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3. Het basisonderwijs

SCHOOL A: LAAG COMPUTERGEBRUIK
UNIFORM-KLASSIKAAL ONDERWIJSCONCEPT

Computergebruik en infrastructuur
Tijdens het schoolbezoek is een les begrijpend lezen aan groep 7 geobserveerd. Terwijl
telkens twee leerlingen achter de computer zitten, krijgen de overige leerlingen eerst
klassikale uitleg en gaan vervolgens zelfstandig werken aan de hand van opdrachten. Eén
leerling krijgt tijdens de les remediale hulp door extra taaloefeningen met de computer te
doen. Gemiddeld werken de leerlingen een kwartier tot een half uur per week met de
computer. De leerkracht heeft hiervoor twee computers ter beschikking in zijn klaslokaal.
Pas zeer onlangs zijn er meer computers in gebruik binnen de school waardoor nu alle
leerjaren gebruik kunnen maken van de computer voor onderwijsdoeleinden. Er is geen
sprake van integratie van ICT in het onderwijs.

De school beschikt over een modem waarmee de directie en de AC’er via e-mail
communiceren (met name met leveranciers) en Internet gebruiken. Internet wordt echter nog
nauwelijks gebruikt voor onderwijsdoeleinden: het is te langzaam en te duur.

Kennis en vaardigheden
De meeste leerkrachten hebben een goed beeld van de mogelijkheden van ICT in het
onderwijs, al beschikt minder dan de helft van het team over basiskennis over de toepassing
van computers in het onderwijs. De geobserveerde leerkracht is niet tevreden over zijn eigen
kennis en vaardigheden en heeft behoefte aan scholing, maar hij is niet zó geïnteresseerd dat
hij er echt alles van zou willen weten.

Ondersteuning
De leerkracht van groep 8 is aangesteld als activiteiten coördinator (AC’er) en heeft
daarvoor één tot twee uur per week de tijd. Deze tijd ligt niet formeel vast. De tijd is
voldoende om de leerkrachten goede ondersteuning te bieden. Hij probeert zijn kennis wel
over te dragen op de leerkrachten, maar dit wordt niet gezien als scholing. Informatie
uitwisselen met collega’s is ook een bron van ondersteuning. Er is ook sprake van externe
ondersteuning (bijvoorbeeld de ESIS-helpdesk) en samenwerking met andere scholen
(bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van apparatuur en programmatuur).

Beleid
ICT speelt geen grote rol bij de realisatie van het onderwijsconcept van de school. Het ICT-
beleid is gericht op het enthousiasmeren van leerkrachten (daartoe is een werkgroep
opgericht) en op de aanschaf van apparatuur en programmatuur.

Percepties en kritische factoren
De houding van de leerkrachten tegenover het gebruik van de computer voor
onderwijsdoeleinden is ‘afwachtend’ te noemen. De leerkracht van groep 7 heeft een
positieve houding ten opzichte van computers, maar ‘de leerinhouden veranderen niet’. Het
hebben van kennis en vaardigheden wordt beschouwd als één van de kritische factoren die
het succes van ICT-gebruik bepaald.

Toekomstverwachtingen
De leerkracht verwacht weinig veranderingen in de organisatie en inrichting van zijn
onderwijs in de komende jaren, ook niet wat betreft ICT. Wellicht zal het gebruik van
Internet voor een vak als wereldoriëntatie bruikbaar zijn. Ook de AC’er en de directie staan
sceptisch tegenover de mogelijke ontwikkelingen.
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SCHOOL B: HOOG COMPUTERGEBRUIK
UNIFORM-KLASSIKAAL ONDERWIJSCONCEPT

Computergebruik en infrastructuur
De leerlingen werken dagelijks met de computer, hetgeen gemiddeld uitkomt op een half
uur tot drie kwartier per week. De leerkracht van groep 6/7 heeft daartoe zes computers tot
zijn beschikking. De geobserveerde les bestaat voor een deel uit klassikale instructie. Wel
gaat een aantal leerlingen direct naar het aangrenzende computerlokaal. Na de instructie
gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk, waarbij zij verschillende activiteiten uitvoeren,
waaronder het werken met de computer. Er worden verschillende computerprogramma’s
gebruikt, gericht op topografie, taal en rekenen.

Kennis en vaardigheden
Het schoolteam heeft als geheel een goed beeld van de mogelijkheden van ICT in het
onderwijs. De helft of meer van de leerkrachten bezit kennis en vaardigheden ten aanzien
van het gebruik van ICT voor onderwijsdoeleinden. De leerkracht / AC’er is tevreden over
zijn eigen kennis en vaardigheden, al zou hij over meer kennis van de hardware willen
beschikken.

Ondersteuning
De AC’er (ook de geobserveerde leerkracht) heeft drie tot vier uur per week beschikbaar
voor ondersteuningstaken op het gebied van ICT en is daarvoor formeel vrijgesteld. Dit is
echter niet genoeg voor de enorme hoeveelheid taken die er liggen; gebrek aan tijd heeft
daarom een negatieve invloed op de kwaliteit van de ondersteuning. Directie en
schoolbestuur spelen een belangrijke stimulerende rol. Er is sprake van samenwerking met
verschillende schoolbesturen, vooral om bijvoorbeeld gezamenlijk multimediacomputers
aan te schaffen.

Beleid
ICT speelt een beperkte rol bij de realisatie van het onderwijsconcept van de school. Het
ICT-beleid is ‘afwachtend’ te noemen. Zo is, ondanks de frequentie van computergebruik,
bewust besloten de school niet aan te melden als voorhoedeschool. Toch lijkt de school ver
te zijn met de realisatie van de beleidsdoelen.

Percepties en kritische factoren
De leerkracht/AC’er heeft een (zeer) positieve houding ten opzichte van het gebruik van de
computer. Hij ziet duidelijk een verschil tussen een les met of zonder ICT. Sinds dit
schooljaar wordt de computer voor het eerst als vervanging van een deel van het
taalonderwijs gebruikt. Kennis en vaardigheden wordt als een kritische factor beschouwd in
de mate van computergebruik. Ook de interesse en stimulans van de directie wordt
genoemd, net als de aanwezige ICT-voorzieningen.

Toekomstverwachtingen
De verwachting is dat het onderwijs in de toekomst meer aspecten van een rijk-
gedifferentieerd onderwijsconcept gaat vertonen, terwijl bepaalde kenmerken van uniform-
klassikaal onderwijs minder belangrijk worden. Differentiatie in het onderwijs zal steeds
belangrijker worden: elke leerling zou een eigen ‘leertraject’ moeten kunnen volgen.
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SCHOOL C: LAAG COMPUTERGEBRUIK
RIJK-GEDIFFERENTIEERD ONDERWIJSCONCEPT

Computergebruik en infrastructuur
Gemiddeld genomen werken de leerlingen uit combinatiegroep 6/7 ongeveer een kwartier
tot een half uur per week met de computer. Onlangs is de hoeveelheid computers uitgebreid,
hetgeen betekent dat elk klaslokaal nu een computer heeft voor onderwijsdoeleinden. Het
onderwijs van de leerkracht wordt gekenmerkt door klassikaal onderwijs, gecombineerd met
zelfwerkzaamheid. In het eerste deel van de geobserveerde les zijn alle leerlingen
zelfstandig bezig met het uitvoeren van hun weektaken. Er zit telkens een leerling achter de
computer in het lokaal. De leerlingen mogen zelf bepalen welke van de weektaken zij uit
willen voeren. In het tweede deel van de les (project werk) wordt er ook gewerkt op andere
plekken en worden de acht computers die in de hal staan ook gebruikt. Met deze typering
wordt duidelijk dat het onderwijs van deze leerkracht ook duidelijk elementen van een
uniform-klassikale benadering kent, terwijl de school als geheel aan te duiden valt als
overwegend rijk-gedifferentieerd.
Op school is er één computer beschikbaar voor het werken met Internet.

Kennis en vaardigheden
De leerkracht/AC’er is ontevreden over zijn eigen kennis en vaardigheden op het gebied van
ICT en vindt dat dit een negatieve invloed heeft op het gebruik van de computer voor
onderwijsdoeleinden en de ondersteuning die hij anderen kan bieden. De collega-
leerkrachten hebben een beperkt beeld van de mogelijkheden om ICT toe te passen.

Ondersteuning
De directeur en de AC’er voeren tezamen de ondersteunende en coördinerende taken
rondom ICT uit. Er zijn echter geen formele uren voor deze ondersteuning beschikbaar.
Ouders helpen wel zoveel mogelijk. Ook het schoolbestuur speelt hierin een rol, al is dit niet
structureel. Er is geen sprake van externe ondersteuning, maar er is wel behoefte aan
ondersteuning van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Beleid
Voor de realisatie van een aantal aspecten van het onderwijsconcept lijkt de computer een
belangrijke rol te spelen. Het gaat dan met name om het bevorderen van zelfstandig leren.
Het belangrijkste aspect van het ICT-beleid is het kinderen laten kennismaken en leren
omgaan met de computer. Verder worden de leerkrachten gestimuleerd om de computer te
gaan gebruiken.

Percepties en kritische factoren
De leerkrachten hebben gemengde gevoelens over het gebruik van de computer voor
onderwijsdoeleinden: men is argwanend maar toch ook wel ontvankelijk. De
leerkracht/AC’er is over het algemeen positief over de invloed van computergebruik op het
onderwijs al denkt hij dat zijn rol als leerkracht niet echt zal veranderen. Wel is de
samenwerking tussen leerlingen door de inzet van de computer toegenomen. Mogelijk zal
Internet wel een verandering teweeg gaan brengen. Kennis en vaardigheden en
voorzieningen zijn kritische factoren om ICT tot een succes te maken.

Toekomstverwachtingen
De verwachting is dat er in de toekomst een aantal aspecten in het onderwijs zal veranderen
(bijvoorbeeld meer zelfcontrole, minder klassikale instructie). De computer blijft echter een
hulpmiddel: een ‘leuk’ hulpmiddel, maar niet meer dan een hulpmiddel. Er wordt veel
verwacht van Internet en het hebben van een netwerk op school.
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SCHOOL D: HOOG COMPUTERGEBRUIK
RIJK-GEDIFFERENTIEERD ONDERWIJSCONCEPT

Computergebruik en infrastructuur
De leerlingen van groep 7 (de geobserveerde groep) werken dagelijks met de computer,
hetgeen gemiddeld een half uur tot drie kwartier per week is. Tijdens de geobserveerde les
heeft de leerkracht drie computers ter beschikking, maar meestal kunnen slechts de twee
computers uit het eigen klaslokaal gebruikt worden. Aan het begin van de les geeft de
leerkracht (klassikaal) aan welke activiteiten er van de leerlingen worden verwacht. Met
uitzondering van de leerlingen die volgens een vast rouleerschema achter de computer
werken, zijn alle leerlingen bezig met hetzelfde vak (taal). De leerkracht geeft opdrachten en
de leerlingen voeren deze uit aan de hand van een schema (weektaak) dat de leerkracht heeft
opgesteld. De observatie duidt dus ook op duidelijk uniform-klassikale aspecten van de
organisatie van het onderwijs, terwijl het onderwijsconcept van de (Dalton) school veel
kenmerken heeft van rijk-gedifferentieerd onderwijs.
De school beschikt over een Internet verbinding, maar deze wordt nog zeer weinig gebruikt
voor onderwijsdoeleinden. Men is bezig om samen met een aantal ouders een eigen
homepage te maken voor en door kinderen.

Kennis en vaardigheden
De leerkrachten hebben een redelijk beeld van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs.
In ieder geval is men overtuigd van het nut van ICT. Meer dan de helft beschikt over
basiskennis om ICT te gebruiken in het onderwijsleerproces. De geobserveerde leerkracht is
tevreden met zijn kennis en vaardigheden op het gebied van ICT, al was de scholing die hij
tot nu toe heeft gevolgd onvoldoende gericht op de lespraktijk.

Ondersteuning
De AC’er van deze school heeft tevens de functie van Intern Begeleider, geeft les aan groep
4 en is ook de adjunct-directeur. Voor ICT-ondersteunende taken is minder dan 1 uur per
week beschikbaar, dit naar eigen ontevredenheid van de AC’er. Ook de directeur van de
school houdt zich bezig met ICT ondersteunende en coördinerende taken. Leerkrachten
worden geïnformeerd over ontwikkelingen via teamvergaderingen en een rondzendmap. De
school krijgt ondersteuning van de PABO en van een gemeentelijk netwerk van AC’ers.
Bovendien wordt er samengewerkt met andere basisscholen.

Beleid
ICT speelt een cruciale rol bij het realiseren van het onderwijsconcept van de school. ICT is
niet alleen een aanvulling op bestaande leermiddelen, maar het zal ook bepaalde onderdelen
van het onderwijs gaan vervangen (met name de leermaterialen die ingezet worden voor
zelfwerkzaamheid). Het ICT-beleid is dan ook gericht op vervanging van de huidige Dalton
leermaterialen door ICT. Het gebruik van de computer is opgenomen in de functie-
omschrijving van de leerkrachten.

Percepties en kritische factoren
De leerkrachten zijn zowel ‘kritisch enthousiast’ als ‘positief belangstellend’ ten opzichte
van de computer. De leerkracht van groep 7 is met name kritisch ten aanzien van de
meerwaarde van de computer. Hij ziet de computer als iets ‘naast’ het reguliere onderwijs.
Als kritische factoren voor het succes van ICT worden genoemd: de ondersteuning,
voorzieningen en kennis en vaardigheden.

Toekomstverwachtingen
De leerkracht verwacht in de toekomst nog wel enkele verschuivingen in de organisatie en
inrichting van zijn onderwijs. Men verwacht veel van de mogelijkheden van Internet en het
gebruik van een netwerk. Men is optimistisch over de snelheid waarmee de vernieuwingen
zullen gebeuren: voor het jaar 2000 moeten die gerealiseerd zijn.
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van schoolbezoeken aan vier basisscholen
beschreven. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:
� algemene beschrijving van de schoolcontext
� onderwijsconcept
� computergebruik
� beschikbare infrastructuur
� kennis, vaardigheden en scholing
� ondersteuning
� beleid
� percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren
� toekomstverwachtingen

3.2 Schoolcontext

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de scholen die deel hebben
genomen aan de casestudies. Zoals blijkt uit hoofdstuk 2 gaat het in het basisonderwijs
om twee scholen met een relatief lage intensiteit van computergebruik en twee scholen
met een hoge intensiteit van gebruik. Daarbinnen is elke school getypeerd in termen van
het onderwijsconcept dat een school hanteert, waarbij er onderscheid gemaakt is naar
uniform-klassikaal onderwijs en rijk-gedifferentieerd onderwijs. Scholen met een hoog
computergebruik zijn in de tabellen en in de tekst lichtgrijs gearceerd.

De scholen met relatief laag computergebruik (A en C)
Tijdens het schoolbezoek aan school A is een les begrijpend lezen aan groep 7
geobserveerd. De groep bestond tijdens de observatie uit 24 leerlingen. De leerkracht
van deze groep werkt langer dan tien jaar in het onderwijs en geeft meer dan dertig uur
per week les aan groep 7. Hij heeft zelf een computer thuis en gebruikt deze enkele
keren per maand voor schoolzaken. Tussen de vijf en tien uur per week wordt de
computer voor onderwijsdoeleinden gebruikt in deze groep. Gemiddeld genomen
werken de leerlingen een kwartier tot een half uur per week met de computer onder
schooltijd. Hiervoor zijn twee computers beschikbaar. De geïnterviewde leerlingen
zeggen gemiddeld één keer per week gebruik te maken van de computer.

Uit de survey blijkt dat in de leerjaren 3, 4 en 8 de computer dagelijks wordt ingezet in
het onderwijs. In de leerjaren 1, 2, 5 en 6 wordt de computer nog niet voor onderwijs-
doeleinden gebruikt. Tijdens het schoolbezoek blijkt dat de school na de survey een
aantal nieuwe computers heeft gekregen, hetgeen er toe geleid heeft dat de computer nu
in alle leerjaren voor onderwijsdoeleinden wordt ingezet.

De leerkracht van groep 8 is aangesteld als activiteitencoördinator (AC’er). Hij heeft
één tot twee uur per week beschikbaar voor het coördineren en ondersteunen van het
computergebruik op school. Zijn taken omvatten onder meer het uitvoeren van ICT-
beleid, beheer van apparatuur en programmatuur en het fungeren als aanspreekpunt op
het gebied van ICT voor de school. De AC’er is al meer dan twintig jaar werkzaam in
het onderwijs. Hij heeft net als de leerkracht van groep 7 een computer thuis tot zijn
beschikking en werkt hiermee dagelijks aan schoolzaken.
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De tweede caseschool met relatief laag computergebruik is school C. De groep die
geobserveerd is op deze school bestaat in totaal uit 35 leerlingen. Het betreft hier een
combinatieklas van groep 6 en 7. In de tweede helft van de geobserveerde les komen
ook de leerlingen van groep 8 erbij. De betreffende leerkracht (tevens de AC’er) staat
langer dan tien jaar voor de klas en geeft meer dan dertig uur les aan de betreffende
combinatieklas. Tussen de vijf en tien uur per week wordt de computer gebruikt voor
onderwijsdoeleinden in deze groep. Gemiddeld genomen werken de leerlingen ongeveer
vijftien tot dertig minuten per week met de computer.

Uit de surveygegevens van deze school blijkt dat alleen in groep 3 de computer elke dag
wordt gebruikt. In de geobserveerde combinatieklas wordt de computer wekelijks
gebruikt, in groep 8 maandelijks. In de overige leerjaren wordt de computer niet
gebruikt. Tijdens het schoolbezoek blijkt echter dat de school onlangs meer computers
heeft gekregen waardoor nu in elk klaslokaal één computer staat die ook wordt ingezet
voor onderwijsdoeleinden. Zowel de AC’er als de directeur beschikken thuis over een
computer en werken hiermee enkele keren per week aan schoolzaken.

De scholen met relatief hoog computergebruik (B en D)
De geobserveerde les op school B werd gegeven aan een combinatiegroep van groep 6
en 7; negen leerlingen uit groep 7 en 21 leerlingen uit groep 6. De leerkracht (tevens de
AC’er) geeft meer dan dertig uur per week les aan deze combinatieklas. Daarnaast heeft
hij drie tot vier uur per week beschikbaar voor het geven van ICT-ondersteuning. Zijn
taken omvatten onder andere een bijdrage leveren aan en het uitvoeren van ICT-beleid,
en de installatie en onderhoud van apparatuur en programmatuur. Gemiddeld genomen
wordt vijf à tien uur per week met de computer gewerkt in deze groep. De leerlingen
komen gemiddeld tussen een half uur en drie kwartier per week in aanraking met de
computer. De leerkracht heeft zes computers (in een apart computerlokaal) tot zijn
beschikking.

Uit de survey blijkt dat de leerkracht van deze groep alsmede de leerkrachten van de
overige leerjaren de computer dagelijks in het onderwijs gebruiken. Op de school wordt
al meer dan tien jaar gebruik gemaakt van computers voor onderwijsdoeleinden. De
leerkracht/AC’er heeft thuis een computer met Internetaansluiting. Hij gebruikt deze
enkele keren per week voor schoolzaken.

Op school D bestond de geobserveerde groep 7 uit 27 leerlingen. De betreffende
leerkracht geeft meer dan dertig uur les aan deze groep, daarvan zet hij tien tot vijftien
uur de computer in voor onderwijsdoeleinden. De leerlingen werken gemiddeld
genomen een half uur tot drie kwartier per week met de computer tijdens de les. Tijdens
de observatie worden drie computers gebruikt. Twee computers staan in het klaslokaal,
één computer staat in de gang tegenover het lokaal. Meestal kan de leerkracht echter
alleen over de twee computers in zijn klaslokaal beschikken. De leerkracht staat minder
dan vijf jaar voor de klas en heeft vanaf het begin de computer gebruikt in zijn
onderwijs. Behalve voor het onderwijs gebruikt de leerkracht de computer ook voor
onderwijsondersteunende taken, zoals het bijhouden van leervorderingen, opmaken van
de schoolkrant en soms voor de voorbereiding van de les. Hij heeft thuis een computer
tot zijn beschikking en gebruikt deze enkele keren per maand voor schoolzaken.
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Voor ondersteuning kan hij onder meer een beroep doen op de AC’er. Deze vervult
tevens de functie van intern begeleider, geeft les aan groep 4 en is ook adjunct-directeur.
Voor zijn ICT-ondersteunende taken heeft de AC’er minder dan één uur per week
beschikbaar. Hij houdt zich zowel bezig met het bepalen en uitvoeren van het ICT-
beleid van de school als de installatie en onderhoud van apparatuur en programmatuur
en het assisteren van gebruikers bij technische problemen. Daarnaast houdt ook de
directeur van de school zich bezig met ICT-ondersteunende en coördinerende taken.
Zowel de directeur als de AC’er werken thuis op de computer aan schoolzaken; de
AC’er geeft aan dit enkele keren per week te doen, de directeur dagelijks.

Conclusie
De indeling van de vier bezochte basisscholen naar intensiteit van computergebruik is
gebaseerd op gegevens die verzameld zijn voor de school als geheel (zie hoofdstuk 2).
Kijken we naar het verschil in computergebruik in de geobserveerde groep (groep 7 of
een combinatiegroep daarmee) dan lijkt het verschil tussen de scholen met een hoge
intensiteit en die met een lage intensiteit van computergebruik tot uitdrukking te komen
in de tijd die leerlingen tijdens de les met de computer werken. In school A en C is dat
gemiddeld tussen de vijftien en dertig minuten, in school B en D gaat het om gemiddeld
30 minuten tot drie kwartier per week.

Het is de vraag of een verschil van zo’n vijftien minuten gemiddeld per week met de
computer werken het enige kenmerkende verschil is tussen de scholen die getypeerd
worden door een ‘hoge intensiteit’ en ‘lage intensiteit’ van computergebruik. Mogelijk
zijn ook het type activiteiten dat met de computer wordt uitgevoerd verschillend voor de
verschillende basisscholen. Op dit onderwerp wordt nader ingegaan in paragraaf 3.4.
Een andere vraag die zich aandient bij dit verschil van gemiddeld vijftien minuten
computergebruik per week, is of een dergelijk verschil ook gevolgen heeft voor de
kennis en vaardigheden van de leerlingen. Ook hierop wordt ingegaan in paragraaf 3.4.

3.3 Onderwijsconcept

Zoals blijkt uit de voorgaande paragraaf en uit hoofdstuk 2 zijn de scholen, naast
intensiteit van computergebruik, getypeerd in termen van het onderwijsconcept van de
school. Daarbij zijn de indelingen ‘uniform-klassikaal’ en ‘rijk-gedifferentieerd’
gehanteerd. Het onderwijsconcept dat een school voorstaat hoeft echter niet te
betekenen dat de daadwerkelijke inrichting en organisatie in elke groep binnen die
school ook conform dit concept is. Daarom is ook op het niveau van de geobserveerde
groep (veelal groep 7 of een combinatiegroep) gekeken naar kenmerken van klassikaal
of gedifferentieerd onderwijs.

