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1. Context en opzet van het onderzoek

1.1 Context van het onderzoek

Onze samenleving is bezig te veranderen van een industriële maatschappij in een
informatiemaatschappij. Omgaan met informatie is daarbinnen een belangrijke
vaardigheid. Het onderwijs speelt bij deze transformatie een grote rol omdat het mensen
kan leren om te gaan met Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Daarnaast
groeit de overtuiging dat ICT een bijdrage kan leveren aan een aantal andere opgaven
waarvoor het onderwijs zich gesteld ziet. Het betreft dan thema’s rondom actualiteit,
kwaliteit, studeerbaarheid, effectiviteit en aantrekkelijkheid van onderwijs.

Tegen deze achtergrond heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
in 1997 het actieplan ‘Investeren in Voorsprong’ opgezet (Ministerie van OC&W,
1997), gericht op een integrale aanpak van verschillende sectoren van het onderwijs om
het gebruik van ICT in het onderwijs verder te stimuleren. Het plan omvat het primair
onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, de
lerarenopleidingen en het landbouwonderwijs (de laatste geïntegreerd binnen de overige
sectoren). ‘Investeren in Voorsprong’ beschrijft de doelen voor elke sector voor een
periode van vier jaar. Om te kunnen nagaan of die doelen worden gehaald wordt via
systematisch opgezette gegevensverzamelingen informatie verzameld over de
ontwikkelingen in het onderwijs. Dit wordt gedaan met de zogenoemde ‘ICT-monitor’
waarin de actuele situatie in het onderwijsveld, de successen en de knelpunten jaarlijks
worden vastgelegd. In het studiejaar 1997/98 is deze monitor voor het eerst afgenomen.
Per sector wordt er afzonderlijk gerapporteerd over de bevindingen. Deze rapportage
bevat de gegevens over het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
In het actieplan ‘Investeren in Voorsprong’ worden de volgende doelen voor deze sector
onderscheiden:
� In de eindtermen en examenprogramma’s van het secundair beroepsonderwijs zijn

kennis, vaardigheden en inzichten in de omgang met informatie- en
communicatietechnologie duidelijk aangegeven.

� De eindtermen voor de educatie bevatten de kennis en vaardigheden waarover
burgers moeten beschikken om volwaardig te kunnen participeren in de
informatiemaatschappij (‘digitaal rijbewijs’).

� De onderwijsprogramma’s in het secundair beroepsonderwijs en de educatie zijn
substantieel ‘doortrokken’ van ICT waardoor de kwaliteit en de effectiviteit van het
onderwijsproces zeer duidelijk zijn verbeterd, en waardoor leerlingen ICT
‘vloeiend’ leren beheersen. In het bijzonder zal daarbij sprake zijn van
‘multimedialisering’ van moderne vreemde talen, toetsing en examinering, en
Nederlands.

� Ten opzichte van de huidige situatie beschikken 21.000 docenten extra over
basiscompetenties met betrekking tot ICT. Ongeveer 1.500 docenten zijn bovendien
opgeleid tot competenties op ‘grootmeester- niveau’, wat wil zeggen dat ze zelf in
staat zijn educatieve technologie (mee) te ontwikkelen, andere docenten te
instrueren, enz.
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� Het secundair beroepsonderwijs levert jaarlijks 1000 leerlingen af die op
onderwijsinstellingen kunnen gaan werken als ‘systeembeheerder educatieve
technologie’. De verschillende sectoren zorgen voor de benodigde
beroepspraktijkplaatsen (de digitale kwekeling).

� Voor elke tien leerlingen is er tenminste één computer beschikbaar.

In 2001 moet er op deze manier een situatie bereikt zijn waarbij ICT gedurende een
flink deel van de studietijd gebruikt wordt. Het gebruik van ICT vindt plaats in alle
vakken, zowel de beroepsgerichte als de algemene vakken. Daarnaast wordt ICT op
grote schaal ingezet voor de bedrijfsvoering van instellingen.

1.2 Vraagstelling

Zoals gezegd beslaan de hierboven genoemde doelstellingen de periode 1997-2001. De
onderhavige rapportage betreffende de ICT-monitor van 1997/98 brengt in kaart wat de
huidige stand van zaken is met betrekking tot ICT in de BVE-sector. Tevens komt het
perspectief op de toekomst, inclusief huidige knelpunten en behoeften, aan de orde.
Concreet komen de volgende onderzoeksvragen aan bod:
� Wat is de stand van zaken op het gebied van ICT in het beroepsonderwijs en de

volwasseneneducatie, voor wat betreft zowel het primaire (onderwijs) proces als wel
het secundaire (ondersteunende) proces?

� Welke knelpunten en behoeften aan ondersteuning worden aangegeven door de
instellingen?

� Welke veranderingen verwachten de instellingen in de toekomst te realiseren als het
gaat om de integratie van ICT in het onderwijsproces?

1.3 Opzet van het onderzoek

Alle Regionale Opleidingscentra (ROC’s) en Agrarische Opleidings Centra (AOC’s) uit
de BVE-sector zijn meegenomen in het onderzoek. Op instellingsniveau heeft dus geen
steekproeftrekking plaatsgehad. Uitgesloten van deelname aan het onderzoek zijn de
vakinstellingen en de categoriale instellingen. De laatste categorie wordt verwacht te
fuseren met één van de ROC’s in de loop van het cursusjaar 1997/98. De
vakinstellingen zijn veelal zeer specifieke (technische) opleidingen. Momenteel
omvatten deze opleidingen minder dan 5% van de deelnemerspopulatie van de BVE-
sector. Samenvattend kan worden gesteld dat meer dan 95% van de
deelnemerspopulatie behoort tot de populatie van onderzoek.

De populatie van deelnemers in leerjaar 1997/98 is verspreid over 68 instellingen (49
ROC’s en 19 AOC’s). Van deze instellingen zijn er 16 gevraagd ook deel te nemen aan
het onderzoek in een andere sector van het onderwijs (tabel 1.1). Dit komt voornamelijk
voor binnen de AOC’s.



Context en opzet van het onderzoek / 3

Tabel 1.1

Overlap BVE-instellingen met andere populaties binnen de ICT-monitor

Overlap Aantal

BVE / basisvorming VO 4

BVE / examenjaar VO 4

BVE / bavo + examenjaar VO 7

BVE / lerarenopleiding 1

Typen respondenten
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mate van het computergebruik binnen
de sector is het nodig informatie te verzamelen van verschillende ‘geledingen’ binnen
de instellingen. Dit betekent dat gegevens van respondenten op verschillende niveaus
zijn verzameld, te weten het beleidsniveau, het niveau van de docent en dat van de
deelnemer. Hiertoe is een ‘screening’ uitgevoerd die twee fasen omvat. Per instelling is
een contactpersoon benaderd voor het aanleveren van de benodigde informatie.

Bij elke instelling is allereerst informatie verzameld over de opleidingen, leerwegen en
studentenaantallen die de instelling kent. Deze gegevens vormen het zogenoemde
‘steekproefkader’ op basis waarvan (groepen) deelnemers zijn geselecteerd voor
deelname aan de monitor. In de tweede fase is elke coördinator verzocht voor de
geselecteerde (groep) deelnemers namen door te geven van de volgende groepen
respondenten:
� iemand die beleidsmatig verantwoordelijk is voor het onderwijs aan de betreffende

groep deelnemers;
� iemand die bekend is met de technische infrastructuur voor het onderwijs aan de

betreffende groep deelnemers;
� de docenten die onderwijs verzorgen aan de betreffende groep deelnemers;
� in het geval van het beroepsonderwijs: het aantal deelnemers van de groep waartoe

een geselecteerde deelnemer behoort op het moment van afname van de vragenlijst;
� in het geval van de volwasseneneducatie: het aantal deelnemers dat de geselecteerde

opleiding of cursus volgt op het moment van afname van de vragenlijst.

Doel van deze gestandaardiseerde onderzoeksopzet in twee fases is informatie van de
verschillende instellingen te verzamelen die onderling vergelijkbaar is en een
betrouwbaar beeld geeft van de stand van zaken op het gebied van ICT voor de sector
als geheel. In dit eerste jaar van de ICT-monitor is gebleken dat de BVE-sector qua
samenstelling zeer divers en complex is. Er komt een veelheid aan organisatievormen
voor binnen de instellingen, hetgeen het moeilijk maakt om een strategie te hanteren die
in de operationele uitvoering voor alle instellingen gelijk is. Om slechts één voorbeeld
te noemen: sommige ROC’s zijn volledig gefuseerd en kennen een indeling naar de
sectoren techniek, economie, dienstverlening en gezondheidszorg (DGO) en
(volwassenen) educatie. Als elk van deze sectoren een sectormanager heeft dan kan
deze persoon in eerste instantie worden benaderd voor het verstrekken van de
zogenoemde screening gegevens. Echter, andere ROC’s zijn dan wel gefuseerd maar
kennen redelijk autonome locaties, waarbij elke locatie vaak een variëteit aan
opleidingen verzorgt. Bij deze opleidingen moeten evenveel personen benaderd worden
als er opleidingen en locaties zijn om de screening gegevens op te leveren.
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De screening procedure voor het beroepsonderwijs verschilt van die voor de educatie.
Daarom wordt elk van deze onderdelen afzonderlijk besproken.

Beroepsonderwijs
Allereerst is aan alle 68 instellingen (ROC’s en AOC’s) gevraagd of men wilde
meewerken aan de ICT-monitor. Drie instellingen bleken inmiddels gefuseerd te zijn.
Van de resterende instellingen hebben er 49 (75%) aangegeven deel te willen nemen
(waarvan 14 AOC’s). Voor zover er gegevens beschikbaar zijn van de niet-
deelnemende instellingen blijkt dat tijdgebrek (bijvoorbeeld door reorganisatie) een
belangrijke reden is om niet mee te doen.

Omdat het de bedoeling is op het niveau van de deelnemer uitspraken te doen over de
mate van ICT-gebruik in het primaire (onderwijs) proces (gegeven de doelstellingen van
de overheid die beschreven zijn in paragraaf 1.1) is in de eerste fase van de screening
survey aan de instellingen gevraagd aan te geven hoeveel eerstejaars deelnemers er zijn
per sector1 en per leerweg (beroepsopleidend of beroepsbegeleidend). Dit betekent dat
ervoor gekozen is dit eerste jaar van de ICT-monitor uit te gaan van de eerstejaars
deelnemers binnen de instellingen, ongeacht het kwalificatieniveau dat men volgt. Van
de 49 instellingen hebben er 44 deze gegevens opgeleverd (90%). Eén instelling doet
alleen mee in het deel van het onderzoek dat de volwasseneneducatie betreft, 4
instellingen zijn in dit stadium van het onderzoek afgehaakt. Het opleveren van de
informatie verliep soms moeizaam omdat dergelijke informatie vaak niet kant en klaar
beschikbaar is bij de administratie van een instelling. Bovendien bleek de sectorindeling
bij een aantal instellingen nog niet geïmplementeerd waardoor het moeilijk was de
gevraagde gegevens per sector op te leveren. Mogelijk vormde dit ook de reden voor
een paar instellingen om niet verder mee te doen met de monitor.

Tabel 1.2 geeft een overzicht van de aantallen eerstejaars deelnemers. Deze tabel is het
uitgangspunt voor steekproeftrekking.

                                                          
1 De sector indeling binnen ROC's blijkt, voor zover men een dergelijke indeling al hanteert, niet

eenduidig te zijn. Om eenduidigheid te garanderen is daarom een indeling bij het antwoordformulier
bijgevoegd. Deze is opgenomen in bijlage 1.
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Tabel 1.2

Screening fase 1: aantal instellingen in het beroepsonderwijs per sector en leerweg en
eerstejaars deelnemers daarbinnen

Aantal eerstejaars deelnemers per instelling

Sector Leerweg*

Aantal

instellingen** Totaal Min. Max. Gem.

Techniek Bol 30 17.306 121 1766 577

Bbl 28 21.056 80 1874 752

Economie Bol 29 26.083 128 2632 899

Bbl 27 9.198 5 1156 341

DGO Bol 30 22.614 100 1654 754

Bbl 28 7.179 15 941 256

Agrarisch Bol 13 6.513 183 1605 501

Bbl 13 3.930 71 905 302

Totaal 44 113.879

Noten: * bol = beroepsopleidende leerweg; bbl = beroepsbegeleidende leerweg; **: deze kolom
geeft het aantal instellingen aan dat opleidingen in de betreffende sector en leerweg verzorgt.

Het principe voor steekproeftrekking is als volgt: van elke instelling wordt per sector en
per leerweg binnen die sector één deelnemer geselecteerd, doch alleen indien het totaal
aantal deelnemers minimaal 150 is. Het resultaat van de steekproeftrekking is
weergegeven in tabel 1.3, waar het aantal geselecteerde deelnemers per sector en
leerweg opgenomen is. Het totaal aantal geselecteerde deelnemers is 173.

Tabel 1.3

Screening fase 2a: steekproef in termen van geselecteerde aantal deelnemers en geretourneerde
formulieren voor benaderen van respondenten

Geretourneerde formulieren

Sector Leerweg*

Steekproef

(aantal deelnemers) Uitval Niet Onvolledig Volledig

Techniek Bol   29   4   14   7   4

Bbl   26   4   20   2   0

Economie Bol   28   4   16   8   0

Bbl   21   4   17   0   0

DGO Bol   29   4   17   6   2

Bbl   16   3   13   0   0

Agrarisch Bol   13   1     5   1   6

Bbl   11   1     5   5   0

Totaal 173 25 107 29 12

Noot: * bol = beroepsopleidende leerweg; bbl = beroepsbegeleidende leerweg.

Na het selecteren van een bepaalde deelnemer uit de instelling (een selectie die
gebeurde door de onderzoekers) was het aan de monitor-coördinator binnen de
instelling om een overzicht te geven van de groep deelnemers waarbinnen de
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betreffende persoon onderwijs volgde, welke docenten er bij dat onderwijs betrokken
waren en wie iets zou kunnen weten over de voorzieningen en het beleid op het gebied
van ICT waarmee deze deelnemer te maken kreeg. Dit is stap 2a van de screening
procedure te noemen. Tabel 1.3 geeft aan hoeveel formulieren met deze informatie
daadwerkelijk geretourneerd zijn. Pas na ontvangst van deze informatie konden de
betreffende vragenlijsten verstuurd worden. Het is gebleken dat een dergelijke
procedure binnen veel ROC’s zeer moeilijk uitvoerbaar is, door de grootte van de
instellingen of het aantal verschillende vestigingen waar men mee te maken heeft. En
als deze informatie al op te leveren was, dan was het een zeer tijdrovende activiteit voor
de betreffende coördinatoren. Uit tabel 1.3 blijkt dat de meeste coördinatoren hun best
hebben gedaan de gevraagde informatie op te leveren: in slechts vier gevallen is een
instelling in deze fase van het onderzoek afgehaakt (al had dit veelal wel consequenties
voor verschillende sectoren van het onderzoek hetgeen betekende dat in totaal sprake
was van een uitval van 25 deelnemers). De gevraagde informatie kwam echter met veel
vertraging of gefragmenteerd binnen. Door middel van telefonische rappelrondes is
geprobeerd zoveel mogelijk van de benodigde informatie te verzamelen of ontbrekende
informatie op te vragen, terwijl intussen de verzending van vragenlijsten startte in
verband met het naderend einde van het schooljaar. Binnen deze procedure is er
uiteindelijk ook voor gekozen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van de
deelnemers uit de beroepsopleidende leerweg, en waar onvermijdelijk, af te zien van het
opleveren van informatie over de beroepsbegeleidende leerweg. Dit verklaart waarom
(zoals aangegeven in tabel 1.3) voor de beroepsbegeleidende leerweg uiteindelijk
weinig tot geen informatie beschikbaar was. Tabel 1.4 geeft per respondentgroep aan
hoeveel vragenlijsten er uiteindelijk verstuurd zijn.

Op deelnemersniveau is er sprake van een gerealiseerde steekproef van 13% (in termen
van verstuurde vragenlijsten ten opzichte van de geselecteerde steekproef). Uit de tabel
blijkt verder dat er ook binnen de andere geledingen een vrij grote discrepantie bestaat
tussen de aantallen respondenten die volgens de steekproef benaderd hadden moeten
worden en de uiteindelijk verstuurde vragenlijsten. Zoals hierboven aangegeven is dit
verschil grotendeels te verklaren door de variëteit aan organisatievormen binnen de
ROC’s en de daaraan gerelateerde problemen voor de coördinatoren om de benodigde
informatie voor de uitvoer van de monitor op te leveren.

Het tijdsbestek waarin het onderzoek uitgevoerd moest worden is verder een probleem
gebleken. Omdat is afgesproken de monitor voor verschillende sectoren zoveel mogelijk
op elkaar af te stemmen, kostte het veel tijd om tot de uiteindelijke vragenlijsten voor
alle sectoren te komen. Dit gegeven, tezamen met de hoeveelheid tijd die nodig was
voor de steekproefprocedure, maakte dat pas tegen het eind van het schooljaar de
vragenlijsten verstuurd konden worden. Instellingen hebben daarom de gelegenheid
gekregen ook nog na de schoolvakantie vragenlijsten te retourneren.
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Tabel 1.4

Screening fase 2b: aantal verstuurde vragenlijsten

Verstuurd

Sector
Leer-
weg*

Aantal
Deelnemers

Totaal aantal
deelnemers

vragenlijsten
*** Docenten Techn.**

Beleid
**

Techniek Bol 5 134   41 10 (35%) 10 (35%)

Bbl 1   15     -   1 (4%)   1 (4%)

Economie Bol 1   28   10   7 (25%)   7 (25%)

Bbl -     -     -   -   -

DGO Bol 5   95   30   7 (24%)   7 (24%)

Bbl -     -     -   -   -

Agrarisch Bol 6 204   44   7 (54%)   7 (54%)

Bbl 5   94     4   -   1 (9%)

Totaal    23 (13%) 570 129 32 (19%) 33 (19%)

Noten: * bol = beroepsopleidende leerweg; bbl = beroepsbegeleidende leerweg; ** Het getal
tussen haakjes geeft het percentage aan van verstuurde vragenlijsten, gerelateerd aan het totaal
aantal geselecteerde deelnemers (zoals weergegeven in tabel 1.3); *** Deze kolom geeft het
totaal aantal verstuurde deelnemersvragenlijsten aan: zoals eerder beschreven krijgt de hele
groep waartoe een geselecteerde deelnemer op het moment van vragenlijst afname behoort een
vragenlijst.

