetische functie’ van ict naar voren (een zodanige inzet van ict dat de handicap van een 

leerling wordt gecompenseerd). Deze vorm van ict-gebruik speelt vooral in cluster 3 een rol, omdat ict 

voor veel van de leerlingen in dit cluster een voorwaarde is om deel te kunnen nemen aan het 

onderwijs. 

 

2. Uitvoering in de praktijk 

Over het algemeen zijn de lessen in de door ons geobserveerde lessen uitgevoerd zoals beoogd door 

de betreffende leraren. Het ict-gebruik dat wij hebben gezien in het speciaal onderwijs is zeer 

gevarieerd. Zo hebben we in cluster 3 leerlingen gezien die een digitaal fotoboek maakten; in cluster 2 

leerlingen die bezig waren met het maken van een game; in meerdere clusters leerlingen die taal- 

en/of rekenoefeningen deden op de computer en in cluster 4 leerlingen die documenten uploaden 

naar een elektronische leeromgeving. Ondanks de grote variëteit in beoogde lesdoelen en vormen 

van ict-gebruik zijn ook een aantal overeenkomsten zichtbaar: 

                                                      
1
  Meer informatie over Vier in Balans kunt u vinden op de website van Kennisnet: www.kennisnet.nl.   



Oberon – Rendement van ict in het (v)so: samenvatting 2 

• De klassikale instructie is beperkt of ontbreekt zelfs totaal. De leerlingen weten echter meestal 

precies wat er van hen verwacht wordt. De leerlingen hebben vaak een individueel les- of 

weekrooster, dat al dan niet digitaal beschikbaar is. 

• Ondanks de beperkte klassikale instructie, hebben de leraren wel een duidelijke en sturende rol, 

omdat het voor veel leerlingen moeilijk is zelf beslissingen te nemen over hun leerproces. Binnen 

op hen afgestemde grenzen kunnen de leerlingen echter vaak wel hun eigen keuzes maken. 

• Bij de meeste geobserveerde lessen is sprake van kleine klassen (maximaal 10 leerlingen) en 

meerdere leraren of assistenten per klas. Hierdoor vindt het onderwijs in hoge mate individueel 

plaats.  

• De leerlingen werken vaak voor zichzelf (zelfstandig), of in groepjes van twee. Ze zijn meestal 

geconcentreerd en taakgericht aan het werk. 

• De mate waarin de leerlingen elkaar helpen is sterk afhankelijk van hun verstandelijke en/of 

lichamelijke mogelijkheden. Samenwerken en elkaar helpen wordt wel zo veel mogelijk 

gestimuleerd door de scholen. 

• In overeenstemming met de aard van speciaal onderwijs is het ict-gebruik ook zoveel mogelijk 

afgestemd op het individuele niveau van de leerling. Er wordt – vooral in cluster 3 – ook veel 

gebruik gemaakt van speciale ict-hulpmiddelen, die vanwege hun prothetische functie voor veel 

leerlingen onmisbaar zijn. 

 

3. Rendement van ict-gebruik 

De derde onderzoeksvraag luidde: welk rendement weten de scholen te realiseren met hun ict-

gebruik? Onder rendement verstaan we: de mate waarin ict-gebruik bijdraagt aan aantrekkelijker 

onderwijs voor leerlingen en passend is voor de onderwijsdoelen.  

 

Aantrekkelijkheid en motivatie nemen toe 

Het vergroten van de motivatie van leerlingen was niet op alle bezochte scholen een expliciet doel van 

ict-gebruik. Niettemin zagen we in de observaties dat de meeste leerlingen gemotiveerd aan het werk 

zijn met ict. Ook uit de gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ict-coördinatoren blijkt dat het 

onderwijs aantrekkelijker wordt door de inzet van ict. 

 

Beoogde lesdoelen gerealiseerd 

Zoals blijkt uit onze definitie van rendement gaat het niet alleen om aantrekkelijk onderwijs voor 

leerlingen, maar ook om het realiseren van onderwijsdoelen. Deze doelen waren zeer wisselend bij de 

geobserveerde lessen. In zijn algemeenheid kunnen we concluderen dat de beoogde lesdoelen zijn 

gerealiseerd in de geobserveerde lessen. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat we 

alleen hebben vastgesteld dat de leerlingen voortgang boekten bij hun opdrachten dan wel dat ze die 

af hadden. We hebben niet onderzocht hóe de opdrachten gemaakt zijn door de leerlingen. We 

hebben daardoor beperkt zicht op de prestaties van leerlingen in termen van verworven kennis of 

vaardigheden. De indruk van leraren is echter positief. Volgens hen ontwikkelen leerlingen zich met 

behulp van ict vaak sneller of beter dan verwacht.  

 

Ict-gebruik passend voor algemene onderwijsdoelen 

Om te bezien of ict-gebruik bijdraagt aan het realiseren van onderwijsdoelen hebben we niet alleen 

gekeken naar de doelen van de geobserveerde lessen, maar ook naar de algemene doelen die de vijf 

(v)so-scholen beogen met hun ict-gebruik. De scholen geven expliciet aan dat ict een hulpmiddel is 

om deze doelen te bereiken. Naast ict spelen uiteraard ook andere factoren een rol zoals bijvoorbeeld 

het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen van leraren. 