De vier leerkrachten hebben voor verschillende kenmerken aangegeven in welke mate
het voorkomt. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 3.1. Tevens is het landelijk
percentage leerkrachten weergegeven dat heeft aangekruist dat het kenmerk in sterke
mate voorkomt. Uit de tabel blijkt dat landelijk bij de meerderheid van de leerkrachten
van groep 7 de organisatie van het onderwijs meer kenmerken van uniform-klassikaal
onderwijs vertoont dan van rijk-gedifferentieerd onderwijs.
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Tabel 3.1

Organisatie van het onderwijs in groep 7, per caseschool en landelijk percentage

In mijn onderwijs…

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %
 in

sterke m
ate

Kenmerken van rijk-gedifferentieerd

Doen de leerlingen veel aan zelfcontrole ± ± ± + 19%

Hebben de leerlingen tijdens de les de gelegenheid om in
eigen tempo te leren en/of te werken + ± + + 27%

Zijn leermaterialen functioneel opgesteld in zogenoemde
hoeken ± – ± ± 12%

Kunnen de leerlingen naast het klaslokaal ook gebruik maken
van andere leer- en werkruimtes in de school – – ± + 14%

Zijn er genoeg ruimtes waar leerlingen in groepjes samen
kunnen werken – ± ± ± 12%

Zijn computers zodanig geïnstalleerd dat leerlingen er
zelfstandig mee kunnen werken + + ± + 37%

Kiezen de leerlingen zelf het moment van toetsing – – – – 1%

Voeren de leerlingen zelfstandig of in groepjes opdrachten uit+ ± ± + 37%

Krijgen zorgleerlingen aparte instructie + ± + ± 53%

Kenmerken van uniform-klassikaal

Zijn alle leerlingen op hetzelfde moment met dezelfde stof
bezig + + ± – 41%

Ontvangen leerlingen klassikale instructie + + + ± 67%

Worden leerlingen klassikaal getoetst + + ± + 77%

Zitten de leerlingen meestal in vaste opstellingen (rijen,
hoefijzer, groepen) + + + – 74%

Moeten de leerlingen vragen om gebruik te mogen maken van
leermaterialen waaronder de computer ± + – ± 32%

Beginnen de leerlingen op hetzelfde moment aan een nieuw
leerstofonderdeel + + + + 60%

Ben ik als leerkracht de belangrijkste bron van informatie voor
de kennisverwerving + + ± + 69%

[– = helemaal niet, ± = in enige mate, + = in sterke mate]
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De scholen met ‘uniform-klassikaal’ onderwijs (A en B)
Op basis van de antwoorden van de AC’er op de stellingen betreffende het
onderwijsconcept van de school (survey) is school A ingedeeld in de categorie
‘uniform-klassikaal’. Onder meer is aangegeven dat de leerlingen de leerstof veelal in
dezelfde volgorde doorwerken, dat combineren van onderdelen van de verschillende
leer- en vormingsgebieden niet of nauwelijks voorkomt en dat er nauwelijks rekening
wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen in beginniveau, leerstijl, leertempo en
leerweg. Wel krijgen ‘zwakkere’ leerlingen aparte instructie.

Tabel 3.1 laat zien dat ook het onderwijs van de leerkracht van groep 7 overwegend
kenmerken vertoont van uniform-klassikaal onderwijs. Echter, ook elementen van rijk-
gedifferentieerd onderwijs komen voor. Een aantal van deze kenmerken zijn ook tijdens
de observatie, die volgens de leerkracht van groep 7 representatief is voor zijn
onderwijs, duidelijk aanwezig. Tijdens de geobserveerde les wordt klassikale instructie
afgewisseld met zelfstandig werken en klassikale feedback. Terwijl twee leerlingen
tijdens de les achter de computer zitten, krijgen de overige leerlingen eerst klassikale
uitleg en gaan vervolgens zelfstandig werken aan de hand van opdrachten. De leerlingen
kunnen uit verschillende taalopdrachten kiezen die betrekking hebben op de klassikaal
behandelde tekst. Deze opdrachten worden tussentijds klassikaal besproken. Eén
leerling krijgt tijdens de les remediale hulp door extra taaloefeningen met een com-
puterprogramma te doen.

Op basis van de surveygegevens is ook het onderwijsconcept van school B getypeerd
als ‘uniform-klassikaal’. De didactiek van de school is niet of nauwelijks gericht op
zelfstandig leren en het onderwijs is niet specifiek afgestemd op verschillen tussen
leerlingen voor wat betreft beginniveau, leerstijl, leertempo en leerweg, al krijgen
zwakkere leerlingen wel aparte instructie. Ook de organisatie van het onderwijs van de
geobserveerde leerkracht vertoont overwegend klassikale elementen. Opnieuw bevat dit
onderwijs echter ook elementen van gedifferentieerd onderwijs. De geobserveerde les
bestaat voor een deel uit klassikale instructie. Wel gaat een aantal leerlingen direct naar
het aangrenzende computerlokaal. Na de klassikale instructie gaan de leerlingen
zelfstandig aan het werk, waarbij zij verschillende activiteiten uitvoeren, waaronder het
werken met de computer.

De scholen met ‘rijk-gedifferentieerd’ onderwijs (C en D)
Het onderwijsconcept van school C is op basis van de survey te typeren als rijk-
gedifferentieerd. Zo is de didactiek van het onderwijs gericht op zelfstandig leren en
hebben de leerlingen tijdens de les de gelegenheid om in eigen tempo te leren of te
werken. Bij het bekijken van de inrichting en organisatie van het onderwijs van de
geobserveerde leerkracht blijkt dat zijn onderwijs elementen uit beide typeringen bevat
(tabel 3.1). Zo ontvangen de leerlingen in sterke mate klassikale instructie en beginnen
de leerlingen op hetzelfde moment aan een nieuw leerstof onderdeel. Aan de andere
kant kunnen leerlingen tijdens de les wel in eigen tempo werken en kunnen ze van
andere ruimtes dan het klaslokaal gebruik maken.

De kenmerken van deze meer gemengde onderwijsvorm zijn ook terug te vinden in de
geobserveerde les. In het eerste gedeelte van de les bevinden de leerlingen zich op één
locatie (het reguliere klaslokaal), waar zij zelfstandig bezig zijn met het uitvoeren van
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hun weektaken. Er zit telkens één leerling achter de computer in het lokaal. De
leerlingen mogen zelf bepalen welke van de weektaken zij uit willen voeren. De
leerlingen hebben een beperkte invloed op het leerproces. In het tweede lesdeel, waarin
de leerlingen aan een project gaan werken, wordt de invloed van de leerlingen op het
leerproces groter. Van de leerlingen wordt eigen initiatief verwacht; ze mogen zelf de
inhoud en vorm van hun werkzaamheden bepalen. De leerlingen werken in kleine
groepjes en bevinden zich op verschillende locaties, waaronder de gang waar een aantal
computers staat opgesteld. De aansturing van het leerproces ligt nu voor een groot deel
bij de leerling en de leerkracht is voornamelijk begeleider.
De geobserveerde les was volgens de leerkracht niet geheel representatief voor zijn
onderwijs; meestal wordt zijn onderwijs gekenmerkt door klassikaal onderwijs
gecombineerd met de vorm van zelfwerkzaamheid van de eerste leshelft. Het project-
onderwijs van het tweede deel van de les komt alleen aan het einde van het schooljaar
voor.

School D is een school met Daltononderwijs en is op basis van de surveygegevens ook
ingedeeld in de categorie rijk-gedifferentieerd onderwijsconcept. De didactiek van het
onderwijs op school is gericht op zelfstandig leren, ‘leren door te doen’ en op de
ontwikkeling van vaardigheden. Leerlingen doen veel aan zelfcontrole en werken
tijdens de les in eigen tempo. Ook kan de leerling zelf het toetsmoment bepalen, en
kiezen leerlingen onderwerpen naar eigen interesse.

Een aantal van deze kenmerken van het schoolconcept zien we terug in de antwoorden
op de vraag naar de organisatie van het onderwijs van de leerkracht van groep 7. Toch
komen ook hier een aantal kenmerken van uniform-klassikaal onderwijs naar voren; zo
beginnen leerlingen op hetzelfde moment aan een nieuw leerstofonderdeel en worden
zij klassikaal getoetst en mogen dus niet zelf het toetsmoment bepalen (dit in
tegenstelling tot hetgeen gemeld is bij het onderwijsconcept van de school als geheel).
De geobserveerde les bevat verschillende kenmerken die eerder gerekend kunnen
worden tot uniform-klassikaal dan rijk-gedifferentieerd onderwijs. Aan het begin van de
geobserveerde les geeft de leerkracht (klassikaal) aan welke activiteiten er van de
leerlingen worden verwacht. Met uitzondering van de leerlingen die volgens een vast
rouleerschema bij toerbeurt achter de computer werken, zijn alle leerlingen bezig met
hetzelfde vak (taal). De leerkracht geeft opdrachten en de leerlingen voeren deze
opdrachten uit aan de hand van een schema (weektaak) dat de leerkracht heeft
opgesteld. Het leerproces wordt dan ook primair door de leerkracht gestuurd. De
observatie is volgens de leerkracht representatief voor zijn onderwijs.

Conclusie
De typering naar onderwijsconcept van de vier basisscholen is vastgesteld aan de hand
van de surveygegevens. Gebleken is dat dit onderwijsconcept niet geheel overeen hoeft
te komen met de daadwerkelijke inrichting en organisatie van het onderwijs in een
bepaalde groep. In alle vier gevallen waar het onderwijs van groep 7 of een
combinatiegroep is geobserveerd blijkt dat er kenmerken van de inrichting en
organisatie van het onderwijs voorkomen uit zowel het ‘uniform-klassikale’ concept als
wel het ‘rijk-gedifferentieerde’ concept. Wel is het onderwijs op school A en B
overwegend klassikaal te noemen. Het is opmerkelijk dat ondanks de verschillen in
onderwijsconcept er weinig verschillen zijn in het verloop van de geobserveerde lessen
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op de casescholen. Met uitzondering van school C wordt tijdens de observatie klassikale
instructie afgewisseld met zelfstandig werken. Bovendien hebben de leerlingen slechts
een beperkte invloed op het leerproces.

3.4 Computergebruik

Tijdens de geobserveerde les op school A bevinden alle leerlingen zich in het reguliere
klaslokaal. In het lokaal staan vijf groepjes van zes tafels (werkplekken van de
leerlingen). Verder bevinden zich in het lokaal een vaste werkplek voor de leerkracht,
een aantal kasten, tv en video. De twee computers die gedurende de gehele les bij
toerbeurt door twee leerlingen gebruikt worden, bevinden zich in een deels door kasten
afgescheiden hoek van het lokaal, naast de werkplek van de leerkracht. De leerkracht
heeft bewust voor deze opstelling gekozen, omdat hij vanuit zijn bureau de leerlingen
achter de computer kan observeren, terwijl de andere leerlingen juist geen zicht hebben
op de computers. De computers hebben een kleurenscherm en een muis en er wordt
gewerkt onder Windows 3.1. De computers zijn ‘stand alones’. De twee computers
heeft de school onlangs gekregen van een grote supermarktketen. Er is geen printer voor
de leerlingen van groep 7 beschikbaar. De leerkracht geeft aan hieraan wel behoefte te
hebben, omdat leerlingen dan direct het resultaat van hun werk op papier kunnen zien.
Om deze reden laat hij de leerlingen dan ook bijna nooit met een
tekstverwerkingsprogramma werken. Als hij wel over een printer zou beschikken, dan
zou hij de leerlingen verslagen of werkstukjes laten maken op de computer.

Gemiddeld één keer per week wordt er met de computer gewerkt. Tijdens de
geobserveerde les wordt er gebruik gemaakt van verschillende computerprogramma’s
(taal-, reken-, teken- en topografieprogramma). Het reken- en taalprogramma wordt
gebruikt voor oefenen. Het tekenprogramma wordt gebruikt om te leren omgaan met de
computer; tevens wordt dit programma ingezet als beloningsmiddel en ter ontspanning.
Verder blijkt uit de survey dat de leerkracht de computer inzet voor verrijken en
remediëren. Het tijdens de les gebruikte topografieprogramma wordt niet alleen
gebruikt voor het oefenen van behandelde leerstof maar ook van nieuwe leerstof. Deze
leerstof wordt door het programma niet uitgelegd, maar moet door de leerlingen zelf
uitgevonden worden. De leerlingen mogen zelf het niveau kiezen. De wijze waarop dit
programma gebruikt wordt is een vorm van zelfstandig leren; de keuze van leerstrategie
en de tijd (de leerlingen hebben zelf invloed op wat ze met de computer gaan doen)
wordt door de leerling bepaald. Overigens wordt het programma naast de reguliere
aardrijkskundeles gebruikt; de leerkracht geeft aan dat hij de stof later ook nog
klassikaal zal behandelen. Met andere woorden, het programma wordt niet gebruikt als
vervanging voor de instructie van de leerkracht, maar ter beloning en als een extra
leermiddel. Er is geen sprake van integratie van ICT in het onderwijs.

Ervaringen van leerlingen
Volgens de twee geïnterviewde leerlingen wordt de computer met name ingezet voor
het vak rekenen. Zij vinden het werken met de computer op school dan niet moeilijk: de
computer maakt volgens hen het leren gemakkelijker omdat je direct kunt zien of een
antwoord goed of fout is. Eén van de leerlingen vindt echter niet dat het leren door de
computer ook sneller gaat. De leerlingen vinden een les met de computer leuker dan een
les zonder de computer. Allebei geven ze aan vaker dan nu tijdens de les met de
computer te willen werken. De ene leerling heeft een voorkeur voor rekenen met een
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computerprogramma, de andere leerling tekent graag met de computer. Beiden vinden
het topografieprogramma het minst leuk, volgens de ene leerling omdat het te makkelijk
is, volgens de andere leerling is het programma juist te moeilijk.

Geen van beiden zit buiten schooltijd of in de pauze achter de computer op school. Wel
kunnen ze thuis of bij de buren gebruik maken van de computer. Ze doen dan
voornamelijk spelletjes en gebruiken de computer ongeveer om de dag. De leerlingen
zijn geen lid van een computerclub. Tenslotte is aan de leerlingen gevraagd of zij later
werk zouden willen gaan doen waar ze veel met de computer moeten werken. De
leerling met de computer thuis zou liever geen werk willen doen waarbij de computer
gebruikt wordt. De leerling die regelmatig achter de computer van de buurman zit, vindt
de computer zo leuk dat hij later graag werk zou willen doen waarin de computer een
grote rol speelt.

Tijdens de geobserveerde les Op school B bevinden de computers zich in een
computerlokaal dat grenst aan het reguliere leslokaal van de combinatieklas 6/7. Hoewel
de deur tussen de twee onderwijsruimtes open staat, heeft de leerkracht vanaf zijn vaste
werkplek in het reguliere leslokaal geen zicht op het computerlokaal. Hij loopt dan ook
af en toe naar het computerlokaal om, waar nodig, leerlingen te ondersteunen. In het
leslokaal staan de werkplekken van de leerlingen in rijen van twee en drie tafels naast
elkaar. In het computerlokaal staan langs de muren in totaal veertien computers
opgesteld. Tijdens de geobserveerde les worden hiervan zes computers gebruikt. De
computers met kleurenscherm werken met een recente versie van Windows. De overige
computers zijn oudere types. In het computerlokaal bevindt zich ook een tv met video.

Zowel de leerkracht als de geïnterviewde leerlingen geven aan dat de computer elke dag
wordt gebruikt. Tijdens de geobserveerde les werken per toerbeurt zes leerlingen met de
computer. Het eerste kwartier van de les krijgen de overige leerlingen klassikaal (reken)
onderwijs. Daarna worden er verschillende activiteiten uitgevoerd die te maken hebben
met taal. Op de computers worden verschillende programma’s gebruikt: een topografie-,
een taalprogramma en een rekenprogramma. De leerlingen die het taalprogramma
gebruiken kunnen zelf uit verschillende oefenmethodes kiezen. Dit betekent dat de
zelfwerkzaamheid van leerlingen achter de computer een aantal elementen van
zelfstandig leren bevat, dit in tegenstelling tot de niet-computeractiviteiten die
omschreven kunnen worden als zelfstandig werken en oefenen. De leerlingen die met
het topografieprogramma hebben gewerkt geven op een lijst aan welk gedeelte ze
hebben afgerond. Het doel van het werken met de computer is oefenen van leerstof. De
leerkracht geeft aan dat de computer alleen wordt gebruikt voor oefenen en remediëren.

Ervaringen van leerlingen
De leerlingen waarmee een gesprekje is gevoerd tijdens het schoolbezoek hebben
tijdens de les de computer gebruikt voor het oefenen van werkwoordsvormen. Zij geven
inderdaad aan dat ze zelf het niveau mogen kiezen waarop ze willen oefenen en daarbij
geen problemen ondervinden. Geen van de leerlingen vindt het werken met de computer
echt moeilijk, maar volgens één leerling heeft het programma voor het oefenen met
werkwoorden wel moeilijke onderdelen. Naast taal, rekenen en topografie geven de
leerlingen aan de computer te gebruiken voor tekenen, milieu en verkeer. De leerlingen
vinden dat ze topografie en rekenen met behulp van de computer sneller onder de knie
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krijgen. Eén kind merkt op dat direct duidelijk wordt of een antwoord goed of fout is.
De leerlingen vinden een les met de computer leuker dan zonder omdat het meer
afwisseling biedt. Met name het milieuspel en het tekenpakket zijn populair,
werkwoorden oefenen wordt het minst leuk gevonden. De leerlingen zouden dan ook
meer dan nu met de computer willen werken. Eén leerling zou graag met het Internet op
school willen werken.

De leerlingen zitten tijdens schoolpauzes of buiten school niet achter de computer op
school, wel maken ze thuis gebruik van de computer (voor spelletjes). Twee leerlingen
zitten drie tot vier dagen per week achter de computer en één leerling zelfs elke dag. De
drie leerlingen zijn geen lid van een computerclub. Alledrie willen ze later werk doen
waarin de computer (maar niet te vaak) gebruikt wordt.

Wekelijks wordt er in de geobserveerde groep van school C gewerkt met de computer.
Tijdens het eerste deel van de geobserveerde les bevinden de leerlingen zich in het
reguliere klaslokaal, in het tweede deel van de les gaan er ook leerlingen naar andere
klaslokalen en naar de hal en komen ook de leerlingen uit groep 8 erbij. De leerlingen
van groep 6, 7 en 8 zitten dan door elkaar. In het reguliere klaslokaal zitten de leerlingen
in groepjes van vier tot acht bij elkaar. In het lokaal staat één computer met twee
stoelen. Deze computer is afgeschermd door een kast. Noch de leerkracht noch de
overige leerlingen hebben hierdoor direct zicht op hetgeen de leerlingen met de
computer doen. In de hal staan acht computers, deze worden alleen in de tweede helft
van de les gebruikt. Gedurende de les zitten er telkens twee leerlingen tegelijkertijd
achter een computer. De leerlingen werken tijdens de eerste leshelft met een
taalprogramma waarmee ze werkwoorden oefenen. Na de pauze (tweede leshelft) gaat
een deel van de leerlingen in groepjes een werkstuk maken met de computer. De
leerkracht geeft aan dat het de bedoeling is dat de leerlingen hierdoor leren omgaan met
de computer. De leerlingen mogen wel zelf uitmaken of ze dit met de computer doen of
het werkstuk met de hand schrijven:

 “Vaak mogen ze het [werkstuk] met de hand schrijven en een aantal meisjes kiest
daarvoor, die vinden het hartstikke leuk om met kleurtjes te werken. Dat kunnen
we niet echt super op de computer, we hebben geen kleurenprinter erbij. Maar
een aantal jongens en meisjes vindt het erg leuk om het op de computer uit te
werken. Dat ziet er wat professioneler uit.”

De computers werken onder Windows 3.11, hebben een kleurenscherm en een muis. De
leerkracht (ook AC’er) is tevreden met het aantal computers waarover hij nu kan
beschikken. Deze situatie bestaat echter nog maar een jaar, daarvoor waren er drie
computers voor 190 leerlingen beschikbaar. Sinds kort staat er in elk klaslokaal één
computer. Bij één leerling ging tijdens de geobserveerde les de muis stuk; dit probleem
werd na enige tijd door de leerkracht/AC’er opgelost.

Ervaringen van leerlingen
De leerlingen vinden het werken met de computer niet echt moeilijk, één leerling vindt
typen het meest lastige. Een andere leerling merkt op ook spelletjes wel eens moeilijk te
vinden, omdat niet altijd duidelijk is hoe het spelletje werkt. Eén kind zegt met de
computer makkelijker te leren, omdat de computer bij een fout antwoord uitlegt wat er
verkeerd is. Een andere leerling geeft aan dat het leren niet zozeer makkelijker of sneller
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gaat, maar dat het leren (vooral voor het vak rekenen) wel leuker is met de computer.
Deze twee leerlingen hebben liever les met dan zonder de computer. Dit geldt niet voor
aardrijkskunde, maar dit vak vinden de twee leerlingen dan ook niet zo leuk. De derde
leerling is minder enthousiast over het werken met de computer en zou het ook prima
vinden als de computer niet tijdens de les gebruikt werd. De leerling die het leren met
de computer vooral leuk vindt zou meer dan nu tijdens de les met de computer willen
werken. De overige twee leerlingen vinden de huidige frequentie wel goed, één van de
twee merkt op: “gewoon schrijven is ook leuk”.

De leerlingen zitten ook wel eens tijdens de pauze achter de computer op school,
voornamelijk om spelletjes te doen. Ook kunnen de leerling thuis gebruik maken van de
computer. Twee kinderen geven aan dagelijks spelletjes te spelen op de computer thuis,
het derde kind bijna elke dag. Geen van de leerlingen is lid van een computerclub. Twee
leerlingen zouden later werk willen gaan doen waarbij ze de computer moeten
gebruiken. De leerling die niet geheel overtuigd was van het nut van computergebruik
op school, weet op deze vraag nog geen antwoord te geven.

Van de drie computers die tijdens de observatie op school D worden gebruikt, bevinden
zich twee computers achter in het klaslokaal en één computer op de gang, direct naast
het lokaal. De leerlingen zitten in rijtjes van twee achter elkaar en zitten met hun rug
naar de computerwerkplekken in het lokaal. De leerkracht heeft een vaste werkplek
vooraan in het klaslokaal en heeft wel zicht op deze computers. De twee computers in
het lokaal draaien onder een oude versie van Windows en de computer op de gang is
een oude MSX. In het klaslokaal bevindt zich tevens een printer. De computers zijn niet
aangesloten op een netwerk. Tijdens het schoolbezoek liep één van de leerlingen tegen
een probleem aan. Het toetsenbord was ‘op slot gedaan’ door een andere leerling; de
leerkracht wist dit probleem snel te verhelpen.

De frequentie waarmee de leerlingen met de computer werken verschilt per leerling: van
drie keer per dag tot één tot twee keer per week maar de leerlingen werken wel per
toerbeurt met de computer. De leerkracht gebruikt hiervoor een schema. De leerlingen
hebben elk een eigen kaart waarop staat aangegeven met welke programma’s zij moeten
werken. De leerlingen gebruiken verschillende computerprogramma’s: een
tekstverwerkingspakket, een reken- en een taaloefeningprogramma. Volgens de
leerlingen wordt de computer ook voor aardrijkskunde gebruikt. Tijdens de observatie
voeren de leerlingen verschillende activiteiten uit, maar wel binnen hetzelfde vakgebied.
Het reken- en het taalprogramma worden ingezet voor het oefenen en herhalen van
leerstof. Beide programma’s houden bovendien de leervorderingen bij. De tijd die een
leerling met de computer werkt verschilt, van vijf minuten tot een kwartier. Het
voornaamste doel van het werken met het tekstverwerkingsprogramma is het leren
omgaan met de computer. Ook wordt de computer ingezet als beloning en verrijking. In
de survey gaf de leerkracht aan de computer ook als instructiemiddel in te zetten (de
leerling leert iets nieuws aan de hand van een computerprogramma). Dit kwam echter
tijdens de geobserveerde les niet voor.