De uiteindelijke respons (de hoeveelheid geretourneerde vragenlijsten) is weergegeven
in tabel 1.5.

Tabel 1.5

Respons van vragenlijsten in het beroepsonderwijs

Sector Leerweg* Beleid Techn. Docent Deelnemers

Techniek Bol   4 (10)   2 (10) 19 (41) 24 (134)

Economie Bol   4 (7)   2 (7)   1 (10)   0 (28)

DGO Bol   2 (7)   - (7)   8 (30)   0 (95)

Agrarisch Bol   5 (7)   4 (7) 16 (44) 16 (204)

Agrarisch Bbl   1 (1)   2 (4)   9 (94)

Totaal 16 (33)   8 (32) 46 (129) 49 (570)

Responspercentage 49% 25% 36%   9%

Noten: * bol = beroepsopleidende leerweg; bbl = beroepsbegeleidende leerweg; Het getal tussen
haakjes geeft het aantal verstuurde vragenlijsten aan.

De ‘uitval’ in de tweede fase van de screening survey is zo groot geweest dat de
resultaten van het onderzoek voor het beroepsonderwijs niet meer tot een betrouwbaar
beeld voor de sector als geheel kunnen leiden op een manier zoals dat bedoeld was met
de gevolgde steekproefprocedure. Het is echter wel haalbaar om een impressie te geven
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van de stand van zaken op het gebied van ICT in het beroepsonderwijs. Er zijn
bijvoorbeeld 16 beleidsvragenlijsten terug van evenzoveel verschillende ROC’s of
AOC’s. Op docent niveau zijn er voor het beroepsonderwijs 46 vragenlijsten
geretourneerd vanuit in totaal 12 instellingen. Daarmee kan in dit eerste jaar van de
monitor een beeld geschetst worden van de situatie, echter zonder de pretenties van een
betrouwbaar beeld voor de sector als geheel. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt kort
stilgestaan bij de gevolgde procedure en de gevolgen daarvan voor het vervolg van de
ICT-monitor in de sector voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Volwasseneneducatie
Van de 49 ROC’s gaven er 27 aan mee te willen doen aan het onderzoek in de
volwasseneneducatie. Bij deze instellingen is vervolgens ook in een tweetal fases een
‘screening’ procedure uitgevoerd. In de eerste fase is gevraagd naar de cursussen of
opleidingen die in het kader van de volwasseneneducatie gegeven werden in de periode
maart tot juli 1998. Deze inperking is gehanteerd om te garanderen dat bij selectie van
een zekere cursus of opleiding de vragenlijsten nog af te nemen waren in het schooljaar
1997/1998. Tevens is gevraagd naar het aantal deelnemers per type cursus of opleiding.
Als typen onderwijs werden onderscheiden de basiseducatie (BE), het voortgezet
algemeen volwassenenonderwijs (Vavo), het vormingswerk (VW) en overigen. Hoewel
het vormingswerk niet meer apart voorkomt in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(WEB) is dit type onderwijs nog wel meegenomen in deze inventarisatie om een beeld
te krijgen van de omvang die het (nog) heeft. Binnen de educatie is ervoor gekozen om
een steekproef te trekken op het niveau van opleidingen of cursussen en niet op het
niveau van individuele deelnemers. Reden daarvoor is dat mogelijke uitval van een
deelnemer tijdens de opleiding (iets dat in de volwasseneneducatie vaker voorkomt dan
in het beroepsonderwijs) niet tot uitval in het onderzoek hoeft te leiden.

Het resultaat van deze eerste fase van de screening is zeer divers. Per instelling loopt het
aantal aangeboden cursussen of opleidingen zeer uiteen, net als het aantal deelnemers.
Sommige instellingen geven meer dan 60 opleidingen of cursussen in deze periode
hetgeen maakt dat het aanleveren van de informatie een tijdrovende klus is geweest. Het
aantal deelnemers per cursus of opleiding is in een aantal gevallen niet makkelijk op te
zoeken. Ook is er soms sprake van vraag en aanbod bij de cursussen hetgeen betekent
dat een cursus kan beginnen op het moment dat er voldoende aanmeldingen binnen zijn.
Een aantal maanden vooraf is dit soort dingen soms moeilijk in te schatten.

Tot slot is gebleken dat de indeling naar typen onderwijs niet altijd eenduidig is. In de
WEB worden de volgende opleidingen educatie onderscheiden:
� opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo);
� opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren;
� de opleiding Nederlands als tweede taal I en II;
� andere opleidingen, gericht op sociale redzaamheid.
Echter, niet alle instellingen hanteren deze indeling. Sommige instellingen noemen de
NT2 opleidingen een vorm van basiseducatie, anderen zetten deze opleidingen bij
‘overig’ omdat er volgens hen geen sprake is van basiseducatie.

Ondanks de geschetste problemen in deze eerste fase van de screening hebben alle 27
instellingen de gevraagde informatie aangeleverd. De gegevens van de volwas-
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seneneducatie die de basis vormen voor de steekproeftrekking zijn opgenomen in tabel
1.6.

Tabel 1.6

Screening fase 1: aantal opleidingen / cursussen binnen de educatie (in voorjaar ‘98) en aantal
deelnemers daaraan

Type onderwijs

Aantal opleidingen /

cursussen * Aantal deelnemers

BE 121 31.293

Vavo   69 21.466

Vormingswerk   10 1.187

Overig   34 12.570

Totaal 234 66.516

Noot: * deze kolom geeft het totaal aantal opleidingen/cursussen weer dat door de instellingen is
aangegeven dat gegeven wordt in de periode mei-juni 1998, de periode waarin de monitor
uitgevoerd wordt.

Het aantal deelnemers in het vormingswerk bedraagt 2% van het aantal opgegeven
deelnemers binnen de educatie. Dit gegeven, tezamen met het feit dat het vormingswerk
niet in de WEB is opgenomen, heeft ertoe geleid dat dit type onderwijs buiten het
onderzoek valt. De ‘overige’ cursussen en opleidingen zijn zo divers dat het niet goed
mogelijk is daar een helder beeld van te schetsen. Daarom is het onderzoek in de
volwasseneneducatie beperkt tot BE en Vavo.

Het principe voor steekproeftrekking is als volgt: van elke instelling wordt per
onderwijstype (BE en/of Vavo) een cursus of opleiding geselecteerd indien de instelling
voor dit type onderwijs minimaal 300 deelnemers heeft opgegeven. De daaruit
resulterende steekproef voor de volwasseneneducatie is weergegeven in tabel 1.7, in
termen van het aantal geselecteerde opleidingen / cursussen.

Tabel 1.7

Screening fase 2a: steekproef in termen van geselecteerde opleidingen / cursussen binnen de
educatie en geretourneerde formulieren voor benaderen van respondenten

Geretourneerde formulieren
Type

Onderwijs

Steekproef
(aantal

deelnemers) Uitval Niet Onvolledig Volledig

BE 18 – 8 6 4

Vavo 20 1 8 8 3

Totaal 38 1 16 14 7

Ook voor de volwasseneneducatie geldt dat de tweede fase van de ‘screening’ procedure
te complex en tijdrovend is gebleken om betrouwbare resultaten te krijgen over het
computergebruik in de educatie als geheel. Nadat een opleiding of cursus is geselecteerd
voor het onderzoek, is aan de coördinator voor de monitor in de instelling gevraagd aan
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te geven welke docent, binnen de betreffende opleiding of cursus, bereid is om de
deelnemersvragenlijsten af te nemen, welke andere docenten bij het onderwijs voor deze
opleiding of cursus betrokken zijn en wie voor de geselecteerde opleiding of cursus de
beleids- en technische vragenlijst kan invullen. Pas na ontvangst van deze informatie
werden de betreffende vragenlijsten verstuurd. Net als bij het beroepsonderwijs bleek
dit een moeilijke en tijdrovende klus voor de coördinatoren waardoor er een grote
‘uitval’ optrad in deze fase van het onderzoek (tabel 1.7). Tabel 1.8 geeft per
respondentgroep aan hoeveel vragenlijsten er uiteindelijk verstuurd zijn.

Tabel 1.8

Screening fase 2b: aantal verstuurde vragenlijsten

Verstuurd

Type

Onderwijs

Aantal

opleidingen

Totaal aantal

deelnemers

vragenlijsten ** Docenten Techn.* Beleid *

BE 5 56 10   6 (33%)   5 (28%)

Vavo 4 63 16   7 (35%)   7 (35%)

Totaal 9 (24%) 119 26 13 (34%) 12 (32%)

Noten: * Het getal tussen haakjes geeft het percentage aan van verstuurde vragenlijsten,
gerelateerd aan het totaal aantal geselecteerde opleidingen / cursussen (zoals weergegeven in
tabel 1.7); ** Deze kolom geeft het totaal aantal verstuurde deelnemersvragenlijsten aan: alle
deelnemers die een geselecteerde opleiding / cursus volgen krijgen een deelnemersvragenlijst.

Op het niveau van de opleidingen / cursussen is er sprake van een gerealiseerde
steekproef van 24% (in termen van verstuurde vragenlijsten ten opzichte van de
geselecteerde steekproef). Uit de tabel blijkt verder dat er ook binnen de andere
geledingen een vrij grote discrepantie bestaat tussen de aantallen respondenten die
volgens de steekproef benaderd hadden moeten worden en de uiteindelijk verstuurde
vragenlijsten. Zoals hierboven aangegeven is dit verschil grotendeels te verklaren door
de variëteit aan organisatievormen binnen de ROC’s en de daaraan gerelateerde
problemen voor de coördinatoren om de benodigde informatie voor de uitvoer van de
monitor op te leveren.

De uiteindelijke respons (de hoeveelheid geretourneerde vragenlijsten) is weergegeven
in tabel 1.9.
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Tabel 1.9

Respons van vragenlijsten in de volwasseneneducatie

Type onderwijs Beleid Technisch Docent Deelnemers

BE   3 (5)   1 (6)   5 (10) - (56)

Vavo   2 (7)   1 (7)   4 (16) - (63)

Totaal   5 (12)   2 (13)   9 (26) - (119)

Responspercentage 42% 15% 35% 0%

Noot: Het getal tussen haakjes geeft het aantal verstuurde vragenlijsten aan (zie tabel 1.8).

Concluderend
Zoals eerder gezegd is het wel mogelijk een impressie te geven van de stand van zaken
op het gebied van ICT. Dit geldt voor zowel het beroepsonderwijs als de
volwasseneneducatie. Daarbij wordt in z’n algemeenheid gekeken naar de beschikbare
informatie op beleidsniveau, technisch niveau en docentniveau. Mochten er duidelijke
verschillen bestaan tussen de gegevens van het beroepsonderwijs en de educatie (of
binnen het beroepsonderwijs tussen de verschillende sectoren) dan wordt dit gemeld in
de tekst. In totaal (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie samen) is er van 21
respondenten van in totaal 18 verschillende ROC’s of AOC’s beleidsinformatie
voorhanden. Dit betekent dat in ieder geval 41% van de instellingen die bereid waren
deel te nemen aan de monitor op enigerlei wijze beleidsinformatie hebben verstrekt.
Tien van hen zijn sector-manager of locatie-manager, zes hebben de functie van ICT-
coördinator. Andere functiebenamingen die worden genoemd: projectleider,
opleidingscoördinator en directeur facilitaire dienst.

De tien respondenten die de technische vragenlijst hebben geretourneerd komen uit
negen verschillende instellingen. De functie die deze respondenten in de organisatie
vervullen is veelal die van ICT-coördinator (5 keer genoemd) en/of systeem- of
netwerkbeheerder (6 keer genoemd). Op docentniveau is er informatie beschikbaar van
55 respondenten uit veertien verschillende instellingen. Zoals tabel 1.7 laat zien zijn er
met name in vanuit de beroepsopleidende leerweg in de sector techniek en binnen de
agrarische opleidingscentra vragenlijsten geretourneerd. In de technische richting zitten
daar bijvoorbeeld opleidingen bouwkunde of elektro bij, binnen de AOC’s bijvoorbeeld
groenbeheer, veehouderij of de vakopleiding bloemschikken.

De ervaringen van de eerste meting laten zien dat veel instellingen voor BVE op het
niveau van het College van Bestuur bereid zijn aan de ICT-monitor deel te nemen
(75%). Ondanks deze bereidheid, blijkt het in de praktijk voor veel instellingen
bijzonder moeilijk om via één contactpersoon screening gegevens op te leveren (een
procedure zoals die ook voor andere sectoren binnen de ICT-monitor gevolgd is). De
benodigde gegevens zijn op centraal niveau niet of gefragmenteerd beschikbaar,
hetgeen betekent dat bij veel verschillende personen binnen de instelling stukje bij
beetje de gevraagde gegevens moeten worden verzameld. Ook komt het voor dat de
gestandaardiseerde manier waarop de screening gegevens verzameld wordt niet past bij
de organisatie van een instelling, hetgeen betekent dat veel tijd nodig is om toch
bruikbare gegevens op te kunnen leveren. In vergelijking met bijvoorbeeld de sectoren
primair en voortgezet onderwijs is twee tot drie keer zoveel tijd nodig om de screening
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gegevens beschikbaar te kunnen stellen. De uitvoering van de twee fases van de
screening procedure heeft bijvoorbeeld 4 maanden in beslag genomen en ondanks de
grote medewerkingsbereidheid van de coördinatoren in de instellingen is het een aantal
van hen niet gelukt de gegevens op tijd aan te leveren voor de gegevensverzameling in
het studiejaar 1997/98. Dergelijke problemen met de screening procedure waren niet
voorzien omdat een aantal instellingen in een pilot stadium benaderd waren over de
voorgestelde procedure, en hierop positief reageerden. Maar zoals eerder beschreven
zijn de verschillende instellingen zo divers in organisatie dat een pilot test in 3
instellingen weinig zegt over de haalbaarheid van de procedure in de overige
instellingen.

Op basis van de gegevens over de gevolgde steekproefprocedure moeten we
concluderen dat de voorliggende rapportage voor de BVE-sector over het jaar 1997/98
geen respresentatief beeld schetst voor de sector. De resultaten zijn onvoldoende
betrouwbaar en nauwkeurig om over een stand van zaken onderzoek binnen het
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te kunnen spreken. In de praktijk blijkt het
voor veel instellingen bijzonder moeilijk om via één contactpersoon gegevens op te
leveren over specifieke opleidingen en mensen die daarbinnen werkzaam zijn. Voor de
meting 1998/1999 wordt daarom een aangepaste procedure gevolgd, waarbij lering
wordt getrokken uit de hiervoor beschreven ervaringen.

Zoals eerder in dit hoofdstuk gemeld, is het wel mogelijk om op basis van de
geretourneerde gegevens een impressie te geven van de stand van zaken op het gebied
van ICT in de BVE-sector. Dat zal in de volgende hoofdstukken gebeuren. Bij het
bespreken van de resultaten zullen voornamelijk absolute aantallen worden vermeld
omdat het gebruik van percentages misleidend kan zijn. Het is namelijk niet
verantwoord om populatiestatistieken te presenteren op basis van de beschikbare
informatie. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige stand van zaken op
het gebied van ICT. Verder komt de infrastructuur aan de orde (hoofdstuk 3), beleid en
investeringen (hoofdstuk 4), houding, kennis en vaardigheden (hoofdstuk 5),
ondersteuning, knelpunten en behoeften (hoofdstuk 6) en het perspectief op de toekomst
(hoofdstuk 7). Het laatste hoofdstuk bevat een korte samenvatting en conclusies.
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2. Het huidige computergebruik

Dit hoofdstuk staat in het teken van gegevens die in het conceptueel model van de ICT-
monitor zijn aangeduid met implementatie-uitkomsten. In de eerste paragrafen wordt de
stand van zaken van het computergebruik in het primaire proces geschetst aan de hand
van gegevens over het aantal docenten dat de computer gebruikt voor
onderwijsdoeleinden (2.1). Vervolgens wordt ingegaan op de didactische inzet van de
computer (2.2), de computertoepassingen die worden gebruikt (2.3) en de omvang en
organisatie van het computergebruik (2.4 en 2.5). In paragraaf 2.6 volgt een typering
door de docenten van hun eigen computergebruik en paragraaf 2.7 gaat over het
computergebruik voor administratieve doeleinden.

2.1 ICT gebruik in het primaire proces: onderwijskundig computergebruik

Aan docenten is de vraag voorgelegd hoe vaak ze de computer gebruiken tijdens het
geven van onderwijs of voor de lesvoorbereiding of -evaluatie. Tabel 2.1 geeft de
resultaten weer.

