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4. Het voortgezet onderwijs

SCHOOL A
HOOG COMPUTERGEBRUIK

Computergebruik en infrastructuur
School A is een zogenoemde voorhoedeschool. Meer dan 75% van de docenten gebruikt de
computer in hun onderwijs. In het onderwijsconcept van de school ligt iets meer de nadruk
op rijk-gedifferentieerde kenmerken dan op uniform-klassikale. De geobserveerde
techniekles bevatte vooral uniform-klassikale elementen. De leerlingen oefenen tijdens de
les in het gebruik van e-mail en Internet. De les vond plaats in een modern ingericht
computerlokaal. Desondanks zijn zowel de computercoördinator (CC’er) als de docent niet
tevreden met deze voorzieningen; men vindt dat er te weinig actuele computers zijn.

Kennis en vaardigheden
Meer dan de helft van de docenten beschikt over basiskennis en –vaardigheden op ICT
gebied. Ook hebben zowel de docenten als het management een redelijk beeld van wat er
met ICT in het onderwijs mogelijk is. De CC’er vindt dat hij zelf over voldoende kennis en
vaardigheden (verkregen door bijscholing en zelfstudie) beschikt om docenten goed te
kunnen ondersteunen. Net als de docent waarvan een les is geobserveerd, heeft hij wel
behoefte aan bijscholing zodat zijn kennis niet veroudert. De docent vindt
scholingsactiviteiten waarbij ervaringen uitgewisseld worden het meest nuttig.

Ondersteuning
De school heeft een systeembeheerder en een onderwijskundig ondersteuner die ook
technische ondersteuning biedt en scholing aan docenten verzorgt (de CC’er). De docent
vindt dat hij over te weinig kwalitatief goede ICT-ondersteuning kan beschikken. De CC’er
zegt te weinig tijd te hebben voor de uitvoer van zijn taken. Door het voorhoedeproject en
andere ICT-projecten onderhoudt deze school veel externe contacten met zowel andere
scholen als ondersteuningsinstanties.

Beleid
ICT speelt volgens de beleidsverantwoordelijke een belangrijke rol in de verwezenlijking
van het onderwijsconcept. Als voorhoedeschool heeft de school een uitgebreid ICT-
beleidsplan. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om het beleid te realiseren, zoals
de ontwikkeling van een nieuw leerplan waarin ICT een prominente rol speelt en het
aanstellen van zogenaamde “aanjagers”; docenten die binnen de eigen sectie het
computergebruik moeten stimuleren.

Percepties en kritische factoren
Een positieve invloed op het ICT gebruik is volgens de docent de stimulerende rol van de
directie. De meest belemmerende factor is de beschikbaarheid van geschikte programmatuur
De houding van de docenten ten aanzien van ICT is “positief kritisch”. Bij elke ICT-
ontwikkeling wordt er gekeken naar de meerwaarde voor het onderwijs. De houding van de
docent is alleen maar positief. Zijn klassikale onderwijs is door het ICT–gebruik veranderd
naar meer individueel onderwijs en zelfsturing door de leerling. Voor de toekomst verwacht
de school vooral veel van het Kennisnet.
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SCHOOL B
LAAG COMPUTERGEBRUIK

Computergebruik en infrastructuur
Minder dan een kwart van de docenten maakt gebruik van ICT in hun onderwijs. Het
onderwijsconcept bevat een aantal duidelijke kenmerken van rijk-gedifferentieerd
onderwijs. Tijdens de geobserveerde engelse les zitten twee en soms drie leerlingen
tegelijkertijd achter dezelfde computer. De docent en de CC’er zijn niet tevreden met het
aantal beschikbare computers op de school. Men vindt deze computers bovendien
verouderd, vaak onbetrouwbaar en er zijn te weinig computerlokalen.

Kennis en vaardigheden
Volgens de CC’er hebben maar weinig docenten op zijn school een goed beeld van de
mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Ook wordt betwijfeld of het management over
voldoende ICT-kennis beschikt om het gebruik hiervan te kunnen stimuleren. De docent en
CC’ er zijn wel tevreden over de eigen ICT-kennis en -vaardigheden, voornamelijk
verkregen door het volgen van cursussen.

Ondersteuning
Op de school is er nauwelijks ICT-ondersteuning voor de docenten beschikbaar, men heeft
geen eigen systeembeheerder en de pas aangestelde CC’er houdt zich voornamelijk bezig
met beleidsvoorbereiding. De school doet nog nauwelijks een beroep op externe
ondersteuningsinstanties en werkt niet samen met andere scholen ten aanzien van ICT.

Beleid
De rol van ICT in de realisering van het onderwijsconcept is volgens de beleidsman nog
beperkt. Er is nog geen concreet ICT-beleidsplan, maar er zijn wel maatregelen genomen
om het ICT-gebruik door docenten te stimuleren, zoals scholing voor docenten.

Percepties en kritische factoren
Een groot deel van de docenten gebruikt geen ICT. Dit komt volgens de school door de
hoge gemiddelde leeftijd van de docentenpopulatie en geringe beschikbaarheid van
bruikbare programmatuur. De houding van de docenten wordt omschreven als “positief
kritisch”. Men is vooral kritisch over de inpassing van ICT in de klassensituatie. De docent
schrijft ICT een belangrijke ondersteunende rol toe. Hijzelf heeft door ICT-gebruik een
meer begeleidende rol gekregen. Voor de toekomst verwacht men vooral dat Internet
belangrijk zal gaan worden.
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SCHOOL C
LAAG COMPUTERGEBRUIK

Computergebruik en infrastructuur
Minder dan een kwart van de docenten gebruikt de computer in het onderwijs. De docent die
tevens de functie van CC’er vervult, omschrijft zijn eigen onderwijs als klassikaal met enige
differentiatie. Hij zet de computer in voor de oefening van leerstof en voor het
aantrekkelijker maken van zijn lessen. Naast te weinig computers vindt hij ook het gebrek
aan ruimte om de computers te plaatsen een zeer groot probleem.

Kennis en vaardigheden
Volgens de docent/CC’er is het beeld van zijn collega-docenten over de mogelijkheden van
ICT in het onderwijs redelijk. Hijzelf is tevreden met zijn ICT-kennis en vaardigheden, die
verkregen is door zelfstudie en scholing. Ook in de toekomst wil hij weer cursussen gaan
volgen en hij wil ook zelf cursussen aan docenten gaan geven.

Ondersteuning
Twee docenten hebben binnen de school extra taken voor systeembeheer en technische
ondersteuning. Eén van deze docenten is de geïnterviewde docent/CC’er. Hij zegt veel te
weinig tijd te hebben voor de uitvoer van zijn ondersteunende taken. Voor organisatorische
en didactische ICT-ondersteuning kunnen de docenten soms ook een beroep doen op hun
eigen sectie. De school krijgt externe ondersteuning op het gebied van scholing. Er is nog
geen samenwerking met andere scholen op het gebied van ICT.

Beleid
ICT wordt vooral beschouwd als een hulpmiddel om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. Er is nog geen concreet uitgewerkt ICT-beleidsplan. Scholing wordt ingezet ter
stimulering van het ICT-gebruik door docenten.

Percepties en kritische factoren
Het gebrek aan voldoende kennis en vaardigheden, technische ondersteuning en
programmatuur zijn volgens de docent/CC’er en de beleidsman de belangrijkste
belemmerende factoren. Daarnaast is ook het klimaat binnen de sectie belangrijk De
houding van de docenten tegenover ICT-gebruik in het onderwijs is gematigd positief. Deze
houding komt volgens de beleidsman voort uit onbekendheid met ICT. De docent/CC’er
vindt dat zijn sturende rol in het leerproces door ICT niet minder groot wordt, maar dat ICT-
gebruik juist een sterk sturende rol van de docent vereist. Voor de toekomst wordt door de
geïnterviewden veel verwacht van het Kennisnet.
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4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de schoolbezoeken in het voortgezet
onderwijs. De schoolbezoeken zijn uitgevoerd op twee brede ((i)vbo tot en met vwo) en
één smalle (mavo tot en met vwo) scholengemeenschap. De activiteiten die tijdens deze
schoolbezoeken zijn uitgevoerd staan beschreven in §2.5.
De onderwerpen die in dit hoofdstuk achtereenvolgens aan de orde komen zijn:
� algemene beschrijving van de casescholen
� onderwijsconcept
� computergebruik
� oordeel over ICT-infrastructuur
� kennis en vaardigheden van ICT
� ICT-ondersteuning
� beleid
� percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren
� toekomstverwachtingen

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, kan er voor het voortgezet onderwijs in
tegenstelling tot het basisonderwijs, geen vergelijking worden gemaakt tussen de
survey- en casestudiegegevens op docent-niveau. Op schoolniveau is deze vergelijking
alleen mogelijk voor zover de beleids- en technische surveyvragenlijst is ingevuld (zie
voor een overzicht §2.5).
De drie casescholen zullen in dit hoofdstuk worden aangeduid met school A, B en C. De
scholen B en C zijn de scholen die geselecteerd zijn vanwege een relatief laag en school
A vanwege een relatief hoog computergebruik. Verdere informatie over de selectie van
de scholen is te vinden in hoofdstuk 2, paragraaf 4.

4.2 Schoolcontext

De school met relatief hoog computergebruik (school A)
Op school A is een les techniek geobserveerd die werd gegeven aan vwo-leerlingen in
het tweede leerjaar. De docent gaf deze les samen met een stagiaire die ook aan het
interview met de docent heeft deelgenomen. School A is een brede scholengemeenschap
met (i)vbo tot en met vwo, inclusief een gymnasium. De school heeft meer dan 1600
leerlingen met in totaal 160 docenten. Ruim driekwart van deze docenten gebruikt de
computer in het onderwijs. De school beschikt zowel over een computercoördinator als
een systeembeheerder.

De scholen met relatief laag computergebruik (B en C)
Tijdens het schoolbezoek aan school B is een les engels in het eerste leerjaar (richting
mavo/havo/vwo) geobserveerd. De groep bestond uit 27 leerlingen.
De school biedt onderwijs van (i)vbo tot en met vwo-niveau. In totaal heeft de school
meer dan 2000 leerlingen en meer dan 200 docenten verspreid over meerdere locaties.
Van deze docenten gebruikt minder dan een kwart de computer in het onderwijs.

Op school C heeft het interview plaatsgevonden met een docent wiskunde/natuurkunde
die lesgeeft in het tweede leerjaar en tevens de functie van computercoördinator vervult.
School C is een middelgrote school met ongeveer 1200 leerlingen en ruim 80 docenten.
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De school heeft geen (i)vbo-richting, alleen mavo tot en met vwo. Minder dan een kwart
van de docenten gebruikt de computer voor onderwijsdoeleinden.

4.3 Onderwijsconcept

Deze paragraaf beschrijft de organisatie van het onderwijs op de drie scholen voor het
voortgezet onderwijs. Ten eerste wordt ingegaan op het schoolconcept, dat op basis van
de surveygegevens van school A en school B vastgesteld is. Informatie over de
berekening van het onderwijsconcept is te vinden in §2.5.
Het onderwijsconcept van school A bevat iets meer kenmerken van rijk-gedifferentieerd
dan van uniform-klassikaal. Onder meer is in de survey aangegeven dat de didactiek
gericht is op zelfstandig leren, de leerlingen met elkaar samenwerken en de leerlingen
gebruik maken van een soort studiewijzer.
Het onderwijsconcept van school B omvat meer kenmerken van rijk-gedifferentieerd
dan uniform-klassikaal. De volgende kenmerken van rijk-gedifferentieerd zijn voor deze
school van groot belang: een didactiek op zelfstandig leren, leren door te doen,
leerinhouden worden gerelateerd aan het dagelijks leven, in het onderwijsconcept ligt
het accent op de ontwikkeling van vaardigheden, leerlingen maken gebruik van een
studiewijzer en vaardigheden zoals het zoeken naar informatie, het verwerken van
gegevens en het presenteren van informatie staan centraal in de inrichting van het
onderwijs.
In hoeverre dit onderwijsconcept van de school afwijkt van de organisatie van het
onderwijs van de individuele docent wordt in deze paragraaf nader bekeken.