Ervaringen van leerlingen
Twee van de geïnterviewde leerlingen geven aan dat als zij naar een hoger niveau gaan
zij het werken met de computer soms moeilijk vinden, de andere leerlingen ervaren
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geen moeilijkheden. Door twee kinderen wordt het rekenprogramma het meest moeilijk
gevonden, omdat door elkaar “minsommetjes” en “plussommetjes” opgelost moeten
worden en omdat er weinig tijd is om na te denken. Twee leerlingen zijn van mening dat
ze door het gebruik van de computer makkelijker leren. Eén kind is niet zo enthousiast
over de computer, alleen sommige computertaken zijn leuk, omdat het afwisseling
biedt. De overige drie leerlingen vinden een les met de computer veel leuker dan
zonder, het is een leuke afwisseling van de les en één kind merkt op dat hij dan niet
hoeft te schrijven maar “lekker onderuit kan hangen en typen”. Toch geeft maar één
leerling aan vaker dan nu met de computer op school te willen werken. Voor de andere
leerlingen is de huidige frequentie voldoende, “anders wordt je helemaal
gedigitaliseerd” aldus één van de leerlingen.

Twee leerlingen spelen liever buiten dan dat ze in de pauze of na schooltijd nog met de
computer op school gaan werken. De overige twee kinderen zitten wel regelmatig achter
de computer op school. Alle vier de leerlingen kunnen thuis over een computer
beschikken. Eén leerling vertelt thuis wel vijf computers te hebben, waarvan er één van
hem zelf is. Hij zit net als een andere leerling om de dag achter de computer voor
spelletjes en tekstverwerking. Zijn klasgenote “mag” één keer per week maximaal een
half uurtje achter de computer thuis, om spelletjes te doen of om te tekenen. De vier
leerlingen zijn geen lid van een computerclub. Twee kinderen hopen later werk te
krijgen waarbij ze de computer niet hoeven te gebruiken. De andere leerlingen willen dit
wel, maar niet te veel, anders “krijg je vierkante oogjes”.

Kennis en vaardigheden op leerlingniveau
In de survey is een vragenlijst opgenomen voor leerlingen waarbij een meerkeuzetoets
de kennis en vaardigheden over ICT moest toetsen. In tabel 3.2 wordt een overzicht
gegeven van de gemiddelde toetsscore (dat is het aantal juist gegeven antwoorden) per
caseschool. De toets bestaat uit dertig multiple choice vragen.

Tabel 3.2

Samenstelling klas en gemiddelde toetsscore ICT-kennis en vaardigheden van de leerlingen
groep 7 per caseschool

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

aantal leerlingen dat de toetst gemaakt heeft 33 32 32 27

gemiddelde leeftijd 10.1 9.6 10.0 10.2

gemiddelde toetsscore (maximum=30) 14.2 18.0 17.6 20.9

De uitkomsten van de gemiddelde toetsscores van de leerlingen op de vier casescholen
duiden op een verband tussen de mate van computergebruik en de kennis van en
vaardigheden in het gebruik van computers. De leerlingen van school A en school C
(beide laag computergebruik) scoren gemiddeld iets lager op de toets dan de leerlingen
van school B en D. Dit verband is significant (sign. < 0.01), maar hierbij moet wel
opgemerkt worden dat het hier maar om een beperkt aantal leerlingen gaat (in totaal 124
leerlingen).
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Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de leerlingen in groep 7 van school B
iets lager ligt dan op de andere scholen. Voor school B en school C geldt dat het hier
gaat om een combinatieklas van groep 6 en 7, waarvan op school B de zesde klassers in
de meerderheid zijn. Voor wat betreft de andere leerlingkenmerken zoals geslacht, het
geboorteland van de moeder of sociaal-economische status zijn er geen significante
verschillen tussen de vier scholen.

Conclusie
In deze paragraaf is gedetailleerd gekeken naar het type activiteiten dat met behulp van
de computer uitgevoerd wordt in de geobserveerde groepen. Tabel 3.3 geeft hiervan een
samenvatting.

Tabel 3.3

Samenvattend overzicht: computergebruik casescholen

School A School B School C School D

Vakgebieden Taal, rekenen,
topografie, tekenen

Taal, rekenen,
topografie,
tekenen,
milieu, verkeer

Taal, topografie Taal, rekenen

Toepassingen Oefenen, verrijken,
remediëren,
beloning, instructie

verslagen maken

Oefenen,
remediëren

Oefenen,
verrijken,
remediëren,

verslagen maken

Oefenen,
verrijken,
beloning,
instructie,
verslagen maken

Frequentie
van gebruik

1 keer per week Elke dag Wekelijks Verschilt per
leerling
(dagelijks)

Naast frequentie van computergebruik (waarover in paragraaf 3.2 is gesproken) lijkt er
geen duidelijk verschil te bestaan in het type computer activiteiten dat aan de orde komt
bij de scholen met een lage intensiteit van computergebruik of de scholen met een hoge
intensiteit. Het lijkt erop dat ICT op de vier scholen op een vergelijkbare manier wordt
ingezet. Een beperkt aantal leerlingen werkt per toerbeurt met de computer, terwijl de
reguliere les doorgaat. Er wordt op alle vier de scholen tegelijkertijd met verschillende
programmatuur voor verschillende vakgebieden gewerkt.

Tijdens de observatie van de lessen op school A vertoonde de wijze waarop de
leerlingen met het topografieprogramma werkten een aantal kenmerken van
vernieuwend leren. De leerkracht gaf echter aan dat de stof die op die manier aan de
orde komt ook klassikaal te behandelen. Daarmee is de computeractiviteit niet
geïntegreerd in het curriculum.
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3.5 Beschikbare ICT-infrastructuur

De leerkracht van school A is tevreden over de kwaliteit, de toepassingsmogelijkheden,
de gebruikersvriendelijkheid en de betrouwbaarheid van de computers. Wel zou hij over
meer computers voor zijn onderwijs willen beschikken. Op een klas van in totaal 24
leerlingen zou hij graag zes computers in willen zetten. Daarnaast zou de leerkracht
voornamelijk voor de wereldoriënterende vakken, gebruik willen maken van cd-rom’s
en van Internet. Hij beschouwt het tekort aan computers en randapparatuur echter niet
echt als een groot knelpunt:

“ (...) want computers is toch iets er bij, ik zou ook les kunnen geven zonder de
computer”

Het aantal computers speelt geen rol bij de mate waarin deze leerkracht de computer
inzet in het onderwijs.

Hij heeft er bewust voor gekozen om de computers in het klaslokaal te zetten, zodat hij
toezicht kan houden. Hij zou er dan ook geen voorstander van zijn om computers op een
locatie buiten het klaslokaal (op de gang of aparte computerlokaal) te plaatsen.

Ook de AC’er geeft aan dat hij meer computers in het onderwijs zou willen inzetten, één
computer op vier leerlingen zou volgens hem al tot een sterke toename van de
computertijd voor de leerlingen leiden. Het tekort aan computers leidt er toe dat vooral
kinderen die extra oefening nodig hebben gebruik maken van computers, terwijl ook
‘goede’ leerlingen met de computer zouden moeten kunnen werken. Computers worden
nu teveel voor een beperkte groep leerlingen ingezet. Als meer leerlingen de computer
kunnen gebruiken zou volgens hem het onderwijs meer gedifferentieerd kunnen
worden; leerlingen kunnen meer verschillende activiteiten uitvoeren en op eigen niveau
werken. De AC’er is wel tevreden met de kwaliteit van de acht computers die de school
onlangs van een supermarktketen heeft gekregen. Gebruikersvriendelijk hoeven
computers volgens hem niet te zijn, hij beschouwt het als de taak van de AC’er om de
computers gebruikersvriendelijk te maken. Veel minder tevreden is de AC’er over de
Comeniuscomputers die de school nog heeft staan. Deze te trage computers worden dan
ook niet meer gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Ook zou de school graag uitbreiding
van het aantal printers zien.

Momenteel heeft de school volgens de AC’er nog onvoldoende programmatuur, maar
dat is door de komst van de nieuwe computers aan het veranderen. Ook zijn er
inmiddels twee computers aangeschaft met cd-roms, waardoor er ook meer actuele
programmatuur gekocht kan worden. Daarbij moet volgens de surveygegevens gedacht
worden aan methode-onafhankelijke programmatuur, programmatuur die aansluit bij de
onderwijsmethode en programmatuur waarmee naast oefenen ook vorderingen van de
leerling bijgehouden kan worden. De school heeft momenteel voldoende financiële
ruimte om nieuwe programmatuur aan te kunnen schaffen. De AC’er vindt de aanschaf
alleen niet voldoende om leerkrachten te stimuleren tot computergebruik in het
onderwijs. Interne scholing en begeleiding zijn volgens hem net zo belangrijk. De
opmerking over de financiële ruimte is enigszins opmerkelijk omdat de leerkracht meldt
dat wensen op het gebied van aanschaf van apparatuur veelal niet gehonoreerd kunnen
worden vanwege het gebrek aan financiën. Om informatie te krijgen over
programmatuur die ingezet kan worden als differentiatiemiddel heeft de school ervoor
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gezorgd dat zij via Internet regelmatig geattendeerd wordt op nieuwe
onderwijsprogrammatuur.

Zowel de AC’er als de leerkracht zijn wel tevreden met de kwaliteit van de aanwezige
programmatuur. Deze is volgens de leerkracht voldoende actueel, heeft voldoende
toepassingsmogelijkheden, is gebruikersvriendelijk en betrouwbaar. Hij heeft op dit
moment dan ook geen behoefte aan nieuwe programmatuur. De programmatuur is niet
specifiek aangepast aan het onderwijs van de leerkracht, alleen bij het taalprogramma
stelt hij van tevoren het gewenste niveau in. Wel wordt er in de survey aangegeven dat
er behoefte is aan schriftelijke leermaterialen bij de programmatuur

De school beschikt op dit moment wel over een modem, waarmee de directie en de
AC’er met e-mail communiceren buiten de school (met name leveranciers) en Internet
gebruiken. Internet wordt echter nog nauwelijks gebruikt voor onderwijsdoeleinden:
men vindt het te langzaam en te duur.

Tijdens het schoolbezoek geeft de leerkracht/AC’er van school B aan dat hij tevreden is
over het aantal computers waarover hij kan beschikken. Op de school zijn er totaal 28
computers waarvan het grootste deel ingezet wordt voor onderwijsdoeleinden. Wel
vindt hij het jammer dat veel nieuwe programma’s niet op alle computers kunnen
draaien. Een groot deel van de computers die de school heeft, zijn afgeschreven
computers van bedrijven. Deze zijn niet altijd voldoende snel en hebben vaak
onvoldoende geheugen. Hij zou dan ook graag over meer multimedia computers willen
beschikken dan de huidige twee. Over het algemeen zijn de computers die de school
heeft wel voldoende betrouwbaar. Als er zich technische problemen voordoen kan de
AC’er deze meestal zelf wel oplossen.

Minder positief is hij over de programmatuur die op school gebruikt wordt. Hoewel de
huidige kwaliteit redelijk is, is hij van mening dat er nieuwere en betere programma’s
op de markt zijn, die het onderwijs beter zouden ondersteunen. Deze programma’s
kunnen echter alleen op multimediacomputers draaien. Als leerkracht heeft hij vooral
behoefte aan programmatuur waarmee de creativiteit van leerlingen meer gestimuleerd
wordt, zoals encyclopedie-achtige programma’s. Hij verwacht dat deze programmatuur
het onderwijs van met name de bovenbouw zal beïnvloeden naar meer zelfstandige
informatieverwerving en -verwerking door de leerling. Ook heeft hij behoefte aan
programma’s waarmee niet alleen geoefend kan worden, maar die ook de vorderingen
van leerlingen kunnen bijhouden.

Uit de surveygegevens van deze school komt als groot knelpunt naar voren dat er
onvoldoende geschikte computerruimtes zijn. Tijdens het schoolbezoek zegt de AC’er
hier het volgende over:

“ Ze staan overal (...) op de gangen en soms in een lokaal als het een groot lokaal
is (...) Zeker waar het de gangen betreft is het inpassen tussen de kasten. Dat is
niet plezierig. (...) het blijkt dat collega’s het liefst die computer zo dicht mogelijk
bij hun klas willen, het liefst in hun klas om het overzicht te houden. (...) we
zouden ze het liefst in het lokaal hebben, maar omdat de meeste lokalen zo klein
zijn, is dat vaak niet mogelijk”.
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Over twee jaar komt er nieuwbouw en hoopt de AC’er dat er dan een netwerk zal zijn,
met op verschillende plekken aansluitingen, zodat computers makkelijk verplaatst
kunnen worden. Zo’n netwerk kan dan ook voor centrale gegevensopslag gebruikt
worden. Overigens denkt de AC’er niet dat de slechte kwaliteit van de computerlocaties
invloed heeft op de mate waarin de leerkrachten de computer toepassen in hun
onderwijs. Doordat de computer dicht bij het lokaal staat wordt deze eerder gebruikt dan
als alle computers in een apart lokaal staan. Er zou dan namelijk een rooster moeten
komen voor het gebruik van dit lokaal en dat zou voor de leerkrachten een extra
belemmering zijn om de computer te gebruiken.

De leerkracht/AC’er van school C is niet tevreden over de aanwezige computer
apparatuur. Hij zou met name over meer geavanceerde computers willen beschikken,
zodat de school een netwerk op kan starten. Dit netwerk zou vooral gebruikt kunnen
worden voor de centrale opslag van gegevens van het leerlingvolgssysteem. Daarnaast
zou de school behoefte hebben aan computers met cd-roms. Ook kan er nu nog maar
één computer gebruikt worden voor het werken met Internet. De school beschikt
momenteel over twee multimediacomputers, maar ook over een aantal oudere en trage
computers die volgens de leerkracht zeer onbetrouwbaar zijn en ook onvoldoende
gebruikersvriendelijk. Volgens de leerkracht komt dit mede omdat het afgeschreven
computers uit het bedrijfsleven zijn. De onbetrouwbaarheid van de computers werkt
demotiverend voor de andere leerkrachten, zij gebruiken dit als een argument om de
computer niet te gebruiken in hun onderwijs.

Ook over de programmatuur die hij in zijn onderwijs kan gebruiken is hij niet geheel
positief. De verschillende programma’s lijken op elkaar, ze zijn alleen gericht op het
oefenen van leerstof en zijn nauwelijks gericht op zelfontdekkend leren. Ten behoeve
van het zelfontdekkend leren zou hij daarom ook graag gebruik willen maken van
Internet in zijn onderwijs. Net als de computers zouden ook de programma’s niet altijd
even betrouwbaar zijn vanwege hun gevoeligheid voor computervirussen.

Naast bovenstaande aspecten wordt in de survey nog als probleem genoemd dat er
onvoldoende technische ondersteuning op school is voor het operationeel maken en
houden van computers.

De acht computers die zich in de hal bevinden staan daar tijdelijk. Het is de bedoeling
dat deze uiteindelijk verdeeld worden over de klaslokalen. De leerkracht heeft een
voorkeur voor computers in het klaslokaal in plaats van in de hal omdat het klaslokaal
een rustiger werkomgeving is. Bovendien kan hij toezicht houden en direct ingrijpen als
er zich computerproblemen voordoen.

De leerkracht van school D vindt dat hij over te weinig computers kan beschikken. Van
de twee computers die in de klas staan werkt maar één computer naar behoren. De
tweede computer is eigenlijk te gedateerd, deze heeft een collega-leerkracht
meegenomen naar school. Ook de printer is gedoneerd door een ouder. Van de
computer in de gang maakt hij in het algemeen weinig gebruik. Het gebrek aan
computers ziet hij als een grote belemmering voor het gebruik van ICT in zijn
onderwijs:
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“Hoe meer computers hoe meer je ermee kunt doen. Hoe meer je het ook in de les
kan verwerken, je kan niet met dertig kinderen met één computer werken. Zou je
er bijvoorbeeld vijftien hebben dan zouden er tweetallen achter kunnen gaan
zitten, dan zou je er iets mee kunnen gaan doen.”

Al realiseert hij zich dat een aantal van vijftien computer wel erg veel is,
 “...., ik zou het toch wel fijn vinden als je op een klas van dertig per vijf kinderen
eentje zou hebben, dat is het minimum eigenlijk.”

Ook de AC’er noemt het tekort aan computers een groot knelpunt. Er is behoefte aan
multimediacomputers, randapparatuur en (verrijdbare) computertafels. De school krijgt
op korte termijn twee multimedia-computers.

De leerkracht vindt dat hij eveneens over te weinig programmatuur kan beschikken. Hij
zou graag educatieve programma’s willen hebben voor vakken als geschiedenis en
aardrijkskunde. Voor deze vakken zou hij dan minder klassikaal onderwijs en meer
individueel gericht onderwijs kunnen geven. Hij is wel tevreden over de programmatuur
die hij nu in zijn onderwijs gebruikt, deze sluit goed aan bij de methode die hij gebruikt
en is ook voldoende actueel. Ook de AC’er noemt het ontbreken van programmatuur die
specifiek bestemd is voor de leer- en vormingsgebieden als een probleem. Volgens de
AC’er is het op de huidige computers van de school niet mogelijk om recente
programmatuur te draaien. Deze programma’s werken veelal met Windows 95 of staan
op cd-rom. Over de huidige programmatuur die op school wordt gebruikt is de AC’er
niet ontevreden; ze zijn voldoende gebruikersvriendelijk en betrouwbaar. In de survey
heeft hij onder meer aangegeven dat de school behoefte heeft aan programmatuur
waarmee niet alleen leerstof geoefend kan worden, maar die ook de vorderingen van de
leerlingen bijhoudt. In het interview voegt hij hieraan toe dat dergelijke programmatuur
vaak te duur is voor de school om aan te schaffen. Ook lijkt er behoefte te zijn aan
programmatuur voor een leerlingvolgsysteem. Een netwerk staat op het verlanglijstje
omdat op die manier leerlingresultaten centraal geregistreerd worden en programma’s
maar één keer geïnstalleerd hoeven te worden.

Naast het gebrek aan computers en programmatuur is de leerkracht niet tevreden met de
beschikbare computerlocaties. In het lokaal is er te weinig ruimte en de computer op de
gang is niet ideaal aangezien daar de hele dag leerlingen langs lopen (dit gebeurde ook
regelmatig tijdens de geobserveerde les). Hij heeft een voorkeur voor computers in het
eigen klaslokaal, aangezien dit een rustiger werkomgeving biedt en hij toezicht kan
houden.

De school beschikt over een Internetverbinding, maar deze wordt nog zeer weinig
gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Men is bezig om samen met een aantal ouders een
eigen homepage te maken voor en door kinderen. Deze Internetsite moet informatie
gaan bieden aan zowel de leerlingen als de ouders.

Rol activiteitencoördinator in aanschaf van ICT-voorzieningen
Aan de AC’ers is gevraagd wat hun rol is in de besluitvorming ten aanzien van de
aanschaf van apparatuur en programmatuur. De AC’er van school A omschrijft zijn
eigen rol als “een zwaarwegende adviserende stem”. Ook de AC’er van school B vindt
dat hij voldoende invloed heeft op de aanschaf van de nieuwe apparatuur en
programmatuur; hij krijgt hiervoor voldoende ruimte van de schooldirectie.
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De AC’er van school C zegt weliswaar veel invloed te hebben op de aanschaf van
programmatuur en apparatuur, maar vindt dat hij over te weinig financiële middelen
beschikt om de juiste apparatuur te kopen:

“Je krijgt natuurlijk wel een bepaald budget en daar binnen moet je computers
aanschaffen. Dat budget is hier 3000 gulden. Daar kun je één goede computer
aanschaffen waarmee je kunt internetten. En al die andere zijn via het
bedrijfsleven gekomen en daar betaal ik dan 50 á 100 gulden voor. Maar dat zijn
computers die niet voldoen aan de eisen.”

Tenslotte geeft de AC’er van school D aan dat hij in samenspraak met de directeur
besluit welke apparatuur en programmatuur er aangeschaft kunnen worden. De AC’er
neemt in de meeste gevallen het initiatief.

Conclusie
In de volgende tabel worden de belangrijkste bevindingen betreffende de ICT-
infrastructuur kort weergegeven.

Tabel 3.4

Samenvattend overzicht: ICT-infrastructuur casescholen

School A School B School C School D

Omvang apparatuur ± + – –

Actualiteit apparatuur – – – –

Betrouwbaarheid apparatuur + + – –

Omvang programmatuur – – – –

Toepassingsmogelijkheden programmatuur + – – ±

Kwaliteit computerruimte + ± – –

ICT-communicatie (e-mail, Internet)

- mogelijk

- gebruik in onderwijs

+

–

o

o

+

o

+

±

[– =aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, + = aspect wordt positief beoordeeld, ± =
aspect gematigd positief beoordeeld, of meningen van respondenten lopen uiteen, o = geen
uitspraak over gedaan]

Zowel leerkrachten als de AC’ers zijn over het algemeen kritisch over de omvang en
kwaliteit van de aanwezige computer apparatuur. Vaak zijn de computers en
randapparatuur afkomstig van het bedrijfsleven. Deze computers zijn vaak onvoldoende
toegerust om er recent ontwikkelde educatieve programmatuur (zoals programmatuur
op cd-rom) op te draaien. Twee leerkrachten verwachten met meer en beter toegeruste
computers deze vaker in hun onderwijs te gaan toepassen.

Het aspect van de programmatuur hangt nauw samen met de actualiteit van de
apparatuur. Als een school over multimedia computers beschikt is het mogelijk
programma’s aan te schaffen die beschikbaar zijn op cd-rom. In alle gevallen wordt
melding gemaakt van het feit dat dit soort programmatuur nog vaak ontbreekt. Drie
leerkrachten verwachten dat hun onderwijs zal veranderen door de aanschaf van nieuwe
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programmatuur. Er zouden namelijk steeds meer programma’s op de markt komen die
ingezet kunnen worden ter stimulering van het zelfontdekkend leren.

Alle leerkrachten hebben een duidelijke voorkeur voor het plaatsen en gebruiken van
computers in het klaslokaal in plaats van bijvoorbeeld in een apart computerlokaal of op
de gang. De klaslokalen bieden echter niet altijd voldoende ruimte om er computers in
te plaatsen. Het belangrijkste argument voor deze computerlocatie is dat de leerkracht
graag toezicht wil houden op de leerlingen die met de computer werken. Op drie van de
vier scholen waren de computers dan ook zo opgesteld dat de leerkracht zicht had op de
computerwerkplekken. Een AC’er merkt op dat leraren minder van de computer gebruik
zullen gaan maken als deze zich op één locatie binnen de school bevinden, aangezien
men dan rekening moet gaan houden met een rooster.