Tabel 2.1

Mate van computergebruik door docenten (n=55)

Computergebruik als: Nooit

1-9 keer

p. jaar

Elke

maand

Elke

week

Elke

dag

Leerdoel 33 7 5 7 3

Leermiddel 27 12 5 8 3

Hulpmiddel 21 7 4 13 10

Het gebruik van de computer als leerdoel verwijst naar het leren over de computer. Van
het totaal aantal respondenten geeft iets minder dan de helft aan de computer hiervoor in
te zetten. Bij de inzet van de computer als leermiddel gaat het om het bereiken van een
leerdoel met behulp van of door middel van ICT. Bij het uitvoeren van taken en het
daarbij gebruik maken van ICT als gereedschap (bijvoorbeeld elektronisch toetsen,
tekstverwerking, e-mail) gaat het om computergebruik als hulpmiddel. Beide laatste
vormen van computergebruik verwijzen naar het gebruik van ICT voor onderwijsdoel-
einden, anders dan het leren over de computer. Van alle respondenten geven er 39
(71%) aan dat ze de computer op één of beide manieren gebruiken. 28 docenten
gebruiken de computer als leermiddel (51%), 34 als hulpmiddel (62%). Gegeven de
aantallen respondenten is het niet mogelijk een betekenisvolle uitsplitsing te maken naar
de verschillende sectoren van de BVE-sector om te bekijken of de mate van
computergebruik verschilt voor de verschillende sectoren.

2.2 Didactische inzet van de computer

Bij de didactische inzet van de computer kijken we naar de manier waarop de computer
wordt gebruikt bij het geven van het onderwijs. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de
toepassingen en de antwoorden van respondenten.
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Tabel 2.2

Aantal docenten dat een bepaalde gebruiksvorm van de computer hanteert (n=55)

Typering Omschrijving Aantal

Brieven/teksten
schrijven

Deelnemers schrijven op de computer brieven, verslagen of teksten
voor bv. een werkstuk 22

Oefenen Ik laat de deelnemers zelfstandig basisstof verwerken op de
computer 21

Instructie Ik laat de deelnemers iets nieuws leren aan de hand van een
computerprogramma 14

Inleiden Ik laat de deelnemers met de computer werken om zich te
oriënteren op een nieuw onderwerp 11

Training Ik laat de deelnemers (beroeps)vaardigheden oefenen met behulp
van een (simulatie)programma op de computer 11

Uitleg/demon-
stratie

Ik bedien zelf de computer om een begrip of vaardigheid aan de
deelnemers uit te leggen 11

Remediëren Ik gebruik de computer om gerichte extra hulp te geven aan
deelnemers met een achterstand 11

Verrijken Ik laat deelnemers zelfstandig verrijkingsstof verwerken op de
computer (extra stof en verdieping) 10

Presentatie Deelnemers gebruiken de computer als hulpmiddel bij een
presentatie 10

Informatie
verzamelen

Ik laat deelnemers informatie opzoeken in elektronische gegevens-
bestanden 6

Gegevens
verwerking

Ik laat deelnemers de computer gebruiken bij het ordenen en
statistisch verwerken van verzamelde gegevens 5

Toetsen Deelnemers maken hun toetsen op de computer 5

Probleem
oplossen

Een computerprogramma reikt een probleem aan dat de deelnemers
met behulp van de computer moeten oplossen 4

Meten Ik laat deelnemers de computer gebruiken voor het verrichten van
metingen en gegevensregistratie (bv. natuurkundeproeven) 1

De computer wordt het meeste gebruikt voor tekstverwerking en het oefenen van
leerstof. Daarmee wordt duidelijk dat de computer wordt ingezet als een gereedschap
voor bijvoorbeeld het schrijven van verslagen en dat het de meest voorkomende
didactische werkvorm (het oefenen van leerstof) ondersteunt. Daarnaast wordt de
computer ingezet voor instructiedoeleinden of het inleiden van een nieuw onderwerp.
Het lijkt erop dat de computer dus voornamelijk wordt ingezet ter ondersteuning van de
meer traditionele werkvormen.
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2.3 Computertoepassingen

Zowel docenten als deelnemers maken het meest gebruik van programma’s voor
tekstverwerking. Daarnaast maken docenten voornamelijk gebruik van programma’s
voor registratie van vorderingen van deelnemers (een studievolgsysteem) en gebruiken
zij de computer voor het raadplegen van elektronische gegevensbestanden op diskette of
cd-rom. Deelnemers werken volgens hun docenten ook met tekenprogramma’s en
educatieve programma’s.

Tabel 2.3

Aantal docenten en deelnemers dat een bepaalde computertoepassing gebruikt (n=55)

Toepassing Docenten Deelnemers

Tekstverwerking 38 29

Tekenprogramma 17 17

Rekenbladen 16 10

Gegevensbestand 11 8

Educatieve programma’s 17 16

E-mail 12 3

Informatie zoeken op Internet/WWW 15 11

Registratie van vorderingen van deelnemers 24 1

Videoconferencing – –

Programmeren 5 5

Raadplegen van elektronische gegevensbestanden 21 9

Toetsprogrammatuur 7 4

(Simulatie)programmatuur gericht op de beroepspraktijk 9 5

Ook aan de deelnemers zelf is gevraagd voor welke activiteiten zij de computer
gebruiken als onderdeel van de opleiding. Zij geven aan, net als de docenten, dat ze de
computer voornamelijk gebruiken voor tekstverwerking (33 keer genoemd door in
totaal 49 deelnemers), het oefenen van leerstof (32), het maken van een werkstuk (29),
het maken van een proefwerk, toets of tentamen (23) of het in een verslag, diagram of
tabel zetten van resultaten van bijvoorbeeld een proef (21). Computergebruik voor het
oefenen van praktijksimulaties, surfen op Internet/WWW, programmeren en het werken
met e-mail komt niet veel voor.

Op sectorniveau is aan de technische respondent gevraagd aan te geven in hoeverre
verschillende geledingen met e-mail of Internet/WWW werken. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen deelnemers, docenten, onderwijsondersteunend personeel (inclusief
systeembeheerder etc.), management en administratie. Voor beide toepassingen (e-mail
en Internet) geldt dat in de meeste gevallen minder dan de helft van de mensen binnen
een geleding er gebruik van maakt. Er is slechts één respondent (uit de sector techniek)
die aangeeft dat het totale management en de administratie e-mail en Internet gebruiken,
dat alle deelnemers Internet gebruiken (minder dan de helft gebruikt e-mail) en dat een
deel van de docenten e-mail en Internet gebruikt.
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Een toepassing als videoconferencing is (nog) niet ingeburgerd in de BVE-sector.
Slechts twee van de tien technische respondenten geven aan dat deze toepassingen een
enkele keer per jaar wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden; het gaat dan om een
persoon uit de sector techniek en iemand uit de agrarische sector.

2.4 Omvang, organisatie en locatie van het computergebruik

Op school
Het merendeel van de docenten geeft aan dat de deelnemers tijdens zogenoemde
contacturen niet met de computer in aanraking komen. Met contacturen wordt verwezen
naar uren in de vorm van lessen, klasuren, maar ook begeleidingsuren in het kader van
zelfstandig leren en werken. Als deelnemers volgens de docenten al met de computer
werken dan is dit gemiddeld tussen de 5 en 6 uur voor de module die de betreffende
docent aan de deelnemers geeft.

Deelnemers zelf geven in grote meerderheid aan wel op school of de instelling met de
computer te werken. Het gaat dan om 43 van de 49 deelnemers die een vragenlijst
geretourneerd hebben.

Wanneer deelnemers op school met computers werken dan gebeurt dit meestal in een
computerlokaal (31 keer genoemd door de docenten). Daarnaast zijn er computers
beschikbaar in de bibliotheek of mediatheek (17 keer genoemd) of in een open
leercentrum (16 keer genoemd). Het aantal computers in het computerlokaal varieert
tussen de 10 en 50, met een gemiddeld van 23-24 apparaten. In de bibliotheek zijn er
gemiddeld 5 computers beschikbaar voor deelnemers. In het open leercentrum varieert
het aantal computers tussen de 6 en 30, met een gemiddelde van 15-16 computers.

Buiten school
Buiten school of de instelling komen veel deelnemers ook in aanraking met computers.
Van het totaal aantal respondenten (49) geven er 42 aan de computer thuis te gebruiken.
Daarnaast zijn de bibliotheek (22) en bij een vriend(in) thuis (19) plekken waar men met
de computer kan werken. Bij een stagebedrijf of beroepspraktijkvormingsplaats komen
niet veel deelnemers in aanraking met computer, maar hierbij moet in ogenschouw
genomen worden dat eerstejaars deelnemers de vragenlijst hebben ingevuld en wellicht
nog niet of weinig stage hebben gelopen.

Buiten de opleiding wordt de computer voornamelijk gebruikt voor tekstverwerken (33
keer genoemd) en het spelen van computerspelletjes (32). Daarnaast wordt er regelmatig
een werkstuk gemaakt op de computer (24). Er zijn niet veel deelnemers die aangeven
buiten de opleiding e-mail of Internet te gebruiken (respectievelijk 5 en 7 deelnemers
geven aan dit te gebruiken).

De computers die deelnemers thuis beschikbaar hebben zijn veelal uitgerust met een
kleurenbeeldscherm en MS-Windows. Van de deelnemers die thuis over een computer
beschikken geven er 31 aan dat er een cd-rom in de computer zit, 10 deelnemers hebben
externe communicatiemogelijkheden via een modem of ISDN-lijn. Zes deelnemers
geven aan toegang te hebben tot Internet/WWW.
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2.5 Invoeringsstadium van computergebruik

Docenten is gevraagd hun eigen computergebruik te typeren. Daarbij is gebruik
gemaakt van de volgende vijf typeringen:
a) ik ben nog weinig op de hoogte van de mogelijkheden die de computer in het

onderwijs te bieden heeft;
b) ik heb interesse. Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden van

computertoepassingen voor onderwijsdoeleinden;
c) ik heb enige ervaring met computergebruik en zet computers zo nu en dan in bij

mijn onderwijs;
d) ik heb enige routine met computergebruik. Ik vraag me af hoe computer-

toepassingen in de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen worden ingepast;
e) ik ben een expert op het gebied van computergebruik en ik heb verschillende

computertoepassingen in mijn onderwijs geïntegreerd. Ik draag mijn ervaringen
over aan anderen.

De meeste docenten geven zelf aan dat ze interesse hebben voor de mogelijkheden van
computergebruik (figuur 2.1). Ook is er een aantal dat al enige ervaring heeft opgedaan
met computergebruik.

Figuur 2.1
Typering door docenten van hun eigen computergebruik (n=55)

Er is geen duidelijk verband tussen de typering van het computergebruik van docenten
en de sector waarin ze lesgeven. In de sector techniek zijn er docenten die weinig kennis
hebben of in het interesse stadium verkeren, maar er zijn er ook 4 die aangeven veel
routine te hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de agrarische sector (4 weinig
kennis maar ook 5 enige routine) en de volwasseneneducatie (2 weinig kennis of
interesse, 2 veel routine).

2.6 Computergebruik in het secundaire proces: management en organisatie

ICT wordt binnen de BVE-sector voor een veelheid aan administratieve
werkzaamheden gebruikt. De computer wordt dagelijks ingezet voor correspondentie
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doeleinden en ook geven 18 (van de 21) beleidsmensen aan dat de computer dagelijks
voor de financiële administratie gebruikt wordt. Verder geeft een meerderheid aan de
computer (bijna) wekelijks of dagelijks te gebruiken voor het maken en bijhouden van
het onderwijsrooster en de personeelsadministratie. Daarmee houdt echter de
uniformiteit voor wat betreft administratief computergebruik op. Zo zijn er een aantal
mensen (13 van de 21) die aangeven de computer dagelijks te gebruiken voor het
bijhouden van gegevens over presentie of absentie van deelnemers, maar er zijn ook
vier respondenten die de computer daar nooit voor gebruiken. Zes respondenten zeggen
dat gegevens en resultaten van deelnemers dagelijks worden bijgehouden met de
computer, vier anderen melden dat dit slechts enkele keren per jaar gebeurt.

Bij het bijhouden van gegevens en resultaten van de deelnemers zijn er een aantal
werkzaamheden die door de computer worden ondersteund. Het gaat daarbij met name
om (tussen haakjes is aangegeven hoe vaak dit aspect genoemd is):
� het opslaan van persoonsinformatie (20);
� het vastleggen van studieresultaten van (genormeerde) toetsen (19);
� het registeren van (deel) kwalificaties die een deelnemer heeft afgerond (17);
� het vastleggen van de behaalde resultaten per module (14);
� de uitstroomgegevens van deelnemers (13);
� het opstellen van toetsen (11).

Ondanks de variatie aan administratieve bezigheden waarvoor de computer ingezet
wordt en de frequentie waarmee dit gebeurt, geeft het merendeel van de beleidsmensen
aan (figuur 2.2) dat het computergebruik voor administratieve doeleinden te typeren is
als ‘gevorderd’ of zelfs ‘vergevorderd’ gebruik.

Figuur 2.2
Typering van computergebruik voor administratieve doeleinden door beleidsmensen (n=21)
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3. ICT-infrastructuur

Dit hoofdstuk gaat over de beschikbaarheid van apparatuur en programmatuur.
Achtereenvolgens komen gegevens aan de orde over de verspreidingsgraad van
computers (3.1), kenmerken van de beschikbare apparatuur (3.2) en de programmatuur
waarover instellingen beschikken (3.3). Overigens moet aan het begin van dit hoofdstuk
nogmaals herhaald worden dat de informatie die beschikbaar is slechts exemplarisch
van aard is. Het aantal technische respondenten waarvan informatie verkregen is
(informatie die voornamelijk gebruikt is voor dit hoofdstuk), is zeer beperkt en er
kunnen kan ook geen uitspraken gedaan worden over de sector van het
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie als geheel.

3.1 Verspreidingsgraad van computers

Aan de technische respondenten is gevraagd hoeveel computers beschikbaar zijn binnen
de sector waarvoor ze werken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen computers die
uitsluitend voor het secundaire proces gebruikt worden (management, beheer en admini-
stratie) en apparatuur die beschikbaar is voor onderwijsdoeleinden, het primaire proces.
Bij onderwijsdoeleinden gaat het om activiteiten gericht op lesvoorbereiding,
-uitvoering en / of evaluatie.

Voor het secundaire proces zijn er gemiddeld 19 computers beschikbaar, met een
variatie tussen de 1 en 57 computers. Voor het primaire proces loopt het aantal
beschikbare computers zeer sterk uiteen. Zo zijn er sectoren waar 10 computers
beschikbaar zijn voor deelnemers (en eventueel docenten) voor onderwijsdoeleinden,
terwijl er ook een respondent is die aangeeft dat er 315 computers beschikbaar zijn voor
deelnemers. Gemiddeld over de tien sectoren zijn er 102 computers beschikbaar voor
deelnemers en docenten. Daarnaast heeft elke instelling computers die uitsluitend voor
docenten beschikbaar zijn. Ook hier is er sprake van een grote variatie, waarbij één
respondent aangeeft dat er 1 computer uitsluitend voor docenten beschikbaar is, terwijl
in een ander geval er 67 computers beschikbaar zijn. Gemiddeld gaat het in dit geval om
17 computers uitsluitend te gebruiken door docenten.

Gegeven de beperkte hoeveelheid informatie van technische respondenten voert het hier
te ver om te bekijken of het aantal computers gerelateerd is aan de grootte van de sector
(het aantal deelnemers dat er lessen volgt), of het type sector (techniek, economie enz.).

3.2 Typen computers

De computers die beschikbaar zijn voor het secundaire proces zijn in meerderheid van
het type Intel Processor Pentium (586 of hoger). Soms is er naast deze nieuwe
apparatuur nog oude apparatuur beschikbaar.

Wat betreft de computers voor deelnemers en docenten of de apparatuur die uitsluitend
voor docenten beschikbaar is, kan gesproken worden van een vergaande standaardisatie.
Apparatuur uitgerust met het MacOperating system (zoals Apple Mac, Mac II) komt
bijna niet voor. Er is één respondent die aangeeft dat de betreffende sector negen Apple
computers heeft. De standaard betreft de zogenoemde Windows-interface (Intelprocesor
286, 386, 486 of Pentium). Het merendeel van de computers die beschikbaar zijn voor
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deelnemers betreft een 486 of hogere processor. Ook de computers die uitsluitend voor
docenten beschikbaar zijn hebben in meerderheid een 486 of hogere processor. Deze
gegevens lijken erop te duiden dat de verschillende sectoren waarover informatie
beschikbaar is, beschikken over redelijk moderne computer apparatuur.

OVERIGE APPARATUURKENMERKEN

Voor alle ondervraagde respondente geldt dat er apparatuur beschikbaar is met een
kleurenbeeldscherm, uitgerust met Windows 3.11 of hoger en dat er apparatuur
aangesloten is op een intern netwerk (tabel 3.1). Ook zijn in de meeste instellingen
apparaten beschikbaar die geschikt zijn voor multimedia doeleinden. Veel minder vaak
is er apparatuur beschikbaar voor externe communicatie via modem of ISDN.

Tabel 3.1

Overzicht van apparatuur voor deelnemers en docenten met specifieke computerkenmerken
(n=10)

Kenmerk Aantal

Gemiddeld

aantal computers

Uitgerust met een kleurenbeeldscherm 10 95.6

Aangesloten op een printer 9 50.8

Aangesloten op een netwerk binnen de sector 10 92.6

Uitgerust met MS-Windows 3.11 of hoger 10 89.9

Uitgerust met cd-rom 9 35.1

Geschikt voor progr. met bewegende beelden of geluid 7 47.3

Uitgerust met /aangesloten op modem of ISDN 3 15.7

Notebook/laptop 1 2

RANDAPPARATUUR

Het lijkt erop dat er relatief moderne randapparatuur beschikbaar is in de instellingen.
Op volgorde van frequentie waarmee het genoemd wordt:
� scanner (optische lezer, 8 keer genoemd);
� kleurenprinter (7);
� schermprojectie aangestuurd door een computer (bv. Transview, beamer, 6 keer

genoemd);
� cd-writer (5);
� Router/fire wall (5).