De techniekles op de voorhoedeschool (school A) wordt verzorgd door de reguliere
docent en een stagiaire. Aan het begin van de les wordt aangegeven welke activiteiten er
van de leerlingen wordt verwacht, namelijk het zoeken van informatie op Internet over
meet- en regeltechniek. Het leerdoel van de les is het leren informatie zoeken op
Internet. De leerlingen voeren tijdens de les dezelfde (computer-)activiteiten uit. Het
gaat hier om e-mail en Internet. Hierbij worden de leerlingen individueel begeleid
Tijdens de les, die volgens de docent representatief is voor zijn onderwijs, komen twee
vormen van zelfwerkzaamheid voor: zelfstandig werken en zelfstandig samenwerken.
Deze laatste vorm van zelfwerkzaamheid is op een opmerkelijke manier vormgegeven;
leerlingen overleggen met elkaar door middel van het sturen van e-mailtjes.
Zelfstandig werken is een kenmerk van uniform-klassikaal onderwijs. De les bevat nog
meer kenmerken van deze onderwijsvorm. Zo krijgen de leerlingen op hetzelfde
moment dezelfde leerstof aangeboden en de docent is degene die het leerproces
aanstuurt. De les bevat ook kenmerken van rijk-gedifferentieerd onderwijs; het leerdoel
van de les heeft betrekking op het aanleren van de vaardigheid ‘het zoeken van
informatie’ en de leerlingen werken samen via e-mail.

Tijdens de engelse les op school B werken alle leerlingen met hetzelfde programma. De
docent geeft aan het begin van de les aan wat er van de leerlingen wordt verwacht
(oefenen voor de toets voor de volgende dag). Tijdens de les controleert hij de
voortgang van de leerling en geeft individuele uitleg aan leerlingen.
Het schoolconcept van deze school is omschreven als rijk-gedifferentieerd. Eén van de
kenmerken hiervan is het samenwerken tussen leerlingen. De leerlingen zitten
gedurende de observatie in tweetallen of drietallen achter de computer. De leerlingen
kunnen zelf het tempo bepalen en kiezen welke onderdelen zij willen oefenen. Toch
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hebben de leerling zelf weinig invloed op de aansturing van het leerproces, de sturing
van het leerproces ligt bij de docent en de programmatuur. Dit laatste is een kenmerk
van uniform-klassikaal onderwijs

Ook de docent van school C geeft in het interview aan dat de leerlingen meestal
tegelijkertijd met dezelfde lesstof bezig zijn. Hij omschrijft het onderwijs op zijn school
als ‘traditioneel’: klassikaal onderwijs met zeer beperkte mogelijkheden tot
differentiatie. Door het gebruik van de computer in het onderwijs zijn de
differentiatiemogelijkheden toegenomen en wordt de sturing van het leerproces voor
een deel overgenomen door de computer. De docent bepaalt met welke programmatuur
de leerlingen werken.

Conclusie
Evenals in het onderwijsconcept van beide scholen komen er in geobserveerde lessen
van de school A en B zowel kenmerken van uniform-klassikaal als rijk-gedifferentieerd
onderwijs voor. Hierbij bevat het onderwijs van school B meer kenmerken van rijk-
gedifferentieerd onderwijs dan school A.
Er is een duidelijk verschil tussen de school met hoog computergebruik (school A) en
laag computergebruik (school B) en de rol van ICT in relatie tot het onderwijsconcept.
ICT vervult in de geobserveerde les van school A een belangrijke rol, zowel voor wat
betreft het leerdoel van de les (het leren zoeken van informatie met behulp van Internet),
als de organisatie van de les (zelfstandig samenwerken met behulp van e-mail).
Gedurende de les van school B wordt de computer in deze les voornamelijk ingezet als
een hulpmiddel om leerstof te oefenen. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan
op de wijze waarop de docenten de computer inzetten in hun onderwijs.

4.4 Computergebruik

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de computer in het onderwijs
wordt ingezet door de docenten en wat de ervaringen van de leerlingen zijn met het
computergebruik op school. Voor de beschrijving van de wijze waarop tijdens de les de
computer wordt ingezet is onder meer gelet op de organisatievorm en de functie van het
computergebruik. In paragraaf 3.4 zijn de volgende organisatievormen onderscheiden:
het hoeken- of circuitmodel; het klassikale model; het individuele model en het centrale
model.

Computergebruik door docenten
Tijdens de techniekles van school A bevinden de leerlingen zich op twee locaties, in het
computerlokaal en in het technieklokaal. Het recent ingerichte ruime computerlokaal
bestaat uit drie aparte ruimtes. Aan de linkerkant van het lokaal bevinden zich de
computerwerkplekken: acht grote tafels met computers in een kring, zes grote tafels met
computers in de vorm van een grote vierhoek en drie grote tafels met computers in een
rij tegen een glaswand van de smalle, langgerekte kamer die het lokaal doorsnijdt.
Aan de rechterkant van het computerlokaal bevindt zich de studieruimte. In de smalle
kamer in het midden van het lokaal die ook aan de zijde van de studieruimte is voorzien
van een glaswand, bevindt zich de werkplek van de computercoördinator/systeem-
beheerder. Doordat zijn kamer aan beide zijden is voorzien van een glaswand, heeft de
computercoördinator zowel zicht op de computerwerkplekken als op de studieruimte.
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Uit het interview met de CC’er blijkt dat hiervoor bewust is gekozen; op deze wijze kan
hij in geval van problemen direct assistentie bieden.
Een computerwerkplek bestaat uit een tafel met één computer waarachter twee
leerlingen tegelijkertijd kunnen zitten. Tijdens de observatie zit achter elke computer
één leerling. In totaal hebben de leerlingen zeventien computers tot hun beschikking, die
uitgerust zijn met een recente Windows-versie en zijn aangesloten op een netwerk. Aan
de linkerzijde van het lokaal bevindt zich ook een printer, een scanner en een
schoolbord.
Tijdens de geobserveerde les werken de leerlingen eerst met e-mail en daarna met
Internet (klassikale model). Het doel van deze les is voornamelijk het oefenen met het
versturen van e-mailtjes en met het gebruik van een zoekprogramma voor Internet. De
computeractiviteiten van de docent zijn beperkt tot het opstarten van de programmatuur
aan het begin van de les.
In het interview met de docent en stagiaire wordt aangeven dat de computer
voornamelijk wordt ingezet voor het oefenen van leerstof en voor het afnemen van
toetsen. De programmatuur die gebruikt wordt is specifiek ontwikkeld voor
onderwijsdoeleinden en extern ontwikkeld. Het doel van de computerlessen is het leren
omgaan met de computer en het leerlingen bijbrengen waarom de computer belangrijk
is voor de mens.

De geobserveerde les op school B vindt eveneens plaats in een computerlokaal. In het
lokaal bevinden zich vijftien computers, waarvan er één bestemd is voor de docent en er
twee defect zijn. De computers staan langs de muren van het lokaal opgesteld. In het
midden van het lokaal bevinden zich drie lege tafels. De docent zit met zijn rug tegen de
muur, zodat hij toezicht kan houden op de leerlingen. De computers (486-ers) zijn
aangesloten op een netwerk en werken onder een recente versie van Windows. Er
bevinden zich geen printers of andere randapparatuur in het lokaal. Achter elke
computer zitten twee of drie leerlingen tegelijkertijd te werken.
De leerlingen maken allemaal gebruik van hetzelfde programma. Met dit programma
oefenen en herhalen leerlingen de Engelse grammatica, tevens wordt hun score
bijgehouden. Dit oefenprogramma is niet verbonden aan een bepaalde lesmethode, maar
is volgens de docent eenvoudig in te passen in zijn onderwijs. De toegevoegde waarde
van het programma is volgens de docent:

“Dat de leerlingen toch nog een keer extra kunnen trainen met onderdelen van
toetsing. Toetsing is breder, daar zit een stukje luistervaardigheid in, bijvoorbeeld
in de toets, en er zit een stukje schrijfvaardigheid in. Maar er zit ook een duidelijk
stukje techniek in de grammatica, en dat onderdeel, wat nu voor de leerling een
moeilijk onderdeel is, dat wordt interactief toch behoorlijk nog getraind.”

Omdat de programmatuur de score van de leerlingen bijhoudt, ontstaat er een soort
wedstrijd tussen de leerlingen, waardoor de leerlingen volgens de docent extra fanatiek
worden.

De docent van school C geeft aan dat hij de computer inzet voor het oefenen van
leerstof en het aantrekkelijker maken van het onderwijs. Hij gebruikt hiervoor
programmatuur dat speciaal ontwikkeld is voor onderwijsdoeleinden.

“Het tekenen van grafieken, waar vaak veel werk aan vast zit, wat voor leerlingen
dan een beetje demotiverend zou kunnen werken, dat is hartstikke leuk om dat op
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de computer te doen. Ja, en dan schiet het ook wat op en dan kun je wiskundig
wat verder komen met die dingetjes.”

Meestal werken de leerlingen tijdens de lessen waarin de computer wordt gebruikt,
allemaal tegelijkertijd met hetzelfde programma (klassikale model). In enkele gevallen
biedt een programma mogelijkheden tot differentiatie, waardoor leerlingen met
verschillende programma-onderdelen werken. Al eerder in het interview heeft de docent
aangegeven dat hij juist differentiatiemogelijkheden als één van de belangrijkste
meerwaarden van de computer beschouwt (zie § 4.3).
De docent heeft de beschikking over drie computerlokalen. In het eerste lokaal staan
zestien 386’ers, in het tweede lokaal staan zestien Pentiums. Daarnaast bevinden zich in
een derde ruimte nog zeventien (ongeveer tien jaar oude) computers van het ‘NIVO-
project’. In de mediatheek staan drie multimediacomputers met een Internet-aansluiting.
Verder is er ook een computer op een verrijdbare tafel met een groot tv-scherm. Op
deze computer is een programma geïnstalleerd speciaal voor het verrichten van
metingen tijdens natuurkundelessen. De computers worden met name gebruikt door de
secties Engels, Aardrijkskunde en Wiskunde.

Ervaringen van de leerlingen
In dit tweede deel van deze paragraaf komen de ervaringen met ICT van de
geïnterviewde leerlingen aan bod. Het gaat hierbij om drie leerlingen van school A en
twee leerlingen van school B.

De leerlingen van school A vertellen dat zij tijdens de geobserveerde les inderdaad
hebben geleerd om met Internet om te gaan. De leerlingen zijn niet geheel tevreden met
werken met Internet, omdat het te langzaam is. Opgemerkt wordt dat ze thuis veel
snellere computers hebben.
De leerlingen vinden dat ze over het algemeen nog te weinig met de computer op school
kunnen werken en zouden daarom ook vaker dan nu les willen krijgen met de computer.
Ze vinden ook dat ze met de computer makkelijker leren. Het minst leuk vinden de
leerlingen het schrijven van teksten met de computer.
De computer wordt het meest gebruikt bij de taalvakken. Hiervoor zijn er op school veel
verschillende programma’s aanwezig die echter niet vaker dan maar één keer in het
schooljaar gebruikt worden. Tijdens de schoolpauzes mogen de leerlingen niet achter de
computer werken.
Het werken met de computer wordt niet moeilijk gevonden omdat men ook een
computer thuis heeft, waar dagelijks gebruik van wordt gemaakt. De leerlingen
gebruiken de computer zowel voor het maken van huiswerk (werkstukken maken,
woordjes leren) en voor spelletjes.
Alledrie de leerlingen willen later een beroep gaan doen waar ze veel met de computer
kunnen werken.