Het lijkt er in deze gevalsstudies dus op dat actualisering van de infrastructuur in de
perceptie van de betrokken zou kunnen leiden tot een vernieuwing van het ICT-gebruik.
Aan de andere kant moet er wat dat betreft enige voorzichtigheid betracht worden. Er
blijkt namelijk ook dat bijvoorbeeld het aantal computers niet per definitie samen hoeft
te hangen met de mate van computergebruik voor onderwijsdoeleinden: één van de
leerkrachten (school D) heeft slechts twee computers tot zijn beschikking terwijl hij de
computer wel dagelijks in zijn onderwijs gebruikt. Daarmee is aan te geven dat
infrastructuur (of de beperkte of verouderde aanwezigheid ervan) niet rechtstreeks
invloed hoeft te hebben op de mate van computergebruik.

3.6 Kennis, vaardigheden en scholing

Naast de aanwezigheid en oordeel over de aanwezige ICT-voorzieningen wordt in de
ICT-monitor eveneens verondersteld dat de aanwezigheid van kennis en vaardigheden
met betrekking ICT van invloed is op het gebruik van ICT in het onderwijs. Het gaat
hierbij zowel om de kennis en vaardigheden van de leerkrachten als van degene die de
leerkrachten ondersteuning moet bieden, de AC’er. Op school B en school C is de
leerkracht van groep 7 en de AC’er overigens dezelfde persoon. In hoeverre de kennis
en vaardigheden een rol spelen in de mate waarin de computer gebruikt wordt op de vier
scholen, wordt in deze paragraaf beschreven. Daarnaast komt de rol van scholing in dit
geheel aan de orde.

Kennis en vaardigheden leerkracht en AC’er
In de survey is gevraagd in welke mate leerkrachten over basiskennis en –vaardigheden
beschikken op het gebied van ICT. Er is hierbij een onderscheid gemaakt in kennis over
en vaardigheden in (a) het omgaan met de computer en verschillende niet-educatieve
computerprogramma’s; (b) het gebruik van ICT-communicatiemiddelen en (c) het ICT-
gebruik in het onderwijsleerproces.

Alle vier leerkrachten zeggen over basiskennis te beschikken over de basisprincipes van
de computer, het omgaan met MS-Windows en een tekstverwerkingsprogramma. Dit
geldt niet voor het omgaan met MS-DOS, database- en spreadsheetprogramma’s en het
gebruik van de help-functie van programma’s; ten aanzien hiervan geeft telkens slechts
één of twee leerkrachten aan over basiskennis te beschikken. Dit beeld komt overeen
met het landelijk percentage. Overigens lijkt het hebben van kennis over algemene



41\Voorbeelden van ICT-gebruik

computerprogrammatuur geen relatie te vertonen met de mate van computergebruik
door de leerkracht.

Ditzelfde geldt ook voor de kennis van ICT-communicatiemiddelen (e-mail, Internet of
presentatieprogrammatuur). De leerkrachten van school C (laag ICT-gebruik) en D
(hoog ICT-gebruik) geven aan niet over basiskennis te beschikken over het gebruik van
e-mail, Internet en een presentatieprogrammatuur. De leerkracht van school B (hoog
computergebruik) heeft wel kennis van e-mail en Internet en de leerkracht van school A
(laag ICT-gebruik) een beperkte kennis van presentatieprogrammatuur.

In de volgende tabel wordt de inschatting van de eigen kennis en vaardigheden met
betrekking tot het ICT-gebruik in het leerproces door de leerkracht van groep 7
weergegeven. Tevens wordt het landelijk percentage aangegeven van de leerkrachten
van groep 7 die aangeven basiskennis of vaardigheden te hebben.

Tabel 3.5

Aanwezigheid van basiskennis over en vaardigheden in ICT-gebruik in het leerproces per
caseschool en landelijk percentage

Kennis en –vaardigheden op basisniveau

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %
kennis

a. Ik weet welke programmatuur op school beschikbaar is
voor mijn onderwijs ± + + + 72%

b. Ik weet hoe ik moet differentiëren in de klas met behulp
van de computer + + ± ± 49%

c. Ik weet hoe ik het computergebruik in mijn groep moet
organiseren + + + + 64%

d. Ik ken de mogelijkheden van multimediatoepassingen
voor mijn onderwijs – + – ± 19%

e. Ik kan de bruikbaarheid van computerprogramma’s voor
mijn lessen beoordelen ± + ± + 53%

f. Ik kan (specifieke) computerprogramma’s voor de ver-
schillende leer- en vormingsgebieden gebruiken + + + ± 64%

g. Ik kan omgaan met een programma voor het toetsen van
leervorderingen – ± ± ± 38%

h. Ik kan bestaande programmatuur aanpassen voor het
gebruik in mijn onderwijs – ± – ± 16%

i. Ik kan omgaan met een programma voor het bijhouden
van leerlinggegevens en –resultaten – ± ± + 40%

[– = geen kennis, ± = enige kennis, + = kennis]

De leerkrachten van school B en D lijken op een drietal aspecten meer kennis en
vaardigheden te hebben dan hun collega’s van school A en C. Dit betreft kennis omtrent
de mogelijkheden van multimediatoepassingen, de vaardigheid om de bruikbaarheid



Het basisonderwijs/42

van programmatuur voor het onderwijs te beoordelen en deze zo nodig aan te passen
voor het gebruik in de les. Het is mogelijk dat met name het op waarde kunnen schatten
van programmatuur en het kunnen inpassen ervan bepaalt in hoeverre de leerkracht de
computer inzet in het onderwijsleerproces.

Overigens moet er mogelijk wel rekening gehouden worden met het feit dat de
leerkracht van school B en C tegelijkertijd AC’er zijn en in die hoedanigheid over meer
kennis en vaardigheden beschikken. Voor leerkracht C geldt dat deze weliswaar AC’er
is, maar toch schat hij verhoudingsgewijs zijn ICT-kennis en vaardigheden wat lager in
dan de leerkracht van school D die deze taken niet heeft.

De leerkrachten van school A en C zijn niet tevreden met hun huidige kennis en
vaardigheden:

“Ik denk dat het [beeld van computergebruik] beperkt is.... Wij zijn bepaald geen
voorlopers op het gebied van computergebruik. Het lijkt me dat ik op school een
van degenen ben die het meeste van de computer gebruik maak. Hoewel ik er
nauwelijks iets van afweet, heel weinig ervaring mee heb.” (leerkracht school A)

“Kijk, bij die oudere computers kan ik zelf nog wel eens iets oplossen als er wat
vastloopt. Maar degene die we nu als nieuwste hebben gekregen, er staat er een
beneden en een boven, als daar iets gebeurt, daar snap ik echt helemaal niets
van.” (leerkracht/AC’er van school C).

Het gebrek aan kennis en vaardigheden van ICT heeft volgens hem negatieve gevolgen
voor het gebruik van de computer voor onderwijsdoeleinden en voor de ondersteuning
die hij kan bieden.

De leerkrachten van school B en D zijn (redelijk) tevreden met hun huidige kennis en
vaardigheden.
In zijn rol van AC’er vindt de leerkracht van school B echter wel dat zijn kennis van de
hardware nog onvoldoende is. Hiervoor kan hij wel een beroep doen op een aantal
ouders die veel van computers afweten.

In school A en D vervullen anderen dan de geobserveerde leerkrachten de rol van
AC’er. De AC’er van school A werkt sinds een paar jaar op de betreffende school.
Daarvoor heeft hij in het beroepsonderwijs en ook in de volwasseneneducatie les in
WordPerfect en dBASE gegeven. Hij heeft door middel van zelfstudie veel van zijn
huidige kennis en vaardigheden met betrekking tot de computer verkregen:

“op de LTS , daar had ik wat in het computerlokaal leren rommelen met WP 5.1
en toen met zo’n pc-privéproject, toen zo’n dingetje thuis kwam te staan zijn er
veel avonduurtjes in de computer gestopt. Dat vind ik ook typisch voor computers:
je gaat er pas sneller dingen mee kunnen als je er eerst vreselijk veel tijd in
gestopt hebt.”

Toen hij leerkracht werd op deze basisschool is hij direct benoemd tot
systeembeheerder/AC’er. In zijn huidige functie heeft hij geen scholing gevolgd, wel in
zijn eerdere onderwijsgevende functies. Hij vindt dat deze cursussen niet aansloten op
zijn toenmalige werk en ook voor zijn functie als systeembeheerder niet nuttig zijn
geweest. De AC’er vindt dat hij over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor
zijn ICT-ondersteunende taken. Hij houdt zijn kennis bij door zelfstudie, zoals het lezen
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van tijdschriften op het gebied van computers in het onderwijs. Daarnaast kan hij een
beroep doen op de helpdesks die voor de verschillende applicaties die op school
gebruikt worden, beschikbaar zijn.

De AC’er van school D heeft zijn kennis en vaardigheden met betrekking tot ICT
verkregen door het volgen van cursussen, zelfstudie en door informatie-uitwisseling met
collega’s. Hij is redelijk tevreden met hetgeen hij van computers weet en vindt dat hij in
het algemeen goed in staat is de leerkrachten te ondersteunen.

Scholing
In de survey geeft de leerkracht van school A aan in de afgelopen twee jaar twintig tot
dertig uur scholing te hebben gevolgd. Zo heeft hij onder meer op initiatief van de
adjunct-directeur een cursus Word gevolgd. Deze cursus werd verzorgd door een
lerarenopleiding. De cursus was alleen gericht op het omgaan met het tekstverwer-
kingspakket, er werd geen aandacht besteed aan de inpassing hiervan in het onderwijs.
Toch is de leerkracht niet ontevreden over deze cursus. Op het moment van de cursus
werd er op zijn school nog nauwelijks gebruik gemaakt van de computer. Hij beschouwt
de cursus als een goede introductie op het omgaan met de computer. Op de vraag of hij
hetgeen hij tijdens deze cursus geleerd heeft, toepast in zijn onderwijs antwoord hij:

“Eigenlijk niet. Ik ben vaardiger geworden in computergebruik. Ik ben niet bang
van dat apparaat. Dat is eigenlijk het enige puntje. Ik pas het programma Word
nooit toe in mijn lessen”

Naast scholing heeft hij zijn huidige kennis van computers en software vooral te danken
aan zelfstudie. Hij vindt het belangrijk om de programma’s die hij in zijn lessen
gebruikt goed te kennen, zodat hij in staat is problemen tijdens de les zelf op te lossen.
Om een programma onder de knie te krijgen probeert hij deze eerst op zijn computer
thuis uit.

Op school B werd al gebruik gemaakt van (toen nog home-)computers voordat de
school computers kreeg van het zogenoemde Comenius-project. In het kader van dit
project heeft de leerkracht/AC’er van groep 7 de cursussen bestemd voor
activiteitencoördinatoren gedaan. In de afgelopen twee jaar heeft hij ongeveer veertig
uur aan scholing (nascholing en zelfstudie) besteed. De cursussen die hij gevolgd heeft
(activiteitencoördinator A en B) waren extern en werden gegeven door een PABO. Hij
heeft hiervoor zelf het initiatief genomen. De scholing die hij gevolgd heeft vond hij
zinvol, al was het jammer dat de cursus zich richtte op MS-DOS en Windows 3.1 en
nog niet op Windows 95. De cursus was alleen gericht op systeembeheerders, niet op
het gebruik van ICT in het onderwijs. Daarnaast heeft hij zijn huidige kennis en
vaardigheden met betrekking tot ICT-ondersteuning verkregen door zelfstudie.

Ook op school C heeft de leerkracht in zijn functie van activiteitencoördinator een
speciale cursus gevolgd. In de afgelopen twee jaar heeft de leerkracht/AC’er geen
cursussen meer gevolgd. Hij heeft in deze periode ongeveer 20 tot 30 uur besteed aan
zelfstudie en heeft de jaarlijkse bijeenkomsten bestemd voor AC’ers bezocht. Deze
bijeenkomsten worden echter zeer slecht bezocht. Toch vindt hij deze bijeenkomsten
wel motiverend voor zijn werk.
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Voor de huidige kennis van ICT van de leerkracht van school D is (door de school
georganiseerde) nascholing en informatie-uitwisseling met collega’s belangrijk geweest.
Zelfstudie heeft slechts een beperkte rol gespeeld. De leerkracht heeft in de afgelopen
twee jaar tien tot twintig uur besteed aan ICT-scholing. Hij heeft deelgenomen aan een
verplichte cursus georganiseerd door de gemeente van zijn school. Tijdens de cursus
werden verschillende computerprogramma’s behandeld, zoals een tekstverwerkings-
programma, leerlingvolgsysteem en multimediaprogrammatuur. De cursus was
onvoldoende gericht op zijn lespraktijk:

“Het is meer puur op jezelf gericht, dat ikzelf iets leer en niet naar de kinderen
toe eigenlijk. We hebben wat programma’s bekeken, maar het was allemaal een
beetje te beperkt, te veel in te weinig tijd. Dus ik kon er weinig van meekrijgen
eigenlijk. (…) er was te weinig voor de kinderen bij eigenlijk, hooguit een
tekstverwerkingsprogramma, dat ik iets extra’s kan vertellen hoe je bijvoorbeeld
moet knippen en plakken.”

De leerkracht heeft een voorkeur voor intern georganiseerde scholing:
“Ik zie eigenlijk het meest in een toegevoegde cursus door onze AC’er
bijvoorbeeld. Ook denk ik dat dat veel nuttiger is dan een cursus met een hoop
collega’s van andere scholen. Ik denk dat je het dan veel meer op je eigen school
kunt betrekken.”

Kennis en vaardigheden op schoolniveau
Volgens de AC’er van school A hebben de meeste leerkrachten op school wel een goed
beeld van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Dit is enigszins in tegenspraak
met de mening van leerkracht van groep 7, die zelf zegt een beperkt beeld te hebben van
ICT in het onderwijs. De AC’er geeft in de survey aan dat op verschillende gebieden
(algemene kennis, toepassing in het onderwijs) minder dan de helft van de leerkrachten
over basiskennis beschikt. Ten aanzien van e-mail en presentatie-programmatuur
beschikt geen enkele leerkracht over basiskennis. In het interview zegt de AC’er
bovendien dat de leerkrachten niet goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van ICT, al zou deze kennis wel toenemen. De directie van de school
heeft een redelijk beeld van toekomstige ICT-toepassingen en voldoende kennis van
ICT om het gebruik hiervan te stimuleren, aldus de AC’er.

De AC’er van school B is van mening dat ook zijn collega-leerkrachten op de school
een goed beeld hebben over de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Ongeveer de
helft van de leerkrachten beschikt volgens hem over basiskennis ten aanzien van het:
omgaan met MS-Windows; het gebruik van een tekstverwerker; het gebruik van
(specifieke) computerprogramma’s voor de leer- en vormingsgebieden; aanpassen van
programmatuur aan het eigen onderwijs; de organisatorische inpassing van de computer
in de groep; het differentiëren in de klas met behulp van de computer en het gebruik van
de computer als didactisch hulpmiddel bij het onderwijs. Toch geeft hij aan in de
toekomst scholing voor alle leerkrachten belangrijk te vinden (belangrijker dan meer
faciliteiten voor de AC’er).

De collega-leerkrachten van de AC’er van school C hebben volgens hem een beperkt
beeld van de mogelijkheden die er zijn om ICT toe te passen in het onderwijs. De
leerkrachten zien wel dat ICT een rol in het onderwijs kan spelen, maar zijn niet op de
hoogte van concrete toepassingsmogelijkheden. In de survey geeft de AC’er aan dat
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meer dan de helft van de leerkrachten alleen over basiskennis beschikt ten aanzien van
het omgaan met MS-Windows, het gebruik van een tekstverwerkingsprogramma en de
organisatorische inpassing van de computer in de groep. Ten aanzien van andere
aspecten van kennis en vaardigheden beschikt minder dan helft of zelfs geen enkele
leerkracht over enige basiskennis.

Volgens de AC’er van school D hebben de leerkrachten op zijn school een redelijk
beeld van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. In ieder geval zijn de leer-
krachten overtuigd van het nut van ICT. Meer dan de helft van de leerkrachten op zijn
school zou over basiskennis beschikken ten aanzien van: MS-Windows,
tekstverwerkingsprogrammatuur, de organisatorische inpassing van de computer in de
groep, het differentiëren in de klas met behulp van de computer en het gebruik van de
computer als didactisch hulpmiddel bij het onderwijs.

Wensen en behoeften
Tot nu toe is in deze paragraaf aan de orde gekomen in hoeverre betrokkenen kennis en
vaardigheden bezitten op het gebied van ICT en waar men deze kennis heeft opgedaan
(bijvoorbeeld via scholing of zelfstudie). Een blik naar de toekomst op dit terrein kan
duidelijk maken of er behoefte is aan uitbreiding van deze kennis en vaardigheden en op
welk gebied de wensen liggen.

Alle vier leerkrachten geven aan behoefte te hebben aan het uitbreiden van hun kennis
en vaardigheden. Alle vier noemen daarbij het leren omgaan met programmatuur voor
het toetsen van leervorderingen, multimedia programmatuur en het gebruik van e-mail
en Internet. Drie van de vier leerkrachten wil graag leren hoe je programmatuur kunt
aanpassen voor het eigen onderwijs. Naast deze overeenkomsten zijn er ook verschillen.
De leerkracht van school A zou zijn kennis en vaardigheden vooral aan willen vullen
ten aanzien van het gebruik van MS-Windows en andere besturingssystemen, database-
en spreadsheetprogramma’s, een leerlingvolgsysteem en het gebruik van de computer
als didactisch hulpmiddel bij het onderwijs. Hij geeft aan vooral meer te willen weten
over het omgaan met Internet/WWW. Maar:

“…het is niet zo dat ik alle vakbladen en zo doorneem. Ik ben er niet echt weg
van, zo geïnteresseerd dat ik zeg ‘ik wil er alles van weten’.”

De leerkracht/AC’er van school B zou graag een cursus willen volgen over hardware,
leerlingvolgsystemen en software voor het maken van presentaties. In het algemeen
vindt hij dat er onvoldoende faciliteiten zijn voor (na)scholing, zoals tijd en geld.

De leerkracht/AC’er van school C heeft behoefte aan uitbreiding van de kennis op het
gebied van MS-Windows, spreadsheets, (specifieke) computerprogramma’s voor de
leer- en vormingsgebieden. Hij wil zijn huidige kennis vooral actualiseren, zoals het
leren omgaan met de nieuwe versie van Word en Internet. Kennis over hardware vindt
hij minder belangrijk; voor technische problemen kan hij een beroep doen op een aantal
ouders.

De leerkracht van school D wil zijn huidige kennis en vaardigheden uitbreiden ten
aanzien van (specifieke) computerprogramma’s voor de leer- en vormingsgebieden,
differentiatie in de klas met behulp van de computer en gebruik van de computer als
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didactisch hulpmiddel. Hij zou met name meer af willen weten van het gebruik van
Internet voor onderwijsdoeleinden. Een werkgroep van ouders en twee leerkrachten zijn
momenteel bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden van Internet.

De meningen lopen uiteen als het gaat om de vraag of scholing extern dan wel intern
georganiseerd zou moeten worden. Leerkracht B zou graag on-the-job cursussen willen
volgen, leerkracht C heeft een voorkeur voor een externe cursus, om vervolgens zelf
een cursus binnen de school op te zetten en leerkracht D heeft een voorkeur voor intern
georganiseerde scholing omdat dat meer op je eigen school te betrekken is.

Conclusie
In deze paragraaf zijn de aanwezige ICT-kennis en vaardigheden aan de orde geweest,
zowel van de geobserveerde leerkrachten van groep 7 als van de AC’ers en het team als
geheel. Daarnaast is gekeken naar de rol van scholing bij het verkrijgen van die kennis
en zijn de wensen en behoeften voor de toekomst besproken. De belangrijkste resultaten
zijn samengevat in de onderstaande tabel.

Tabel 3.6

Samenvattend overzicht: ICT-kennis en vaardigheden

School A School B School C School D

Aanwezigheid ICT-kennis leerkracht – + – +

Aanwezigheid ICT-kennis AC’er + + – +

Beeld ICT schoolteam – + – +

Scholing (incl. zelfstudie) afgelopen 2 jaar 20-30 uur 40 uur 20-30 uur 10-20 uur

Zelfstudie + + + –

[– =aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, + = aspect wordt positief beoordeeld]

De leerkrachten van de twee scholen met een relatief lage intensiteit van
computergebruik (A en C) vinden dat zij over onvoldoende kennis en vaardigheden ten
aanzien van ICT beschikken. Ook het schoolteam als geheel heeft op deze scholen een
beperkt beeld van de mogelijkheden op het gebied van ICT. Op de scholen met een
hoge intensiteit van computergebruik (B en D) zijn zowel de leerkrachten als de AC’ers
(redelijk) tevreden met hun eigen kennis en vaardigheidsniveau en ook geven ze aan dat
het merendeel van het schoolteam een goed beeld heeft van de mogelijkheden die ICT
het onderwijs te bieden heeft.

Het is opmerkelijk dat de leerkracht van de school met een hoge intensiteit van
computergebruik het minste aantal uren scholing heeft gevolgd.

De leerkracht en AC’er van school D geven expliciet aan dat de informatie-uitwisseling
met collega’s heel belangrijk is geweest.

Het lijkt erop dat de scholing die gevolgd is niet gericht was op de didactische inpassing
van ICT in de lespraktijk. De cursussen die men heeft gevolgd waren primair gericht op
het vergroten van de eigen vaardigheden in het omgaan met de computer of met niet-
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educatieve programmatuur. Dit betekent echter niet dat de leerkrachten deze cursussen
daarom negatief beoordelen: drie van de leerkrachten vonden de betreffende cursus
nuttig, ondanks dat zij het geleerde niet of nauwelijks in hun onderwijs in de praktijk
brengen.

3.7 Ondersteuning

Daar waar eigen kennis of vaardigheden op het gebied van ICT onvoldoende zijn of
zelfs ontbreken is het van belang dat er een beroep kan worden gedaan op personen of
instellingen die deze kennis en vaardigheden wel hebben. In het conceptueel model van
de ICT-monitor wordt dan ook verondersteld dat de beschikbaarheid en de kwaliteit van
interne en externe ondersteuningsmogelijkheden van invloed is op het ICT-gebruik voor
onderwijsdoeleinden. De ervaringen met en het oordeel over de interne en externe
ondersteuningsmogelijkheden komen in deze paragraaf aan de orde.

ICT-ondersteuning op leerkrachtniveau
In de survey is aan de leerkrachten gevraagd in welke mate zij ondersteuning kunnen
krijgen van een aantal interne en externe personen en instellingen (antwoordcategorieën
geen, beperkt of veel) In de volgende tabel worden de antwoorden van de vier
leerkrachten naast elkaar gezet, alsmede het landelijk percentage leerkrachten dat zegt
veel ondersteuning van de betreffende persoon of instelling te krijgen.

Over het algemeen is er op leerkrachtniveau weinig sprake van externe ondersteuning,
zowel landelijk gezien als in de vier bezochte scholen. Alleen de leerkracht/AC’er van
school B zegt veel steun te krijgen van vakverenigingen zoals OWG. De interne ICT-
ondersteuning van de leerkrachten komt zowel landelijk gezien als binnen de
casestudies voornamelijk neer op de schouders van de AC’er. De leerkrachten die zelf
ook de rol van AC’er vervullen (B en C) geven aan ook steun te krijgen van met name
de ouders.