Een aantal andere apparatuur wordt slechts in een enkel geval genoemd. Het gaat dan
om specifieke ICT-apparatuur voor de sector (bv. CNC-apparatuur, digitale
weegschaal), digitale opname apparatuur, een video-server, een digitaal video-
bewerkingssysteem en apparatuur voor video-conferencing.

3.3 Netwerken en externe communicatie

Negen van de tien technische respondenten geeft aan dat er een computernetwerk
aanwezig is waarvan de server door de sector wordt beheerd. In één geval is er wel een
netwerk beschikbaar maar beschikt de betreffende sector niet zelf over een ‘eigen’
netwerkserver. Bijna geen van de geledingen binnen een instelling kan vanuit huis
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toegang krijgen tot het netwerk. Slechts in een enkel geval geeft een respondent aan dat
iemand toegang kan krijgen: in twee gevallen gaat het dan om personen die het ICT-
gebruik beheren of coördineren (de kosten voor toegang worden in dat geval door de
instelling gedragen) en in één geval betreft het een docent die een voortrekkersrol
vervult op het gebied van ICT (die overigens wel zelf betaald voor de toegang).

In alle gevallen gebruikt het netwerk het Novell platform. Daarnaast geven vijf respon-
denten aan met Windows-NT te werken en drie geven er aan dat ook Unix beschikbaar
is. Zes technische respondenten geven aan dat er ‘vrije’ netwerkaansluitingen beschik-
baar zijn voor notebooks of laptops. In de meeste gevallen gaat het dan om zo’n 1-10
aansluitingen.

Via het netwerk zijn er een aantal functies beschikbaar voor docenten en /of deelnemers.
De meeste docenten kunnen via het netwerk gebruik maken van Internet/WWW, e-mail,
afzonderlijke user directories en schrijfruimte op een publiek toegankelijk gebied van
het netwerk. Bevoegdheid voor het plaatsen van Internetpagina’s of mogelijkheden voor
video of real audio zijn er bijna niet. Voor deelnemers ligt dit bijna hetzelfde. En als
deelnemers toegang hebben tot bepaalde functies, dan zijn ze veelal beschikbaar voor
alle deelnemers. Bij de docenten komt het nog wel eens voor dat slechts enkele
docenten gebruik kunnen maken van een bepaalde functie.

EXTERNE COMMUNICATIE

Acht van de tien respondenten geeft aan dat computers van de sector contact kunnen
leggen met computers buiten de sector. Deze externe communicatiemogelijkheid
verloopt veelal via een ISDN-lijn (4 keer genoemd) of een 28.8 Kbits/s modem (3 keer
genoemd). In twee gevallen wordt er gewerkt met een zogenoemde ‘open lijn’
verbinding. Eén keer gaat het dan om een high speed 128-512 Kbits/s verbinding, in het
andere geval om een high speed 512 Kbits/s – 2Mb/s verbinding.

3.4 Programmatuur

Alle sectoren waarover informatie beschikbaar is hebben programmatuur voor
tekstverwerking, spreadsheets, database en een presentatieprogramma zoals PowerPoint.
Daarnaast geven bijna alle respondenten aan dat er een programma beschikbaar is voor
cijferregistratie (9 keer genoemd door in totaal 10 technische respondenten), een
boekhoudprogramma (voor financieel beheer, 8 keer genoemd), een Internet-browser
(8), en e-mail (8). Ook tekenprogramma’s, een programma waarbij gebruikt gemaakt
wordt van multimedia, en een simulatieprogramma wordt vaak genoemd (allemaal 7
keer). Daarnaast zijn er meer specifieke programma’s beschikbaar voor bepaalde
sectoren (zie tabel 3.2). Een programma voor besturing van apparatuur (bv. Robotica) is
alleen beschikbaar in de sector techniek, een encyclopedie op cd-rom juist niet. Een
computergestuurd leerprogramma (waarmee zelfstandig kan worden geleerd) is
beschikbaar binnen de sector van de volwasseneneducatie.



22 \ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ICT-monitor 1997/1998

Tabel 3.2

Beschikbaarheid van programmatuur (n=10)

Sector

Programmatuur voor Totaal Techniek Economie Agrarisch VE

CAD/CAM 4 2 2

Wiskundige grafieken 4 2 1 1

Statistische analyses 5 1 1 2 1

Programmeren 5 2 1 2

Robotica 2 2

Comp.gestuurd leer-programma 2 2

Progr. Voor toetsing 3 2 1

Encyclopedie op cd-rom 3 1 1 1

Multimedia auteurs-omgeving
(bv. Hyperstudio) 1 1

Veehouderijprogramma 1 1

Akkerbouwprogramma 1 1

Noot: Over de sector DGO is geen informatie beschikbaar.
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4. Onderwijsconcept, beleid en investeringen

In dit hoofdstuk komen verschillende beleidsaspecten rond de invoering en het gebruik
van ICT in het onderwijs aan de orde. Dit betreft de redenen om computers te gebruiken
in het onderwijs (4.1), het onderwijsconcept (4.2).

4.1 Redenen voor computergebruik

Het stimuleren van zelfstandig leren, voorbereiding op de beroepspraktijk en het
verbeteren van de leerprestaties van de deelnemers worden door de beleidsmensen als
meest belangrijke redenen genoemd om ICT te gebruiken in het onderwijs. Overigens
lijkt het argument over de leerprestaties van deelnemers voor de beleidsmensen uit de
educatie nog belangrijker dan voor degenen uit het beroepsonderwijs. Alle mensen uit
de educatie (5) noemen dit een zeer belangrijke reden, terwijl elf beleids-mensen uit het
beroepsonderwijs dit een zeer belangrijke reden noemen en vijf een beetje belangrijk.

Verder worden als belangrijke redenen genoemd:
� het leerproces optimaliseren (door 14 mensen als zeer belangrijk genoemd);
� het realiseren van een nieuw onderwijsconcept (door 13 mensen als zeer belangrijk

genoemd);
� het voor de deelnemers meer toegankelijk maken van informatie van buiten de

instelling (12 beleidsmensen noemen dit een zeer belangrijke reden).

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs (pedagogisch/didactische elementen) en
maatschappelijke ontwikkelingen lijken dus de twee voornaamste doelen om ICT in te
zetten in het onderwijs. Een reden voor computergebruik waar een onderscheid lijkt te
bestaan tussen het beroepsonderwijs en de educatie betreft het verbeteren van het
rendement van onderwijs. Tien beleidsmensen uit het beroepsonderwijs vinden dit een
beetje belangrijke reden en zes zeer belangrijk, terwijl de beleidsmensen uit de educatie
dit vooral een zeer belangrijke reden noemen (4). Eén persoon noemt het een beetje
belangrijk. Ook wat betreft het realiseren van een nieuw onderwijsconcept via ICT lijkt
er een onderscheid te zijn tussen beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Van de
respondenten uit het beroepsonderwijs vinden negen mensen dit een zeer belangrijke
reden, zes vinden het een beetje belangrijk en 1 helemaal niet. Daarentegen vinden de
respondenten op beleidsniveau in de volwasseneneducatie dit een zeer belangrijke reden
(4) of een beetje belangrijk (1). Op dit onderwijsconcept gaat de volgende paragraaf
nader in.

4.2 Onderwijsconcept

De manier waarop onderwijsleersituaties door een docent worden ingericht, bepaalt in
belangrijke mate de activiteiten die een deelnemer in het leerproces verricht. De
inrichting van onderwijsleersituaties krijgt gestalte door een arrangement van
vakinhoudelijke, pedagogische, didactische en organisatorische aspecten. In de praktijk
doet zich een grote variëteit in arrangementen van onderwijsleersituaties voor. Dit heeft
als gevolg dat de ene onderwijsleersituatie vrijwel altijd van de andere verschilt.
Ondanks de verscheidenheid aan onderwijsleersituaties is het mogelijk hierin een
ordening aan te brengen. In de ICT-monitor is als ordeningsprincipe gekozen voor de
mate waarin bij de inrichting van het onderwijs rekening wordt gehouden met
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verschillen tussen deelnemers. Op deze manier ontstaat een continuüm van
onderwijsleersituaties met twee uitersten. Het ene uiterste wordt gerepresenteerd door
zogenoemd ‘uniform-klassikaal’ onderwijs waarbij deelnemers veelal klassikale
instructie krijgen, alle deelnemers op hetzelfde tijdstip dezelfde leerstof krijgen
aangeboden en de inrichting van het leerproces volledig wordt aangestuurd door de
docent. Het andere uiterste wordt gerepresenteerd door zogenoemd ‘rijk-
gedifferentieerd’ onderwijs. Rijk-gedifferentieerd onderwijs wordt gekenmerkt door de
afstemming van het leerproces op de behoeften en vaardigheden van de individuele
deelnemer en een gedeelde verantwoordelijk van de docent en deelnemer voor de
inrichting van het leerproces. Bij rijk-gedifferentieerd onderwijs hebben deelnemers de
gelegenheid om in eigen tempo te werken en wordt een didactiek gehanteerd die
tegenwoordig veelvuldig wordt aangeduid met ‘zelfstandig leren’, ‘zelfverantwoordelijk
leren’ en ‘leren leren’.

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de uitspraken die in de ICT-monitor zijn gebruikt voor
het vaststellen van het onderwijsconcept van instellingen. Per uitspraak is aangegeven
in welke mate een bepaald aspect van belang is voor het onderwijsconcept dat op
beleidsniveau wordt gehanteerd.

Aspecten die door beleidsmensen in het onderzoek in het algemeen als het meest
belangrijk worden genoemd voor het onderwijsconcept van de sector zijn:
� een didactiek gericht op zelfstandig leren;
� het onderwijs is zodanig ingericht dat rekening wordt gehouden met verschillen

tussen deelnemers in beginniveau, leerstijl, leertempo en leerweg;
� leren door te doen.

Al kan slechts met een grote voorzichtigheid, gegeven het aantal respondenten, een
vergelijking gemaakt worden tussen enerzijds beroepsonderwijs en anderzijds de
volwasseneneducatie, toch lijken er enkele opmerkelijke verschillen te bestaan in het
onderwijsconcept van beide ‘poten’ van de BVE-sector. Over het belang van een
didactiek gericht op zelfstandig leren is men het in beide richtingen eens. Er lijken
accent verschillen te ontstaan bij aspecten als ‘de docent deelt de verantwoordelijkheid
voor de voortgang van het leerproces met de deelnemers’ (in de educatie belangrijker)
en ‘leerinhouden worden gerelateerd aan de beroepssectoren en/of maatschappelijk
functioneren’ (beroepsonderwijs belangrijker).

De verzameling uitspraken vormt tezamen een variabele ‘onderwijsconcept’. Indien alle
15 uitspraken een waarde krijgen van -1 (nauwelijks of niet belangrijk), 0 (enigszins
belangrijk), of 1 (groot belang), dan is de minimale waarde op de samengestelde
variabele ‘onderwijsconcept’ dus -15, de maximale waarde +15. Het minimale uiterste
van deze schaal vertegenwoordigd een puur uniform-klassikaal onderwijsconcept, de
maximale waarde een uiterst rijk-gedifferentieerd concept.
De beleidspersoon met het meest ‘uniform-klassikale’ onderwijsconcept komt uit op
een waarde van -7, het meest gedifferentieerde onderwijsconcept dat beschreven wordt,
bereikt een score van +10. Gemiddeld ligt de waarde voor de 21 beleidspersonen op
4.62, hetgeen betekent dat over het algemeen een licht gedifferentieerd
onderwijsconcept wordt gehanteerd. Het gemiddelde onder de beleidsmensen uit BO
komt op 4.69, dat van VE komt op 4.40 uit.
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Tabel 4.1

Overzicht van uitspraken betreffende het belang voor het onderwijsconcept (in aantallen
respondenten, n=21)

Belang voor het
onderwijsconcept

Uitspraak

Nauwelijks/

geen Enigszins Groot

Een didactiek gericht op zelfstandig leren 0 4 17

Het onderwijs is zodanig ingericht dat rekening wordt
gehouden met verschillen tussen deelnemers in begin-
niveau, leerstijl, leertempo en leerweg 2 4 15

Leren door te doen 2 5 14

Deelnemers met een achterstand krijgen aparte onder-
steuning 1 7 13

Leerinhouden worden gerelateerd aan de beroeps-
sectoren en/of maatschappelijk functioneren 1 7 12

Deelnemers werken met elkaar samen 1 8 12

Deelnemers maken gebruik van een ‘studiewijzer’ (een
overzicht van opdrachten voor een bepaald studie-onder-
deel met aanwijzingen voor de uitvoering) 1 10 10

Deelnemers hebben tijdens het onderwijs de gelegenheid
om in eigen tempo te leren en/of te werken 2 9 10

De docent deelt de verantwoordelijkheid voor de
voortgang van het leerproces met de deelnemers 2 9 10

Vaardigheden als ‘zoeken naar informatie’, ‘verwerken
van gegevens’ en ‘presenteren van informatie’ staan
centraal in de manier waarop het onderwijs voor deel-
nemers is ingericht 1 11 9

De docent richt zijn handelen op de interesses en
behoeften van de individuele deelnemer 2 13 6

Onderdelen van verschillende modules worden met
elkaar gecombineerd 3 13 5

Deelnemers werken de leerstof allemaal in dezelfde
volgorde door 8 9 4

Alle deelnemers in een groep krijgen op hetzelfde
tijdstip dezelfde leerstof aangeboden 5 14 2

Deelnemers kiezen onderwerpen naar eigen interesse 3 16 2

4.3 Bijdrage van computers aan realisatie van het onderwijsconcept

Bij alle respondenten is nagegaan in welke mate de computer een bijdrage levert aan de
realisatie van elk van de aspecten van het onderwijsconcept. Voor de aspecten van het
onderwijsconcept die door respondenten als belangrijk zijn aangeduid, is nagegaan wat
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de bijdrage van ICT is. Tabel 4.2 geeft voor de belangrijkste aspecten van het
onderwijsconcept weer hoe men denkt over de bijdrage van de computer.

Tabel 4.2

Overzicht van uitspraken betreffende de bijdrage van computers voor de realisatie van het
onderwijsconcept (in aantallen respondenten; n=21)

Bijdrage van
computers

Uitspraak Groot Enigszins

Een didactiek gericht op zelfstandig leren 7 8

Het onderwijs is zodanig ingericht dat rekening wordt gehouden
met verschillen tussen deelnemers in beginniveau, leerstijl, leer-
tempo en leerweg 4 7

Leren door te doen 8 4

Deelnemers met een achterstand krijgen aparte ondersteuning 6 5

Los van het belang van een bepaald aspect voor het onderwijsconcept, blijkt dat
computers vooral een bijdrage leveren aan ‘leren door te doen’, ‘vaardigheden als
zoeken naar informatie en verwerken van gegevens’, ‘deelnemers met een achterstand
krijgen aparte instructie’ en ‘deelnemers hebben gelegenheid om in eigen tempo te leren
en te werken’.

4.4 Beleid

Aan de beleidsmensen is over een viertal beleidsdomeinen op het gebied van ICT
gevraagd in hoeverre bepaalde beleidsdoelen worden nagestreefd en in welke mate deze
doelen momenteel zijn gerealiseerd. Het gaat dan om beleidsdoelen op het gebied van:
a. administratie en beheer;
b. inrichting van onderwijsleersituaties;
c. communicatie en informatievoorziening;
d. scholing en ondersteuning.

Beleid op het gebied van administratie en beheer
Alle 21 respondenten geven aan dat administratieve aspecten van ICT als beleidsdoel
worden nagestreefd. Tabel 4.3 geeft aan in hoeverre deze doelen momenteel al
gerealiseerd zijn.

Tabel 4.3

ICT-beleidsdoelstellingen op het gebied van administratie en beheer en mate van realisatie
(n=21)

Mate van realisatie

Omschrijving Nagestreefd
(bijna)

Volledig Gedeeltelijk Niet
Automatisering van het bijhouden van
deeln. gegevens

21 11 10 0

Automatisering van overige admin. zaken 21 12 7 2
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De beleidsdoelen die op dit gebied nagestreefd worden zijn nog niet volledig
gerealiseerd. De twee respondenten die aangeven dat automatisering van overige
administratieve zaken nog niet of nauwelijks is gerealiseerd zijn afkomstig uit de
agrarische sector en de sector DGO.

Beleid op het gebied van de inrichting van onderwijsleersituaties
Voor beleidsaspecten die te maken hebben met de inrichting van onderwijsleersituaties
geldt dat er een aantal door vrijwel iedereen wordt nagestreefd (tabel 4.4). Het betreft
dan met name het algemene punt dat ICT ingezet wordt als hulpmiddel in het
onderwijsleerproces. Daarover lijkt geen twijfel te bestaan, al blijkt ook uit de tabel dat
dergelijke beleidsdoelen nog lang niet volledig gerealiseerd zijn. Het is opmerkelijk dat
bijna alle respondenten aangeven dat het ontwikkelen van een visie op het gebruik van
ICT voor onderwijsdoeleinden nagestreefd wordt, maar dat dit doel slechts zeer ten dele
momenteel gerealiseerd is. Dit gegeven lijkt een indicatie voor het stadium in het
veranderingsproces waarin men zich momenteel bevindt.

Andere aspecten die het gebruik van ICT in het onderwijs betreffen lijken (nog) geen rol
te spelen in het beleid van de instellingen/sectoren waarover gegevens beschikbaar zijn.
Wat betreft de materiële voorzieningen lijkt het erop dat er niet voor gekozen wordt de
apparatuur beschikbaar te maken in elke onderwijsruimte. Zoals uit hoofdstuk 2 blijkt,
zijn er bepaalde locaties waar deelnemers met computers kunnen werken. Dit zijn
computerlokalen, bibliotheek of mediatheek en/of een open leercentrum. Degenen die
dit nastreven zijn afkomstig uit verschillende sectoren (techniek, DGO en agrarisch).