Tijdens de geobserveerde les op school B hebben de leerlingen de Engelse grammatica
geoefend. Daarbij hebben ze geen problemen ondervonden.
De leerlingen vertellen dat zij één keer per week de computer tijdens de les gebruiken
voor het vak Engels en één keer per week voor het vak Informatica. Beide leerlingen
geven aan dat ze vaker met de computer zouden willen werken. Eén leerling vindt een
les met de computer leuker omdat ze zich dan wat ‘vrijer’ voelt en je ook wat minder



89\Voorbeelden van ICT-gebruik

stil hoeft te zijn. Vooral voor de vakken Nederlands en Aardrijkskunde zou ze graag
met de computer willen werken, omdat deze lessen dan minder saai worden.
De tweede leerling vindt een les met de computer leuk omdat hij zich dan niet aan hoeft
te passen aan tempo van andere kinderen: snel opdrachten afmaken en niet kletsen is
zijn motto. Deze leerling vindt ook dat hij door de computer te gebruiken ook
makkelijker leert. Zijn klasgenote is het hier niet mee eens, zij vindt dat je door de
computer niet makkelijker leert en heeft een voorkeur voor uitleg van de docent.
Ook door deze leerlingen wordt aangegeven dat zij tijdens de schoolpauzes niet met de
computer mogen werken. Wel hebben ze beiden de beschikking over een computer
thuis. Het meisje zit één per week achter de computer thuis, waarmee ze zowel huiswerk
maakt (opstellen schrijven) en spelletjes speelt. De tweede leerling zit dagelijks achter
de computer, behalve als het mooi weer is, dan wil hij liever buiten spelen. Wanneer het
geen mooi weer is speelt hij spelletjes, maakt hij gebruik van e-mail en Internet en
tekent hij met de computer.
Het meisje wil later dierenarts worden, ze hoopt dat ze daar de computer niet te veel bij
hoeft te gebruiken, alleen voor de administratie. Haar klasgenoot wil tandarts worden,
en wil daarbij juist veel met de computer werken.

Conclusie
Uit de observatie is gebleken dat er verschillen zijn in de rol van het ICT in de
inrichting van de geobserveerde lessen tussen school A (hoog computergebruik) en B
(laag computergebruik). Wanneer aan de docenten zelf gevraagd wordt wat de doelen
zijn van het computergebruik, wordt door alledrie de docenten aangegeven dat de
computer voornamelijk ingezet wordt voor het oefenen van leerstof. Alleen op school A
wordt de computer daarnaast gebruikt voor het afnemen van toetsen.
In eerste instantie lijken er weinig verschillen te zijn tussen de twee geobserveerde
lessen voor wat betreft de organisatie van het computergebruik. Er is gebruik gemaakt
van een apart computerlokaal en de leerlingen werken gelijktijdig met dezelfde
programmatuur (klassikaal model). De inrichting van het geobserveerde computerlokaal
van school A wijkt echter wel af van het computerlokaal van school B. Het
computerlokaal van school A is zo ingericht dat de computercoördinator zicht heeft op
de computeractiviteiten van zowel de leerlingen als de docent. Dit betekent dat er direct
hulp aanwezig is voor docenten als zij de computer in hun onderwijs gebruiken. In
hoeverre de keuze voor deze inrichting een rol speelt in het hoge computergebruik van
de school wordt in de volgende paragraaf bekeken.

Naast het computergebruik door de docent is in deze paragraaf ook aandacht besteed
aan de ervaringen van leerlingen met het gebruik van de computer in het onderwijs.
De meningen van de leerlingen staan kort weergegeven in het volgende overzicht:
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Tabel 4.1

Samenvattend overzicht: ervaringen leerlingen met computergebruik

School A School B

Vind je werken met computer moeilijk? + +

Leer je gemakkelijker m.b.v. de computer? + ±

Vind je een les met de computer leuker? + +

Wil je meer dan nu met de computer werken? + +

Zit je achter de computer op school buiten schooltijd? – –

Kun je een computer thuis gebruiken? + +

Wil je later werk doen waarin je de computer moet gebruiken? + +

[– = aspect wordt negatief beoordeeld, + = aspect wordt positief beoordeeld, ± = aspect
gematigd positief beoordeeld, meningen leerlingen lopen uiteen]

Over het algemeen oordelen de leerlingen positief over het gebruik van de computer op
school. Tussen de twee scholen zijn er weinig verschillen, hetgeen zou betekenen dat de
omvang van het computergebruik geen invloed heeft op de houding van leerlingen ten
opzichte van de computer. Mogelijk speelt ook het feit dat alle geïnterviewde leerlingen
thuis ook over een computer kunnen beschikken hierin een rol. Wel is opmerkelijk dat
ook op de school met hoog computergebruik (school A) de leerlingen vaker met de
computer zouden willen werken. Ook geven zij aan niet geheel tevreden zijn met de
actualiteit van de computers.
Eén leerling van school B (laag computergebruik) vindt dat ze met de computer niet
makkelijker leert, zij is dan ook degene die thuis relatief het minst vaak achter de
computer zit, en ook de enige die in haar latere beroep niet te veel met de computer wil
werken.
De computer wordt met niet alleen gebruikt voor spelletjes, maar ook ingezet voor het
maken van huiswerk met behulp van tekstverwerkingsprogrammatuur.

4.5 Beschikbare ICT-infrastructuur

De docent van school A is niet geheel tevreden met de beschikbaarheid van het aantal
computers en randapparatuur. Voor het gebruik van Internet kan hij het computerlokaal
waar de observatie plaatsvond, reserveren, maar daar is niet alle programmatuur op
geïnstalleerd die hij in zijn onderwijs gebruikt. Het aantal computers in het reguliere
technieklokaal, waar deze programma’s wel op staan is te beperkt. Bovendien zijn deze
computers verouderd waardoor niet alle programma’s die hij wil gebruiken, op deze
computers geïnstalleerd kunnen worden. Hij merkt hier over op:

“Maar de lesstof is er. Er zijn kapitalen ingestoken. En we kunnen er mee omgaan
en we zijn een beetje getraind om er mee om te gaan. En we weten hoe we er les
in moeten geven, maar we hebben de computers niet. En wat we hebben is
verouderd.”

Dit heeft invloed op de mate waarin hij ICT in zijn onderwijs gebruikt:
“Er zit bijvoorbeeld in onze methode die wij gebruiken, ook de software
bijgeleverd (…). En als je die hier opzet, dan kan het zijn dat hij [de computer] op
tilt slaat, of zwart wordt. En dan pakt die [de computer] hem niet meer of hij
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wordt traag. En dan zeggen we van ‘dat deel doen we dus maar niet, uit de
methode’.”

Toch vinden zowel de stagiaire als de docent de programmatuur die zij kunnen
gebruiken actueel genoeg, al moet er wel regelmatig nieuwe programmatuur
aangeschaft worden om ‘up to date’ te blijven.
De docent is tevreden met het betreffende computerlokaal, maar vindt het jammer dat
dit lokaal zich op een andere etage bevindt dan het technieklokaal. Hij wil graag
toezicht houden en dat kan niet op beide werkplekken tegelijkertijd. Ook is het lastig dat
het computerlokaal vooraf gereserveerd moet worden. Bovendien houden niet alle
docenten zich daaraan, waardoor er problemen kunnen ontstaan.
De docent heeft vooral behoefte aan vervanging van de huidige vier computers in het
technieklokaal met snellere computers met cd-rom, een scanner en een kleurenprinter.
Over de huidige computers in het technieklokaal zegt de docent:

“Ik heb er niet eens Word op zitten, ik heb er geen Windows op zitten. Ik kan
nieuwe programma’s niet draaien, want dat draait alleen maar onder Windows en
dat gaat niet.(…) Dit is echt frustrerend, werk ik thuis met van alles en nog wat.
Leerlingen nemen vaak leuke dingen van thuis mee, pa heeft een computer… ja, je
kan er geen kant mee op. Dat is echt frustrerend.”

De systeembeheerder geeft in de schriftelijke technische vragenlijst de volgende grote
knelpunten aan t.a.v. de ICT-voorzieningen op de school:
� te weinig computers
� verouderde apparatuur
� onvoldoende geschikte ruimte(n) om computers te plaatsen

Zijn collega, de geïnterviewde computercoördinator, zegt in het interview eveneens dat
de school over te weinig computers kan beschikken. Het gebrek aan apparatuur maakt
het extra moeilijk om alle docenten te stimuleren ICT in hun onderwijs te gebruiken
Over de kwaliteit, toepassingsmogelijkheden en gebruikersvriendelijkheid van de
apparatuur is hij redelijk positief. Op de vraag of de apparatuur op school betrouwbaar
is antwoord hij:

“Dan worden wij trots! Onze uitval van het netwerk is het afgelopen jaar niet 1%
geweest. Maar dat is ook een competitiestrijd. Dat komt voort uit het verleden; als
iets niet werkt, dan krijg je die collega nooit… nou horen ze: ‘dat werkt wel, moet
je gewoon proberen (…)’. Ik zorg ook dat ik erbij ben om, stel dat er iets fout
dreigt te gaan, acuut te kunnen reageren om niet weer dat stempeltje verder bij
die lui te krijgen.”

Er zijn niet alleen te weinig computers op school maar er is ook te weinig
programmatuur. Er wordt ook door de school zelf software ontwikkeld maar dit is nog
een “braakliggend terrein”. De kwaliteit van de programmatuur is goed, al zijn niet alle
programma’s even gebruikersvriendelijk. Hij hoopt dat er in de toekomst meer
programmatuur ontwikkeld zal worden dat de zelfredzaamheid van de leerling
bevordert.
Op zijn school wordt gebruik gemaakt van Internet voor onderwijsdoeleinden. Ook
hierover is de CC’er redelijk positief, al zou het allemaal wel wat sneller mogen. Hij
zou dan ook een nieuwe en snellere server aan willen schaffen.
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De docent van school B is eveneens ontevreden met het aantal computers die hij voor
zijn onderwijs kan gebruiken. Door het gebrek aan voldoende computers moeten de
leerlingen per twee en zelfs per drie achter één computer zitten.

“Je moet vaak schipperen wil je bijvoorbeeld de leerlingen goed aan hun trekken
laten komen. Dan heb je extra tijd voor nodig doordat je zegt van ‘ik ga zo’n klas
bijvoorbeeld splitsen’. Eén groep is daar bezig en één is bezig met andere
onderdelen van dat hoofdstuk. Waardoor je toch niet die leerlingen die aandacht
kunt geven, die ze eigenlijk toch (…) nodig hebben.”

Niet alleen is het aantal computers onvoldoende, maar ze zijn ook verouderd. De
computers zijn niet uitgerust met een cd-rom en een modem en de leerlingen kunnen
nog geen gebruik maken van Internet. Ook zijn niet alle computers even betrouwbaar.
Volgens de docent komt dit doordat de pc’s klonen zijn en geen A-merk computers. Dit
is voor zijn vakgebied (Engels) nog niet zo erg, maar voor andere vakken waarbij
grafische programmatuur belangrijk is (Aardrijkskunde, Biologie), heeft dit een
negatieve invloed op het computergebruik.
De docent heeft alleen beschikking over de computers die in het computerlokaal staan.
In een aantal theorielokalen staan ook wel computers, maar deze zijn zo oud dat ze niet
meer gebruikt kunnen worden. De docent zou graag over meer computerlokalen willen
beschikken.
Ondanks dat de computers op school aangesloten zijn op een netwerk, wordt e-mail nog
maar heel weinig voor onderwijsdoeleinden gebruikt. Voor zijn onderwijs lijkt hem het
gebruik van e-mail en ook van Internet wel heel nuttig.