Gevraagd naar de kwaliteit van de ondersteuning van de AC’er reageert de leerkracht
van school A onverdeeld positief, leerkracht D heeft enige dubbele gevoelens. Hij
vertelt tijdens het schoolbezoek dat de manier waarop ICT-ondersteuning geboden
wordt in de afgelopen twee jaar veranderd is. Vroeger kregen de leerkrachten
gezamenlijke uitleg over de werking van de computer of een programma. Deze
gezamenlijke uitleg werd formeel geregeld. Nu is de ondersteuning (volgens de
leerkracht vanwege tijdgebrek) informeler geworden; wanneer een leerkracht een vraag
heeft, krijgt hij of zij individueel uitleg van de AC’er. De leerkracht vindt het ene kant
wel jammer dat er te weinig tijd is voor gezamenlijke training, maar aan de andere kant
vindt hij de informele ondersteuning ook prettig. Hij biedt ook zelf wel eens hulp aan
zijn collega’s wanneer deze vragen over de computer hebben en de AC’er afwezig is:

“Als iemand eens een probleem met zijn computer heeft en de AC’er is er niet,
dan wordt er vaak gedacht ‘laat hem maar even helpen’. Dan wil ik er best wel
eens naar kijken, maar daar blijft het wel toe beperkt. Af en toe lukt nog wel eens
wat maar dat is niet veel.”
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Tabel 3.7

Omvang van de ondersteuning op leerkrachtniveau naar persoon/instelling per caseschool en
landelijk percentage

Personen/instellingen

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %
 veel

ondersteuning

Interne ondersteuning

Schoolleiding/schoolbestuur – ± ± ± 13%

Activiteitencoördinator/computercoördinator + + ± + 41%

Interne begeleider – ± – + 9%

Andere leraren van mijn school ± – – – 6%

Leraren van andere scholen – – – – 1%

Ouders – ± + – 6%

Leerlingen ± – ± ± 3%

Externe ondersteuning

OnderwijsBegeleidingsDienst – – ± – 11%

Vakverenigingen – + ± – 8%

PABO – – – – 5%

Universiteiten/hogescholen – – – ± 1%

Landelijke verzorgingsstructuur voor het onderwijs
(CITO, SLO, LPC) – – – – 0.4%

Educatieve uitgeverijen – ± – – 1%

Bedrijfsleven – ± – – 1%

[– = geen , ± = beperkt, + = veel]

Uit de survey komt verder naar voren dat leerkracht A ook (beperkte) ondersteuning
krijgt van zijn collega’s op school. Uit het interview blijkt het voornamelijk om
informatie-uitwisseling te gaan. Informatie over (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied
van ICT is voornamelijk afkomstig van nieuwe leerkrachten die hun ervaringen van hun
vroegere school ‘meenemen’ naar hun nieuwe school. Overigens heeft schooldirectie
volgens hem geen speciaal beleid ter stimulering van deze informatie-uitwisseling.
Volgens de adjunct-directeur komen ICT-ontwikkelingen regelmatig aan bod komt
tijdens de tweewekelijkse inhoudelijke teamvergaderingen.
Volgens de directeur van school D worden de leerkrachten op zijn school geïnformeerd
over ontwikkelingen op het gebied van ICT via teamvergaderingen en via een
zogenoemde ‘rondzendmap’ met artikelen over ICT in het onderwijs. Daarnaast kunnen
de leerkrachten ook één à twee keer per jaar bij elkaar in de klas kijken.

Kennelijk kan de vraag naar ondersteuning wijzigen onder invloed van de tijd. Het
directielid van school A geeft aan dat de leerkrachten tot nu toe voornamelijk behoefte
hebben gehad aan technische ondersteuning. Recentelijk hebben de leerkrachten meer
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interesse gekregen voor de didactische inpassing van ICT in het onderwijs. Voor de
vragen die hieruit voortkomen kunnen de leerkrachten niet alleen een beroep doen op de
AC’er, ook op de leerkrachten van groep 7 en 8.

Taken van de activiteitencoördinatoren
De activiteiten van de AC’ers op de vier scholen zijn weergegeven in de tabel 3.8. Ook
is het landelijk percentage in de tabel opgenomen. Slechts drie taken worden landelijk
door minder dan 50 % van de AC’ers uitgevoerd, te weten evaluatie van
beleidsvoortgang, het beheren van een netwerk en het zorgdragen voor scholing op het
gebied van ICT.

Tabel 3.8

Takenpakket van degene(n) die binnen de school ICT-ondersteuning –en coördinatie verzorgen
per caseschool en landelijk percentage

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %

ICT beleid

Veranderingsvoorstellen doen � � 67%

Uitvoeren vastgesteld beleid � � � � 56%

Evaluatie van beleidsvoortgang � � 39%

Apparatuur en programmatuur

Uitvoeren van onderhoud aan de apparatuur � � � � 81%

Beheren van het netwerk 11%

Selecteren van aan te schaffen programmatuur � � � � 84%

Installeren van programmatuur � � � � 96%

Aanpassen van programmatuur aan de wensen van de gebruikers� � 69%

Bijhouden van documentatie over (beschikbare) apparatuur � � � � 80%

Overige

Assisteren van gebruikers bij technische problemen � � � 89%

Begeleiden van leerkrachten bij intergratie v/d computer in de klas� � � 64%

Aanspreekpunt voor ICT binnen de school � � � � 82%

Bijhouden van ontwikkelingen o.g.v. apparatuur en programmatuur� � � 80%

Zorgdragen voor scholing o.g.v. ICT � � 32%

Verspreiden van informatie o.g.v. ICT � � 55%

Stimuleren van computergebruik bij collega’s � � � 85%

[� = activiteit behoort tot het takenpakket]

Op drie aspecten is er een verschil tussen de scholen met een hoge intensiteit van
computergebruik en die met een lage intensiteit. Het betreft dan het doen van
veranderingsvoorstellen, evaluatie van beleidsvoortgang en het verspreiden van
informatie op het gebied van computergebruik.
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Op school A worden de genoemde ICT-ondersteunende taken alleen uitgevoerd door de
AC’er. Hij houdt zich vooral bezig met de installatie en onderhoud van verschillende
softwarepakketten. Ook zorgt hij voor handleidingen en probeert de programma’s zelf
goed onder de knie te krijgen. Naast het installeren en onderhouden van programmatuur
probeert de AC’er ook zijn kennis over te dragen op de leerkrachten:

“Probeer ook wat dat betreft daar ook les in te geven: ‘kom er nou bijzitten als ik
doe, kijk hoe ik het doe’. Als het enigszins kan: ‘jij bedient het toetsenbord en de
muis en ik vertel’.”

Kennelijk wordt dit soort kennisoverdracht niet beschouwd als ‘scholing’ omdat de
AC’er niet aangeeft scholing te verzorgen (zie tabel 3.8).

Problemen met de hardware probeert hij over het algemeen niet zelf op te lossen.
Hiervoor schakelt hij de leverancier in. Voor zijn taken zegt hij in de schriftelijke
vragenlijst één tot twee uur tot zijn beschikking te hebben. Tijdens het gesprek wordt
duidelijk dat hij hiervoor niet formeel is vrijgesteld:

“Je lest gewoon de uren en allemaal hebben wij taken erbij uit het grote pakket.
Indertijd is bij mijn sollicitatie wel aangegeven toen men hoorde wat ik in het
verleden op computergebied heb gedaan, dat dat wel heel welkom was.”

Hij zou graag meer tijd voor zijn ICT-ondersteunende taken willen hebben, maar is van
mening dat deze toch wel voldoende is om de leerkrachten een goede ondersteuning te
kunnen bieden. De leerkrachten doen vooral een beroep op hem als het gaat om het
‘navigeren’ binnen Windows en andere problemen met software. Volgens de AC’er zijn
de computers zo gebruikersvriendelijk mogelijk geïnstalleerd zodat er zich verder
weinig problemen voordoen.

Ook op school B worden alle ICT-ondersteunende en coördinerende taken alleen
uitgevoerd door de AC’er. Het takenpakket omvat in vergelijking tot de andere drie
AC’ers de meeste activiteiten. Er is op deze school ook een ouder-computerclub:

“Ik heb dus een computerclubje, dat een aantal keren in een jaar bij elkaar komt,
van ouders. Ik moet zeggen, daar heb ik niet altijd tijd voor. (…) Maar ik wil die
mensen toch graag bij elkaar houden, er zijn van die momenten dat ik graag een
beroep op ze doe (…). Er zijn mensen die op de universiteit werken —een groepje
van een man of vier— en iets over netwerken weten. De ander werkt in een bedrijf
waar men zich vooral richt op de verkoop van computerboeken en –
programmatuur. Dus ieder heeft zo zijn belangstelling en mogelijkheden, maar we
hebben allemaal interesse in computergebruik op school, dus daar maak ik graag
gebruik van.”

De leerkrachten doen vooral een beroep op hem als het gaat om technische problemen
en het gebruikersklaar maken van programmatuur. Voor de nabij toekomst verwacht hij
extra activiteiten die voortkomen uit de onlangs ingestelde plaatselijke informatica-
commissie. Deze commissie, waar hij deel van uitmaakt, probeert de scholen die bij
hetzelfde bestuur horen op gelijk niveau te krijgen voor wat betreft ICT gebruik en -
kennis.

In de schriftelijke vragenlijst heeft hij aangegeven voor zijn taken drie tot vier uur per
week beschikbaar te hebben. In het gesprek vertelt hij dat hij sinds twee jaar extra
faciliteiten heeft gekregen voor zijn ICT-taken. In het begin was dit één ochtend, dit jaar
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zijn het twee middagen en hij hoopt volgend jaar een hele dag per week te krijgen voor
zijn taken.

“Twee middagen officieel. Er wordt ook wel eens geprobeerd om op andere
momenten, als er ruimte is wat extra’s te geven, aan het einde van het jaar of zo.
(…) Ik moet zeggen de directie probeert me daarin tegemoet te komen omdat ze
ziet dat er heel veel tijd in gaat zitten. Voor die tijd is het allemaal als extra taak
buiten de les gebeurd en is er veel thuis gebeurd. Het aanpassen van
topografieprogramma’s aan de methode heb ik allemaal thuis gedaan.”

Twee middagen vindt hij nog steeds onvoldoende voor de uitvoer van zijn
werkzaamheden:

“Er blijven een heleboel taken liggen. Ik heb de la vol met wat er nog allemaal
afgewerkt moet worden. Er zijn hele belangrijke dingen bij; update van een
antivirusprogramma bijvoorbeeld en andere zaken.”

Het gebrek van tijd heeft volgens hem een negatieve invloed op de kwaliteit van de
ondersteuning die hij kan geven. Binnen de school is een discussie gaande waaraan de
prioriteit moet worden geven; aan ICT-ondersteuning of aan andere zaken, zoals
remedial teaching. Er is behoefte aan financiële middelen om de aanstelling van een
AC’er te behouden.

De AC’er vindt dat hij door zijn directie voldoende ondersteuning en financiële ruimte
krijgt om zijn taken uit te voeren. Ook het schoolbestuur speelt een belangrijke rol. Zo
is er onlangs een pc-privéproject gestart voor de leerkrachten van de veertien scholen
die tot dit bestuur behoren. De AC’er beschouwt dit als een goede stimulans voor het
ICT-gebruik en bovendien nuttig voor het op peil houden van zijn eigen kennis en
vaardigheden.
Naast ondersteuning van de directie en het schoolbestuur verwacht de AC’er dat er ook
ICT- ondersteuning voort zal komen uit een samenwerkingsverband tussen
verschillende schoolbesturen (van verschillende ‘zuilen’) van één gemeente. Het gaat
hierbij vooral om de gezamenlijke aanschaf van multimediacomputers. Tenslotte heeft
ook de gemeente een actieprogramma ontwikkeld ten aanzien van ‘training on the job’,
maar daar heeft de AC’er tot nu toe nog weinig van gemerkt.

De in de vragenlijst aangekruiste ICT-ondersteunende en –coördinerende taken op
school C worden door twee personen uitgevoerd. Beiden overleggen regelmatig met
elkaar. De leerkracht van groep 7 is echter formeel aangesteld als AC’er. Hij is primair
verantwoordelijk voor het draaiend houden van de apparatuur en programmatuur en het
bijhouden van ontwikkelingen op ICT-gebied maar heeft daarvoor geen formele uren
gekregen:

“Nee, ik heb daar géén uren voor gekregen. We weten wel dat het nodig is. Af en
toe geeft de directeur een muzieklesje voor mij, dan heb ik een half uurtje om dat
ding klaar te maken. Dat is niet structureel.”

De AC’er zegt geen externe ondersteuning te krijgen, maar enkel ondersteuning van zijn
collega-leerkrachten op school. Met name de directeur van de school laat hem
regelmatig nieuwe (mogelijkheden van) programmatuur zien. Hij heeft echter wel
behoefte aan externe ondersteuning, hij heeft een voorkeur voor ondersteuning van de
OnderwijsBegeleidingsDienst.
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Het gebrek aan tijd en aan ondersteuningsmogelijkheden heeft direct invloed op de
kwaliteit van de ondersteuning die hij zelf kan bieden. Zijn ondersteuning bestaat
momenteel voornamelijk uit het oplossen van ‘kleine’ problemen, bijvoorbeeld een
leerkracht weet niet hoe hij een bestand moet kopiëren of opslaan. Verder zorgt hij
ervoor dat er een extern persoon komt in geval van technische problemen:

“Dat zijn de ondersteunende activiteiten. Maar ik merk dat er gewoon dat er bij
een aantal collega’s iets is van ‘ik zou er best wel meer van willen weten’.”

Het is juist deze ondersteuning die de AC’er (nog) niet kan geven.

Ook op school D wordt de ICT-ondersteuning en -coördinatie verzorgd door twee
personen (de AC’er en de directeur). Een van zijn taken betreft het geven van uitleg
(individueel en in groepjes) aan leerkrachten over programmatuur. De AC’er beschouwt
dit echter zelf niet als scholing (en daarom is het als zodanig ook niet aan de orde
gekomen in tabel 3.8).

Zijn ICT-ondersteunende activiteiten zijn in loop van de tijd veranderd. Bij de start van
het Comenius-project op school (1994) is hij direct aangesteld als AC’er. Zijn
voornaamste taak was toen het stimuleren van het computergebruik in de klas. Deze
stimulering is nu niet meer nodig: in alle leerjaren wordt de computer dagelijks
gebruikt. De school heeft in deze periode ook meer computers gekregen waardoor de
onderhoudswerkzaamheden zijn toegenomen.

De AC’er is ontevreden over de tijd die hij beschikbaar heeft voor het ondersteunen van
het computergebruik op school. In de survey geeft hij aan minder dan één uur voor zijn
ICT-ondersteunende taken beschikbaar te hebben. Hij blijkt anderhalf uur per dag
ambulant te zijn voor niet-lesgevende taken. Het gaat hier voornamelijk om taken die
voortkomen uit zijn functie als Intern Begeleider. In deze tijd probeert hij ook zijn AC-
taken uit te voeren, maar vaak moet hij deze taken in zijn vrije tijd doen. Voor
ondersteuning bij zijn taken kan hij hulp vragen bij de regio-coördinator van het OWG.

“In principe kun je gewoon naar je regiocoördinator bellen, (...). Als je een
bepaalde vraag hebt over programma’s van de OWG kun je daarnaar bellen of je
belt rechtstreeks naar het OWG. Die hebben ook een eigen helpdesk.(...) Dit
moment red ik me er aardig mee, maar er zijn momenten dat ik zeg van “ik weet
het absoluut niet meer”. Dan moet ik ook een helpdesk bellen.”

Voor een betere ondersteuning vindt de directeur dat de AC’er een duidelijke functie
moet krijgen binnen de school.

“Een AC’er is een leerkracht met een taak. En die taak kan soms niet of
nauwelijks beloond worden vanuit de formatie. En dat vind ik een heel goed punt,
het moet een functie worden wil je computeronderwijs opzetten zoals het
ministerie het pretendeert. Dan moet die niet uit de onderwijsformatie komen.”

ICT-ondersteuning op schoolniveau
De volgende tabel geeft de groepen en instanties weer waar de scholen in de afgelopen
twee jaar veel ondersteuning van hebben gekregen. Deze informatie uit de survey betrof
ook het gebied waarop men veel ondersteuning heeft gehad: financieel, scholing,
begeleiding, of overig. Ook het landelijk percentage van de scholen die veel
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ondersteuning hebben gekregen op één of meer van deze ondersteuningsgebieden is in
de tabel opgenomen.

Tabel 3.9

In de afgelopen twee jaar veel ICT-ondersteuning gekregen op schoolniveau, naar
ondersteuningsgebied per caseschool en landelijk percentage

Groepen/instanties
S

chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %
 veel

ondersteuning

ProcesManagement ICT (PM-ICT) O O 11%

Stichting Computerbemiddeling Nederland F 12%

Ministerie OC&W F F 26%

Gemeente 21%

Bevoegd gezag/schoolbestuur F F 57%

Collega’s van andere scholen B B,O 40%

Ouders O B O 49%

Vakverenigingen O O O 64%

Educatieve uitgeverijen B O O O 41%

Bedrijfsleven (computerleveranciers, software bedrijven,
banken)

B F B O 41%

OnderwijsBegeleidingsdienst O 73%

CITO B,O O 22%

SLO O 5%

LPC (APS,CPS,LPC,LPC-IT) 7%

PABO S S B 34%

Universiteiten/hogescholen B 10%

[F = financieel, S = scholing, B = begeleiding, O = overig, lege cel is geen ondersteuning]

Alle vier basisscholen krijgen op enigerlei wijze externe ICT-ondersteuning van
educatieve uitgeverijen en het bedrijfsleven. Landelijk geeft echter maar 41% van de
scholen aan dat zij van deze instanties veel ondersteuning krijgen. Daarnaast blijkt dat
vakverenigingen (bijvoorbeeld OWG), ouders en PABO’s op de casescholen een
belangrijke ondersteunende rol vervullen op ICT-gebied. Op landelijk niveau is dit
respectievelijk 64%, 49% en 34%. Het is opvallend dat landelijk bijna 73% van de
scholen veel ondersteuning ervaren van de onderwijsbegeleidingsdienst, terwijl slechts
één van de vier casescholen veel ondersteuning ervaart van deze instantie.

In het interview noemt het directielid van school A naast de in tabel 3.9 aangegeven
ondersteuningsinstanties, de ESIS helpdesk (voor administratieve ondersteuning) en ook
Internet als een belangrijke informatiebron. Met uitzondering van de helpdesk van de
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‘Leerlingtelling’ van het Ministerie OC&W (deze is slecht bereikbaar) is hij tevreden
met de beschikbare ondersteuning.

De meest nuttige ondersteuning is afkomstig van de ESIS-helpdesk en de OAB
(overkoepelend orgaan verantwoordelijk voor het aanbieden van hard- en software).
Ondanks dat hij tevreden is met het ondersteuningsaanbod, vindt hij niet dat deze
ondersteuning ook tot een toename van het ICT-gebruik op school heeft geleid. De
enige vorm van ondersteuning die daartoe heeft bijgedragen is het beleid van het
ministerie OC&W geweest. Volgens het directielid heeft de school geen behoefte aan
meer ondersteuning; de huidige mogelijkheden zijn voldoende.

De school werkt samen met een andere basisschool in de gemeente op het gebied
inkoop van apparatuur en programmatuur. Deze school is aangewezen als
voorhoedeschool. Overigens heeft ook school A een verzoek ingediend om
voorhoedeschool te mogen worden, maar de school is hiervoor uitgeloot. De school zou
met name voor administratieve zaken met andere basisscholen samen willen werken,
zoals het opzetten van een gezamenlijk administratief netwerk.

De directeur van school C geeft aan dat de ondersteuning die de school kan krijgen van
de aangegeven instanties (zie tabel 3.9) alleen ‘op papier’ is. De meest belangrijke
externe ondersteuning krijgt de school van ouders. Technische problemen of vragen
over computergebruik kunnen de leerkrachten naast de AC’er en directeur ook aan een
aantal ouders stellen. Er is voor elke computer een logboek gemaakt waarin de
leerkrachten hun klachten op kunnen schrijven. Vervolgens komt één keer per maand
een aantal ouders langs, die deze problemen probeert op te lossen. Omdat de hulp van
ouders vrijwillig is, kan het voorkomen dat er enige tijd overeen gaat voordat een
technisch probleem kan worden opgelost. Deze manier van het ondersteunen van
leerkrachten wordt echter niet ideaal bevonden, ook omdat er binnen de school nog te
weinig kennis is om leerkrachten ‘nieuwe dingen’ te laten doen met de computer. Hij is
ervan overtuigd dat de computer veel breder ingezet kan worden dan nu het geval is.
Ook de AC’er is hiervoor niet voldoende opgeleid volgens de directeur:

“Kijk maar naar de AC’er, die dan op een middag besluit om AC’er te zijn. Als
die daar voldoende voor opgeleid was of als er de mogelijkheid is om zich steeds
te oriënteren op… dan denk ik dat er veel meer gebeurd zou zijn in de school. Er
is niemand binnen de school die een behoorlijke know-how heeft van
systeembeheer”

Naast ouders heeft ook het schoolbestuur ondersteuning gegeven, maar deze
ondersteuning is niet structureel. De ondersteuning van ouders en van het schoolbestuur
heeft wel tot een toename in het computergebruik in voor onderwijsdoeleinden geleid.
De school heeft zeker behoefte aan meer ondersteuning, met name in de vorm van
scholing van het leerkrachtenteam.

De AC’er heeft in de beleidsvragenlijst aangegeven dat de school samenwerkt met
andere basisscholen op het gebied van uitwisseling van lesmateriaal een gezamenlijk
computernetwerk. Volgens de directeur is er echter alleen een jaarlijkse bijeenkomst
van AC’ers. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het met name om de uitwisseling van
ervaringen.
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School D heeft in de afgelopen twee jaar scholing gekregen van de plaatselijke PABO.
Alle leerkrachten van het openbaar onderwijs in deze gemeente hebben of kunnen nog
bij deze PABO een ICT-cursus volgen. Wanneer de leerkrachten deze cursus hebben
afgerond krijgen zij daarvoor een certificaat. Volgens de directeur heeft deze scholing
het ICT-gebruik voor onderwijsdoeleinden op de school zeker bevorderd. Ook krijgt de
school ondersteuning van een gemeentelijk netwerk van AC’ers. Dit netwerk is
ongeveer vier jaar geleden opgezet door de betrokken basisscholen, naar aanleiding van
het Comenius-project. Daarnaast wordt er ook ten aanzien van uitwisseling van
programmatuur en gezamenlijke inkoop samen gewerkt met andere basisscholen in de
gemeente. De directeur hecht veel belang aan de samenwerking met andere
basisscholen:

“Samenwerken is ontzettend belangrijk, anders mislukt het. En het houdt je
motivatie op peil, een stukje stimulans. Je kan in samenwerkingsverband nog eens
een keer met elkaar mopperen, maar je kunt ook oplossingen bedenken, dus
‘samen sta je sterk’.”