Tabel 4.4

ICT-beleidsdoelstellingen op het gebied van inrichting van onderwijsleersituaties en mate van
realisatie (n=21)

Mate van realisatie

Omschrijving Nagestreefd
(bijna)

Volledig Gedeeltelijk Niet
In elke onderwijsruimte zijn 1 of meer
comp. aanwezig 5 0 4 1

Docenten maken gebruik van de comp.
bij hun onderwijs 21 2 14 4

Binnen de instelling is een open leer-
centrum aanwezig 20 6 9 5

Deeln. gebruiken de comp. als hulpmid-
del bij het onderwijs 21 4 17 0

Ontwikkeling van een visie op com-
putergebruik binnen sector 19 2 12 5

Deelnemers worden op afstand begeleid
m.b.v. de computer 6 0 1 5

Voor de meeste modules is een multi-
media-toepassing beschikbaar 7 1 0 6

Docenten verplichten om bepaalde multi-
media-toepassingen te gebruiken 11 1 3 6



28 \ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ICT-monitor 1997/1998

Voor wat betreft begeleiding op afstand geven 5 respondenten uit het beroepsonderwijs
en 1 uit de richting van de educatie aan dit na te streven. Ook wat betreft multimedia-
toepassingen is deze verdeling 6 en 1: zes respondenten uit het beroepsonderwijs geven
aan dat dit beleidsaspect wordt nagestreefd, een van de respondenten uit de
volwasseneneducatie.

Beleid op het gebied van communicatie en informatievoorziening
Waar het beleidsaspecten betreft die te maken hebben met communicatie en
informatievoorziening, lijkt het erop dat met name samenwerking met andere
instellingen op het gebied van ICT een uniform beleidsdoel is (tabel 4.5). Dit doel is
echter momenteel hooguit gedeeltelijk gerealiseerd.

Tabel 4.5

ICT-beleidsdoelstellingen op het gebied van communicatie en informatievoorziening en mate
van realisatie (n=21)

Mate van realisatie

Omschrijving Nagestreefd

(bijna)

Volledig Gedeeltelijk Niet

Elke docent heeft via de instelling een e-
mailadres 15 1 6 8

Deelnemers maken tijdens hun studie
gebruik van e-mail 12 0 2 10

Samenwerking met andere instellingen op
gebied van ICT 19 0 10 8

Samenwerking op gebied van ICT met
beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid 8 0 2 5

Toezien op aspect van normen en waar-
den bij gebruik van Internet / WWW 12 0 8 4

Ook voor de andere aspecten geldt dat, zelfs al worden ze nagestreefd, ze nog slechts in
geringe mate gerealiseerd zijn. Het laatste beleidsaspect (samenwerking met de
beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid) wordt alleen maar genoemd door
respondenten uit het beroepsonderwijs.

Beleid op het gebied van ICT-scholing en ondersteuning
Het laatste beleidsonderdeel waarnaar is gekeken, betreft een aantal aspecten rondom
scholing en ondersteuning (tabel 4.6).

Opnieuw valt op dat daar waar respondenten aangeven dat bepaalde beleidsaspecten
worden nagestreefd, deze meestal nog slechts ten dele zijn gerealiseerd. Met name waar
het de scholing van alle docenten betreft, lijkt de uitvoering van dit aspect nog in volle
gang.
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Tabel 4.6

ICT-beleidsdoelstellingen op het gebied van scholing en ondersteuning en mate van realisatie
(n=21)

Mate van realisatie

Omschrijving Nagestreefd

(bijna)

Volledig Gedeeltelijk Niet

Scholing voor alle docenten in gebruik
van ICT voor onderwijs 21 1 18 2

Scholing voor enkeling tot ICT-specialist 19 7 5 7

Toekennen niet-lesgebonden uren aan
docenten om gebruik van ICT in eigen
onderwijs te ondersteunen 16 3 9 4

4.5 Beleidsplannen, stimulering en investering

Uit de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat alle ondervraagde respondenten
aangeven dat er bepaalde aspecten rondom ICT worden nagestreefd. Echter, slechts
zeven van de 21 beleidsmensen geven aan dat er een schriftelijk ICT-beleidsplan binnen
de instelling of sector bestaat. In acht gevallen is een dergelijk plan in voorbereiding. De
zes mensen die aangeven dat er geen schriftelijk plan bestaat komen voornamelijk uit de
richting van de educatie (4).
De zeven respondenten die aangeven een ICT-beleidsplan te hebben, is gevraagd naar
de onderwerpen die in een dergelijk plan beschreven staan. Tabel 4.7 geeft hiervan een
overzicht, waarbij de onderwerpen geordend zijn op frequentie van voorkomen.

Tabel 4.7

Onderwerpen die deel uitmaken van het ICT-beleidsplan (n=7)

Onderwerp # Keren genoemd

ICT-beleidsprioriteiten 7

ICT-activiteitenplan voor het studiejaar ‘97/’98 6

Inventarisatie van het huidige ICT-gebruik 6

Infrastructurele voorzieningen 5

ICT-planning op langere termijn 5

Visie op het gebruik van ICT binnen de sector 5

ICT-projecten / vernieuwingsprojecten 5

Analyse van de huidige knelpunten 4

ICT- (na) scholingsplan 4

ICT als hulpmiddel ter ondersteuning van het leerproces 4

Toegang tot Internet/WWW 4

Overzicht van ICT-taken en -eindverantwoordelijkheden 3

Gebruik van ICT voor administratieve doeleinden 3

Open leercentrum 3

Multimediaal aanbieden van modules 3
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Samenwerking (met de beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid, met andere ROC’s of
AOC’s of met andere externe partners) lijkt een minder belangrijk onderwerp, dat niet
in een beleidsplan opgenomen hoeft te worden. Analyse van de behoeften in de
beroepspraktijk wordt door geen van de beleidsmensen genoemd als een onderwerp dat
aan de orde komt in de beleidsplannen.

Prioriteiten
Voor de komende twee jaar willen de respondenten op beleidsniveau vooral een
uitbreiding van het computergebruik realiseren voor de modules Nederlands en moderne
vreemde talen (15 mensen geven dit voor beide modules aan). Daarnaast worden
genoemd: exacte modules (11 keer) en sociaal communicatieve modules (10 keer). Wat
betreft beroepsgerichte modules zou men het meest stimulering willen binnen de sector
techniek (7) en economie (7).

Stimuleringsmaatregelen
Voor zover er specifieke maatregelen genomen worden om het gebruik van
Internet/WWW te stimuleren dan blijven die beperkt tot de mogelijkheden voor pc-
privéprojecten (apparatuuraanschaf voor thuis, door 16 respondenten genoemd als een
maatregel die voor alle docenten mogelijk is) en het vergoeden van nascholing in het
leren omgaan met Internet/WWW (door 15 respondenten genoemd als een
stimuleringsmaatregel voor alle docenten). Het vergoeden van verbindingskosten voor
thuisgebruik van Internet/WWW, het betalen van de aansluitkosten, of het uitlenen van
apparatuur voor thuisgebruik komen bijna niet voor.

Investeringen
De afgelopen twee jaar is er binnen de instellingen waarover gegevens beschikbaar zijn,
voornamelijk geïnvesteerd in apparatuur (uitbreiding, vernieuwing of vervanging).
Negen beleidsmensen geven aan dat daarvoor meer dan 100.000,- is gebruikt;
gemiddeld geven zij een investering van zo’n 307.000,- aan. Voor programmatuur en
scholing in ICT is over het algemeen minder dan 50.000,- besteedt.

Twaalf van de 21 beleidsmensen geven aan dat de sector waarin ze werkzaam zijn een
investeringsplan heeft op het gebied van ICT. Ook in de reserveringen voor het
studiejaar ‘97/98 neemt apparatuur de grootste post in. Zeven mensen zeggen dat
daarvoor een bedrag tussen de 50.000,- en 100.000,- is gereserveerd. De reserveringen
voor programmatuur en scholing bedragen, net als de bestedingen in de afgelopen jaren,
in de meeste gevallen minder dan 50.000,-.

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de inzet van computers niet heeft
geleid tot hogere uitgaven voor de deelnemers bij het volgen van onderwijs. De vier
mensen die aangeven dat deze uitgaven toegenomen zijn, geven aan dat het gemiddeld
om een bedrag van 52,50 per deelnemer per jaar gaat (met een variatie tussen de 25,- en
de 95,-).
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5. Houding, kennis en vaardigheden

In de drie eerste paragrafen van dit hoofdstuk wordt de houding ten opzichte van ICT
vanuit verschillende perspectieven belicht. Achtereenvolgens komt het perspectief aan
bod van de beleidsmensen (5.1), en de deelnemers (5.2). In paragraaf 5.3 staat de kennis
en vaardigheden van docenten centraal. In deze paragraaf worden gegevens
gepresenteerd over zowel de feitelijke kennis van docenten als de kennis waarover
docenten volgens de beleidsmensen zouden moeten beschikken. Paragraaf 5.4 gaat in op
de vraag hoe de kennis en vaardigheden zijn verkregen. De rol van (na)scholing komt
hier aan de orde. Paragraaf 5.5 bevat gegevens over de kennis en vaardigheden van drie
groepen deelnemers. In deze paragraaf worden ook de resultaten van een
deelnemerstoets over functionele ICT-kennis en vaardigheden gepresenteerd.

5.1 Houding van beleidsmensen

De gegevens over de houding van beleidsmensen ten opzichte van ICT hebben vooral
betrekking op de noodzakelijkheid en bruikbaarheid van ICT in het onderwijs. De
noodzakelijkheid en bruikbaarheid van ICT is in kaart gebracht met behulp van veertien
uitspraken die tezamen een viertal aspecten van ICT-gebruik belichten, te weten:
a. integratie van ICT in het onderwijs;
b. ICT-kennis van docenten;
c. pedagogisch didactische waarde;
d. toegankelijkheid.

Integratie van ICT in het onderwijs
Een overzicht van de uitspraken die betrekking hebben op de noodzakelijkheid van ICT-
integratie in het onderwijs is opgenomen in tabel 5.1

Tabel 5.1

Mening van beleidsmensen over integratie van ICT in het onderwijs (n=21)

Uitspraak

(helemaal)

Eens Weet niet

In de eindtermen van de (deel) kwalificaties voor de sector moet meer
aandacht worden besteed aan ICT 14 0

De beroepspraktijk waarvoor wij opleiden vindt het belangrijk dat
onze deelnemers tijdens de opleiding optimaal leren omgaan met com-
putertoepassingen 16 2

Elke deelnemer moet in het beroepsonderwijs vertrouwd raken met de
mogelijkheden van e-mail 17 1

Internet/WWW biedt uitstekende mogelijkheden voor onderwijstoe-
passingen 16 2

Het lijkt erop dat de beleidsmensen het in meerderheid eens zijn over het feit dat ICT
geïntegreerd moet worden in het onderwijs. Tezamen vormen de uitspraken die vermeld
staan in tabel 5.1 een attitudeschaal over de noodzaak van ICT in het onderwijs. Bezien
over het geheel van de uitspraken die tot deze schaal behoren, wordt het merendeel
positief beoordeeld (79%), hetgeen er op wijst dat de beleidsmensen het noodzakelijk
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achten dat ICT geïntegreerd wordt in het onderwijs. Over zo’n 6% van de voorgelegde
uitspraken hebben de beleidsmensen geen mening. 15% van de uitspraken wordt
negatief beoordeeld.

ICT-kennis van docenten
Er bestaat nauwelijks twijfel over de noodzakelijkheid van kennis die alle docenten op
termijn moeten hebben van ICT voor de uitoefening van het leraarsberoep (tabel 5.2).
Een belangrijk deel van de respondenten vindt dat dergelijke kennis en vaardigheden
opgedaan zou moeten worden door verplichte nascholing.

Van de voorgelegde drie uitspraken over de noodzakelijkheid van ICT-kennis bij
docenten wordt in totaal (cumulatief) op 90% positief gereageerd, 5% weet niet en 5%
negatief.

Tabel 5.2

Mening van beleidsmensen over ICT-kennis van docenten (n=21)

Uitspraak

(helemaal)

Eens Weet niet

ICT-vaardigheden moeten onderdeel worden van de kwalificatie-eisen 17 3

Alle docenten zullen in de nabije toekomst goed vertrouwd moeten
zijn met het gebruik van nieuwe informatie- en communicatie-techno-
logieën 19 0

Nascholing op het gebied van ICT zou voor docenten verplicht
moeten worden 18 0

Pedagogisch didactische waarde
Het inrichten van pedagogisch didactische verantwoorde leersituaties kan worden
gezien als één van de kerntaken van het primaire proces van onderwijs. De
bruikbaarheid van ICT voor het onderwijs dient daarom vooral te worden afgemeten aan
de pedagogisch didactische waarde die ICT heeft bij de inrichting van
onderwijsleersituaties. Een meerderheid van de beleidsrespondenten geeft aan positieve
verwachtingen te hebben van de pedagogisch didactische waarde van ICT omdat het
deelnemers meer zelfstandig laat leren. Minder overtuigd is men van de rol die ICT zou
kunnen spelen bij het oplossen van problemen waarmee men te maken heeft in het
onderwijs. (Tabel 5.3).

Van de drie uitspraken over de pedagogisch didactische waarde van ICT wordt 77%
positief beoordeeld. Van de oordelen behoort 17% tot de categorie ‘weet niet’ en 7%
van de uitspraken krijgt een ‘oneens’ typering. Deze gegevens laten zien dat de meeste
ondervraagde beleidsmensen positief oordelen over de pedagogisch didactische waarde
van ICT, maar tegelijkertijd is er ook een substantieel deel dat niet weet wat de
mogelijke pedagogisch didactische waarde van ICT is.
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Tabel 5.3

Mening van beleidsmensen over pedagogisch didactische waarde van ICT (n=21)

Uitspraak

(helemaal)

Eens Weet niet

ICT laat deelnemers meer zelfstandig leren 16 3

ICT is een waardevolle ondersteuning bij het oplossen van problemen
waar de sector mee wordt geconfronteerd 13 5

Door ICT kan het onderwijs beter aansluiten bij het niveau en het leer-
tempo van de individuele deelnemer 17 2

Toegankelijkheid
Wat betreft de toegankelijkheid van ICT lijken er verschillende aspecten te spelen.
Enerzijds vinden de beleidsmensen in meerderheid dat docenten over e-mail faciliteiten
moeten beschikken, en ook geven 11 mensen aan dat dit het geval zou moeten zijn voor
deelnemers (tabel 5.4). Maar over het beschikbaar stellen van faciliteiten buiten
schooltijd of toegang tot het computersysteem van huis uit is men minder eenduidig.
Bezien over de drie uitspraken die betrekking hebben op de toegankelijkheid van
computerfaciliteiten, is 64% van de oordelen positief; 11% weet niet en 25% van de
oordelen is negatief.

Tabel 5.4

Mening van beleidsmensen over toegankelijkheid (n=21)

Uitspraak

(helemaal)

Eens Weet niet

De computerfaciliteiten van de sector/instelling dienen buiten de
onderwijstijden beschikbaar te zijn voor de deelnemers 14 1

Deelnemers dienen vanuit huis toegang te hebben tot het computer-
systeem van de sector/instelling 8 6

Elke docent moet over een eigen e-mailadres beschikken 18 1

Elke deelnemer moet over een eigen e-mailadres beschikken 11 1

De bovenstaande clusters van uitspraken vormen dimensies van een attitudeschaal die
tezamen een indruk geven over de houding van beleidsmensen ten opzichte van de
‘noodzakelijkheid en bruikbaarheid van ICT in het onderwijs’. De statistische
betrouwbaarheid van deze schaal (bestaande uit de hierboven vermelde 14 uitspraken) is
goed en bedraagt 0.90. Bezien over alle uitspraken heen is 77% van de oordelen
positief, 10% weet niet en 14% negatief. Voor zover er gegevens beschikbaar zijn, lijkt
het er dus op dat beleidsmensen overwegend positief staan tegenover de
noodzakelijkheid en bruikbaarheid van ICT voor het onderwijs.

Tot slot is aan de beleidsmensen ook gevraagd in hoeverre men vindt dat de
mogelijkheden van ICT binnen de sector voldoende worden benut. Slechts 6 van de
beleidsmensen is het hiermee eens, 14 zijn het er mee oneens.
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5.2 Houding van deelnemers

De mening van deelnemers over ICT is bevraagd door middel van een aantal uitspraken.
Twee aspecten zijn daarbij te onderscheiden, te weten het plezier in werken met ICT en
de relevantie ervan.

Plezier
De meeste deelnemers zijn positief over bepaalde aspecten van het werken met de
computer (tabel 5.5). Echter, kijken we naar het geheel van de uitspraken over het
‘plezier’ in het werken met ICT, dan wordt 40% positief beoordeeld en 60% negatief.
Met name bij aspecten als lezen over computers of een baan met computers is er een
substantieel aantal deelnemers voor wie dat niet hoeft.

Tabel 5.5

Mening van deelnemers over plezier (n=47)

Uitspraak

(helemaal)

Eens

Ik vind het leuk om met anderen over computers te praten 20

Een baan waarbij je computers moet gebruiken, lijkt me interessant 19

Computers interesseren me (weinig)* 28

Ik vind het (niet) leuk om de computer te gebruiken* 33

Ik probeer zo veel (weinig) mogelijk de computer te gebruiken* 32

Ik vind het leuk om over computers te lezen 13

Modules/cursussen waarbij computers gebruikt worden, vind ik leuk 26

Noot: * = de formulering van deze items was in de vragenlijst negatief (italics toevoeging).
Voor de constructie van de schaal en de presentatie van de resultaten hier zijn deze items
omgecodeerd, dus wordt de formulering positief.