De computercoördinator geeft evenals de docent aan dat zijn school over onvoldoende
computer en randapparatuur (cd-rom’s internet aansluiting) beschikt. Dit werkt volgens
hem zeer remmend op het computergebruik op school. Dit geldt ook voor de kwaliteit
van de apparatuur; deze is verouderd, heeft onvoldoende toepassingsmogelijkheden en
is onvoldoende gebruikersvriendelijk. Ook de beschikbaarheid van het computerlokaal
is onvoldoende.
De kwaliteit van de programmatuur die op school gebruikt wordt, wordt volgens de
CC’er steeds beter; programma’s worden steeds meer gebruikersvriendelijker en
betrouwbaarder. Wel zijn sommige programma’s sterk verouderd.
De school beschikt over een intern netwerk, maar dit wordt echter nog niet voor
onderwijsdoeleinden ingezet.
Volgens de CC’er heeft zijn school vooral behoefte aan multimediacomputers,
programmatuur voor moderne talen en voor beroepsgericht vakken in het VBO.

Evenals zijn collega’s van school A en B vindt de docent van school C het aantal
computers waarover hij kan beschikken onvoldoende. In zijn functie van aankomend
computercoördinator (hij wordt het komend schooljaar officieel hiervoor aangesteld)
krijgt hij veel verzoeken van docenten die computers in het eigen lokaal willen. De
huidige twee computerlokalen is te weinig:

“Ons computerlokaal 1, waar de nieuwste spullen staan, heeft een
bezettingsgraad van zo’n 80¸ 90%. Het is dus heel vaak, dat je er gewoon niet in
kan omdat er al is geboekt. Dan kun je naar computerlokaal 2, zit toch ook wel op
zo’n 60%. Er zijn dus tijdstippen dat je gewoon in beide computerlokalen niet
terecht kunt (…) We willen wel meer computers, we willen meer ruimte hebben
waar we ze kunnen zetten, want ons gebouw is vol.”



93\Voorbeelden van ICT-gebruik

Door het ruimtegebrek op zijn school worden de computerlokalen ook wel eens gebruik
voor de reguliere lessen. De derde ruimte, waar de oude NIVO-computers staan
omschrijft hij:

“Over dat zogenaamde derde lokaal: daar moest eerst de schoonmaker uit met
zijn emmers en zo, in die sfeer. Een paar van de noodtoiletten bij de
trappenhuizen zijn weggebroken zodat daar computers kunnen staan. Dat is
absoluut ongeschikt. Dat is tussen een muur in, dus als je computer 1 staat te
helpen, kun je 9, 10, 11 en 12 helemaal niet zien, dan moet je echt omlopen, om
die muur heen…”

Meer computers (en dan met name in het reguliere klaslokaal) zal volgens de
docent/CC’er tot een (geleidelijke) toename van het ICT-gebruik voor
onderwijsdoeleinden leiden.
De computers in de twee computerlokalen zijn voldoende actueel en redelijk
gebruikersvriendelijk, met de tien jaar oude NIVO-apparatuur valt echter weinig meer te
doen en wordt nu alleen nog maar gebruikt voor het vak Engels voor eenvoudige
oefenprogramma’s.

Over de aanwezige programmatuur is de docent/CC’er tevreden, secties hebben elk een
eigen budget, waarmee ze zelf programmatuur aan kunnen schaffen, sommige secties
zouden deze aanschaf alleen wel wat bewuster mogen doen.
Hij vindt de licenties die scholen kunnen kopen over het algemeen niet te duur. Na wat
start-problemen met Windows, is deze programmatuur voldoende betrouwbaar, al zijn
enkele docenten die de startproblemen hebben meegemaakt bang dat hun lessen weer
mislopen door problemen met de computer.
Hij maakt voor veel programmatuur zelf een korte gebruiksinstructie voor de leerling.

“Dat geldt voor veel meer programmatuur, dat je toch voor leerlingen in heel veel
gevallen zelf even een instructie moet maken van ‘dat wil ik dat je doet, dat gaat
zo en zo met die knopjes’, maar niet die anderen want anders verdwalen ze in het
menu. Kijk maar naar Windows ‘95 programma’s die hebben veel toeters en
bellen. En voor je het weet zit je alleen maar te toeteren en te bellen en niet meer
wat je wilt.”

Het gebruik van Internet en e-mail voor onderwijsdoeleinden neemt volgens de
docent/CC-er op zijn school langzamerhand toe. Ook zelf gebruikt hij Internet in zijn
lessen informatiekunde. Net als bij de programmatuur vindt hij dat de docent de
leerlingen goed moet aansturen in het gebruik van Internet, vanwege alle ‘verleidingen’;
anders doen de leerlingen hele andere dingen dan dat de bedoeling is.

“Ik heb al een aantal keren die teleurstelling meegemaakt en nu weet ik gewoon
als ik ze daar mee bezig laat zijn, dan moet ik dat voorschrijven (…) Ik zeg niet ,
jongens nu allemaal tegelijk met de vinger op de knop F10 of zo, zo is het niet,
maar je moet ze toch wel sturen.”

De docent heeft voornamelijk behoefte aan meer programmatuur voor het vak
natuurkunde. Nu wordt voor dit vak de computer vooral als tekstverwerker gebruikt
voor het maken van verslagen.
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Rol computercoördinator in aanschaf ICT-voorzieningen
De CC’er van school A adviseert samen met de systeembeheerder en vanuit de ICT-
commissie de schoolleiding over de aanschaf van apparatuur en programmatuur. Hij
vindt dat de schoolleiding goed naar hen luistert.

“Ja wat wij adviseren, dat wordt met man en macht getracht te realiseren.
Daarom vind ik ook dat wij zo’n ideaal gespreid bedje al eigenlijk hebben. Als ik
wat toetsenborden nodig heb, dan haal ik wat toetsenborden. Wij hebben erkend,
of onderkend dat het een heel wezenlijk (essentieel) onderdeel is bij de opvoeding
van die leerlingen. De toegevoegde waarde die wij proberen te verkrijgen, die
liegt er niet om. (…) Leerlingen lopen heel makkelijk naar een pc om wat op
Internet te doen. Het wordt gewoon gebruikt. Net komt er alweer een collega, mag
ik niet toch alsjeblieft een aantal leerlingen tijdens jouw les daar neerzetten.
Helaas, alles is bezet. We komen de nodige pc’s tekort. Maar dan we moeten
wachten op het moment dat het ICT-geld weer eens komt.”

De CC’er van school B heeft eveneens deze adviserende rol, maar vindt niet dat er altijd
even goed naar hem geluisterd wordt.
Tot voor kort had de CC’er van school C weinig invloed op de aanschaf van computers
op school. Hiervoor was te weinig geld en het was voornamelijk een zaak van de
schooldirectie. Nu is hij lid van een ICT-commissie die een ICT-beleid voor de school
wil gaan ontwikkelen en zich bezig houdt met de coördinatie van allerlei activiteiten
rond ICT. Hierdoor hoopt hij meer invloed op het ICT-beleid te kunnen uitoefenen.

Conclusie
In onderstaande tabel worden de belangrijkste resultaten van dit hoofdstuk kort
weergegeven.

Tabel 4.2

Samenvattend overzicht: ICT-infrastructuur

School A School B School C

Omvang apparatuur – – –

Actualiteit apparatuur – – +

Betrouwbaarheid apparatuur + – +

Toepassingsmogelijkheden programmatuur + ± +

Kwaliteit computerruimte – – –

ICT-communicatie (netwerk Internet, e-mail) + – +

Invloed CC’er op aanschaf apparatuur en programmatuur + – –

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

Op de drie scholen is men zeer ontevreden over het aantal computers en de kwaliteit van
de computerruimtes. Ook wordt door alledrie de scholen opgemerkt dat het gebrek aan
goede ICT-voorzieningen remmend werkt op het gebruik van ICT.
Er zijn echter wel verschillen tussen de scholen aangaande de rol van de
computercoördinator in de aanschaf van ICT-voorzieningen. De CC’er van school A
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(hoog computergebruik) vindt dat er door het management goed naar hem geluisterd
wordt. De CC’er van school B en C (laag computergebruik) zijn hier veel minder
tevreden over. Mogelijk is de rol van het management wel een belangrijke factor die
invloed heeft op de mate waarin op school de computer gebruikt wordt. De rol van het
schoolmanagement komt verder in dit hoofdstuk nog uitgebreid aan de orde.

4.6 Kennis, vaardigheden en scholing

Deze paragraaf beschrijft de kennis en vaardigheden van de geïnterviewde docenten en
computercoördinatoren ten aanzien van ICT en de wijze waarop zij deze ICT-kennis en
–vaardigheden hebben verkregen. Het eerste deel van de paragraaf gaat in op de kennis
en vaardigheden van de docenten en de CC’ers, vervolgens komen de ervaringen en
oordeel van de docenten over ICT-scholing aan bod, en tenslotte wordt de kennis en
vaardigheden van het gehele docententeam en het management besproken. Voor dit
laatste onderdeel wordt naast casestudiegegevens ook gebruik gemaakt van
surveygegevens.

Kennis en vaardigheden docent en CC’er
De docent van school A geeft aan behoefte te hebben aan bijscholing om zijn kennis en
vaardigheden ten aanzien van ICT aan te vullen:

“…het [computer] is meer alleen dan een dure typemachine. We halen er lang
niet uit wat die kan, wat we er mee kunnen doen.”

Het gaat hierbij vooral om kennis en vaardigheden in het omgaan met nieuwe
besturingssystemen, maar ook in zijn vakgebied, meet en regeltechniek:

“… met natuurkunde zijn ze hier te ver, daar is een hele hap tussenuit; wat ik met
mijn leerlingen aan meet en regelen wil doen en wat er aan natuurkunde in de
vierde klas wordt gedaan. Daar zit een lacune tussen, dat werkt niet. Dat kan ik
zelf niet aanvullen, daar heb ik les in nodig.”

Veel van zijn huidige kennis en vaardigheden ten aanzien van ICT heeft hij verkregen
door middel van zelfstudie. Veel materiaal over ICT-toepassingen in zijn vakgebied
krijgt hij via zijn postvakje, het gaat hier in de meeste gevallen om informatie afkomstig
van educatieve uitgeverijen.

De computercoördinator van deze school is van mening dat je ten aanzien van ICT nooit
over genoeg kennis en vaardigheden kunt beschikken; je moet regelmatig nascholing
blijven volgen om goed op de hoogte te blijven. Hij vindt dat hij nu wel over voldoende
ICT-kennis beschikt om ondersteuning te kunnen geven, maar in de nabije toekomst wil
hij zich bijscholen in Windows NT, omdat hij verwacht dat zijn school over zal gaan
naar dit besturingssysteem.
De CC’er houdt zijn kennis bij door het volgen van cursussen bij de regionale
lerarenopleiding en door overleg met zijn collega systeembeheerder.

De docent van school B is zeer tevreden met zijn eigen kennis en vaardigheden op ICT-
gebied. Deze kennis is volgens hem heel erg breed, zoals kennis van spreadsheets
tekstverwerkings-, presentatie- en boekhoudpakketten. Bovendien vindt hij dat hij een
goed beeld heeft van de computertoepassingen die in het onderwijs mogelijk zijn.
Buiten schooltijd geeft hij zelf cursussen op het gebied van ICT.
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Ook de computercoördinator van deze school vindt dat hij over voldoende ICT-kennis
en vaardigheden beschikt om zijn coördinerende en ondersteunende taken uit te voeren.
Deze kennis heeft hij verkregen door het volgen van verschillende cursussen en het
bijwonen van studiedagen. Zo is hij recent naar een bijeenkomst geweest van
voorhoedescholen. Veel van deze cursussen en studiedagen volgt hij in z’n vrije tijd en
worden niet altijd volledig vergoed.