Volgens de directeur heeft de school momenteel de meeste behoefte aan ondersteuning
op het gebied van het opstarten van een computernetwerk. Hij verwacht dat een
dergelijk netwerk een grote tijdsbesparing op zal leveren voor de AC’er, omdat hij dan
niet meer nieuwe programma’s op twaalf verschillende computers hoeft te installeren.
Daarnaast heeft de school ook behoefte aan ondersteuning op het gebied van het
opzetten van een eigen Internet-site. Momenteel is een groep ouders hiermee gestart,
maar men heeft behoefte aan meer kennis over Internet. Tenslotte zou de directeur voor
administratieve doeleinden een plaatselijk netwerk willen waar de administratiekantoren
van de school op aangesloten zijn. Er zijn wel pogingen toe gedaan om een dergelijk
netwerk op te staren, maar deze waren nog weinig succesvol.

Conclusie
In tabel 3.10 zijn de belangrijkste resultaten van de casestudies ten aanzien van
ondersteuning weergeven. Alle vier de basisscholen kennen een functie van AC’er en de
leerkrachten geven aan dat degene met die taak de belangrijke interne ondersteuning
biedt die nodig is voor ICT. De leerkrachten van school A en D zijn tevreden over de
kwaliteit van deze ICT-ondersteuning op hun school. De activiteitencoördinator van
school C vindt dat hij eigenlijk over te weinig kennis en vaardigheden beschikt om
goede ondersteuning te kunnen bieden.

Met uitzondering van school C geven de directieleden aan dat externe ICT-
ondersteuning een belangrijke rol speelt in de omvang van het ICT-gebruik op school.
Deze school maakt sowieso weinig gebruik van externe ondersteuning, zowel op
school-, leerkracht als AC’er niveau.

Ouders spelen op drie van de vier scholen een belangrijke rol ten aanzien van
ondersteuning van het ICT-gebruik. Het is opmerkelijk dat school C voor ICT-
ondersteuning zelfs voor een groot deel afhankelijk lijkt te zijn van deze vrijwillig
aangeboden ondersteuning.
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Tabel 3.10

Samenvattend overzicht: ondersteuning

School A School B School C School D

Interne ondersteuning AC’er + + ± +

Uren AC’er per week 1-2 uur 3-4 uur

2 middagen

o < 1 uur

Status AC-functie (formeel,
informeel)

informeel formeel informeel formeel (in combi
met IB functie)

Invloed AC-tijd op kwaliteit + – – –

Externe ondersteuning en
samenwerking

+ + – +

[– =aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, + = aspect wordt positief beoordeeld, ± =
aspect gematigd positief beoordeeld, of meningen van respondenten lopen uiteen, o = geen
uitspraak over gedaan]

De activiteitencoördinatoren vinden in het algemeen dat ze over te weinig tijd kunnen
beschikken om hun ICT-taken uit te voeren. Relatief gezien heeft de AC’er van school
B de meeste tijd beschikbaar voor deze taken, maar ook hij vindt, gezien de breedte van
zijn taken, dat hij er te weinig tijd voor heeft. Op de twee scholen met laag
computergebruik zijn de AC’ers niet formeel vrijgesteld voor de uitvoer van hun taken.
Wellicht heeft het met deze formele aanstelling te maken dat de AC’ers van de scholen
met een hoge intensiteit van computergebruik betrokken zijn bij het doen van
veranderingsvoorstellen en evaluatie van de beleidsvoortgang, in tegenstelling tot hun
collega’s van de scholen met een lage intensiteit van computergebruik. Daarmee lijkt
het erop dat zij behalve een uitvoerende taak mogelijk ook een beleidsmatige taak
vervullen op het gebied van ICT.
Een ander aspect waarop er verschil bestaat tussen de scholen met een hoge intensiteit
van computergebruik en die met een lage intensiteit betreft het verspreiden van
informatie op het gebied van computergebruik. Dit verwijst dan ook naar de interne
communicatie en interactie op het gebied van ICT. Blijkbaar zijn er verschillende
manieren van informatieverspreiding: tijdens leerkrachtvergaderingen, via de postvakjes
of door bij elkaar in de klas te kijken. Of deze vormen van informatieverstrekking een
onderdeel zijn van het (ICT-)beleid van de school zal in de volgende paragraaf
beschreven worden.

3.8 Beleid

De aanwezigheid van een specifiek ICT-beleid op scholen zal mogelijk tot meer
computergebruik leiden dan wanneer dit beleid ontbreekt of nog in de kinderschoenen
staat. In deze paragraaf komen daarom de volgende onderwerpen aan de orde: (a) de
doelstellingen van het onderwijsbeleid en de mogelijk toegevoegde waarde van ICT
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daarbij; (b) de beleidsdoelen op het gebied van ICT en de knelpunten bij de uitvoering
van dit beleid.

De rol van ICT in het onderwijsbeleid
In paragraaf 2 van dit hoofdstuk is ingegaan op het onderwijsconcept van de school. Het
onderwijsconcept is bevraagd aan de hand van stellingen. Behalve dat men per stelling
aan kon kruisen in hoeverre deze van belang was voor het concept, kon men ook de
bijdrage van ICT aan de realisatie van dit concept aangeven (in termen van nauwelijks
of geen, enigszins en groot). Per bezochte school worden de belangrijkste aspecten van
het onderwijsconcept van deze school hieronder beschreven, waarbij tegelijkertijd de rol
van ICT daarbij aan de orde zal komen.

Tabel 3.11a

Bijdrage computers aan realisatie onderwijsconcept, school A

School A

Groot belang voor onderwijsconcept
Bijdrage computers
aan realisatie

Leerlingen werken de leerstof allemaal in dezelfde volgorde door nauwelijks/geen

Zwakkere leerlingen krijgen aparte instructie enigszins

De leerkracht houdt alle activiteiten en vorderingen van de leerlingen
bij enigszins

Volgens de indelingscriteria die in hoofdstuk 2 beschreven zijn gaat het bij school A om
een voornamelijk uniform-klassikaal onderwijsconcept en is er sprake van een lage
intensiteit van computergebruik. Uit de tabel blijkt inderdaad dat de computer van geen
groot belang is voor de realisatie van de onderwijsdoeleinden. Ook voor de aspecten die
enigszins van belang zijn voor het onderwijsconcept wordt aangeven dat de computer
niet/nauwelijks of een beperkte rol speelt.

Volgens het directielid is het onderwijsconcept van de school bepaald aan de hand van
de kerndoelen. Dit betekent dat leerlingen moeten worden begeleid naar het voortgezet
onderwijs door middel van adaptief onderwijs. Verder wordt het onderwijsmodel
gekenmerkt door:

“instructie aan de hele groep, -wij wensen vast te houden aan de voordelen van
dit model- dan worden leerlingen aan de slag gezet, kunnen aan het werk en komt
er een verlengde leerinstructie voor kinderen die leeruitleg nodig hebben.”

Uitgangspunt daarbij is het zelfstandig werken. ICT kan hierin een belangrijke rol
spelen, door leerlingen zelfstandig met een computerprogramma te laten oefenen. Ook
kan ICT ingezet worden als instrument ten behoeve van differentiatie en remedial
teaching.
Op de vraag of adaptief onderwijs ook zonder ICT gerealiseerd zou kunnen worden
antwoord de adjunct-directeur:

“Ja, maar dat is niet van deze tijd.”
Door gebruik te maken van de mogelijkheden van ICT kunnen de onderwijsdoeleinden
makkelijker gerealiseerd worden. Toch lijkt het erop dat de computer nog geen grote rol
speelt op deze school.
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Het is opmerkelijk dat de bijdrage van computers bij de realisatie van het
onderwijsconcept voor school B beperkt is, terwijl deze school wel getypeerd is in
termen van een hoge intensiteit van computergebruik (binnen een context van
voornamelijk uniform-klassikaal onderwijs). Alleen voor het aspect ‘leerlingen doen
veel aan zelfcontrole’, dat voor het schoolconcept enigszins van belang is, wordt
aangegeven dat de computer een grote bijdrage kan leveren aan de realisatie ervan.

Tabel 3.11b
Bijdrage computers aan realisatie onderwijsconcept, school B

School B

Groot belang voor onderwijsconcept Bijdrage computers
aan realisatie

Leerlingen werken de leerstof allemaal in dezelfde volgorde door enigszins
Alle leerlingen krijgen op hetzelfde tijdstip dezelfde leerstof
aangeboden enigszins

De leerkracht houdt alle activiteiten en vorderingen van de leerlingen
bij nauwelijks

De leraar deelt de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het
leerproces met de leerlingen enigszins

Tijdens het schoolbezoek blijkt dat de school volgend jaar een leerlingvolgsysteem gaat
invoeren, waarmee alle leerkrachten moeten gaan werken. Het is in die context
opmerkelijk te noemen dat er in de survey nauwelijks een rol wordt toegeschreven aan
de computer voor het bijhouden van leerlingactiviteiten en vorderingen (zie tabel 3.11b)

School C is in hoofdstuk 2 getypeerd in termen van laag computergebruik en een rijk-
gedifferentieerd onderwijsconcept. Voor realisatie van een aantal aspecten van het
onderwijsconcept lijkt de computer een belangrijke rol te spelen. Het gaat dan om de
didactiek gericht op zelfstandig leren, de aparte instructie voor zwakkere leerlingen en
het bijhouden van leervorderingen.

Het onderwijsbeleid van deze school is volgens het directielid in eerste instantie gericht
op het bevorderen van zelfstandig leren door de leerlingen. Men wil leerlingen leren zelf
verantwoordelijke beslissingen te nemen. De computer is hiervoor een hulpmiddel (en
de bijdrage is dan ook groot te noemen zoals uit tabel 3.11c blijkt), maar deze doelen
kunnen ook zonder de computer gerealiseerd worden.
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Tabel 3.11c

Bijdrage computers aan realisatie onderwijsconcept, school C

School C

Groot belang voor onderwijsconcept
Bijdrage computers
aan realisatie

Een didactiek gericht op zelfstandig leren groot
Leerlingen werken de leerstof allemaal in dezelfde volgorde door enigszins
Leerinhouden worden gerelateerd aan het dagelijks leven enigszins
Zwakkere leerlingen krijgen aparte instructie groot
De leerkracht houdt alle activiteiten en vorderingen van de leerlingen
bij groot

Leerlingen hebben tijdens de les de gelegenheid om in eigen tempo te
leren of te werken enigszins

Leerlingen werken met elkaar samen enigszins
Het onderwijs is zodanig ingericht dat rekening wordt gehouden met
verschillen tussen leerlingen in beginniveau, leerstijl, -tempo en -weg enigszins

Tabel 3.11d

Bijdrage computers aan realisatie onderwijsconcept, school D

School D

Groot belang voor onderwijsconcept
Bijdrage computers
aan realisatie

Een didactiek gericht op zelfstandig leren groot
Leerlingen werken de leerstof allemaal in dezelfde volgorde door groot
Leren door te doen groot
In het onderwijsleerproces ligt het accent op ontwikkeling van
vaardigheden

groot

Zwakkere leerlingen krijgen aparte instructie groot
De leerkracht houdt alle activiteiten en vorderingen van de leerlingen
bij

groot

Leerlingen doen veel aan zelfcontrole groot
Leerlingen hebben tijdens de les de gelegenheid om in eigen tempo te
leren of te werken

groot

Onderdelen van leer- en vormingsgebieden worden met elkaar
gecombineerd

groot

Leerlingen kiezen onderwerpen naar eigen interesse groot
De leraar deelt de verantwoordelijkheid voor de voortgang van het
leerproces met de leerlingen

groot

De leerling bepaalt zelf het moment waarop een toetst wordt gemaakt groot
Het onderwijs is zodanig ingericht dat rekening wordt gehouden met
verschillen tussen leerlingen in beginniveau, leerstijl, -tempo en -weg groot

De leraar richt zijn handelen op de interesses en behoeften van de
individuele leerling

groot

Leerlingen maken gebruik van een studiewijzer groot
Vaardigheden als ‘zoeken naar informatie’, ‘verwerken van
gegevens’ en ‘presenteren van informatie’ staan centraal in de manier
waarop het onderwijs voor leerlingen is ingericht groot
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Uit tabel 3.11d wordt duidelijk dat het directielid van school D overtuigd is van de
meerwaarde van computers voor de realisering van het onderwijsconcept van de school.
Dit onderwijsconcept is in hoofdstuk 2 getypeerd als rijk-gedifferentieerd en het
computergebruik is aangeduid met ‘hoge intensiteit’. De school werkt volgens de
uitgangspunten van Dalton, hetgeen volgens het directielid adaptief onderwijs betekent,
waarbij leerlingen wordt geleerd eigen keuzes te maken. Deze onderwijsdoelen kunnen
ook worden gerealiseerd zonder gebruik te maken van ICT, maar het directielid vindt
dat computers zeer goed bruikbaar en nuttig zijn voor deze onderwijsvorm. Hij
beschouwt ICT niet alleen als een aanvulling op bestaande leermiddelen, maar verwacht
dat ICT ook bepaalde onderdelen van het onderwijs zal vervangen, met name de
leermaterialen die ingezet worden voor zelfwerkzaamheid.

ICT-beleid
In de survey is onder meer gevraagd of de school een ICT-beleidsplan heeft, welke
aspecten van computergebruik de school als beleidsdoel nastreeft en in hoeverre deze
aspecten al gerealiseerd zijn. School D heeft als enige een ICT-beleidsplan in
voorbereiding. Maar er kunnen ook doelen nagestreefd worden op het gebied van ICT
zonder dat daarvoor expliciet een schriftelijk plan is opgesteld. Alle vier de bezochte
scholen blijken wel doelstellingen te hebben op het gebied van ICT. In welke mate de
tot doel gestelde aspecten al gerealiseerd zijn, wordt weergegeven in de volgende tabel.
Voor elke caseschool is per aspect (waarvan de directeur heeft aangegeven dat deze tot
het beleid van de school behoort) aangegeven in welke mate het aspect gerealiseerd is.
In tabel 3.12 staat ook het landelijk percentage ‘(bijna) volledig gerealiseerd’.

Uit de landelijke gegevens blijkt dat bij geen enkel beleidsdoel meer dan 50% van de
scholen heeft aangegeven dat het beleidsdoel bijna gerealiseerd is. Het beleidsdoel ‘in
elke groep zijn één of meer computers aanwezig’ is in 44.5% van de scholen (bijna)
volledig gerealiseerd.

Uit deze tabel zijn de verschillen tussen de twee scholen met een laag computergebruik
en de twee scholen met een hoog computergebruik duidelijk te zien. Om twee
voorbeelden te noemen: het beleidsdoel dat leerlingen de computer gebruiken als
hulpmiddel bij het onderwijs (het vijfde in de tabel) is (bijna) volledig gerealiseerd bij
school B en D, terwijl A en C aangeven dat dit nog niet of nauwelijks is gebeurd.
Hetzelfde geldt voor de scholing op ICT-gebied voor alle leerkrachten. Ook landelijk
gezien lijken de scholen B en D voor te lopen qua realisatie van de beleidsdoelen.
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Tabel 3.12

Mate waarin ICT-beleidsdoel van school gerealiseerd is per caseschool en landelijk percentage

Aspecten van computergebruik die als beleidsdoel
worden nagestreefd

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %
 (bijna)

volledig gerealiseerd

Onderwijsleerproces

In elke groep zijn één of meer computers aanwezig ± + ± + 45%

Leraren maken gebruik van de computer bij hun onderwijs– + ± ± 21%

Het gebruik van computerprogramma’s voor zorgleerlingen± ± ± ± 17%

Het stimuleren van zelfstandig leren met behulp van de
computer – ± ± + 8%

Leerlingen gebruiken de computer als hulpmiddel bij het
onderwijs (opzoeken van informatie, oefenprogrammatuur)– + – + 13%

Communicatie/Informatie

Elke leraar heeft via de school een e-mail adres – – – 0

Leerlingen maken gebruik van e-mail – – 0

Samenwerking met andere scholen op het gebied van
computers ± ± – 4%

Leerlingen raadplegen externe gegevensbestanden via
Internet/WWW ± – – 0.4

Overige

Scholing voor alle leerkrachten in het gebruik van ICT voor
onderwijsdoeleinden – + + 2%

Scholing voor één of enkele leerkrachten om zich te
ontwikkelen tot ICT-specialist ± + ± + 19%

Ontwikkeling van een visie op het computergebruik binnen
de school – ± ± ± 6%

Toekennen van niet-lesgebonden uren aan leraren om het
gebruik van computers op school te ondersteunen – ± ± ± 13%

Toezien op het aspect van normen en waarden (bv.
taalgebruik, geweld, porno) bij het gebruik van
Internet/WWW + – – – 6%

Gebruik van programmatuur die ook los van een methode
gebruikt kan worden ± ± – 13%

Gebruik van programmatuur die onderdeel is van een
methode – ± ± + 9%

[– = niet of nauwelijks, ± = voor een (groot) deel en + = (bijna) volledig. Een lege cel betekent
dat het aspect geen onderdeel uit maakt van het beleid van de school]
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Tijdens het schoolbezoek geeft het directielid van school A aan dat het ICT-beleid van
de school is gericht op het enthousiasmeren van leerkrachten, maar vooral op het
verkrijgen van meer computers en programmatuur. Wanneer men over meer ICT-
voorzieningen kan beschikken is men ook beter in staat te differentiëren tussen
leerlingen:

“Computers gebruiken als remediatie en als differentiatiemiddel, net zoals dat er
moeilijke leesboeken en makkelijke leesboeken zijn die bij kinderen passen; de A-
B-niveaus. Zo moet je ook zorgen dat er software op maat is.”

Het beleidsdoel dat leraren gebruik maken van de computer bij hun onderwijs, is
momenteel nog nauwelijks gerealiseerd. Om de doelstellingen te realiseren is er een
soort werkgroep binnen de school bestaande uit de directeur, adjunct-directeur en de
AC’er. Deze werkgroep probeert de leerkrachten enthousiast te maken voor het gebruik
van ICT.
Scholing is daarbij van belang. De werkgroep geeft leerkrachten informatie over de
cursussen die zinvol zouden kunnen zijn. Men hoopt door leerkrachten ICT-cursussen te
laten volgen, de kennis van ICT (zoals systeembeheer) te spreiden onder de
leerkrachten, in plaats van deze kennis te concentreren bij één persoon. Ook zou de
school graag een beamer willen hebben zodat aan leerkrachten op een aantrekkelijker
manier uitleg kan worden gegeven over ICT.

Het belangrijkste knelpunt bij het realiseren van de ICT-beleidsdoelen is het gebrek aan
financiën:

“Het beleid van het ministerie is gericht op een computer per tien leerlingen. Dat
beleid is tenminste in gang gezet. Dat is in feite te weinig. Om er werkelijk iets
aan te hebben moet je aan de slag kunnen net zoals ik in projecten heb gezien
(…), als ik me niet vergis, in Finland. Daar had iedere leerling een laptop. En als
je in het noorden van Finland komt, helemaal boven de poolgrens, dan zitten ze
toch met een multimediacomputer per drie leerlingen. Dus dat is hele andere
koek.”

De AC’er beschrijft het ICT-beleid van zijn school B als ‘afwachtend’. De school heeft
zich, ondanks haar frequente computergebruik, bewust niet aangemeld als
voorhoedeschool.

“We hebben niet het gevoel dat we hier heel spectaculaire dingen met computers
doen, het is een aanvulling op het bestaande onderwijs en een verdieping van de
mogelijkheden, een verbreding. Dus wachten we rustig af. Bovendien denk ik dat
voorhoedescholen -dat is ook wel gebleken- toch tegen een aantal problemen
oplopen. Eigenlijk zeggen we ‘laat dat maar eventjes’. Als er dingen op poten
staan dan hopen we er verder mee te gaan, maar we gaan wel verder met ons
eigen beleid.”

De school streeft er wel naar om in de nabije toekomst (twee tot vier jaar) te kunnen
beschikken over cd-rom’s, Kennisnet (dat gebruikt kan worden voor het verzamelen en
verwerken van informatie) en e-mail voor alle leerkrachten en misschien ook leerlingen.

De belangrijkste doelstelling van het ICT-beleid op school C is het kinderen kennis
laten maken en leren omgaan met de computer. Verder vindt men het van belang dat
leerkrachten gestimuleerd worden om de computer te gaan gebruiken. Hiervoor heeft de
school een pc-priveproject. Dit project is tot nu toe zeker succesvol geweest; een aantal
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van de leerkrachten zou zonder dit project de computer niet gebruiken in hun onderwijs.
Het pc-privéproject heeft hen geholpen om deze barrière te overwinnen. Een dergelijk
project alleen is volgens de directeur echter niet voldoende, het is ook van groot belang
dat leerkrachten over computers in hun klaslokaal kunnen beschikken. Het lijkt erop dat
scholing van leerkrachten daarbij geen prioriteit heeft omdat dit aspect expliciet geen
beleidsdoel is. Ook op deze school wordt het gebrek aan financiën als het grootste
knelpunt ervaren in de realisering van de doelstellingen.

Het ICT-beleid van school D is gericht op vervanging van de huidige Dalton
leermaterialen (gericht op zelfwerkzaamheid) door ICT. Zo wil de school onder andere
het documentatiecentrum automatiseren en cd-roms, Internet en e-mail gaan gebruiken
voor onderwijsdoeleinden. De school heeft al verschillende maatregelen genomen of wil
deze nemen om het gebruik van de computer te stimuleren. De meeste leerkrachten op
de school beschikken thuis over een computer. Dit heeft geleid tot een grotere motivatie
om de computer ook in het onderwijs te gaan gebruiken. Om deze reden is de school
inmiddels aan het onderzoeken of het mogelijk is om deel te nemen aan een pc-
privéproject, zodat de leerkrachten thuis over een moderne multimediacomputer kunnen
beschikken. Ter stimulering van het computergebruik kunnen leerkrachten verder ook
scholing volgen, is er e-mail voor de uitwisseling van informatie tussen leerkrachten en
is het gebruik van de computer opgenomen in de ‘norm-jaartaak’ (de jaarlijkse
vastgestelde functie-omschrijving) van de leerkrachten. De huidige maatregelen zijn
zeer succesvol geweest. Voor de leerkrachten op school is het duidelijk dat ICT een
belangrijk onderdeel is van de onderwijsdoelstellingen van de school. Het gebruik van
de computer is goed op gang gekomen, al vindt het directielid dat het gebruik van de
computer alleen, nog geen ICT-gebruik is.

Het grootste knelpunt voor de realisering van de ICT-doelstellingen heeft ook op deze
school betrekking op de financiën. Een belangrijke voorwaarde om het beleid uit te
kunnen voeren is de totstandkoming van een netwerk op school. Wanneer het de school
niet lukt om een netwerk aan te leggen, dan zal er volgens het directielid van de ICT-
beleidsdoelstellingen weinig terechtkomen. Op onderwijskundig gebied verwacht hij
verder geen knelpunten.