Relevantie
Het opdoen van enige ervaring met de computer vinden bijna alle deelnemers wel
relevant (tabel 5.6). Over de relevantie van ICT voor het latere beroep of voor de stage
of beroepsvorming zijn de meningen meer verdeeld.

Tezamen vormen de uitspraken een schaal over de relevantie van ICT. Bezien over al
deze uitspraken is 71% positief over de relevantie van het werken met de computer,
29% ziet de relevantie niet zo.
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Tabel 5.6

Mening van deelnemers over relevantie (n=47)

Uitspraak

(helemaal)

Eens

Ik weet dat computers mij veel nieuwe dingen kunnen leren 42

Ik vind het belangrijk om te leren hoe ik een computer kan gebruiken 42

Ik vind dat computers mij veel dingen kunnen leren om beter te kunnen functio-
neren in de maatschappij 33

Computers zijn een hulpmiddel om mij voor te bereiden op de stage/ beroeps-
praktijkvorming 27

Ik denk dat ik beter studeer als ik een computer gebruik 23

Computers zijn belangrijk om mij voor te bereiden op het beroep waarvoor ik
word opgeleid 34

Computers kunnen me helpen om dingen makkelijker te leren 34

Als ik weet hoe ik een computer moet gebruiken, zal ik sneller een baan krijgen 28

5.3 Kennis en vaardigheden van docenten

Aan de hand van een zestal inhoudelijke domeinen wordt in deze paragraaf de kennis en
vaardigheden van docenten beschreven. Achtereenvolgens komen aan bod:
� basiskennis over onderwijskundig computergebruik
� kennis over moderne technologie
� kennis over vorderingenregistratie en toetsen
� kennis voor gevorderden over onderwijskundig computergebruik
� basiskennis over niet-onderwijskundig computergebruik
� kennis voor gevorderden over niet-onderwijskundig computergebruik.

Basiskennis over onderwijskundig computergebruik
Aan de beleidsmensen is gevraagd over welke kennis en vaardigheden welk deel van de
docenten binnen de sector zou moeten beschikken. Dit staat dus los van het feit of de
docenten deze kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk bezitten. Wat betreft de
basiskennis over onderwijskundig computergebruik is het opmerkelijk dat de
beleidsmensen het alleen in meerderheid eens zijn (18 van de 21) dat alle docenten
vertrouwd moeten zijn met de beschikbare computerprogramma’s voor het vakgebeid
van de docent. Over ander aspecten lopen de meningen uiteen:
� over kennis en vaardigheid in de organisatorische inpassing van de computer in het

onderwijs hoeft volgens 12 beleidsmensen slechts een enkele docent te beschikken.
Acht respondenten vinden dat alle docenten dit moeten beheersen.

� Differentiëren in het onderwijs met behulp van de computer moet volgens 10
beleidsmensen elke docent kunnen, negen respondenten vinden dat slechts een
enkele docent over deze vaardigheid hoeft te beschikken.

� Het begeleiden van deelnemers met behulp van de computer: de helft van de
beleidsmensen (10) vinden dat slechts een enkele docent dit hoeft te beheersen, de
andere helft geeft aan dat elke docent dit moet kunnen.
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Gevraagd aan de docenten zelf (tabel 5.7) blijkt dat op geen enkel aspect meer dan de
helft van de respondenten over de gevraagde kennis of vaardigheid beschikt. Met name
als het gaat om differentiëren met behulp van de computer of de vraag hoe de computer
organisatorisch in te passen in het onderwijs, geven veel docenten aan hierover niet of
slechts beperkt iets te weten.

Tabel 5.7

Zelfbeoordeling van docenten over hun basiskennis onderwijskundig computergebruik (n=55)

Kennis en vaardigheid Ja Beperkt

Ik weet welke programmatuur binnen de instelling beschikbaar is voor mijn
onderwijs 24 17

Ik weet hoe ik bij mijn onderwijs moet differentiëren met behulp van de
computer 9 26

Ik weet hoe ik het computergebruik bij mijn onderwijs moet organiseren 15 25

Ik kan (specifieke) computerprogramma’s voor de modules die ik onderwijs
gebruiken 22 16

Kennis over moderne technologie
Over een aantal aspecten van moderne technologie is een meerderheid van de
beleidsmensen van mening dat elke docent kennis moet hebben. Het gaat dan om:
� het gebruik van multimedia toepassingen in het onderwijs (16 beleidsmensen vinden

dat elke docent hiervan kennis moet hebben, 4 geven aan dat dit slechts voor een
enkele docent nodig is);

� Het gebruik van e-mail voor onderwijsdoeleinden (17 respondenten vinden dat alle
docenten deze vaardigheid moeten beheersen);

� Het gebruik van Internet/WWW voor onderwijsdoeleinden (18 respondenten geven
aan dat alle docenten dit moeten beheersen).

Over het gebruik van video-conferencing en het omgaan met programmatuur om een
presentatie te maken lopen de meningen meer uiteen. Zeven beleidsmensen vinden het
niet nodig dat docenten over de kennis voor video-conferencing beschikken. En als de
kennis dan beschikbaar moet zijn, dan slechts voor een enkele docent (10 keer
genoemd).

Uit de zelfbeoordeling van de docenten (tabel 5.8) blijkt dat minder dan de helft van de
respondenten over de kennis of vaardigheid beschikt waarvan de beleidsmensen
aangeven dat elke docent dit zou moeten beheersen. Het gebruik van e-mail of Internet
en het kunnen maken van presentaties is vooralsnog voorbehouden aan een minderheid
van de docenten.
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Tabel 5.8

Zelfbeoordeling van docenten over hun kennis op het gebied van moderne technologie (n=55)

Kennis en vaardigheid Ja Beperkt

Ik ken de mogelijkheden van multimedia toepassingen voor mijn onderwijs 11 22

Ik kan een e-mail bericht versturen 18 9

Ik ben in staat om informatie voor mijn onderwijs op Internet/WWW te
vinden 18 11

Ik kan een presentatie met behulp van de computer maken 14 14

Ik kan effecten (geluid, grafisch) en objecten (figuur, tabel, animatie) in een
presentatie opnemen 8 8

Kennis over vorderingenregistratie en toetsen
Alle docenten zouden over de vaardigheid moeten beschikken om om te kunnen gaan
met een programma voor het bijhouden van gegevens en resultaten van deelnemers (18
beleidsmensen geven dit aan). Het omgaan met een programma voor het toetsen van
vakkennis en -vaardigheden van deelnemers moet volgens 13 beleidsmensen elke
docent beheersen, zes geven aan dat slechts een enkele docent over deze vaardigheid
hoeft te beschikken.

Zeventien van de ondervraagde docenten geeft zelf aan over de vaardigheid te
beschikken voor het omgaan met een programma voor vorderingen registratie en een
bijna gelijk aantal zegt hierover beperkte kennis te hebben (tabel 5.9). Het kunnen
omgaan met een programma voor het toetsen van vorderingen is (nog) voorbehouden
aan een enkele docent.

Tabel 5.9

Zelfbeoordeling van docenten over hun kennis op het gebied van vorderingenregistratie en
toetsing (n=55)

Kennis en vaardigheid Ja Beperkt

Ik kan omgaan met een programma voor het bijhouden van vorderingen en
resultaten van deelnemers (bv. studievolgsysteem) 17 18

Ik kan omgaan met een programma voor het toetsen van vorderingen van
deelnemers 7 21

Kennis voor gevorderden over onderwijskundig computergebruik
Een tweetal aspecten van onderwijskundig computergebruik betreffen kennis en
vaardigheden voor gevorderden. Het gaat dan om het kunnen evalueren en selecteren
van programmatuur voor onderwijsdoeleinden en het kunnen aanpassen van
programma’s voor het eigen onderwijs. Volgens de beleidsmensen is het voldoende dat
een enkele docent over deze vaardigheden beschikt.

Gevraagd aan de docenten zelf, geeft een meerderheid aan de bruikbaarheid van
computerprogramma’s te kunnen beoordelen (tabel 5.10). Anders is het met het
aanpassen van programmatuur naar de eigen behoeften. Dit kan slechts een enkeling.
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Tabel 5.10

Zelfbeoordeling van docenten over hun kennis voor gevorderden onderwijskundig
computergebruik (n=55)

Kennis en vaardigheid Ja Beperkt

Ik kan de bruikbaarheid van computerprogramma’s voor mijn lessen
beoordelen 28 18

Ik kan bestaande programmatuur aanpassen voor het gebruik in mijn onder-
wijs 3 12

Basiskennis over niet-onderwijskundig computergebruik
Niet-onderwijskundige basiskennis over de computer betreft het omgaan met MS-DOS
of Windows en het gebruik van een tekstverwerker. Kennis over MS-DOS is iets dat
volgens beleidsmensen wel bij een enkele docent kan liggen (15 keer genoemd),
omgaan met Windows en een tekstverwerker zijn basisvaardigheden waarover elke
docent moet beschikken (respectievelijk 17 en 20 keer genoemd).

De docenten zelf zijn van mening dat zij in belangrijke mate bekend zijn met niet-
onderwijskundige basiskennis over computergebruik (tabel 5.11).

Tabel 5.11

Zelfbeoordeling van docenten over hun basiskennis niet-onderwijskundig computergebruik
(n=55)

Kennis en vaardigheid Ja Beperkt

Ik ken de basisprincipes van de computer 45 10

Ik kan omgaan met MS-Windows en/of Windows NT 41 12

Ik kan omgaan met MS-DOS 32 15

Ik kan een tekstverwerker gebruiken 48 7

Ik kan op de computer informatie in een help-programma opzoeken 40 12

Ik kan omgaan met computerapparatuur en -programmatuur die voor mijn
vakgebied in de beroepspraktijk gebruikt wordt 27 21

Kennis voor gevorderden over niet-onderwijskundig computergebruik
Kennis over specifieke (algemene) toepassingsprogramma’s zoals een database en
spreadsheet, en het gebruik van een netwerk kan volgens sommige beleidsmensen
beperkt blijven tot enkele docenten, anderen geven aan dat elke docent hierover moet
beschikken.

De docenten zelf geven aan voor een deel wel over dergelijke kennis te beschikken
(tabel 5.12), maar het betreft hier een veel kleinere groep dan wanneer het de
basiskennis betreft.
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Tabel 5.12

Zelfbeoordeling van docenten over hun kennis voor gevorderden niet-onderwijskundig
computergebruik (n=55)

Kennis en vaardigheid Ja Beperkt

Ik kan een programma voor gegevensbestanden (database) gebruiken 19 16

Ik kan een programma voor rekenbladen (spreadsheet) gebruiken 21 10

Ik ben bekend met de verschillende aspecten van verantwoord computer-
gebruik zoals intellectueel eigendomsrecht, kopieerrechten, privacy enz. 20 17

5.4 Scholing

De voorgaande paragraaf laat zien dat er soms een discrepantie bestaat tussen de kennis
en vaardigheden waarvan beleidsmensen vinden dat alle docenten erover moeten
beschikken en het daadwerkelijke kennisniveau van de docenten. (Na)-scholing lijkt dan
ook een gewenste activiteit, vooral wat betreft de onderwijskundige aspecten van het
computergebruik.

Twaalf docenten geven aan de afgelopen twee schooljaren geen scholing gehad te
hebben op het gebied van computers. Scholing wordt dan zeer ruim omschreven en
omvat zowel cursussen en opleidingen als het opdoen van kennis via collega’s,
conferenties, zelfstudie enz. Van de docenten die aangeven wel scholing gehad te
hebben, geven er 12 aan dat dit minder dan 10 uur betrof, eveneens 12 volgden tussen
de 10 tot 20 scholing, 12 zitten in de categorie 20 tot 60 uur en een zestal docenten heeft
nog meer tijd aan scholing besteedt (een persoon geeft aan 200 uur aan scholing gehad
te hebben).

Het merendeel van de kennis waarover de docenten momenteel beschikken, hebben zij
opgedaan via zelfstudie. Van alle ondervraagde docenten geven er 29 aan dat zelfstudie
veel heeft bijgedragen aan de kennis en vaardigheden. Een (voornamelijk beperkte)
bijdrage wordt ook geleverd door (na)scholing georganiseerd binnen de instelling en
informatie-uitwisseling met collega’s. De opleiding die docenten hebben gevolgd,
BVEnet bijeenkomsten of opleidingen via de BVE-raad hebben volgens de respon-
denten geen bijdrage geleverd aan het huidige kennis en vaardigheidsniveau.

5.5 Kennis en vaardigheden van deelnemers

Ook aan de deelnemers die een vragenlijst hebben ingevuld, is gevraagd zelf een
oordeel te geven over de kennis en vaardigheden die ze hebben op het gebied van
computers. Tabel 5.13 geeft een overzicht van de algemene vaardigheden.
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Tabel 5.13

Wat eerstejaars deelnemers zonder hulp op de computer kunnen (n=47)

Ik kan . . . Aantal

Tekstverwerken

Tekst bewaren 46

Woorden vet (dikgedrukt) maken 47

Zin op een andere plaats in een verhaal zetten 44

Letters met leestekens (bv. ë, é, ï, ö, enz) in de tekst zetten 37

Gebruik maken van een spellingscontrole 37

Bestaand plaatje in een verhaal toevoegen 28

Tekenen

Rechthoek en een cirkel op de computer tekenen 39

Kleur van letters veranderen in een tekening 34

Afbeelding op zijn kop zetten (roteren) 27

Spreadsheet

Getallen in cellen optellen 38

Rijen en kolommen invoegen op een specifieke plaats 28

Cellen opmaken (getallen, decimalen, valuta) 26

Met meerdere rekenbladen tegelijk werken 16

Database

Gegevens uit een bestaand gegevensbestand opvragen 35

Gegevens invoeren 36

Gegevens in een bestaand bestand wijzigen 31

Records aan een gegevensbestand toevoegen 20

E-mail

E-mail versturen 12

E-mail beantwoorden (reply) 12

Bericht doorsturen (forward) 11

Bijlage (attachment) meesturen 8

Internet/WWW

Surfen op Internet 14

Internet/WWW-pagina uitprinten 12

Bladwijzers (bookmarks) maken 10

Gebruik maken van zoekprogramma’s op Internet/WWW 11

Bestand van Internet/WWW halen (downloaden) 10

Chatten 6

Basisvaardigheden op het gebied van tekstverwerken, database, spreadsheet en tekenen
beheerst een meerderheid van de deelnemers. Anders wordt het bij e-mail en het gebruik
van Internet/WWW. Naast de algemene vaardigheden is er ook gevraagd naar de kennis
en vaardigheden rondom een aantal specifieke beroepsgerichte activiteiten.
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Tabel 5.14

Wat eerstejaars deelnemers zonder hulp op de computer kunnen, beroepsgerichte activiteiten
(n=47)

Ik kan . . . Aantal

Beroepsgerichte activiteiten

Omgaan met een boekhoudprogramma 10

Omgaan met een voorraadprogramma 10

Omgaan met een technisch tekenprogramma 9

Machines besturen met behulp van de computer 8

Een produktieproces aansturen en/of beheren met behulp van de computer 6

Een apparaat aansturen met behulp van de computer 9

Omgaan met een desktop-publishing programma 10

De beroepsgerichte activiteiten zijn vaak specifiek voor een bepaalde beroepsrichting,
dus is te verwachten dat een kleiner deel van de deelnemers deze kennis of vaardigheid
beheerst. Echter, voor alle aspecten die opgenomen zijn in tabel 5.14 geldt dat er zowel
deelnemers uit de technische richting zijn die over de betreffende kennis of vaardigheid
beschikken als ook deelnemers uit de agrarische sector (zowel beroepopleidend als
begeleidende leerweg).

Deelnemerstoets
In het kader van de ICT-monitor hebben de deelnemers ook een toets gemaakt over hun
kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. Dezelfde toets is voorgelegd aan
leerlingen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de studenten aan de
lerarenopleidingen. De toetsvragen hebben betrekking op functionele toepassingen van
ICT. De toets telt 30 meerkeuzevragen verdeeld over een viertal onderwerpen:
� werken met tekst, beeld en geluid;
� werken met (tele)communicatie;
� werken met hardware en software;
� omgaan met ICT in de maatschappij.

Gemiddeld beantwoorden de deelnemers 25 vragen goed (83%). Een voorbeeld van een
toetsvraag waar de deelnemers relatief veel moeite mee hebben is de volgende:

Tabel 5.15

Voorbeeld van een toetsvraag waarop weinig deelnemers het goede antwoord weten (29
deelnemers ofwel 59% beantwoord deze vraag goed)

Hoe kan iemand zijn eigen programma’s (software) maken:

■ door in een programmeertaal programma’s te schrijven
❏ door in een tekstverwerkingsprogramma een programma te schrijven
❏ door het kopiéren van een besturingssysteem (operating system) op een diskette
❏ mensen kunnen zelf geen programma’s maken
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Ook voor leerlingen uit de andere sectoren van de ICT-monitor blijkt dit een moeilijke
vraag uit de toets te zijn; in het basisonderwijs beantwoord 20% van de leerlingen deze
vraag goed, in het voortgezet onderwijs weet 38% hierop het juiste antwoord.

Een voorbeeld van een vraag waarop de meeste deelnemers het antwoord weten (en ook
binnen de andere sectoren wordt deze vraag goed gemaakt), is de volgende:

Tabel 5.16

Voorbeeld van een toetsvraag waarop de meeste deelnemers het goede antwoord weten (48
deelnemers beantwoorden de vraag goed, ofwel 98%)

Elise en haar vriendin verzamelen foto’s over hun favoriet popgroep. Waar
kunnen ze de nieuwste foto’s vinden?

❏ op een CD-ROM
❏ in een muziekencyclopedie
■ op Internet/WWW
❏ in een fotozaak

Bij een uitsplitsing naar de sector waaruit de deelnemers afkomstig zijn (tabel 5.17) lijkt
het erop dat er wel een verschil is in het kennis- en vaardigheidsniveau.