De docent van school C, die tevens de functie van computercoördinator vervult, heeft
zijn kennis ten aanzien van ICT voornamelijk verkregen vanuit “hobbyisme” en
zelfstudie. Samen met de systeembeheerder bezoekt hij bijeenkomsten van
systeembeheerders van verschillende voortgezet onderwijs scholen. Daarnaast heeft hij
(deels in z’n vrije tijd) scholing gevolgd en is ook van plan het komende jaar scholing te
volgen speciaal ten behoeve van de functie van computercoördinator.
Voor zijn ICT-coördinerende en -ondersteunende taken beschikt hij over voldoende
kennis en vaardigheden. Het komende jaar wil hij echter informatica op school gaan
geven. Daarvoor is hij nu niet bevoegd. Om deze reden zijn hij en een collega
ingeschreven voor een scholing voor docenten informatica tweede fase. Beiden zijn
echter niet geplaatst voor deze cursussen, volgens de CC’er omdat:

“we geen voorhoedeschool, geen vrouwen zijn, geen allochtonen zijn en dat soort
dingen. Dat betekent dat je op je eigen houtje moet proberen die informatica in te
voeren. Ik vind dat het Ministerie daar schandalig te kort schiet. (…) Het
Ministerie stelt bevoegdheid verplicht. Maar wij zijn docenten die bereid zijn om
er tijd in te steken om die bevoegdheid te halen. En van het Ministerie zestig
plaatsen voor heel Nederland, voor alle scholen in Nederland, dat is veel te
weinig. Ik ben niet tevreden met mijn ICT-vaardigheden, voor informatica is dat
niet genoeg, dat moet beter.”

Voor zijn CC-taken wil hij zijn kennis vergroten ten aanzien van auteurstalen, zodat er
door de school zelf programmatuur ontwikkeld kan worden. Daarnaast zou hij meer
kennis willen over het invullen van ICT-beleid. De cursussen ten behoeve van CC’ers
vindt hij hiervoor zeer nuttig:

“Met name om contacten te leggen met mensen van andere scholen om dan
ideeën op te doen, om dan samen te werken met andere scholen. De tijd van
concurrentie is in dit opzicht, denk ik een beetje voorbij, of misschien nog wel
ergens een rol gaat spelen, maar ik denk dat we op heel veel gebieden kunnen
samenwerken.”

Scholing
De drie docenten is in het interview gevraagd of zij de afgelopen twee jaar scholing
hebben gevolgd en zo ja, wat hun ervaringen met deze cursussen waren.
In de afgelopen twee jaar zegt de docent van school A veel tijd te hebben gestoken in
het bijhouden van ICT-ontwikkelingen vooral door middel van zelfstudie en het volgen
van cursussen. Deze cursussen worden extern georganiseerd, door het SLO en het KPC
maar ook door commerciële scholingsinstituten.

De scholing die hij volgt is niet altijd voldoende praktijkgericht. Het meest nuttig vindt
hij een jaarlijks terugkerend schoolcongres over techniek, waar de nieuwste



97\Voorbeelden van ICT-gebruik

ontwikkelingen worden gepresenteerd. De informatie die hij daar krijgt is goed
toepasbaar in zijn onderwijs:

“Het is bijna altijd praktisch toepasbaar, dat ik het grote voordeel. Ze zijn
allemaal sectiegenoten, ja vakgenoten. En er staan ook hele grote firma’s en die
weten waar je het over hebt en waar je tegenaan loopt. Dan heb je echt
wisselwerking, heb je ook feedback.”

De docent van school B geeft aan in de afgelopen twee jaar geen scholing te hebben
gevolgd. Hij is tevreden over zij huidige kennis van ICT en geeft aan ook voor de
toekomst geen scholingsplannen te hebben, alleen door middel van zelfstudie het ‘up-
to-date’ houden van zijn kennis vindt hij voldoende.

De docent/CC’er van school C geeft aan wel regelmatig scholing te volgen. Zo bezoekt
hij voor zijn eigen vakgebied regelmatig de zogenaamde ‘gebruikersdagen’, bestaande
uit workshops. Ook heeft hij onlangs een cursus Internet gevolgd. Hij heeft weinig aan
deze cursus gehad, omdat hij de cursusstof al beheerste. Daarnaast heeft hij voor zijn
functie als CC’er bijeenkomsten bijgewoond over het leerlingvolgsysteem en
schooladministratiesysteem.
Over het algemeen sluiten de cursussen die hij volgt redelijk goed aan op zijn eigen
kennis. Hij probeert zich van te voren goed over de inhoud van de cursussen te
informeren. De cursussen en bijkomsten die hij bijwoont sluiten redelijk aan op zijn
lespraktijk, waardoor hij het geleerde toe kan passen in zijn eigen onderwijs.

Het initiatief tot de scholing nemen de docenten op zijn school meestal zelf, soms is het
initiatief afkomstig van een sectie of van een speciale werkgroep op school. Eén van
deze werkgroepen is de scholingscommissie. Deze heeft een scholingsplan ontwikkeld
waarin de inhoud van de verschillende cursussen staat weergegeven. Vanwege de vele
cursussen die de docenten hebben gevolgd in het kader van de invoering van de Tweede
Fase worden het komend schooljaar de scholingsmogelijkheden enigszins beperkt,
omdat er anders te veel lessen uitvallen.
Het komend jaar wil de docent/CC’er ook zelf cursussen gaan geven zoals een
Windows-basiscursus:

“..gezien de problemen in de docentenkamer met de computers dit jaar, hebben
wij vastgesteld dat wij volgend jaar in september een cursus Windows 95, gewoon
een basiscursus, ik bedoel, afsluiten is dat kruisje rechts bovenaan, wat ik al
duizend keer heb gezegd dit jaar. Het starten van het ding, het afsluiten van het
ding.”

Daarnaast wordt geprobeerd om van één middag per week en soort vergadermiddag te
maken. Tijdens deze middag kunnen dan ook interne (ICT-)cursussen gegeven worden.
De CC’er heeft ervaren dat dit soort cursussen min of meer formeel gepland moeten
worden, omdat anders de belangstelling klein is.

Kennis en vaardigheden op schoolniveau
De systeembeheerder die voor zijn school A de technische vragenlijst heeft ingevuld,
heeft aangegeven welk deel van de docenten op zijn school over ICT-basiskennis en
–vaardigheden beschikt. Het gaat hierbij om basiskennis ten aanzien van het omgaan
met de computer en niet-educatieve softwarepakketten, ICT-gebruik in het onder-
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wijsleerproces en het gebruik van communicatieprogrammatuur (e-mail, Internet,
presentatiepakketten). Voor de meerderheid van deze ICT-aspecten heeft de
systeembeheerder aangegeven dat meer dan de helft van de docenten op zijn school
over basiskennis beschikt. Minder dan de helft van de docenten heeft basiskennis van
MS-DOS, aanpassen eigen programmatuur aan het eigen onderwijs, organisatorische
inpassing van de computer in het onderwijs en het omgaan met programmatuur om een
presentatie te maken.
In het interview is aan zijn collega, de CC’er, gevraagd om de aanwezige kennis van
ICT van het schoolteam te typeren. De docenten hebben volgens de CC’er een redelijk
beeld van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Hij vertelt dat hij het gebruik van
nieuwe programmatuur door docenten zoveel mogelijk probeert te stimuleren.
Het beeld van de schooldirectie ten aanzien van de mogelijkheden van ICT in het
onderwijs, is volgens de CC’er voldoende om het gebruik er van te kunnen stimuleren.

De CC’er van school B is aanmerkelijk minder positief over de kennis van de docenten
ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden van ICT in het onderwijs. Op een
enkeling na hebben de docenten op zijn school geen goed beeld van de mogelijkheden
van ICT in het onderwijs. Volgens hem speelt de leeftijdsopbouw hierin een belangrijke
rol:

“Ik ben begonnen met het houden van een enquête onder het personeel en daar
bleek ook dat met de leeftijd het animo om iets te gaan doen met de computer
afneemt. En krijg je antwoorden als van: ‘nou ik heb het al zo lang zonder
gedaan, dus laat mij nou maar’.”

Het beeld van de directie ten aanzien van ICT-mogelijkheden in het onderwijs is
volgens hem redelijk, maar hij betwijfelt of dit beeld voldoende is om het
computergebruik op school te stimuleren. Hij vindt dat het ICT-gebruik op zijn school
vaak nog te vrijblijvend is, in “een hobbyachtige sfeer”.

De CC’er van school C geeft aan dat het beeld van het docententeam ten aanzien van de
ICT in het onderwijs nog niet erg goed is en daarom verbeterd zou moeten worden.
Eén van de eerste activiteiten die hij in zijn nieuwe functie als CC’er gaat doen is het in
kaart brengen van het computergebruik voor onderwijsdoeleinden binnen de
verschillende secties, met als doel dit gebruik beter op elkaar af te stemmen.

Conclusie
In deze paragraaf is de aanwezige ICT-kennis en vaardigheden op de drie casescholen
nader bekeken.
De belangrijkste resultaten hiervan staan weergegeven in de volgende tabel.
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Tabel 4.3

Samenvattend overzicht: ICT-kennis en vaardigheden

School A School B School C

Aanwezigheid ICT-kennis docent ± + +

Aanwezigheid ICT-kennis CC’er + + +

Aanwezigheid ICT-kennis schoolteam + – ±

Aanwezigheid ICT-kennis management + – o

Rol scholing in basiskennis ICT + o +

Rol scholing kennis didactische/organisatorische
inpassing ICT in onderwijs ± o +

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

De computercoördinator van de school met hoog computergebruik (school A) is
positiever over de aanwezige kennis van het docententeam over mogelijkheden van
ICT-toepassingen in het onderwijs dan de computercoördinatoren van de twee scholen
met laag computergebruik (B en C). De beperkte ICT-kennis en vaardigheden van het
schoolteam B wordt volgens de CC’er veroorzaakt door dat de gemiddelde hoge leeftijd
van de docententeam. De CC’er van school A is ook positiever over ICT-kennis van het
management dan de CC’er van school B. Op basis van de uitspraken van de
computercoördinatoren kan geconcludeerd worden dat de aanwezige kennis en
vaardigheden van zowel het docententeam en het management een rol speelt in de mate
waarin ICT-gebruik wordt in het onderwijs.
Voor de kennis en vaardigheden van de computercoördinatoren zelf gaat deze
redenering niet op: alledrie de computercoördinatoren vinden dat zij over voldoende
hun kennis en vaardigheden beschikken om docenten ondersteuning te geven op ICT-
gebied. In hoeverre dit betekent dat de docenten ook tevreden zijn met deze
ondersteuning komt in de volgende paragraaf aan de orde.
Scholing heeft voor de meeste respondenten een belangrijke rol gespeeld. Met
uitzondering van de docent van school B geeft men aan ook in de nabije toekomst
scholing op het gebied van ICT te willen volgen. De scholing die tot nu gevolgd is was
niet altijd voldoende gericht op de lespraktijk. Scholing waarbij uitwisselen van kennis
met vakgenoten mogelijk is wordt zeer nuttig gevonden.

4.7 Ondersteuning

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de CC’ers van de drie casescholen redelijk
tevreden zijn met hun eigen kennis en -vaardigheden voor de uitvoer hun ICT-
coördinerende en ondersteunende taken. Deze paragraaf gaat dieper in op ICT-
ondersteuning voor docenten, CC’er en de school.
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ICT-ondersteuning op docentniveau
Op school A zijn er twee personen aangesteld voor het geven van ICT-ondersteuning.
Volgens de docent is dit echter niet voldoende:

“Ze hebben het enorm druk, ze moeten drie locaties behappen. Als ik nu iemand
nodig heb, kan ik nu niemand krijgen. Als ik nu iemand nodig heb, dan moet ik
een briefje neerleggen en hopen dat er de volgende week een oplossing is, maar
dat is de vraag. Dat is moeilijk.”

Naast tijdgebrek is hij ook niet helemaal tevreden met de kwaliteit van deze
ondersteuning; “goedwillend”, maar niet voldoende up-to-date. De docent geeft aan
vooral behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van programmeren,
hardware en Internet.
Naast ICT-ondersteuning wisselt hij ook kennis en ervaringen uit met collega-
leerkrachten. Deze uitwisseling is echter niet frequent, vanwege de verschillende
schoollocaties met verschillende computertypen.
Externe informatie-uitwisseling op gebied van ICT is volgens de docent formeel
geregeld door middel van een regionaal onderwijsnetwerk. Daarnaast krijgt hij externe
ondersteuning van software-ontwikkelaars. Hij onderhoudt regelmatige contacten
hiermee, waardoor hij ook enige invloed uit kan oefenen op de ontwikkeling van de
programmatuur.