 

Een deel van de algemene doelen van de scholen heeft betrekking op betere leerlingprestaties 

(cognitief en vaardigheden). Evenals voor de concrete lesdoelen die op leerlingprestaties gericht zijn, 
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geldt ook voor deze algemene doelen dat we slechts beperkt zicht hebben gekregen op de mate 

waarin ze bereikt zijn. Wat betreft de overige algemene doelen kunnen we concluderen dat ict-gebruik 

een geschikt hulpmiddel is bij de realisatie van deze doelen. 

• Vergroten van de praktische redzaamheid van leerlingen. Voor veel leerlingen in het speciaal 

onderwijs is ict praktisch gezien een uitkomst. Het betreft hier met name de inzet van ict als 

prothese. Voor een deel van de leerlingen lijkt ict haast een noodzakelijke voorwaarde om echt 

deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan leerlingen met 

motorische beperkingen die zonder ict niet in staat zouden zijn om te ‘schrijven’. Ook dyslectische 

leerlingen kunnen vaak makkelijker typen dan schrijven. Verder helpt ict leerlingen met 

gehoorproblemen bij het communiceren. Kortom, door gebruik van ict kan er een wereld open 

gaan voor met name kinderen met een lichamelijke handicap. 

• Toename van de zelfwaardering. Dat ict-gebruik bijdraagt aan de zelfwaardering van leerlingen 

is in de eerste plaats een gevolg van de prothetische inzet. Leerlingen kunnen daardoor taken 

zelfstandig uitvoeren die ze anders uitsluitend met hulp van anderen of geheel niet zouden 

kunnen. Dit versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Ten tweede zien we – niet alleen bij leerlingen 

die ict als prothese gebruiken – dat ze trots zijn op wat ze allemaal kunnen met de computer. 

• Beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen. De scholen maken in grote mate 

gebruik van de mogelijkheden die ict biedt om rekening te houden met verschillen tussen 

leerlingen. We hebben daar op elke school en in elk cluster voorbeelden van aangetroffen, zoals 

bij het oefenen met software op maat waarin de moeilijkheid van de opdrachten is afgestemd op 

het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de leerlingen. Verder zien we dat de 

prothetische functie van ict uitstekende mogelijkheden biedt om in te spelen op de fysieke 

mogelijkheden van leerlingen. 

• Efficiënt gebruik van de onderwijstijd. Leerlingen kunnen zelfstandig werken op de computer, 

waardoor leraren meer tijd hebben voor andere leerlingen. Eén van de onderzochte scholen die 

een digitaal schoolbord gebruikt is van mening dat ook dit de efficiëntie verhoogt, bijvoorbeeld 

door de beschikbare registratie- en vraagfunctie. 

 

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 (v)so. Naast informatie over het beoogde ict-gebruik, de 

uitvoeringspraktijk en het rendement is daarvoor per school informatie verzameld over de bouwstenen 

uit Vier in Balans. De kern van het conceptuele kader uit Vier in Balans is dat voor succesvol gebruik 

van ict in het onderwijs evenwicht nodig is tussen vier bouwstenen. De bevindingen van ons 

onderzoek ondersteunen het belang van deze balans. Een aantal scholen heeft hun ict-beleid zelfs 

vormgegeven rondom de bouwstenen.  

 

Goede visie is de basis 

Op alle scholen vormt de visie het startpunt. De scholen hebben een duidelijk beeld van wat zij met 

hun onderwijs willen bereiken en hoe ze dat willen gaan doen. Ict-gebruik is één van de onderdelen 

van deze bredere onderwijskundige visie; ict wordt door de scholen beschouwd als een hulpmiddel 

om hun doelen te realiseren. Een sterk punt van vrijwel alle bezochte (v)so-scholen is dat zij hun visie 

hebben vastgelegd in een ict-beleidsplan dat na afloop van de beleidsperiode tevens geëvalueerd 

wordt. In de ict-plannen wordt de visie (jaarlijks) vertaald in concrete doelen en activiteiten. Deze 

hebben vaak betrekking op de overige drie bouwstenen uit Vier in Balans (kennis en vaardigheden, 

educatieve software/content en ict-infrastructuur).  

 

Wisselwerking tussen de bouwstenen 

Op basis van hun visie bepalen de scholen welke soft- en hardware zij nodig hebben. Vervolgens 

bezien zij of de leraren beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om de deze soft- en 
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hardware zinvol in te kunnen zetten in het primaire proces. De scholen wijzen daarbij op het belang 

van continue deskundigheidsbevordering. Uiteraard is het belangrijk dat leraren beschikken over 

basale computervaardigheden. Maar misschien nog wel belangrijker is dat leraren weten hoe zij de 

aanwezige hard- en software kunnen gebruiken in hun lessen. Kort na aanschaf van nieuwe hard- of 

software verzorgen de scholen daarom workshops of demonstraties over de gebruiksmogelijkheden. 

 

Aansluiting ict-gebruik op lesdoelen 

Niet alleen de bouwstenen uit Vier in Balans vormen een verklaring voor het rendement van ict-

gebruik dat wij hebben aangetroffen op de vijf scholen. Ook het beoogde ict-gebruik in concrete 

lessen en de uitvoering van die lessen spelen een rol. Om rendement te realiseren moeten de leraren 

de algemene doelen van ict-gebruik vertalen in concrete lesdoelen en moeten zij vormen van ict-

gebruik kiezen die passend zijn bij deze lesdoelen. Indien zij daarin slagen, voldoet het beoogde ict-

gebruik aan de voorwaarden om rendement te behalen. Vervolgens is het van belang dat de lessen 

ook conform de bedoeling uitgevoerd worden dan wel dat er bij onvoorziene omstandigheden 

adequaat gereageerd wordt.  

 