Tabel 5.17

Gemiddelde toetsscore uitgesplitst naar sector en leerweg

Gemiddeld Min. Max.

Sector/leerweg

Aantal

deelnemers Aantal % Aantal % Aantal %

Techniek/bol 24 25.8 86 21 70 30 100

Agrarisch/bol 16 22.1 74 18 60 27 90

Agrarisch/bbl 9 25.8 86 22 73 30 100

De groep uit de beroepsopleidende leerweg techniek scoort hoog. De deelnemers uit de
beroepsbegeleide agrarische leerweg (die de opleiding groenvoorziening volgen) weten
gemiddeld evenveel over ICT. De tweede groep uit de agrarische sector (die de
vakopleiding bloemschikken volgt) scoort gemiddeld iets lager. Ook al is er te weinig
informatie voor handen om conclusies te trekken voor de specifieke sectoren, toch is het
interessant te vermelden dat bij de gevalsstudies van de ICT-monitor (Meelissen,
Janssen Reinen, Drent, Slotman & Brummelhuis, 1998) ook een opleiding
bloemschikken van een AOC is bezocht. Uit die gevalsstudie blijkt dat ICT binnen deze
opleiding nog in de kinderschoenen staat. Geïnterviewde deelnemers gaven aan de
computer in hun latere baan weinig of niet te willen gebruiken. De beschikbare
informatie uit de schriftelijke vragenlijsten is echter te summier om conclusies te
kunnen trekken voor bijvoorbeeld de AOC’s in zijn algemeenheid, of bepaalde
opleidingen daarbinnen.
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6. Ondersteuning, knelpunten en behoeften

Een drietal aspecten van computergebruik die nauw aan elkaar gerelateerd zijn, komen
in dit hoofdstuk aan bod. Eerst worden gegevens gepresenteerd over de instellingen en
groepen die ondersteuning geven op het gebied van computergebruik (6.1) en de
samenwerking (intern en extern) op het gebied van ICT (6.2). Daarna volgt een
overzicht van de belangrijkste knelpunten die momenteel worden ervaren bij het
gebruik van ICT (6.3). De mogelijke oplossingen voor deze knelpunten komen aan bod
in de paragraaf over behoeften aan voorzieningen (6.4).

6.1 Ondersteuning

Op beleidsniveau is gevraagd naar de groepen of instanties die de afgelopen twee jaar
veel ondersteuning hebben gegeven op het gebied van computergebruik. Van deze
ondersteuning kon men aangeven of die gericht was op de ontwikkeling van visie en
beleid, financieel, gericht op deskundigheidsbevordering of overig. Tabel 6.1 geeft de
resultaten weer in termen van de frequentie waarmee een bepaalde groep of instantie
genoemd is binnen een bepaald ondersteuningsgebied. De aantallen kunnen groter zijn
dan het aantal respondenten (21) omdat alles wat van toepassing is aangekruist kon
worden.

Tabel 6.1

Overzicht van de ICT ondersteunende groepen of instanties en het gebied waarop zij
ondersteuning verlenen (n=21)

Groepen/instanties
Visie en
beleid Financieel

Deskundigheids-
bevordering Geen

BVE-raad / AOC-raad 10 1 6 8

PM-ICT 7 1 1 13

St. Computerbem. Onderwijs 19

Min. OC&W / LN&V 7 7 2 10

CvB / directie 14 13 6 4

Docenten andere ROC’s / AOC’s 3 8 12

Educ. Uitgeverijen 3 7 12

Bedrijfsleven 2 2 6 12

LOB’s en branche-org. 4 2 1 16

Cito 2 2 17

SLO 2 3 15

LPC 2 3 15

Surfnet 4 1 1 13

Cinop 4 1 5 11

BVEnet 7 1 5 11

Senter 5 7 1 11

ATB 2 17

STOAS 5 7 13

Universiteiten/Hogescholen 2 1 18

Consortium v. Innovatie 3 1 16
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De tabel laat zien dat met name het college van bestuur (of de directie) en de BVE-raad
of AOC-raad een belangrijke ondersteunende rol vervullen volgens de beleidsmensen.
Het college van bestuur biedt zowel financiële ondersteuning als wel ondersteuning bij
het ontwikkelen van een visie en beleid op het gebied van ICT. Op dit laatste gebied
wordt ook veel ondersteuning geboden door de BVE- of AOC-raad en daarnaast noemt
een aantal mensen het Projectmanagement ICT, het Ministerie en BVEnet. Op het
financiële vlak speelt naast het college van Bestuur ook het Ministerie een
ondersteunende rol. Op het gebied van deskundigheidsbevordering wordt er
ondersteuning geboden door tal van organisaties: docenten van andere ROC’s / AOC’s,
educatieve uitgeverijen, STOAS, de BVE-/AOC-raad, het College van Bestuur en het
bedrijfsleven.

Binnen de instellingen is er veelal personeel aangesteld met als taak het
computergebruik te ondersteunen. Aan de beleidsmensen is gevraagd hoeveel personeel
(uitgedrukt in fte) daarvoor beschikbaar is. Gevraagd is mee te tellen het personeel dat
belast is met taken op het gebied van IT-management, netwerkbeheer, systeembeheer,
help-desk, applicatiebeheer, werkplekbeheer, vormgeving, programmatuur-
ontwikkeling etc. Gemiddeld geeft men aan dat het om 4.4 fte personeel gaat, maar er is
sprake van een grote spreiding in de gegeven antwoorden (van 0.4 fte tot 20 fte).
Mogelijk heeft de grootte van de betreffende sector of locatie een invloed op deze
cijfers maar daar is in dit stadium geen nadere uitspraak over te doen.

6.2 Samenwerking

Naast ondersteuning van bepaalde organisaties of personen kan er ook sprake zijn van
(interne of externe) samenwerking op het gebied van ICT. Tabel 6.2 geeft een overzicht
van de resultaten.

Tabel 6.2

Overzicht van samenwerking op het gebeid van ICT (n=21)

Samenwerkingsgebied

Andere

sector

Andere

ROC/AOC

LOB/ branche/

bedrijfsleven

Uitwisseling programmatuur 7 4 2

Uitwisseling apparatuur 8 – –

Uitwisseling lesmateriaal 7 10 4

Gezamenlijk systeem/ netwerkbeheer 9 1 –

Gezamenlijk computernetwerk 7 3 –

Uitwisseling van ideeën over toepassingsmoge-
lijkheden 10 9 2

Centrale inkoop 13 – –

Gezamenlijke ontwikkeling ICT-rijke omgeving
en materialen 8 6 2

Deskundigheidbevordering/ (na) scholing 14 5 2

Ontwikkeling ICT-beleid 13 5 2

Uitvoering projecten (BVE2000, BVEnet etc.) 7 8 4
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Met andere sectoren binnen de instelling wordt veelvuldig samengewerkt op het gebied
van (na) scholing, ontwikkeling van een ICT-beleid en centrale inkoop. Ook worden er
wel ideeën uitgewisseld over mogelijke toepassingen van ICT. Externe samenwerking
met bijvoorbeeld de landelijke organen of branche-organisaties is beperkt.
Samenwerking met andere ROC’s of AOC komt voornamelijk voor op concreet
uitvoeringsniveau: uitwisseling van lesmateriaal of ideeën voor mogelijke toepassingen
van ICT.

6.3 Knelpunten

Tabel 6.3 geeft een overzicht van de 22 knelpunten die geplaatst zijn op volgorde van de
mate waarin ze voor sectoren belemmerend zijn bij het computergebruik. Het is echter
van belang hierbij in ogenschouw te nemen dat de informatie over knelpunten
afkomstig is van de technische respondenten, een groep die niet erg groot is in de
monitor van ‘97/98 (10 respondenten).

Tabel 6.3

Volgorde van knelpunten bij het gebruik van computers (n=10)

Rang-
nummer Omschrijving van knelpunt

Gemiddelde score
1 = geen knelpunt
2 = klein knelpunt
3 =groot knelpunt

1 Gebrek aan kennis en vaardigheden bij docenten 2.89

2 Onvoldoende faciliteiten voor nascholing 2.70

3 Onvoldoende tijd voor voorbereiding 2.70

4 ICT moeilijk in te passen in gebruikelijke lesaanpak 2.60

5 Verouderde apparatuur 2.50

6 Onvoldoende ondersteuning tijdens computergebruik 2.50

7 Programmatuur niet specifiek genoeg 2.40

8 Te weinig informatie over beschikbare programmatuur 2.40

9 Onvoldoende kennis en vaardigheden management 2.40

10 Niet genoeg programmatuur beschikbaar voor onderwijs 2.20

11 Programmatuur sluit onvoldoende aan bij lesmethode 2.20

12 Onvoldoende technische ondersteuning 2.10

13 Onvoldoende aanbod van nascholingsmogelijkheden 2.10

14 Onvoldoende interesse bij docenten 2.10

15 Onvoldoende visie binnen de sector op computergebruik 2.00

16 Onvoldoende toegang tot Internet/WWW 2.00

17 Te weinig computers 1.90

18 Te weinig randapparatuur 1.90

19 Onvoldoende computertijd voor verschillende groepen 1.90

20 Ontbreken van standaardisatie (besturingssysteem, progr.) 1.80

21 Onvoldoende geschikte ruimte(n) om comp. te plaatsen 1.70

22 Computersysteem onvoldoende betrouwbaar 1.10



46 \ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ICT-monitor 1997/1998

De beschikbare gegevens wijzen erop dat de belangrijkste knelpunten niet gericht zijn
op de infrastructurele voorzieningen maar veeleer te maken hebben met de concrete
invoering van ICT in de praktijk, waarbij gebrek aan kennis en vaardigheden een groot
probleem is. Tevens wordt aangegeven dat er gebrek aan tijd is om ICT in te passen en
dat het inpassen in de gebruikelijke onderwijsaanpak van docenten een moeilijke klus
is.

6.4 Behoeften aan voorzieningen

De behoeften aan voorzieningen voor computergebruik (tabel 6.4) zijn veelal direct
gerelateerd aan de knelpunten zoals die ervaren worden en die beschreven zijn in de
vorige paragraaf. Ondersteuning en deskundigheidsbevordering zijn belangrijke
aspecten.

De behoeften aan voorzieningen zoals die in tabel 6.4 gepresenteerd worden, zijn
aangegeven door degenen die de technische vragenlijst hebben ingevuld. Er is echter
ook een vraag gesteld aan de docenten over de wensen op het gebied van
programmatuur. Heel concreet was de vraag welke aspecten van het onderwijsproces
eventueel nieuwe aan te schaffen programmatuur zou moeten ondersteunen. Er bestaat
relatief veel behoefte aan programmatuur voor het oefenen van leerstof en het toetsen
van vorderingen (respectievelijk 31 en 30 docenten hebben deze optie aangekruist).
Verder is er behoefte aan programmatuur die de lesstof aantrekkelijker maakt (28), die
instructie verzorgt voor deelnemers (23) en hulp biedt bij de eigen lesvoorbereiding
(23).

Tabel 6.4

Belangrijkste behoeften van instellingen op het gebied van computervoorzieningen (n=10)

Voorzieningen Veel Beperkt Geen

Financiële middelen voor het aanstellen van ondersteunend ICT-
personeel 9 1 0

Computers geschikt voor multi-media toepassingen 9 1 0

Deskundigheidsbevordering/nascholing/cursussen 8 2 0

Programmatuur waarmee leerstof geoefend wordt en die leerroute
van deelnemer bijhoudt 7 3 0

ICT-werkplekken voor docenten 7 2 1

Programmatuur voor bijhouden van gegevens en resultaten van
deelnemers (studievolgsysteem) 6 3 1
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7. Perspectief op de toekomst

In dit hoofdstuk wordt vooruit geblikt op het onderwijs van de toekomst en de rol die
ICT daarin kan vervullen. De eerste twee paragrafen schetsen achtereenvolgens het
toekomstbeeld van de directie (7.1) en van de docenten (7.2). In paragraaf 7.3 komen de
ICT-ontwikkelingen aan bod waar instellingen veel van verwachten en wordt tevens
ingegaan op de vraag of sectoren deze ontwikkelingen kunnen bijhouden.

7.1 Toekomstbeeld van het management

Het onderwijs van de toekomst zal op een groot aantal aspecten verschillen van het
huidige onderwijs. Dit blijkt uit de mening van de beleidsmensen over
inrichtingsaspecten van het huidige en toekomstige onderwijs. Algemene
inrichtingsaspecten die zijn gemeten aan de hand van een aantal uitspraken zullen
volgens de beleidsmensen in de toekomst minder belangrijk worden (figuur 7.1). Eén
aspect zal naar verwachting in de toekomst belangrijker worden, namelijk dat de
sleutelkwalificaties centraal staan in het onderwijs, dit overigens in tegenstelling tot de
leerinhouden en vakkennis, die een minder belangrijke plaats zullen innemen. Andere
aspecten die kenmerkend zijn voor de inrichting van het huidige onderwijs zullen in
betekenis afnemen. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht wordt dat in de toekomst de docent
minder vaak individueel het eigen onderwijs zal voorbereiden en zich minder vaak voor
de klas zal begeven.

Figuur 7.1
Het belang van inrichtingsaspecten voor het huidige en toekomstige onderwijs volgens
beleidsmensen (n=21)

De betekenis van de computer voor de inrichting van het onderwijs zal volgens de
beleidsmensen fors toenemen (figuur 7.2). Zo is de verwachting dat het voor de
toekomstige inrichting van het onderwijs erg belangrijk is dat elke docent goed op de
hoogte is van de mogelijkheden van de computer in het onderwijs. Ook verwachten veel
beleidsmensen dat vorderingen van deelnemers, nog meer dan nu het geval is, op de
computer zullen worden bijgehouden.

leerinhouden/vakkennis centraal

docent bereidt eigen les individueel voor

docent hoofdzakelijk voor de klas

klassikaal onderwijs, verwerking individueel

deelnemers doen niet aan zelfcontrole

sleutelkwalificaties staan centraal

docenten kijken niet bij elkaar tijdens onderwijs

1 2 3

1 2 3

nu toekomst

niet enigszins erg
belangrijk belangrijk belangrijk
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Figuur 7.2
Het belang van computertoepassingen in het huidige en toekomstige onderwijs volgens
beleidsmensen (n=21)

7.2 Toekomstbeeld van docenten

Onderwijskenmerken die verwijzen naar uniform-klassikaal onderwijs zullen volgens de
ondervraagde docenten in de toekomst een steeds minder belangrijke rol vervullen bij
de inrichting van onderwijsleersituaties (figuur 7.3).

Figuur 7.3
Inrichtingsaspecten die volgens docenten voor het toekomstige onderwijs van minder belang
zullen zijn (n=55)

Kenmerken die verwijzen naar rijk-gedifferentieerd onderwijs zullen daarentegen steeds
belangrijker worden in de toekomst is de verwachting van de docenten (figuur 7.4).

elke docent kent mogelijkheden v.d. computer

vorderingen op de computer bijgehouden

deelnemers gebruiken comp. voor werkstukken
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nu toekomst
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deelnemers worden klassikaal getoetst

deeln. beginnen tegelijk aan nieuwe stof

klassikale instructie

docent is belangrijkste bron van info

deelnemers tegelijk met dezelfde stof bezig

1 2 3
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nu toekomst

niet enigszins erg
belangrijk belangrijk belangrijk
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Figuur 7.4
Inrichtingsaspecten die volgens docenten voor het toekomstige onderwijs van groter belang
zullen zijn (n=55)

Op het gebied van computergebruik verwachten de docenten dat de apparatuur in de
toekomst zodanig geïnstalleerd zal zijn dat deelnemers er zelfstandig mee kunnen
werken (figuur 7.5).

Figuur 7.5
Aspecten van computergebruik die volgens docenten voor het toekomstige onderwijs van
belang zullen zijn (n=55)

Verder is de verwachting dat er een rijke variatie aan leermiddelen en media binnen de
instelling beschikbaar zal zijn en dat er programmatuur is voor de beroepspraktijk. Het
begeleiden van deelnemers op afstand (bijvoorbeeld via e-mail of video-conferencing)

opdrachten sluiten aan bij beroepspraktijk
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deelnemers werken in eigen tempo

deeln. kiezen zelf moment van toetsing

1 2 3

1 2 3

nu toekomst

niet enigszins erg
belangrijk belangrijk belangrijk

deelnemers kunnen zelfst. werken met comp.

rijke variatie aan media beschikbaar

programmatuur beschikbaar voor beroepspraktijk

uitleenfaciltiteiten voor thuisgebruik progr.

docent kan deeln. op afstand begeleiden

1 2 3

1 2 3

nu toekomst

niet enigszins erg
belangrijk belangrijk belangrijk



50 \ Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie ICT-monitor 1997/1998

zal naar verwachting iets belangrijker worden, maar zal ook in de toekomst slechts in
beperkte mate van belang zijn voor de inrichting van onderwijsleersituaties.

7.3 Nieuwe ontwikkelingen

De technische mensen die een vragenlijst hebben geretourneerd hebben hoge
verwachtingen van een aantal ontwikkelingen op het gebied van ICT (tussen haakjes het
aantal respondenten dat een betreffend aspect heft aangekruist):
� intranet (10);
� e-mail gebruik door docenten (9);
� een geautomatiseerd systeem om gegevens en resultaten van deelnemers bij te

houden (9);
� opzoeken van informatie via Internet/WWW (8);
� elektronisch toetsen (8).

Men verwacht weinig van een computernetwerk gericht op een branche of
bedrijfstakgroep, afstandsonderwijs met behulp van ICT of het binnen de sector
produceren van eigen multimedia toepassingen.