Volgens de locatiedirecteur vinden er op zijn school weinig docentenvergaderingen
plaats, wel worden docenten op zijn school over ICT geïnformeerd door middel van een
intern informatieblaadje. Daarnaast is er een onderwijsgroep in het kader van het
voorhoedeproject. De docenten die hieraan deelnemen hebben ook als taak het ICT-
gebruik van de collega’s binnen de eigen sectie te stimuleren.
De docenten kunnen volgens hem wel over redelijke ondersteuning beschikken. Deze
ondersteuning is afkomstig van de systeembeheerder en de “onderwijskundige
ondersteuner” (de computercoördinator).

De docent van school B geeft aan dat de ICT-ondersteuning op zijn school nog “in de
kinderschoenen staat”. De voornaamste ondersteuningbron is de recent ingestelde ICT-
commissie op zijn school. De kwaliteit van deze ICT-ondersteuning vind hij matig.
Hij heeft vooral behoefte aan steun ten aanzien van het installeren van computers die
ingezet worden voor leerlingen met een leerachterstand.
Zelf wisselt hij regelmatig ervaringen uit met collega-docenten over ICT tijdens
vakgroepbijeenkomsten, maar ook op informele wijze. De informatie-uitwisseling ten
aanzien van ICT wordt niet expliciet gestimuleerd door het management. De rector van
deze school geeft aan dat via de ICT-werkgroep wordt geprobeerd om een soort
nieuwslijn op te zetten voor de informatie-uitwisseling over ICT.
De rector is van mening dat de huidige technische ICT-ondersteuning voor docenten
nog onvoldoende is, omdat de school nog geen eigen systeembeheerder voor het
onderwijs heeft. De docenten op zijn school kunnen technische ondersteuning krijgen
van de systeembeheerder die werkzaam is op de administratie. De school heeft
momenteel nog geen concreet ICT-beleidsplan en wil pas als dit plan er is een
systeembeheerder voor onderwijsondersteuning aanstellen.
Evenals de docent geeft de rector aan dat interne didactische en organisatorische
ondersteuning met name de verantwoordelijkheid is van de werkgroep ICT. Daarnaast
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kunnen docenten externe didactische ondersteuning krijgen van een externe
onderwijskundige instantie, maar deze ondersteuning is nog niet structureel.

Op school C worden de docenten voornamelijk geïnformeerd door hun eigen sectie.
Meestal is er binnen een sectie één persoon aangewezen voor het verkrijgen van
informatie over ICT via de zogenoemde ‘methodekeuzeconferenties’.
Voor de ICT-ondersteuning kunnen de docenten een beroep doen op twee docenten met
extra ICT-ondersteunende taken. Deze manier van (technische) ondersteuning werkt
volgens de geïnterviewde conrector zeer goed:

“Intern is het zo geregeld dat we een tweetal docenten hebben die de
docentondersteuning op ICT-gebied verrichten. Bevalt heel goed. Heeft ook alles
te maken met de persoonlijke benadering en je ziet dat de drempel enorm laag is
en dat docenten ten alle tijden daar naar toe stappen. Ook wel eens tot wanhoop
van de betreffende docenten, want dat betekent dat bij iedere haak en oog die er
maar is zij al ingeschakeld worden.”

De didactische en organisatorische ondersteuning wordt binnen de vaksecties geboden.
Dit is echter niet structureel en formeel geregeld waardoor de omvang en kwaliteit van
deze ondersteuning binnen de secties kan verschillen. In sommige secties ontbreekt deze
ondersteuningsmogelijkheid voor de docent.

Taken van de computercoördinatoren
Op school A zijn twee personen verantwoordelijk voor de ICT-coördinerende, beheers-
en ondersteunende taken. Deze taken worden uitgevoerd door de systeembeheerder en
de geïnterviewde CC’er. Volgens de beleidsman is de CC’er vooral
onderwijsondersteuner. De CC’er die aangeeft al vijftien jaar betrokken te zijn bij de
uitvoer van computertaken op zijn school, zegt ook technische ondersteuning aan
docenten te geven. De systeembeheerder houdt zich voornamelijk bezig met
applicatiebeheer, de CC’er met beheer en inkoop van hardware. De CC’er geeft aan
dagelijks contact te hebben met systeembeheerder die zich op de andere locatie bevindt.
Het komende schooljaar zal ook nog een derde docent deels vrijgeroosterd worden voor
systeembeheer.

De CC’er verzorgt daarnaast samen met een andere docent een avondcursus Word onder
Windows 95 voor de docenten op zijn school. In de toekomst wil hij dit verder gaan
uitbreiden:

“En wij hebben dat gedaan met de optiek dat wij wellicht toch iets moeten
bedenken in het kader van het digitale rijbewijs voor docenten. (… ) dat moeten
dan hele praktische modules zijn, die er wellicht ooit toe zullen leiden dat ze een
soort certificaat krijgen(…) Een aantal deelcertificaten zou dan het digitale
rijbewijs zijn. Maar goed, ik weet er net zoveel van als ieder ander. Maar
voorlopig zijn we begonnen met Word, de volgende module wordt Internet en een
derde module wordt in ieder geval iets van presentaties, dus waarschijnlijk zal dat
wel PowerPoint worden enzo.”

De CC’er heeft ongeveer een halve baan voor de uitvoer van zijn ICT-taken. Dit vindt
hij veel te weinig en waardoor hij ook z’n vrije tijd aan ICT-ondersteunende taken
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besteed.
“Als je nou zegt hoe vaak gaat de telefoon voor dat soort ondersteuning
‘s avonds, dan is dat driekwart. Maar dat vond mijn belastinginspecteur zelf ook
terecht, dus ik heb belastingaftrek.”

Hij krijgt zelf ondersteuning voor de uitvoer van zijn taken door middel van scholing.
Hij krijgt van de directie voldoende ruimte om zelf cursussen te volgen die bijvoorbeeld
aangeboden worden door de lerarenopleidingen.

De computercoördinator van school B is dit schooljaar pas aangesteld in deze functie.
Hij is lid van de ICT-werkgroep, die in totaal uit vijf docenten bestaat. Deze werkgroep
is voornamelijk verantwoordelijk voor de ICT-ondersteuning op school en overlegt één
à twee keer per maand. Hij vertelt dat zijn taakomschrijving in eerste instantie gericht
was op de aanbevelingen uit het rapport ‘Investeren in Voorsprong’. Na een enquête
onder het personeel is er besloten dat het nog te hoog gegrepen was en gaat het nu
vooral om het stimuleren van het computergebruik en het schrijven van een ICT-
beleidsplan.
De CC’er is vier uur per week vrijgesteld voor de uitvoer van zijn ICT-taken. Dit vindt
hij onvoldoende, ook omdat hij nog andere extra taken heeft die soms een grotere
prioriteit hebben. In het ICT-beleidsplan wil hij in ieder geval gaan opnemen dat er een
parttime ICT-coördinator moet komen.
Zelf krijgt hij geen ondersteuning voor de uitvoer van zijn ICT-taken. Dit betekent dat
hij veel zaken zelf uit moet zoeken en dit gaat ten koste van de kwaliteit van de
ondersteuning die hij kan bieden.

Op school C bestaat de ondersteuning van de computercoördinator vooral uit het geven
van technische ondersteuning aan docenten. Ook verzorgt hij scholing voor docenten.
Hij voert deze functie sinds twee jaar uit. Hij heeft het afgelopen jaar in totaal twintig
uur gekregen voor de uitvoer van zijn taken, het komende jaar wordt dit vijftig uur. De
twintig uur die hij er dit jaar voor heeft gekregen is eigenlijk aan het begin van het
schooljaar al opgegaan aan het opzetten van een netwerk en installeren van software
voor de docenten. Hij doet daarom veel van zijn ICT-taken in z’n vrije tijd.
Evenals op school B beschikt ook school C over een ICT-commissie waarvan de CC’er
voorzitter is. Hij vindt deze commissie zeer belangrijk:

“(…) anders ben ik gewoon de computerfreak die het allemaal regelt. Daar zit
dus de schoolleiding, de bibliothecaresse, de systeembeheerder en nog een drietal
docenten van andere vakken in, die willen nadenken over ICT, die niet
noodzakelijk computerfreak zijn, die neutraler tegenover die dingen staan.”

ICT-ondersteuning op schoolniveau
Het eerste deel van deze paragraaf beschrijft de ICT-ondersteuningsmogelijkheden van
de individuele docent. Een school kan voor de ICT-ondersteuning van het gehele
docententeam eveneens een beroep doen op (een groot aantal) externe instellingen en
organisaties. In de survey is hierover een vraag opgenomen. Aan de beleidsman is een
lijst voorgelegd van verschillende instanties die deze externe ondersteuning kunnen
bieden. Per instantie kon de beleidsman aangeven welke vorm van ondersteuning zijn
school krijgt van de genoemde instantie: financiële ondersteuning (F), scholing (S),
begeleiding (B), overige ondersteuning (O) of geen ondersteuning. Zowel door school
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A (hoog computergebruik) als school B (laag computergebruik) is de beleidsvragenlijst
ingevuld. De antwoorden op deze vraag zijn terug te vinden in de volgende tabel.

Tabel 4.4
In de afgelopen twee jaar in belangrijke mate ICT-ondersteuning gekregen op schoolniveau,
naar ondersteuningsgebied

Groepen/instanties

S
chool A

S
chool B

a. ProcesManagement ICT (PM-ICT) F

b. Stichting Computerbemiddeling Nederland

c. Ministerie OC&W F

d. Gemeente

e. Bevoegd gezag/schoolbestuur F,S,O F

f. Collega’s van andere scholen S

g. Ouders

h. Vakverenigingen

i. Educatieve uitgeverijen O

j. Bedrijfsleven (computerleveranciers, software bedrijven, adviesbureaus)F

k. OnderwijsBegeleidingsdienst

l. CITO

m. SLO

n. LPC (APS,CPS,LPC,LPC-IT) S

o. PABO

p. Universiteiten/hogescholen

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

Het blijkt dat de school met hoog computergebruik, school A, op meer verschillende
instanties een beroep doet dan school B met laag computergebruik. School B krijgt
alleen financiële hulp van het eigen schoolbestuur.

De contacten van school A met de externe ondersteuningsinstellingen komt voor een
deel voort uit het feit dat het een voorhoedeschool betreft. Hierdoor heeft de school
onder meer contacten met andere voorhoede- en volgscholen. Uit het interview blijkt
dat dit niet het enige project is waarin de school betrokken is. Het directielid vertelt dat
zijn school momenteel betrokken is bij twee andere projecten die uitgevoerd worden in
samenwerking met externe instanties. Het eerste project heeft betrekking op moderne
media gebruik voor moderne vreemde talen. Men werkt voor dit project samen met een
hogeschool en met drie andere scholen voor het voortgezet onderwijs. De financiën zijn
afkomstig van het Project Management Voortgezet Onderwijs (PMVO). Het tweede
project richt zich op de ontwikkeling van digitale, methode-onafhankelijke materialen
die ingezet kunnen worden in het studiehuis. Hiervoor werkt de school samen met acht
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andere voortgezet onderwijs scholen, drie uitgevers, een pedagogisch centrum en wordt
wederom financieel gesteund door het PMVO.
Het directielid is zeer tevreden over het verloop van deze twee projecten; docenten
krijgen hierdoor de mogelijkheid om zich actief met ICT bezig te gaan houden en het
toont bovendien de docenten hoe belangrijk de school ICT vindt.
Hij is echter veel minder tevreden met het voorhoedeschool project; dit project verloopt
te traag en dwingt een school te werken met “virtuele budgetten”:

“Wij vragen ons af, waarom, terwijl de politieke wil aanwezig is, er niets van de
grond komt. Misschien dat er nu binnenkort toch iets op onze bankrekening staat,
dat was het allerlaatste bericht van tien over half tien vanochtend. Maak scholen
niet blij met een dooie mus. Denk eerst even goed na over hoe je zo’n project
opzet, wat je ermee gaat doen, voordat je op de politieke trom gaat roffelen van
jongens kijk eens hoe goed wij zijn en je kunt je beloften niet waarmaken. Negen
april een brief van mevrouw Netelenbos: u krijgt in mei uw geld. Als wij eind mei
opbellen over het geld, dan weet men opeens van niks.”