Conclusie
Samengevat kunnen de belangrijkste resultaten van de interviews met de directieleden
over het ICT-beleid als volgt worden weergegeven:

Op drie van de vier bezochte scholen geven de directieleden aan dat het gebruik van
ICT voor onderwijsdoeleinden geen noodzakelijke voorwaarde is, maar hoogstens een
toegevoegde waarde heeft voor de uitvoering van het gewenste onderwijs op school.
Het gebruik van ICT is op de scholen dan ook voornamelijk gericht op aanvulling op of
vervanging van bestaande leermaterialen. Overigens blijkt uit de surveygegevens dat de
scholen met rijk-gedifferentieerd onderwijs beduidend meer belang hechten aan de
computer voor de realisatie van de onderwijsdoelen dan de scholen met klassikaal
onderwijs. Vooral op school D wordt belang gehecht aan ICT voor het tot stand komen
van het onderwijsbeleid.
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Tabel 3.13

Samenvattend overzicht: ICT-beleid

School A School B School C School D

Aanwezigheid ICT-beleidsplan – – – ±

Gepercipieerde bijdrage ICT aan
onderwijsdoelstellingen

± ± + ++

Realisatie ICT-beleidsdoelen – + – +

[– =aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, ± = aspect gematigd positief beoordeeld, of
meningen van respondenten lopen uiteen, + = aspect wordt positief beoordeeld, ++ aspect is
uitermate belangrijk]

De mate waarin ICT-beleidsdoelen zijn gerealiseerd doet vermoeden dat scholen met
een hoge intensiteit van computergebruik (B en D) verder zijn met enerzijds het
opstellen van een visie ten aanzien van computers en daaruit afgeleid een aantal
concrete doelstellingen en anderzijds het daadwerkelijk realiseren van die plannen. Het
lijkt erop dat ICT-beleid in de scholen begint met de aanwezigheid van computers in
elke groep, het gebruik van de computer voor zorgleerlingen en de scholing van een of
enkele leerkrachten tot ICT-specialist. Van deze aspecten geven namelijk alle vier de
scholen aan dat ze voor een deel of volledig gerealiseerd zijn. Mogelijk is het
ontwikkelen van een visie, het stimuleren van zelfstandig leren en het toekennen van
niet-lesgebonden uren voor ondersteuning een vervolgstap in het beleid.

Verder geven zowel school A, C en D aan dat hun beleid er op is gericht leerkrachten
enthousiast te maken voor ICT. Men gebruikt hiervoor verschillende instrumenten,
zoals scholing en pc-privéprojecten. Zowel school C als school D geven aan dat het
hebben van een computer thuis leerkrachten stimuleert om ICT in hun eigen onderwijs
te gebruiken. Afgaande op de antwoorden van het directielid zijn vooral de
verschillende maatregelen op school D succesvol geweest: niet alleen maakt elke
leerkracht gebruik van de computer, maar elke leerkracht is ook overtuigd van het nut
van de computer in het onderwijs.

3.9 Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren

Zowel in de survey als tijdens de schoolbezoeken is het verleden (waarom is men de
computer gaan gebruiken), het heden (welke veranderingen heeft ICT teweeggebracht),
als de toekomst (welke ICT-ontwikkelingen verwacht men en welke gevolgen zullen
deze hebben voor het onderwijs) aan de orde geweest. Verleden en heden komen in
deze paragraaf aan de orde, net als de percepties ten aanzien van de meest kritische
factoren in elke school die het ICT-gebruik bevorderen of belemmeren. De
toekomstverwachtingen komen in de laatste paragraaf (3.9) aan de orde.

Redenen voor computergebruik in het onderwijs
In de survey is gevraagd naar de redenen voor de inzet van computers in het onderwijs
op school. De antwoorden staan weergegeven in de volgende tabel. Ook worden de
landelijk percentages scholen weergegeven die de genoemde reden zeer belangrijk
vinden.
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Tabel 3.14
Belang redenen voor computergebruik op schoolniveau per caseschool en landelijk percentage

Redenen voor computergebruik voor onderwijsdoeleinden

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %
 zeer

belangrijk

Het leren op school aantrekkelijk maken voor leerlingen + + + + 55%

Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een informatie-
samenleving

+ ± + + 77%

De leerprestaties van leerlingen verbeteren ± + ± + 58%

Samenwerking tussen leerlingen stimuleren – – ± ± 20%

Het leerproces optimaliseren ± + + + 68%

Informatie van buiten de school toegankelijk maken voor leerlingen+ – ± + 44%

Ouders verwachten dat wij ICT gebruiken in ons onderwijs ± ± + ± 21%

[– = niet belangrijk, ± = een beetje belangrijk en + = zeer belangrijk]

De leerling zo goed mogelijk voorbereiden op een informatiesamenleving wordt op
landelijk niveau door de meeste scholen aangegeven als een belangrijke reden om ICT
in te zetten in het onderwijs. Alleen school B binnen de casestudies vindt deze reden
slechts een beetje belangrijk. Het aantrekkelijk maken van school voor leerlingen is
voor alle vier de basisscholen een zeer belangrijke reden om computers te gebruiken in
het onderwijs. Landelijk wordt ook door meer dan de helft van de scholen dit als een
belangrijke reden aangegeven. Drie van de bezochte scholen verwachten met ICT ook
het leerproces te optimaliseren, landelijk wordt dit door ongeveer 68 % van de scholen
aangegeven. De verwachtingen van ouders spelen binnen de casescholen, net als op
landelijk niveau, een beperkte rol, alleen voor school C is deze reden zeer belangrijk.
Op de twee scholen met uniform-klassikaal onderwijs (A en B) is het stimuleren van de
samenwerking tussen leerlingen een onbelangrijke reden, op de overige twee scholen is
deze reden een beetje belangrijk. Ook landelijk wordt deze reden als het minst
belangrijk ervaren.

De schoolbezoeken geven meer gedetailleerde informatie over de redenen om
computers te gebruiken in het onderwijs. De belangrijkste reden is volgens het
directielid van school A dat de computer een goed hulpmiddel is voor differentiëren en
remediëren. Als tweede reden noemt hij het aantrekkelijk maken van het leren op school
voor leerlingen. Hij beschrijft de huidige houding van de leerkrachten tegenover het
gebruik van de computer voor onderwijsdoeleinden overigens als ‘afwachtend’. Deze
omschrijving wordt bevestigd door de AC’er. Voor de leerkracht van groep 7 betekent
de computer een verrijking van het onderwijsaanbod en een simpele manier om
leerlingen zelfstandig te laten werken. Dit zijn voor hem de voornaamste redenen voor
het gebruik van de computer in zijn onderwijs.

School B is met homecomputers begonnen met name door het enthousiasme van de
leerkracht/AC’er. Toen de school haar eerste computers kreeg, werd al snel duidelijk dat



Het basisonderwijs/66

leerlingen zeer gemotiveerd waren om er mee te werken. Daarnaast is ook het profileren
van de school ten opzichte van andere scholen een belangrijke reden geweest om de
computer meer in te zetten in het onderwijs. Toen het aantal computers op de school
toenam en men deze structureel in konden zetten, bleek dat de computer ook zeer
geschikt was voor het differentiëren. De middelen die de school met klassikaal
onderwijs had voor ‘zwakkere’ leerlingen waren beperkt, de computer heeft hierin
uitkomst geboden. Naast differentiatie wordt de computer ook ingezet om leerlingen om
te leren gaan met de computer. Er worden weliswaar geen lessen informatica gegeven,
maar door de computer in het onderwijs te gebruiken leren leerlingen ook met de
computer om te gaan.

Volgens de directeur van school C heeft de maatschappij, waaronder ook de leerlingen
zelf, een belangrijk rol gespeeld bij de start van het gebruik van de computer. Toen de
computer haar intrede deed in het onderwijs, was de school bezig met een nieuwe opzet
van het onderwijs. Dit onderwijs, onder andere gekenmerkt door het gebruik van
weektaken, kon eenvoudiger en systematischer worden vormgegeven door het gebruik
van de computer door de leerkrachten. Overigens had volgens de directeur deze
onderwijsvernieuwing ook doorgevoerd kunnen worden zonder de computer. Hij vindt
dat aan de rol van de computer niet een te groot belang aan moet worden gehecht:

“Ze [ de overheid] hebben er veel opgezet om die computer ingevoerd te krijgen in
de school. Maar ze hebben er ook zoveel bombarie van gemaakt. Het blijft een
hulpmiddel, de computer is geen doel op zichzelf.”

Ook de leerkrachten op zijn school hebben gemengde gevoelens over het gebruik van de
computer voor onderwijsdoeleinden; aan de ene kant is men ‘argwanend’ omdat men
bang is dat het meer tijd zal kosten, of omdat men bang is voor de computer zelf. Aan
de andere kant is men ook wel ‘ontvankelijk’, mits de computer goed werkt en een
tijdsbesparing kan opleveren.

Ook de leerkracht/AC’er van deze school beschouwt de computer als een hulpmiddel in
het onderwijs. Bovendien biedt de computer voor leerkrachten de mogelijkheid om op
een eenvoudige manier de weektaken te maken. Verder vindt hij dat de computer
leerlingen motiveert:

“Je kan op een leuke manier met kinderen stof die heel vervelend is, zoals tafels,
doornemen. Vooral kinderen die daar al ontzettend lang tegenaan opgebokst heb-
ben, al jaren bezig zijn, maar die tafels er niet inkrijgen, dan ga je er een spelletje
van maken. Dat is denk ik het leukste.”

De directeur van school D vertelt dat de school met computers in het onderwijs is
begonnen om het leren voor leerlingen aantrekkelijker te maken. Doordat computers in
de loop van de jaren sneller werden en meer mogelijkheden kregen, zijn deze steeds
meer ingezet voor het oefenen, herhalen en verdiepen van leerstof. Nu vindt men
computers belangrijk omdat zij leerlingen in aanraking kunnen brengen met informatie
van buitenaf. Daarom wil de school ook graag Internet in het onderwijs gaan gebruiken.

Volgens de directeur staan de leerkrachten van zijn school ‘kritisch enthousiast’
tegenover de computer. De leerkrachten zijn kritisch ten aanzien van de meerwaarde
van de computer en hoe je deze in zou moeten zetten in het onderwijs. Men is
enthousiast als de computer in de klas gebruikt wordt. De AC’er omschrijft de huidige
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houding van de leerkrachten ten opzichte van ICT in het onderwijs als ‘positief
belangstellend’. De leerkracht van groep 7 is inderdaad kritisch ten opzichte van de
meerwaarde van de computer:

“Ik zie het eigenlijk niet als een les ‘met of zonder’ (ICT). Het is eigenlijk buiten
die les om , ik gebruik het niet vaak in een les. (..). En gebruik ik ze eens een keer
dan moet ik een duidelijke uitleg geven, en moet ik ze duidelijk aanwijzen wat ze
moeten doen. Het is wel een aanvullende rol”

Over het effect van de computer op de motivatie van leerlingen en de leerprestaties
twijfelt hij; voor sommige leerlingen is het effect positief, voor andere leerlingen niet.
Zijn motto is daarom ‘baat het niet, het schaadt ook niet’. Wel worden leerlingen op
deze manier beter voorbereid op de toekomst.

Effecten van computergebruik
In de survey is aan de leerkrachten een aantal vragen gesteld over de effecten van het
ICT-gebruik in het onderwijs. Ten eerste konden de leerkrachten aangeven op welke
gebieden zij veranderingen hebben waargenomen als gevolg van het gebruik van
computers. De antwoorden van de leerkrachten van de casestudies alsmede het landelijk
percentage ‘(sterk) toegenomen’ staan weergegeven in tabel 3.15. Voor de weergave
van de landelijk percentages zijn de categorieën ‘toegenomen’ en ‘sterk toegenomen’
bij elkaar opgeteld.

Landelijk gezien lijken de leerkrachten uit groep 7 het meest positief over het effect van
ICT op de motivatie van leerlingen, de mogelijkheden tot het efficiënt trainen van
leerstof, de hulp aan zorgleerlingen en het zelfstandig leren van leerlingen. Ditzelfde
beeld blijkt uit de gegevens van de vier geobserveerde leerkrachten, die over het geheel
genomen positief zijn over de effecten van de computer in hun onderwijs. De
leerkrachten die de computer dagelijks in hun onderwijs gebruiken (B en D) zijn niet
positiever over de gevolgen hiervan dan de leerkrachten die de computer minder
frequent voor onderwijsdoeleinden gebruiken. De computer heeft volgens de vier
leerkrachten geen negatieve gevolgen voor de communicatie tussen leerlingen en met de
leerkracht. De leerkracht van school C meent dat de samenwerking tussen de leerlingen
door de inzet van de computer zelfs is toegenomen.

Aan de leerkrachten is in de survey ook een aantal stellingen voorgelegd over het
gebruik en invloed van computers in het onderwijs. Per stelling kon men aangeven in
hoeverre men het met de uitspraak eens was. Per caseschool is nagegaan welke
stellingen de leerkracht onderschrijven.
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Tabel 3.15

Door de leerkracht aangegeven veranderingen als gevolg van computergebruik per caseschool
en landelijk percentage

Gebieden

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Landelijk %
 (sterk)

toegenom
en

Leerproces

Individuele benadering van leerlingen + + + ± 36%

Hulp aan zorgleerlingen/remedial teaching ++ + + + 63%

Signaleren van problemen bij bepaalde leerlingen ± ± ± + 23%

Efficiënt trainen van bepaalde leerstofonderdelen ++ ++ + + 78%

Motivatie leerlingen ++ + + + 83%

Zelfstandig leren van leerlingen + + + ± 62%

Communicatie

Het contact tussen u en de leerlingen ± ± ± ± 6%

Samenwerking tussen leerlingen ± ± + ± 28%

Communicatie van leerlingen met leerlingen buiten de
school ± ± ± ± 5%

Resultaten

Leerresultaten van leerlingen + + + ± 45%

Inzicht in leerstofonderdelen die een leerling nog niet
beheerst ± ± ± + 42%

Directe controle en correctie bij leeractiviteiten van
leerlingen (feedback) + + + + 54%

Kwaliteit van het overzicht van leerlinggegevens en –
resultaten ± ± ± + 44%

[– – = sterk afgenomen, – = afgenomen, ± = geen verandering, + = toegenomen en ++ = sterk
toegenomen]

De leerkracht van school A heeft een positieve houding ten aanzien van het gebruik en
de invloed van computers in het onderwijs. Alleen met de stelling ‘alle leraren bij ons
op school zien de computer als een normaal hulpmiddel voor het onderwijs’ is hij het
niet eens. Hij vindt vooral positief dat door het gebruik van de computer leerlingen
zelfstandiger kunnen zijn. Computers passen volgens hem goed in andere
ontwikkelingen binnen het onderwijs zoals het streven naar adaptief onderwijs en
‘onderwijs op maat’. Hij heeft dan ook geen negatieve gevolgen ervaren door het
gebruik van de computer in de les.
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Op de vraag wat voor hem het verschil is tussen een les met en een les zonder ICT
antwoord hij:

“Dat maakt voor mij geen verschil, ik gebruik het naast de gewone lessen. Er zijn
momenten dat de kinderen niet op de computer mogen werken, als het niet in de
les past, als ik klassikaal les heb, waar ik vind dat iedereen bij is, of als er een
muziekles is of zo, dan zitten er geen kinderen die op de computer werken. Maar
verder voor mijn lessen heeft het geen invloed.”

Voor de leerkracht zelf betekent het gebruik van de computer niet meer dan dat hij ‘een
schuin oog die kant op moet houden’. De leerinhouden veranderen niet. Uit zijn
antwoorden wordt nogmaals duidelijk dat hij weliswaar positief tegenover de effecten
van de computer staat, maar dat deze (nog) geen geïntegreerd onderdeel vormt van zijn
onderwijs.

Volgens de adjunct-directeur heeft het gebruik van de computer er toe geleid dat
leerlingen met een voorsprong of achterstand beter op maat bediend kunnen worden.
Met name programmatuur waarmee bijgehouden kan worden wat een leerling presteert
en waarin vervolgens rekening wordt gehouden met het niveau van de leerling vindt het
directielid erg belangrijk.

De leerkracht/AC’er van school B wordt gekenmerkt door een (zeer) positieve houding
ten opzichte van het gebruik van de computer. De computer speelt een belangrijke rol in
het kunnen toepassen van differentiatie in het (klassikale) onderwijs van de school; de
computer bevordert het zelfstandig leren van leerlingen en door de computer in het
onderwijs te gebruiken worden leerlingen goed voorbereid op de informatiemaat-
schappij. Hij vindt niet dat het gebruik van de computer ten koste gaat van de sociale
contacten tussen kinderen; het samenwerken tussen kinderen wordt juist bevorderd
omdat ze elkaar kunnen helpen.

Gevraagd naar het verschil tussen een les met en een les zonder ICT zegt hij:
“De mogelijkheid tot differentiëren is het verschil. Wat ik heel belangrijk vindt, je
hebt een andere werkvorm die voor kinderen heel motiverend is. Je kan daardoor
je les aantrekkelijker maken. Ook kinderen gerichter laten werken,
geconcentreerder ook, in korte tijd laten oefenen. En daarmee doorbreek je het
algemene gebeuren van de hele groep toespreken.”

Hij vertelt dat hij voor het oefenen van woorden de computer eerst heeft gebruikt als
een extra oefenmiddel (hij noemt dit het ‘stapelen’ van oefenmethodes), maar dat hij dit
jaar de computer gebruikt ter vervanging van een oefenonderdeel van de taalles.

De leerkracht/AC’er van school C onderschrijft eveneens de meeste stellingen over de
invloed van het computergebruik op het onderwijs. Alleen met de stelling ‘door het
gebruik van de computer organiseer ik mijn lessen op een andere manier’ is hij het niet
eens. Zijn rol als leerkracht verandert niet echt door de computer:

“Nee, niet echt anders. Ik heb wel iets meer de handen vrij gekregen, dat ik
bepaalde dingen kan oefenen als ik dat wil. Bijvoorbeeld spellingsvakken voor
kinderen, nou hoef ik er niet iedere keer bij te gaan zitten.”

Hij vindt dat hij nu nog over te weinig programmatuur beschikt (alleen voor de
zaakvakken) om echt de effecten van het gebruik de computer aan te geven. De
leerinhouden van de vakken zijn nog niet veranderd, maar door de komst van Internet
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zullen deze wel gaan veranderen is de verwachting. Ook verwacht dat hij dat de
computer zeer belangrijk zal worden voor leerlingen die zeer goed kunnen leren of juist
minder goed kunnen leren. De directeur van de school noemt verder als voordeel van de
computer dat het een handig hulpmiddel voor het maken van de weektaken door
leerkrachten. Voor de leerlingen kan hij geen effecten noemen.

Evenals zijn collega’s onderschrijft de leerkracht van school D de meeste stellingen
over de invloed van de computer. Hij noemt echter ook een negatief aspect:

“Nou, kinderen die heel vaak de computer zouden gebruiken -op school doen ze
dat niet maar thuis- dan zou je op sociale aspecten problemen krijgen. Als ze
teveel achter een computer zitten en te weinig met kinderen omgaan, dat zou een
probleem kunnen zijn.”

Op school zitten de kinderen dan ook hooguit drie keer per dag achter de computer.

Hij vindt niet dat het gebruik van de computer invloed heeft op de voorbereiding,
uitvoering en leerdoelen van zijn onderwijs. Hij ziet het gebruik van de computer als
iets naast het reguliere onderwijs:

“Ik zie het eigenlijk niet als een les ‘met’ of ‘zonder’. Het is eigenlijk buiten die
les om (…) het is wel een aanvullende rol.”

Positieve effecten van het computergebruik die het directielid noemt zijn:
� elke leerkracht is het belang van de computer in het onderwijs gaan inzien;
� met behulp van multimedia kun je over veel informatie beschikken, dat ten goede

komt aan het onderwijs;
� voor de directie is het eenvoudiger geworden om via e-mail gegevens uit te wisselen

met andere scholen en (onderwijs)instellingen.
Hij vindt het negatief dat er voor het in stand houden van het onderwijs met computers
behoorlijke investeringen nodig zijn. Het telkens terugkomende onderhoud van
apparatuur en programmatuur moet worden uitgevoerd door de AC’er:

“maar een AC’er is een leerkracht met een taak. En die taak kan soms niet of
nauwelijks beloond worden vanuit de formatie (…) maar het moet een functie
worden. Wil je computeronderwijs, zoals het ministerie het pretendeert, dan moet
die de AC’er een functie geven, en dan moet die niet uit de onderwijsformatie
komen.”

Kritische factoren
In de loop van dit hoofdstuk zijn er een aantal factoren aan de orde geweest waarvan
verondersteld werd dat zij invloed hebben op de intensiteit van computergebruik en op
de wijze waarop de computer in het onderwijs wordt ingezet. Zo is gekeken naar het
onderwijsconcept van de school en de organisatie en inrichting van het onderwijs van de
leerkracht in groep 7, het oordeel over de beschikbare ICT-voorzieningen, kennis en
vaardigheden, ondersteuning, ICT-beleid en tenslotte in deze paragraaf percepties ten
aanzien van ICT.

Tijdens elk van de schoolbezoeken is ook aan de verschillende gesprekspartners
voorgelegd wat volgens hen de ‘kritische factoren’ zijn die de intensiteit van het ICT-
gebruik op school of in groep 7 bepalen.
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De leerkracht van school A vindt dat de mate waarin hij de computer toepast in zijn
lessen voornamelijk bepaald wordt door zijn eigen kennis en vaardigheden van
computers. Andere redenen zoals werkdruk of ‘druk’ van de directie spelen geen rol.
Ook de AC’er van deze school is van mening dat de ‘afwachtende houding’ van zijn
collega-leerkrachten het gevolg is van gebrek aan kennis en vaardigheden met
betrekking tot ICT. Hij benadrukt nogmaals dat leerkrachten met een computer thuis
niet alleen meer kennis van ICT krijgen, maar ook meer geïnteresseerd en enthousiaster
worden over de inzet van de computer in het onderwijs. De adjunct-directeur is
eveneens de mening toegedaan dat de omvang van computergebruik op zijn school in
belangrijke mate bepaald wordt door de aanwezige kennis en vaardigheden. Daarnaast
spelen volgens hem ook vooroordelen een belangrijke rol; leerkrachten verwachten dat
het werken met de computer heel ingewikkeld is en bovendien veel tijd kost. Daarom
zijn de computers op school zo geïnstalleerd dat de leerkracht eigenlijk alleen maar de
knop hoeft aan te zetten om met de programma’s te kunnen werken. Net als de AC’er
heeft hij de ervaring dat leerkrachten die thuis over een pc kunnen beschikken,
enthousiaster worden om de computer in het onderwijs te gebruiken.

Ook voor de leerkracht/AC’er van school B speelt de eigen kennis en vaardigheden
over ICT een belangrijke rol in de mate waarin hij de computer in zijn onderwijs inzet.
Daarnaast is ook het hebben van interesse, de stimulans van de directie en zijn de
aanwezige ICT-voorzieningen belangrijk:

“Interesse die ik gewoon van mezelf heb, de mogelijkheden die me hier op school
geboden worden door de directie, die mij de ruimte geven en niet zeggen van ‘nou
dat tijdschrift komt niet de school in, want dat kost zoveel geld’. Ik heb bepaalde
mogelijkheden, faciliteiten gekregen, dat waardeer ik heel erg. En ik denk dat dat
mij de mogelijkheden gegeven heeft om de zaak uit te bouwen en collega’s daarin
te stimuleren. En natuurlijk ook de apparatuur die binnen staat, die moeten mij
ook faciliteren om dingen te doen.”

Wel geeft hij aan dat er onvoldoende tijd is voor het voorbereiden van lessen waarin de
computer wordt gebruikt.