Geen van de technische respondenten geeft aan dat de sector de nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van ICT goed kan bijhouden. Zes van de respondenten zijn van mening
dat men in voldoende mate de ontwikkelingen bij kan houden; drie van hen is hiertoe
matig is staat en één respondent zegt dat de sector daartoe niet in staat is.

Het docententeam als geheel heeft slechts een matig (4 respondenten) of slecht (5
respondenten) beeld van de computertoepassingen (inclusief multimedia- en
communicatiemogelijkheden zoals e-mail en Internet/WWW) die in het beroeps-
onderwijs en de volwasseneneducatie mogelijk zijn. Dit beeld wordt grotendeels
ondersteund door gegevens van individuele docenten. Achttien docenten geven aan zelf
een (zeer) slecht beeld te hebben van de mogelijkheden op computergebied,  25
docenten hebben een matig beeld. Slechts 11 respondenten hebben een goed tot zeer
goed beeld van de mogelijkheden.
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8. Samenvatting en discussie

Dit slothoofdstuk geeft een samenvatting van de bevindingen die gerapporteerd zijn in
de voorgaande hoofdstukken. In zijn algemeenheid moet hier, opnieuw, herhaald
worden dat de ICT-monitor voor de BVE-sector in het schooljaar 1997/98 niet
voldoende betrouwbare informatie bevat om uitspraken te kunnen doen over de stand
van zaken op het gebied van ICT voor de sector als geheel. Hoofdstuk 1 bevat
uitvoerige informatie omtrent de uitvoering van het onderzoek en de uiteindelijke
respons die gerealiseerd is. Tegen deze achtergrond moet ook de samenvatting van de
resultaten worden bezien.

8.1 Samenvatting van de resultaten

Computergebruik
Van alle 55 docenten waarvan informatie beschikbaar is, geven er 39 (71%) aan dat ze
de computer inzetten als leermiddel of hulpmiddel voor onderwijsdoeleinden. Het
computergebruik als leermiddel (het bereiken van een leerdoel met behulp van of door
middel van ICT) is veelal een incidentele activiteit. Het gebruik als hulpmiddel (waarbij
ICT als gereedschap gebruikt wordt voor de uitvoer van taken, zoals elektronisch
toetsen of tekstverwerking) gebeurt meer frequent. Van de 34 docenten die op deze
manier de computer gebruiken, geven er 23 aan dit op wekelijkse of dagelijkse basis te
doen.

ICT wordt voornamelijk ingezet voor het schrijven van teksten of brieven en voor het
oefenen van basisstof met behulp van de computer. Het lijkt erop dat de computer wordt
ingezet ter ondersteuning van de meer traditionele werkvormen. Naast tekstverwerking
gebruiken docenten de computer voor registratie van vorderingen van deelnemers en
voor het raadplegen van elektronische gegevensbestanden op diskette of cd-rom.
Deelnemers gebruiken de computer ook het meest voor tekstverwerking of het maken
van werkstukken en verslagen. Daarnaast geven ze aan leerstof met de computer te
oefenen, een proefwerk, toets of tentamen op de computer te maken of
onderzoeksgegegevens met behulp van de computer te verwerken.

ICT-gebruik als voorbereiding op een aspect van de latere beroepspraktijk komt voor,
maar gebeurt niet zeer frequent. Elf van de 55 docenten waarvan informatie beschikbaar
is, geven aan de computer te gebruiken voor het oefenen van (beroeps)vaardigheden,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van simulatieprogrammatuur. Wanneer gekeken
wordt naar de beschikbaarheid van programmatuur, dan blijkt in een aantal gevallen
zeer specifieke op de beroepspraktijk gerichte programmatuur beschikbaar te zijn, maar
het daadwerkelijke gebruik ervan blijft (nog) beperkt.

Computergebruik binnen de instellingen vindt voornamelijk plaats in computerlokalen,
de bibliotheek, mediatheek of een open leercentrum. Bijna alle deelnemers komen ook
buiten school in aanraking met ICT. 42 van de 49 respondenten geeft aan een computer
thuis te gebruiken, voornamelijk voor tekstverwerking of het spelen van spelletjes.

Apparatuur
Bezien over de tien sectoren waarvoor informatie beschikbaar is, zijn er gemiddeld 102
computers beschikbaar voor deelnemers en docenten. Er is echter sprake van een grote
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variatie: er zijn respondenten die aangeven dat de betreffende sector over 10 computers
beschikt, terwijl er ook een respondent is die aangeeft dat de sector 315 computers
beschikbaar heeft. De apparatuur is redelijk modern te noemen. Alle computers hebben
een 486 processor of hoger en werken via het besturingssysteem Windows 3.11 of
hoger. In de meeste instellingen is apparatuur aanwezig die geschikt is voor multimedia
doeleinden, maar tegelijkertijd wordt er aangegeven dat er veel behoefte is aan
uitbreiding van het aantal computers dat hiervoor geschikt is.

Programmatuur
Algemene programmatuur is beschikbaar binnen alle instellingen (zoals een
tekstverwerker, spreadsheet en database). Ook programmatuur voor cijferregistratie,
Internet-browser en e-mail is aanwezig. Daarnaast zijn er meer specifieke programma’s
beschikbaar voor de verschillende sectoren (techniek, economie, DGO, agrarisch en
volwasseneneducatie). Er bestaan wel knelpunten op het gebied van programmatuur (er
is niet voldoende programmatuur of deze is niet specifiek genoeg, of het sluit
onvoldoende aan bij een methode), maar in een rangordering van problemen staan de
programmatuur-problemen op de zevende en lagere plaats.

Communicatie
Bijna alle technische respondenten geven aan dat er een computernetwerk op de
instellingen aanwezig is. Via een dergelijk netwerk kunnen docenten en deelnemers
gebruik maken van Internet/WWW. Het daadwerkelijk gebruik van e-mail of Internet
faciliteiten is echter nog beperkt. Twaalf van de 55 docenten geeft aan e-mail te
gebruiken, 15 gebruiken er Internet/WWW. Ook deelnemers werken (nog) niet in grote
getalen op school met deze faciliteiten. Wat betreft het vanuit huis gebruiken van
Internet of e-mail blijkt ook dat slechts een kleine groep hiervan gebruik maakt. Toch
wordt er voor de toekomst wel het nodige verwacht van het e-mail gebruik of het
opzoeken van informatie via Internet/WWW (volgens de technische respondenten).

Onderwijsconcept
ICT is in staat elk onderwijsconcept op eigen wijze te ondersteunen. Daarmee is het
gebruik van ICT geen valide indicatie voor onderwijsvernieuwing of een bepaald
onderwijsconcept. Voor de toekomst verwachten zowel beleidsmensen als docenten dat
het onderwijs minder kenmerken zal vertonen van uniform-klassikaal onderwijs en zich
meer zal ontwikkelen in de richting van een rijk-gedifferentieerd onderwijsconcept. In
het huidige onderwijs combineren de sectoren waarover informatie beschikbaar is
kenmerken van beide onderwijsconcepten met elkaar. Ook in de toekomst zal dit naar
verwachting niet anders zijn, maar de nadruk zal volgens docenten, meer dan nu het
geval is, komen te liggen op bijvoorbeeld het groepsgericht of individueel werken, het
aansluiten bij de beroepspraktijk en meer eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers
voor hun eigen leerproces (in de zin van zelfcontrole door deelnemers, het in eigen
tempo werken en het zelf bepalen van momenten van toetsing).

Beleid
De beschikbare gegevens laten zien dat er weinig sectoren zijn waar een systematisch
ICT-invoeringsbeleid gevoerd wordt dat schriftelijk is vastgelegd. Slechts zeven van de
21 beleidsmensen geven aan dat er een dergelijk plan bestaat. In acht gevallen is een
plan in voorbereiding. Echter, het ontbreken van een schriftelijk beleidsplan betekent
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niet dat er geen beleidsdoelstellingen zouden zijn of dat er niet geïnvesteerd wordt op
het gebied van ICT. De afgelopen twee jaar is er voornamelijk geïnvesteerd in de
aanschaf van apparatuur. Tot nu toe zijn er vooral beleidsdoelen gerealiseerd op het
gebied van administratie en beheer. Beleid op het gebied van inrichting van
onderwijsleersituaties, communicatie en informatievoorziening en scholing en
ondersteuning wordt wel nagestreefd, maar is nog nauwelijks gerealiseerd.

Houding, kennis en ondersteuning
Computers zijn bruikbaar en ICT moet geïntegreerd worden in het onderwijs. Deze
mening is het merendeel van de beleidsmensen toegedaan. Ook deelnemers vinden het
belangrijk dat op school computers bij het onderwijs worden gebruikt. Over het plezier
in het werken met de computer lopen de meningen van deelnemers meer uiteen. Met
name bij aspecten als het lezen over computers of een baan met computers is er een
substantieel aantal deelnemers voor wie dat niet hoeft. Slechts zes van de 21
beleidsmensen vindt dat de mogelijkheden van ICT binnen de sector voldoende worden
benut op dit moment.

De meeste docenten hebben basiskennis over niet-onderwijskundig gebruik van de
computer, maar als het gaat over computergebruik voor onderwijsdoeleinden dan geeft
minder dan de helft van de 55 docenten aan over de gevraagde kennis of vaardigheid te
beschikken. Gebrek aan kennis en vaardigheden bij docenten wordt dan ook het meest
grote knelpunt genoemd door de technische respondenten. Hieraan gerelateerd is het
beeld dat de docenten hebben over de mogelijkheden op het gebied van ICT. De
technische respondenten geven aan dat het docententeam als geheel een slecht of matig
beeld heeft van de mogelijkheden, maar ook de docenten zelf geven dit aan. Achttien
van de 55 docenten heeft een (zeer) slecht beeld van de mogelijkheden op het gebied
van ICT, 25 docenten hebben een matig beeld. Slechts 11 respondenten hebben een
(zeer) goed beeld van de mogelijke toepassingen van ICT voor onderwijsdoeleinden.

Het merendeel van de huidige kennis en vaardigheden van docenten hebben ze
opgedaan via zelfstudie. Het gebrek aan faciliteiten voor nascholing wordt door de
technische respondenten in rangordering als tweede grote knelpunt genoemd. Er is dan
ook grote behoefte aan deskundigheidsbevordering, nascholing of cursussen.

Toekomstperspectief
Zowel beleidsmensen als docenten verwachten dat het onderwijs in de toekomst meer
kenmerken zal vertonen van rijk-gedifferentieerde onderwijsleersituaties. De
verwachting is dat de computer bij deze veranderingen een belangrijke rol kan
vervullen. Volgens beleidsmensen zullen alle docenten de mogelijkheden van de
computer moeten leren kennen en zullen ze overtuigd moeten zijn van de meerwaarde
van computers. Docenten zelf verwachten dat deelnemers meer zelfstandig zullen
kunnen werken met behulp van de computer en dat er meer programmatuur beschikbaar
komt die goed aansluit bij de beroepspraktijk.

Om verantwoorde keuzen te kunnen maken over de inzet van ICT voor
onderwijsdoeleinden is het noodzakelijk dat men op de hoogte is van de mogelijkheden
van ICT en dat men de ontwikkelingen bij kan houden. Zoals eerder in deze
samenvatting gemeld is, hebben de verschillende geledingen in meerderheid geen goed
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beeld van de mogelijkheden op het gebied van ICT. Ook kunnen ze volgens de
technische respondenten slechts in beperkte mate de ontwikkelingen bijhouden. Hoewel
het erop lijkt dat instellingen de waarde en relevantie van de inzet van ICT wel
onderkennen en men bereid is tot veranderingen, is het van groot belang om de mensen
van informatie, tijd en faciliteiten te voorzien zodat men verantwoorde keuzen kan
maken en het veranderingsproces daadwerkelijk op gang kan komen.

Ook al is de beschikbare informatie beperkt, toch kijken we aan het eind van deze
rapportage kort terug naar de beleidsdoelen die voor de periode 1997-2001
geformuleerd zijn voor de BVE-sector en die geformuleerd zijn in hoofdstuk 1.
� In hoeverre eindtermen en examenprogramma’s reeds aspecten van het ‘leren over

ICT’ bevatten is niet onderzocht, maar duidelijk wordt wel dat computergebruik als
leerdoel door iets minder dan de helft van het aantal betrokken docenten wordt
verzorgd en dat de deelnemers die hebben deelgenomen aan het onderzoek over
belangrijke basiskennis en vaardigheden op computergebied beschikken.

� De beschikbare informatie duidt er niet op dat de onderwijsprogramma’s in het
secundair beroepsonderwijs reeds substantieel ‘doortrokken’ zijn van ICT. Wel
duidt het huidige type computergebruik erop dat de beleidsfocus in de richting van
moderne vreemde talen, toetsing en examinering en Nederlands past binnen de
activiteiten van de instellingen. Activiteiten als tekstverwerking, brieven en
verslagen schrijven met behulp van de computer, maar ook e-mail gebruik en het
gebruik van elektronische manieren van toetsen en examineren komen nu reeds
voor.

� Wat betreft de competenties van de docenten duiden de beschikbare gegevens op
een groot knelpunt. Kennis en vaardigheden over bijvoorbeeld onderwijskundig
computergebruik is volgens de docenten zelf een groot probleem en wordt ook door
de technische respondenten als groot knelpunt ervaren.

� De beschikbare informatie is te beperkt om een uitspraak te kunnen doen over het
beleidsdoel dat stelt dat elke tien deelnemers binnen de instelling over tenminste één
computer moeten kunnen beschikken.

8.2 Aanbevelingen voor het vervolg

Hoewel we in het eerste jaar van de ICT-monitor uitermate voorzichtig moeten zijn met
de interpretatie van de resultaten voor de BVE-sector, lijkt het erop dat de verschillende
sectoren waarover informatie beschikbaar is, zich in meerderheid in een vroeg stadium
van het invoeringsproces van ICT bevinden. Een invoeringsproces omvat grofweg drie
stadia. Het eerste stadium betreft oriëntatie op de mogelijkheden en bedoelingen van de
beoogde verandering. Nadat een keuze gemaakt is over de gewenste verandering wordt
deze in een tweede stadium in praktijk gebracht. In het laatste stadium worden
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verandering in de toekomst verankerd
blijft in de dagelijkse praktijk. De meeste sectoren doen op dit moment ervaring op met
het gebruik van ICT voor onderwijsdoeleinden waarbij de traditionele werkvormen
ondersteund worden met behulp van ICT (bijvoorbeeld het oefenen van leerstof met
behulp van de computer). In de beschikbare informatie is geen voorbeeld gevonden
waarbij naast computergebruik ter vervanging van bestaande werkwijzen ook sprake is
van veranderingen in de onderwijsaanpak en/ of de leerinhouden. De verwachting is wel
dat dit de komende jaren mogelijk gaat gebeuren omdat veel verschillende respondenten
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aangeven de relevantie van ICT voor onderwijsdoeleinden positief in te schatten. Ook
geven beleidsmensen aan dat er op dit moment in de verschillende sectoren gewerkt
wordt aan het ontwikkelen van een visie ten aanzien van ICT.

Bij veranderingsprocessen is het niet zo dat elke instelling of sector een lineair traject
aflegt en dat deze processen hetzelfde tijdsbestek innemen binnen elke instelling. De
verwachting is daarom dat er de komende jaren een grotere diversiteit zal ontstaan in de
manier waarop ICT wordt ingezet in de verschillende instellingen. Deze diversiteit is
alleen maar toe te juichen omdat daarmee de zogenoemde ‘voorlopers’ belangrijke
informatie beschikbaar kunnen stellen waar de ‘volgers’ veel van kunnen leren.
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Bijlage: Indeling naar sectoren

Bij het invullen van het antwoordformulier verzoeken wij u de onderstaande indeling
van opleidingen of bedrijfstakgroepen te hanteren. Het kan zijn dat binnen uw instelling
een bepaald type opleiding strikt gezien niet onder een bepaalde sector valt
(bijvoorbeeld verpleging en verzorging dat niet overal onder DGO valt). Wilt u in dat
geval toch de aantallen eerstejaars deelnemers bij de betreffende sector meetellen?
Alleen op deze manier is onderzoekstechnisch vergelijkbaarheid tussen de verschillende
instellingen voor de BVE-sector te bereiken.

Techniek

Beschermings- en afwerkingstechnieken, reclame- en presentatietechnieken
Bouw
Hout en meubel (interieur)
Schilders
Elektrotechniek
Gezondheidtechnische beroepen
Technische ambachten (zoals goud, zilver en uurwerken, schoen en lederwarenindustrie,
graveur)
Grafische beroepen
Grond-, weg- en waterbouw
Installatietechniek
Metaal
Motorvoertuigen en tweewielers
Vliegtuigbouw
Scheepsbouw
Proces- / milieutechniek
Werktuigbouwkunde
Informatietechniek(incl. opleidingen als ICT-beheerder, systeembeheerder, netwerk-
beheerder)
Laboratoriumtechniek

Economie

Economische-administratieve beroepen
Beveiliging
Handel
Horeca, instellingskeuken, contractcatering en toerisme
Brood en banket
Transport en logistiek
Distributie
Vleesdetailhandel
Vleesbe- en verwerkende industrie
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Dienstverlening en gezondheidszorg (DGO)

Gezondheidszorg, dienstverlening en welzijn
Haarverzorging, schoonheidsverzorging en voetverzorging
Mode en textiel
CIOS
Verpleging en verzorging

Agrarisch

Hieronder vallen alle opleidingen die verzorgd worden binnen de Agrarische
Opleidingscentra (AOC’s), met uitzondering van het voorbereidend beroepsonderwijs.
Plantenteelt
Veehouderij
Levensmiddelentechnologie
Bloemschikken
Dierverzorging en veterinaire ondersteuning
Biologisch dynamische land- en tuinbouw
Paardenhouderij en paardensport
Groene ruimte
Milieutoezicht