Naast deze projecten vindt hij ook de externe scholingsmogelijkheden die onder meer
geboden worden door pedagogische centra zeer belangrijk voor de stimulering van ICT-
gebruik in het onderwijs. Het gaat hierbij niet alleen om scholing in het omgaan met de
computer of programma’s, maar ook in het gebruik ervan in bepaalde vakgebieden;
nascholing en het gebruik in de klas moeten dicht bij elkaar liggen, aldus het directielid.

Uit de surveygegevens blijkt dat de school samenwerkt met andere scholen op het
gebied van uitwisseling lesmaterialen, systeem/netwerkbeheer en nascholing. Tijdens
het gesprek wordt duidelijk dat deze samenwerking verloopt binnen een regionaal
netwerk. Dit netwerk bestaat uit zo’n tien voortgezet onderwijs scholen, waarvan vijf
voorhoedescholen. Binnen dit netwerk wordt onder meer samengewerkt op het gebied
van ICT, zoals gezamenlijke nascholing, en aankoop van programmatuur en overleg
tussen de systeembeheerders:

“Systeembeheerders van de tien scholen werken al langer samen met
bijeenkomsten eens in de twee maanden, waarbij ze weer de laatste nieuwtjes,
trucs problemen enz. uitwisselen. Dat is een goed overleg. Die systeembeheerders
spreken elkaars taal. Dat is prima om dat op die manier te doen.”

In het interview bevestigt de rector van school B dat zijn school op dit moment nog
geen gericht gebruik maakt van externe ondersteuningsmogelijkheden. Hij vertelt dat
men dit wel van plan is, maar dat het moeilijkheden oplevert doordat de school als
volgschool nog onvoldoende aansluiting kan vinden bij de voorhoedescholen.
Ook voor externe ICT-nascholing is er nog geen concreet plan. Er zijn wel docenten die
een cursus op het gebied van ICT hebben gedaan, maar dit was tot nu toe nog
incidenteel.
Het directielid geeft aan dat zijn school wel behoefte heeft aan ondersteuning en
begeleiding ten aanzien van ICT in het onderwijs. Het belangrijkste vindt hij ICT-
scholing. Evenals het directielid van school A vindt hij dat deze scholing vooral
praktisch moet zijn, gericht op de didactische toepasbaarheid in de klas.
Uit de surveygegevens blijkt dat de school niet samenwerkt met andere scholen of
instellingen. Ook ten aanzien hiervan geeft het directielid aan dat men dit wel in de
toekomst wil gaan doen. Nu wordt men als volgschool alleen nog maar op de hoogte
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gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van de voorhoedescholen. Samenwerking
vindt hij wel van groot belang, vooral voor de uitwisseling van ervaringen.

School C maakt in tegenstelling tot school B wel gebruik van externe ondersteuning.
Het gaat hierbij vooral om ondersteuning op het gebied van scholing van docenten.
Volgens de conrector is het lastig om deze scholing te plannen, omdat de men
afhankelijk is van het aanbod en de behoefte van het personeel op dat moment. Hij vindt
het niet nodig om alle docenten van de school ICT-scholing te laten volgen:

“Ik ken scholen waar een compleet team geschoold wordt, dus alle docenten
geschoold worden op ICT-gebied. Ik heb het idee dat het zo ingrijpend niet hoeft
te gaan, als er één in principe bereid is om daar gewoon eens wat mee te
experimenteren. Ik zie het niet als een noodzakelijke voorwaarde om toch een
goed ICT-beleid binnen de school op te zetten, dat je daartoe ingrijpende scholing
en intensieve scholing daarvoor hoeft te kopen.”

De meest nuttige ondersteuning op ICT-gebied is volgens het directielid afkomstig van
andere scholen. Door met name voorhoedescholen ‘te volgen’ komt men te weten hoe
ICT het best ingezet kan worden.
Overigens is hij van mening dat ondersteuning, zowel in vorm van scholing als
uitwisseling van ervaringen met andere voortgezet onderwijs scholen, weinig invloed
heeft op het gebruik van ICT op zijn school. De aanwezigheid van goede ICT-
voorzieningen zijn volgens hem veel belangrijker. Wel zou hij externe ondersteuning
willen hebben voor de onderlinge afstemming van apparatuur en programmatuurgebruik
door de verschillende vaksecties.

Evenals school B werkt ook school C niet structureel samen met andere scholen. In de
bovenbouw is er sprake van enige samenwerking doordat de school samenwerkt met
andere scholen voor de invoering van de Tweede Fase (invoering van
uitstroomprofielen en het studiehuis), waarbij ICT ook ten sprake komt. Het directielid
pleit voor meer structurele samenwerking met andere scholen, met name in de
onderbouw.

Conclusie
In de volgende tabel staan de belangrijkste resultaten van de casestudies ten aanzien van
ICT-ondersteuning weergeven.
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Tabel 4.5

Samenvattend overzicht: ICT-ondersteuning

School A School B School C

Technische docentondersteuning – – +*

Didactische docentondersteuning – – –*

Omvang docentondersteuning – – –

Status docentondersteuning (formeel, informeel) + – +

Omvang externe ondersteuning en samenwerking op
schoolniveau + – ±

[– = aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, + = aspect wordt positief beoordeeld, ± =
aspect gematigd positief beoordeeld, meningen respondenten lopen uiteen. * = docent en CC’er
is dezelfde persoon]

Er zijn tussen drie scholen aanzienlijke verschillen in de wijze waarop de interne en
externe ondersteuning van docenten is geregeld. In tegenstelling tot een docent op
school A (hoog computergebruik) kan een docent op school B formeel noch een beroep
doen op een systeembeheerder noch op externe ondersteuning. De recent aangestelde
CC’er van deze school houdt zich voornamelijk nog bezig beleidsvoorbereiding. Voor
technische ondersteuning kunnen de docenten op deze school alleen een beroep doen op
de systeembeheerder van de administratieve afdeling. Op school C is alleen de
technische ondersteuning van de docenten formeel geregeld, voor didactische
ondersteuning zijn de docenten afhankelijk van de eigen sectie.
Ondanks deze verschillen in ondersteuningsmogelijkheden is zowel de docent van de
school met hoog computergebruik (A) als de docent van de school met laag
computergebruik (B) ontevreden met de ICT-ondersteuning. Deze ontevredenheid
wordt niet alleen veroorzaakt door verschillen in ‘status’ van de ondersteuning. Veel
belangrijker lijkt de beschikbare tijd voor de docentondersteuning te zijn; alledrie de
CC’ers geven aan dat zij veel te weinig tijd hebben voor de uitvoer van hun ICT-
ondersteunende taken.

Tussen de scholen met laag computergebruik en de school met hoog computergebruik
blijkt er een duidelijk verschil te zijn in de mate waarin de scholen externe contacten
onderhouden op het gebied van ICT. School A is onder meer betrokken bij drie ICT-
projecten waarbij er zowel contacten zijn met andere scholen voor het voortgezet
onderwijs als met onderwijsondersteunende instellingen. School B werkt noch
structureel samen met andere scholen voor het voortgezet onderwijs, noch doet zij
regelmatig beroep op de ICT-ondersteunende instanties. Ook school C werkt nog niet
structureel samen met andere scholen voor het voortgezet onderwijs. De school doet wel
een beroep op de ICT-ondersteunende instanties voor de scholing van haar docenten.

4.8 Beleid

In deze paragraaf wordt het ICT-beleid van de drie casescholen beschreven. Er wordt
ingegaan op de rol van ICT in het algemene schoolbeleid en het ICT-beleid van de
school. Beide onderwerpen zijn ook aan de orde gekomen in de survey. Omdat er alleen
een beleidsvragenlijst is ingevuld door school A en school B, kunnen alleen de
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antwoorden van deze scholen vergeleken worden met hetgeen tijdens het interview
besproken is.

De rol van ICT in het onderwijsbeleid
In paragraaf 2 van dit hoofdstuk is het onderwijsconcept van de casescholen
beschreven. Dit onderwijsconcept is in de schriftelijke vragenlijst bevraagd met behulp
van stellingen. De respondent kon per stelling aangeven in hoeverre de stelling van
belang is voor het onderwijsconcept op zijn school. Tevens kon de respondent de
bijdrage van computers aan dit concept (nauwelijks/geen, enigszins en groot) aangeven.
School A heeft voor de volgende aspecten aangegeven dat zij van groot belang zijn voor
het onderwijsconcept:

Tabel 4.5a

Bijdrage computers aan realisatie onderwijsconcept, school A

School A

Groot belang voor onderwijsconcept
Bijdrage computers
aan realisatie

� Leren door te doen groot

� Alle leerlingen krijgen op hetzelfde tijdstip dezelfde leerstof
aangeboden nauwelijks/geen

� Leerlingen werken met elkaar samen nauwelijks/geen

� Leerlingen maken gebruik van een ‘studiewijzer’ (een overzicht
van opdrachten voor een bepaald leerstofonderdeel met
aanwijzingen voor de uitvoering) enigszins

Voor school A speelt ICT alleen een belangrijke een rol ten aanzien van het aspect
‘leren door te doen’. Uit het interview blijkt echter dat het directielid ICT wel een
belangrijke rol toeschrijft in de realisatie van het onderwijsbeleid van zijn school. Hij
zegt hierover:

“Eén van de dingen die we indertijd bij de fusie gezegd hebben is ‘onderwijs op
maat’. Wij zijn een brede scholengemeenschap op drie locaties, met iedere locatie
een eigen kleur. Daarbinnen speelt toch iets van activerende werkvormen,
leerlingen bij de les betrekken. Niet ‘meester vertelt en meester vertelt verder’, het
is de leerling die iets doet. We zijn bezig te schuiven van 100% docentgestuurd
naar wat minder docent gestuurd, maar waar we zitten, welk percentage, laat ik
in het midden. In hoeverre kan ICT daar een rol bij spelen? Nou, onderwijs op
maat betekent dat je niet 28 keer hetzelfde kunt doen binnen een klas. En ICT kan
daar nadrukkelijk een rol bij spelen, doordat het een stukje verantwoordelijkheid
van de docent overneemt. Leerlingen kunnen, als het goede programma’s zijn,
zelfstandig daarmee aan de slag, zodat de leraar weer tijd heeft om met andere
mensen bezig te zijn op een manier die voor die mensen meer nodig is.”

Het gebruik van ICT in het onderwijs is met name voor vbo-leerlingen van belang:
“Voor de vbo-afdeling denk ik dat nadrukkelijk ook meespeelt, de
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat zijn de kinderen die niet zo’n
verschrikkelijke goede kans hebben op de arbeidsmarkt. Als ze niets weten van
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ICT, is de kans op de arbeidsmarkt nog minder. Wij moeten ze wat betreft ICT ook
in enige mate toerusten om hun kansen op de arbeidsmarkt —de
zelfredzaamheid— te vergroten.”

Op zijn school is een onderwijsgroep bezig met het ontwikkelen van een aangepast
leerplan, waarin ICT een prominente rol speelt. De docenten die deel uit maken van
deze werkgroep hebben hiervoor lesuurvermindering en overuren gekregen en moeten
ook binnen hun eigen sectie een “aanjaagfunctie” ter bevordering van het ICT-gebruik
vervullen. Het komende schooljaar worden er voor elke locatie ook van deze ‘aanjagers’
benoemd die moeten nagaan of het bijgestelde leerplan ook daadwerkelijk gevolgd
wordt en problemen hiermee moeten verhelpen.