ICT-kennis en de beschikbaarheid van ICT-voorzieningen is ook voor de
leerkracht/AC’er van school C belangrijk voor de mate waarin hij de computer toepast
in zijn onderwijs. Zijn directeur is het geheel met hem eens. Daarom staat nu in elk
lokaal een computer. De reden waarom sommige leerkrachten de computer nog niet of
nauwelijks gebruiken kan verklaard worden door het feit dat zij nog te weinig afweten
van de programmatuur en ook angst hebben voor de computer.

Voor de leerkracht van school D zijn vooral ICT-ondersteuning en de voorzieningen
belangrijke factoren in de mate waarin hij de computer inzet. Kennis en vaardigheden
zijn enigszins belangrijk; hij geeft wel aan dat hij door het volgen van een cursus meer
geïnteresseerd is geraakt in computers. De directie (inclusief de AC’er) heeft een
beperkte invloed gehad, men is niet ‘sturend’ eerder ‘adviserend’ en ‘motiverend’.

De over het algemeen positieve houding van leerkrachten ten opzichte van de computer
zou volgens de AC’er van deze school verklaard kunnen worden uit de snelle
ondersteuning waarover de leerkrachten kunnen beschikken en ook door de opgedane
ervaringen met het gebruik van de computer in het onderwijs. Volgens de directeur van



Het basisonderwijs/72

de school heeft vooral scholing een belangrijke rol gespeeld in de mate waarin de
leerkrachten de computer voor onderwijsdoeleinden inzetten.

“Ik denk dat het heel lang gemankeerd heeft aan een goede basiscursus voor alle
leerkrachten. Het enthousiasme kwam vooral voort vanuit een aantal mensen. En
dan met name de AC’er die zelf heel enthousiast is. En dan gaan in een stuk
enthousiasme een paar leerkrachten mee en kopen ze zelf een computer thuis of
uit een pc-privéproject. En dan zie je dat het groeit. Ik denk dat we nu blij moeten
zijn dat er nu vanuit het openbaar onderwijs in ieder geval een cursus is, dat de
mensen inzien dat het nuttig is en daar heeft het lang aan gemankeerd. (…) Als ik
zie hoeveel computers er in dozen bleven staan bij collega’s dan dat ik: oh wat
zonde. Die werden niet uitgepakt (…), doordat de kennis ontbrak en ook de inzicht
in de noodzaak; je kunt toch net zo goed een puzzel gebruiken, waarom moet dat
nou op het scherm?”

Conclusie
In deze paragraaf zijn de percepties over de invloed en effecten van ICT-gebruik aan de
orde geweest en hebben leerkrachten, AC’ers en directies aangeven wat volgens hen de
kritische factoren zijn die bepalen in hoeverre er op school of in groep 7 met de
computer wordt gewerkt. In de volgende tabel is een samenvatting van de bevindingen
opgenomen.

De casescholen zijn de computer voornamelijk gaan gebruiken om het leren voor de
leerlingen aantrekkelijker te maken en om een hulpmiddel in handen te hebben om
bijvoorbeeld meer te kunnen differentiëren.

De intensiteit van het computergebruik lijkt op basis van de casestudies niet samen te
hangen met de effecten van dit gebruik voor het onderwijs van de leerkracht. Zowel de
leerkracht van school A en school C (beide laag computergebruik) als de leerkracht van
school D (hoog computergebruik) geven aan dat zij de computer naast hun reguliere
onderwijs gebruiken. De drie leerkrachten merken dan ook op dat zij nauwelijks
verschillen ervaren tussen een les met en een les zonder ICT. Alleen de
leerkracht/AC’er van school B vindt dat de werkvormen die tijdens de les gebruikt
worden door de computer veranderen; leerlingen kunnen in een kortere tijd en beter
geconcentreerd (omdat het leren aantrekkelijker is) de leerstof oefenen. Bovendien
wordt hiermee het klassikale onderwijs onderbroken. De leerkracht gebruikt de
computer niet alleen zoals zijn collega’s als aanvulling op de bestaande leermaterialen,
maar ook ter vervanging van deze materialen. Van mogelijke invloed op deze bevinding
is het feit dat de ‘maat’ voor intensiteit van computergebruik (zoals die besproken is in
hoofdstuk 2) op schoolniveau is opgesteld. Kijken we naar de houding van de directeur
en AC’er ten opzichte van ICT op school D dan is die uitermate positief te noemen. Het
lijkt erop dat zij de sturende kracht zijn achter deze vernieuwing. De leerkracht van
groep 7 gaat daarom tot op zekere hoogte mee met de activiteiten, maar is persoonlijk
minder enthousiast over ICT.

Binnen alle vier de bezochte scholen is men het er over eens dat de voorzieningen en de
kennis en vaardigheden cruciale factoren zijn om ICT tot een succes te maken. De
leerkrachten kunnen bijvoorbeeld kennis en vaardigheden opdoen door scholing
(belangrijke factor genoemd bij school D) of door de mogelijkheid te hebben thuis met
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een computer te kunnen werken (school B). Door kennis en vaardigheden op te doen
kunnen vooroordelen en angst ten opzichte van computers overwonnen worden.

Tabel 3.16

Samenvattend overzicht: percepties over ICT-gebruik en kritische factoren

School A School B School C School D

Redenen voor
computergebruik

� hulpmiddel

� verrijking ow.
aanbod

� zelfst. werken

� motivatie

� profileren

� differentiëren

� maatschappij

� hulpmiddel

� motivatie

� aantrekkelijk

� info van buiten-
af

� voorbereiding
toekomst

Houding leerkracht
t.a.v.
computergebruik + + + ±

Perceptie directie
t.a.v. effect ICT-
gebruik + o ± +

Verschil les
met/zonder ICT – + – –

Kritische factoren � kennis en
vaardigh.

� vooroordelen
(tijd)

� kennis en
vaardigh.

� stimulans
directie

� voorzieningen

� voorzieningen

� kennis en
vaardigh.
(angst)

� voorzieningen

� ondersteuning
(AC / directie)

� kennis en
vaardigh.
(scholing)

[– =aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, + = aspect wordt positief beoordeeld, ± =
aspect gematigd positief beoordeeld, of meningen van respondenten lopen uiteen, o = geen
uitspraak over gedaan]

Tenslotte wordt ondersteuning als een belangrijke factor beschouwd. De stimulerende
en motiverende rol van de directie en de AC’er wordt genoemd (school B en D) Het is
daarbij opmerkelijk dat in school D, waar het erop lijkt dat directie en AC’er positiever
staan tegenover ICT dan de leerkracht van groep 7, deze laatste aangeeft dat de directie
en de AC’er adviserend en stimulerend optreden, niet sturend.

3.10 Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs

In de survey is de toekomstige inrichting van het onderwijs aan de orde gekomen. Aan
de leerkrachten is gevraagd aan de hand van stellingen aan te geven hoe hun onderwijs
georganiseerd is (dit aspect is besproken in paragraaf 3.3). Tevens heeft men
aangegeven of het betreffende kenmerk in de toekomst (on)belangrijk zal worden of
(on)belangrijk zal blijven. Daarnaast zijn tijdens de schoolbezoeken de toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs besproken. Onder andere kon
men aangeven welk advies zij de nieuwe minister van onderwijs zouden willen geven
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ten aanzien van ICT in het onderwijs (de schoolbezoeken vonden plaats tijdens en vlak
na de Tweede-Kamerverkiezingen in mei 1998).

In onderstaande tabel staat achter elke uitspraak weergegeven hoe belangrijk dit aspect
in de toekomst zal zijn. Tevens is aangegeven of het betreffende aspect ten opzichte van
de huidige organisatie naar verwachting belangrijker of onbelangrijker zal worden.

Tabel 3.17

Het belang van organisatiekenmerken voor het onderwijs in de toekomst, per caseschool

In mijn onderwijs…

S
chool A

S
chool B

S
chool C

S
chool D

Kenmerken van rijk-gedifferentieerd

Doen de leerlingen veel aan zelfcontrole ± +Ç +Ç +

Hebben de leerlingen tijdens de les de gelegenheid om in eigen
tempo te leren en/of te werken

+ +Ç + +

Zijn leermaterialen functioneel opgesteld in zogenoemde hoeken± – ± ±

Kunnen de leerlingen naast het klaslokaal ook gebruik maken van
andere leer- en werkruimtes in de school

±Ç ±Ç ± +

Zijn er genoeg ruimtes waar leerlingen in groepjes samen kunnen
werken

±Ç ± ± +Ç

Zijn computers zodanig geïnstalleerd dat leerlingen er zelfstandig
mee kunnen werken

+ + +Ç +

Voeren de leerlingen opdrachten uit die nauw aansluiten bij hun
belevingswereld

± ± +Ç +Ç

Kiezen de leerlingen zelf het moment van toetsing – ±Ç ±Ç –

Voeren de leerlingen zelfstandig of in groepjes opdrachten uit + +Ç +Ç +

Krijgen zorgleerlingen aparte instructie + +Ç + ±

Kenmerken van uniform-klassikaal

Zijn alle leerlingen op hetzelfde moment met dezelfde stof bezig+ –È ± –

Ontvangen leerlingen klassikale instructie + –È ±È ±

Worden leerlingen klassikaal getoetst + ±È ± ±È

Zitten de leerlingen meestal in vaste opstellingen (rijen, hoefijzer,
groepen)

+ ±È ±È –

Moeten de leerlingen vragen om gebruik te mogen maken van
leermaterialen waaronder de computer

± ±È – ±

Beginnen de leerlingen op hetzelfde moment aan een nieuw
leerstofonderdeel

+ –È ±È ±È

Ben ik als leerkracht de belangrijkste bron van informatie voor de
kennisverwerving

+ –È ± +

[– = helemaal niet , ± = in enige mate, + = in sterke mate, Ç = wordt in de toekomst belangrijker,
È= wordt in de toekomst onbelangrijker]
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Uit de tabel blijkt dat de leerkracht van school A weinig veranderingen verwacht in de
organisatie van zijn onderwijs. Hij geeft ook aan dat er door het gebruik van ICT weinig
zal veranderen. Alleen op de lange termijn (‘een tien jarenplan’) denkt hij Internet te
zullen gebruiken voor met name het vakgebied wereldoriëntatie. Naast de huidige
bibliotheek kunnen leerlingen dan ook informatie op zoeken op Internet.

“We hebben een Internetaansluiting op de computer bij de directie, maar voordat
kinderen daar reëel gebruik van kunnen maken, dat duurt nog lang. Ik denk wel
dat ze de mogelijkheid zullen krijgen om daar mee te snuffelen, te proberen. Die
mogelijkheid zullen we de komende jaren echt wel krijgen, maar niet om daar
structureel gebruik van te maken. Ik denk dat dat nog wel even duurt. Ik weet niet
of het ooit zover komt in de tijd dat ik nog lesgeef.”

De AC’er verwacht in de toekomst wel wat van Kennisnet, van het opzoeken van
informatie via Internet/WWW en van het gebruik van multimedia in het onderwijs.
Voor het onderwijs denk hij dat Kennisnet en Internet voor de leerlingen de
mogelijkheid zal bieden om interactief ‘de wereld in te stappen’. Hij staat echter (net als
de leerkracht van groep 7) sceptisch tegenover deze ontwikkelingen. Op de vraag over
hoeveel jaar hij verwacht dat leerlingen bijvoorbeeld ook echt gebruik kunnen maken
van deze nieuwe communicatiemiddelen heeft hij geen kant en klaar antwoord:

“Ik zou er niet van schrikken als er over vijf jaar nog niets is gerealiseerd”.

Het directielid van deze school weet eigenlijk geen concrete ICT-ontwikkelingen te
noemen die in de toekomst belangrijk zullen worden. Hij hoopt vooral dat de school
voor de komende jaren een budget krijgt om nieuwe hard- en software aan te schaffen.
Voor deze aanschaf rekent hij twee jaar. Hiermee denkt hij dat de school beter in staat
zal zijn om adaptief onderwijs te bieden.

“Dat je meer onderwijs op maat kunt geven, nog beter adaptief onderwijs. Zonder
toe te willen naar individueel onderwijs, want dat is slecht, vinden wij slecht. Om
het heel globaal te zeggen: komt de leerling ‘s maandags morgens binnen, gaat
achter de computer en weet wat die tot vrijdagmiddag moet doen. Op maat,
helemaal op maat, aangepast aan die leerling. Je drukt op een knopje, je krijgt
een print van zijn prestaties van de hele week. Nee, dat willen wij dus niet.”

Om ICT een rol te laten spelen in het streven naar adaptief onderwijs, is het kunnen
beschikken over een systeembeheerder die er veel van afweet een noodzakelijke
voorwaarde. Hij pleit dan ook voor het aanstellen van een gezamenlijke
systeembeheerder die de basisscholen behorend bij dezelfde zuil in de regio moet gaan
ondersteunen. Het creëren van een dergelijke functie is echter volgens hem in het
onderwijs zeer lastig. Wanneer er voor een dergelijke functie iemand wordt
aangenomen, komt deze onder aan de afvloeiinglijst te staan. Dit betekent dat bij
tegenvallende leerlingaantallen de systeembeheerder ook weer als eerste ontslagen zal
worden. Voordat een dergelijke systeembeheerder aangenomen kan worden zal er zeker
vijf jaar overeen gaan.

Uit tabel 3.17 blijkt dat de leerkracht/AC’er van school B wel een aantal veranderingen
in de organisatie van zijn onderwijs verwacht. Daarbij denkt hij dat een aantal
kenmerken van het rijk- gedifferentieerde onderwijsconcept belangrijker zullen worden,
terwijl de kenmerken van uniform-klassikaal onderwijs minder belangrijk worden.
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De AC’er verwacht voor de toekomst van het onderwijs op zijn school dat een viertal
aspecten belangrijk zal worden, te weten (a) Kennisnet, (b) het elektronisch aanbieden
van leerstof, (c ) het gebruik van multimedia en (d) het invoeren van een
geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Het belang van Kennisnet ligt in het feit dat
leerlingen leren omgaan met informatie:

“Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen leren om zelfstandig informatie te
verwerken: wat wil ik weten, wat heb ik nodig, hoe kom ik aan die informatie? En
ik zie in mijn eigen omgeving, aan mijn eigen kinderen, hoe belangrijk het is als je
heel snel goede informatie hebt, hoeveel voorsprong je daarmee hebt op anderen.
(…) Dus op dat terrein, het trainen in informatieverwerking, zie ik een voordeel.”

Daarnaast verwacht hij dat differentiatie in het onderwijs steeds belangrijker zal
worden. Elke leerling zou een eigen leertraject moeten kunnen volgen. Hiervoor zou er
gebruik moeten worden gemaakt van programmatuur dat nauwkeurig de leerling kan
volgen en kan aangeven welke stappen overgeslagen kunnen worden. Hij verwacht dat
dergelijke veranderingen moeten kunnen plaatsvinden binnen vier jaar, mits het
Ministerie OC&W haar financiële ondersteuningsbeleid ten aanzien van ICT voortzet.

Ook de leerkracht/AC’er van school C verwacht voor sommige aspecten van zijn
onderwijs dat deze in de toekomst minder of juist meer belangrijker worden (tabel
3.17). Zo geeft hij onder meer aan dat de zelfcontrole van leerlingen zal toenemen,
leerlingen vaker opdrachten uitvoeren die aansluiten bij hun belevingswereld, terwijl
klassikale instructie minder belangrijk wordt (maar niet zal verdwijnen).
ICT kan een rol spelen bij deze veranderingen:

“Wij hoeven ons onderwijssysteem verder niet om te zetten, dat scheelt al veel.
(…) Je zet de computer op de weekkaart en de kinderen gaan ermee bezig. (…) En
je ziet dat kinderen die eerst met bepaalde dingen moeite hadden het nu oppakken.
Dat was heel duidelijk hoor. Daardoor merk ik en mijn collega’s het effect van
computers. O ja, dat is toch wel erg belangrijk, dat ding.”

Toch beschouwt hij de computer als een van de vele nieuwe ontwikkelingen binnen het
onderwijs. De computer is een heel erg leuk hulpmiddel, maar ook niet meer dan een
hulpmiddel.

Voor de toekomst verwacht hij veel van Internet en het hebben van een netwerk op
school. Door het gebruik van een netwerk en Internet hoeft de leerkracht minder
informatie over te dragen en te sturen; leerlingen kunnen deze informatie zelf vinden,
waardoor zij ook zelfstandiger worden. Daarnaast verwacht hij veel van het elektronisch
aanbieden van leerstof, e-mail gebruik door leerlingen en het gebruik van multimedia
programmatuur voor het onderwijs. Er zal echter nog wel een aantal jaren overeen gaan
voordat de school over dergelijke voorzieningen kan beschikken

De directeur van deze school verwacht dat in de toekomst scholen meer bekwaam
zullen worden in het gebruik van de computer. Zelf denkt hij dat de school volgend jaar
over meer computers zal beschikken. Er zijn echter meer financiële middelen nodig om
meer mensen te faciliteren, meer cursussen te kunnen geven en om meer tijd te hebben
voor implementatie van de computer op school. Daarnaast zou er ook voor het
leerlingvolgsysteem meer geld en ondersteuning moeten zijn. Een leerlingvolgsysteem
maakt administratieve taken gemakkelijker en is tijdsbesparend.
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Volgens de leerkracht van school D zijn er twee aspecten die belangrijker zullen
worden in zijn onderwijs in de toekomst, te weten (a) leerlingen voeren opdrachten uit
die nauw aansluiten bij hun belevingswereld en (b) er zijn genoeg ruimtes waar
leerlingen in groepjes samenwerken. Minder belangrijk wordt klassikale toetsing en ‘de
leerlingen beginnen op hetzelfde moment aan een nieuw leerstofonderdeel’. In de nabije
toekomst zal met name de cd-rom een belangrijke rol gaan spelen in de
lesvoorbereiding van de leerkracht; het wordt hierdoor simpeler en minder tijdsintensief
om lesmateriaal te zoeken.

De AC’er verwacht van een aantal ICT-trends dat ze deze belangrijk zullen zijn voor de
toekomstige inrichting van het onderwijs, te weten (a) Kennisnet, (b) het opzoeken van
informatie via Internet/WWW, (c ) het elektronisch aanbieden van leerstof, (d) e-mail
gebruik door leerlingen, (e) het gebruik van multimedia voor onderwijsdoeleinden en (f)
de invoering van een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Vooral door Internet zullen
leerlingen leren om heel snel informatie op te zoeken. Om dit bereiken is het vooral
belangrijk dat de leerkrachten geschoold worden in het gebruik hiervan in het
onderwijs. Hij verwacht dat de genoemde vernieuwingen over een jaar of nog iets
langer gerealiseerd kunnen worden.

Voor de directeur is de meest belangrijke ICT-trend voor zijn school een netwerk.
Daarnaast vindt hij net als de AC’er dat Internetgebruik door leerlingen belangrijk zal
worden, alsmede communicatie met leerlingen van andere scholen. Op een aantal
Daltonscholen kunnen kinderen al communiceren met kinderen in het buitenland, en dat
zou hij ook voor zijn eigen school willen. Voor de realisering van deze vernieuwingen
zou de school naast een netwerk ook over goede apparatuur moeten beschikken en
zullen leerkrachten geschoold moeten worden. De directeur is optimistisch over het
termijn waarbinnen deze vernieuwingen geïmplementeerd kunnen worden; nog voor het
jaar 2000.

Adviezen aan de minister
Tenslotte is aan elke respondent de mogelijkheid geboden om de nieuwe minister van
onderwijs te adviseren over het ICT-beleid. Over het algemeen wordt de nieuwe
minister van onderwijs geadviseerd meer geld vrij te maken voor de aanschaf van
computers en programmatuur.

“Dat is op alle gebieden hetzelfde, stel geld beschikbaar. En ten tweede bemoei je
er verder niet te veel mee. Er moet geen druk van bovenaf zijn van ‘dit moet, dit
moet en dit moet, je moet het binnen drie jaar voor elkaar hebben’, want dat
werkt niet.” (leerkracht school A).

“Laat je niet gek maken. Stop maar eens met roepen wat voor moois eraan komt
en zorg maar eens dat de situatie stabiliseert; dat van alle dingen die al kunnen,
dat daarmee eens wat meer van bereikt wordt.” (AC’er school A)

“Beleid doorzetten. Kijk, nu is het ministerie met de voorhoedescholen
geconfronteerd met een forse kostenstijging. Het is veel duurder dan men dacht.
Men dacht dat multimedia nog goedkoper zou worden en dat is niet gebeurd, dus
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de top is bereikt en daar blijft het dan hangen voor de multimediacomputers.”
(directie school A)

“Hij zal er dus duidelijk voor moeten zorgen dat hij bij zijn collega’s voor elkaar
krijgt dat de pot gevuld blijft. Dat er nieuwe apparatuur staat, dat er goede
cursussen gegeven worden voor alle collega’s in het onderwijs en niet alleen voor
de AC’er. (…) Dus geld voor scholing, geld voor computerapparatuur en goede
begeleiding daarbij.” (leerkracht/AC’er school B)

“Nou ik heb zo’n vermoeden dat men al heel snel iets roept, maar dat ze meer
concreet moet doen. In de zin van, er blijkt veel te weinig geld te zijn om die ene
computer per 10 kinderen de school binnen te laten gaan. Gewoon wat
doordachter zijn en niet mensen blij maken met een dooie mus. Misschien moet je
je afvragen als er drie computers in de klas komen, waar zet je ze neer, hebben ze
verrijdbare tafels, hoort er nog software bij? Want het is doodzonde als men die
computers heeft staan, maar er niks mee kan, omdat de school zelf daar geen geld
voor heeft.” (AC’er school D)

“Ik denk dat de minister heel helder moet zijn en dat het gegarandeerd is dat we
daar ook verder mee kunnen en moeten. Als dat niet zo is, zakt het als een
plumpudding in elkaar en is het over twee jaar afgelopen. Ze moeten nu
inderdaad waarmaken wat ze ons beloofd hebben en ik hoop dat dat de nieuwe
minister zich dat heel goed aantrekt.” (directeur school D)

Conclusie
Tabel 3.18 vat tenslotte kort samen wat de verwachtingen zijn voor de toekomst van
ICT op de vier basisscholen.

Tabel 3.18

Samenvattend overzicht: toekomstverwachtingen

School A School B School C School D

Percepties leerkracht t.a.v. belang ICT
toekomst – +

+ ±

Percepties AC’er t.a.v. belang ICT
toekomst ± +

Percepties directie t.a.v. belang ICT
toekomst – o + +

Verwachte termijn realisatie ICT-vernieu-
wingen in het onderwijs – + ± +

[– =aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, + = aspect wordt positief beoordeeld, ± =
aspect gematigd positief beoordeeld, of meningen van respondenten lopen uiteen, o = geen
uitspraak over gedaan]

Op alle vier de scholen wordt er veel verwacht van de ‘nieuwe’ ontwikkelingen op het
gebied van ICT, te weten het gebruik van netwerken binnen scholen en een educatief
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netwerk als Kennisnet, multimedia programmatuur en Internet/WWW. Onderwijsin-
houdelijk zien de meeste betrokken een (lichte) verschuiving naar meer rijk-
gedifferentieerd onderwijs; sommige aspecten van het uniform-klassikale
onderwijsconcept zullen minder belangrijk worden verwacht men, maar een aantal
kenmerken zal ook van belang zijn voor het onderwijs van de toekomst.
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