De rol van ICT in het onderwijsconcept van school B staat weergegeven in de volgende
tabel:

Tabel 4.5b

Bijdrage computers aan realisatie onderwijsconcept, school B

School B

Groot belang voor onderwijsconcept
Bijdrage computers
aan realisatie

� Een didactiek gericht op zelfstandig leren groot

� Leren door te doen groot

� Leerinhouden worden gerelateerd aan het dagelijks leven enigszins

� In het onderwijsproces ligt het accent op de ontwikkeling van
vaardigheden

enigszins

� De docent deelt de verantwoordelijkheid voor de voortgang van
het leerproces met de leerlingen

enigszins

� Leerlingen maken gebruik van een ‘studiewijzer’ (een overzicht
van opdrachten voor een bepaald leerstofonderdeel met
aanwijzingen voor de uitvoering) enigszins

Voor de school is het belang van de computer in de realisatie van het (rijk-
gedifferentieerde) onderwijsconcept beperkt. Alleen ten aanzien van zelfstandig leren en
‘leren door te doen’ speelt ICT een grote rol. In het interview beschrijft de rector het
algemene onderwijsbeleid van de school als volgt: zorgdragen dat leerlingen zo goed
mogelijk onderwijs kunnen volgen en hiermee een diploma kunnen halen en een
vervolgopleiding kunnen kiezen. Dit moet in een goede sfeer en een goed leerklimaat,
zonder veel onderbreking. Hij bevestigt dat ICT hierin nog maar een zeer beperkte rol
speelt. Hij verwacht dat in de nabije toekomst deze rol groter zal worden, met name ten
aanzien van het individualiseren van het leren van leerlingen en het zelfstandig kunnen
werken.
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Voor de realisatie van de uitgangspunten van het onderwijs van school C speelt ICT een
belangrijke rol als een extra hulpmiddel:

“ Belangrijkste doelstelling is onderwijs te bieden dat gericht is op het geven van
kansen. Om de kinderen daarin mogelijkheden te bieden om zich optimaal te
ontwikkelen. Tweede punt is het leveren van kwaliteitsonderwijs. (…) Wat betreft
ICT (…) zien wij ICT als een belangrijke voorwaarde wanneer je wilt komen tot
een op de hedendaagse samenleving afgestemde vorming. ICT heeft daarin meer
de plek van hulpmiddel dan een doel op zich. Het is een, ja, ik vergelijk het wel
eens met een schoolbord. Het is eigenlijk een schoolbord.”

Deze onderwijsdoelstellingen kunnen in deze tijd niet meer zonder ICT gerealiseerd
worden, aldus het directielid.

ICT-beleid
In de survey is aan de beleidsman gevraagd naar welke aspecten van computergebruik
de school als beleidsdoel nastreeft en in hoeverre deze aspecten al gerealiseerd zijn. In
welke mate de tot doel gestelde aspecten al gerealiseerd zijn, wordt weergegeven in de
volgende tabel. Voor school A en B is per aspect —waarvan is aangegeven dat deze tot
het beleid van de school behoort— weergegeven in welke mate het aspect gerealiseerd
is (– is ‘niet of nauwelijks’, ± ‘is voor een (groot) deel’ en + is ‘(bijna) volledig’). Een
lege cel betekent dat het aspect geen onderdeel uit maakt van het beleid van de school.

Uit tabel 4.6 zijn de verschillen tussen school A met een hoog computergebruik en
school B met een laag computergebruik duidelijk te zien. School A is veel verder in de
realisering van haar ICT-beleidsdoelen dan school B. Wel is het opvallend dat school A
een aantal van de genoemde doelen niet nastreeft terwijl school B alle aspecten
belangrijk vindt. Dit zijn het gebruik van computerprogrammatuur voor zorgleerlingen
en het gebruik van e-mail.

Voor het verkrijgen van de status als voorhoedeschool heeft school A een ICT-
beleidsplan ontwikkeld. Via informele bronnen heeft het directielid vernomen dat de
aanvraag tot voorhoedeschool hoog heeft ‘gescoord’ bij de beoordelaars van dit plan.

“Dat doet deugd ja, terwijl je zelf de indruk hebt, dat je een gigantische
hoeveelheid gebakken lucht bij elkaar geschreven hebt. Aan de andere kant,
Internet werkt hier in een heel lokaal. Het aantal scholen waar Internet in een
heel lokaal op twee van drie locaties werkt…, die zijn er nog niet zo bar veel. Wat
dat betreft is het ook niet zo gek, maar het zegt meer over de andere scholen dan
de onze.”

De school heeft een aantal maatregelen getroffen om het ICT-gebruik voor onderwijs-
doeleinden te stimuleren:
� pc-privéproject
� mogelijkheid tot een tijdelijke vrijstelling van lestaken
� aanstellen van een systeembeheerder en een beheerder van de software

Volgens het directielid zijn deze maatregelen tot nu succesvol gebleken; het ICT-
gebruik op de school is de laatste jaren fors toegenomen.



Het voortgezet onderwijs/110

Tabel 4.6

Mate waarin ICT-beleidsdoel van school gerealiseerd is

S
chool A

S
chool B

Aspecten van computergebruik die als beleidsdoel worden nagestreefd

mate van
realisatie

Onderwijsleerproces

a. In elke onderwijsruimte zijn één of meer computers aanwezig – –

b. Docenten maken gebruik van de computer bij hun onderwijs ± –

c. Het gebruik van computerprogramma’s voor zorgleerlingen –

d. Het stimuleren van zelfstandig leren met behulp van de computer ± –

e. Leerlingen gebruiken de computer als hulpmiddel bij het onderwijs + –

Communicatie/informatie

f. Elke leraar heeft via de school een e-mailadres –

g. Leerlingen maken gebruik van e-mail –

h. Samenwerking met andere scholen op het gebied van computers ± –

i. Leerlingen raadplegen externe gegevensbestanden via Internet/WWW+ –

Overige

j. Scholing voor alle leerkrachten in het gebruik van ICT voor
onderwijsdoeleinden ± –

k. Scholing voor één of enkele leerkrachten om zich te ontwikkelen tot ICT-
specialist ± –

l. Ontwikkeling van een visie op het computergebruik binnen de school ± ±

m. Toekennen van niet-lesgebonden uren aan leraren om het gebruik van
computers op school te ondersteunen + –

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

o. Gebruik van programmatuur die ook los v/e methode gebruikt kan worden± –

p. Gebruik van programmatuur die onderdeel is van een methode –

[– = niet of nauwelijks gerealiseerd, ± = voor een (groot) deel gerealiseerd en + = (bijna)
volledig gerealiseerd. Een lege cel betekent dat het aspect geen onderdeel uit maakt van het
beleid van de school, en dus ook niet gerealiseerd hoeft te worden]

School B heeft momenteel nog geen concreet uitgewerkt ICT-beleidsplan. In de
schriftelijke vragenlijst is aangegeven dat deze in voorbereiding is. De school streeft er
naar om zodra het mogelijk is volgschool te worden. Daarnaast wil men leerlingscijfers
met de computer gaan registreren en wil men ervoor zorgen dat een ruime meerderheid
van de docenten om kan gaan met tekstverwerkings- en spreadsheetprogramma’s en
Windows. Voor de realisering van deze doelstellingen is de school van plan de
volgende maatregelen te nemen:
� pc-privéproject
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� scholing administratief personeel in Windows
� scholing voor docenten (die grotendeels vergoed wordt door de school)
� uitbreiding ICT-voorzieningen
Hij verwacht dat het gebrek aan computers het grootste knelpunt zal zijn voor de
uitvoering van het ICT-beleid. Daarnaast is gebleken dat tussen secties er een goede
afstemming plaats moeten vinden over de aanschaf van apparatuur, om te voorkomen
dat er “wildgroei” ontstaat.

Evenals school B heeft school C nog geen concreet uitgewerkt ICT-plan. De school
bevindt zich nog in een oriënterende fase, waarin de mediatheek op school als
‘proeftuin’ dient. Het directielid vindt het onverstandig om in één keer te verwachten
dat docenten zeer vaak ICT gaan gebruiken. De school wil hierin telkens “kleine
stapjes” nemen.
Voor de realisering van het ICT-beleid zijn er verschillende knelpunten, zoals de
beschikbaarheid van de computerwerkplekken voor docenten en de afstemming van de
ICT-activiteiten tussen de secties.
Voor de bevordering van het ICT-gebruik is tot nu toe vooral scholing ingezet.
Daarnaast wil men een pc-privéproject starten, maar dit plan is vanwege nieuwe
regelgeving voorlopig nog “in de ijskast gezet”. Daarnaast heeft men de individuele
docent een computerprogramma gegeven voor de cijferregistratie. De reacties hierop
waren positief en het bleek een goede manier te zijn om iedereen achter de computer te
krijgen.

Conclusie
Tabel 4.7

Samenvattend overzicht: ICT-beleid

School A School B School C

Gepercipieerde bijdrage ICT aan onderwijsdoelstel-
lingen + ± +

Aanwezigheid ICT-beleidsplan + – –

Aandacht voor didactische doelen in ICT-beleid + – –

Aandacht voor attitude docenten in ICT-beleid + + +

Aanwezigheid concrete maatregelen uitvoering ICT-
beleid + + +

Realisatie ICT-beleid + – –

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

‘Leren door te doen’ is zowel voor school A als voor school B een belangrijk element
van het onderwijs concept. Beide scholen geven aan dat ICT in de realisatie van dit
onderwijsdoel een grote rol kan spelen. Het directielid van school geeft aan dat ICT,
ook een belangrijke rol vervult in ‘onderwijs op maat’. De rol van ICT in de overige
elementen van het rijk-gedifferentieerde onderwijsconcept van beide scholen is
beperkter.
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De twee scholen met een relatief laag computergebruik hebben nu nog geen concreet
ICT-beleidsplan. School A (hoog computergebruik) heeft wel een dergelijk plan. In de
realisering van het ICT-beleid is school A ook het meest ver, school B en C met laag
computergebruik staan nog duidelijk aan het begin van het traject. Deze scholen hebben
wel al enkele maatregelen heeft getroffen ter stimulering van het computergebruik door
docenten, zoals pc-privéprojecten en scholing.

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

De vorige paragraaf heeft aangetoond dat twee directieleden ICT zeer belangrijk vinden
voor de realisering van het onderwijsbeleid op hun school. In het eerste deel van deze
paragraaf wordt dieper ingaan op de percepties van de directieleden, docenten en
CC’ers ten aanzien van ICT in het onderwijs.
In vorige paragrafen zijn telkens 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 de organisatie
van het onderwijs, het oordeel over de beschikbare ICT-voorzieningen, kennis en
vaardigheden, ICT-ondersteuning en ICT-beleid. In het laatste deel van deze paragraaf
wordt nogmaals expliciet ingegaan op de factoren die volgens de geïnterviewde
docenten, CC’ers en beleidsmakers zelf van groot belang zijn voor de mate waarin de
docent en de school de ICT toepast.

Redenen voor computergebruik
In de survey is een vraag opgenomen naar het belang van een aantal genoemde redenen
voor de inzet van computers in het onderwijs op school. De antwoorden van school A
en B staan weergegeven in de volgende tabel, waarbij – is ‘niet belangrijk’, ± is ‘een
beetje belangrijk’ en + is zeer belangrijk.

Tabel 4.8

Belang redenen voor computergebruik op schoolniveau

Redenen voor computergebruik voor onderwijsdoeleinden

S
chool A

S
chool B

a. Het leren op school aantrekkelijk maken voor leerlingen ± ±

b. Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een informatiesamenleving + +

c. De leerprestaties van leerlingen verbeteren – ±

d. Samenwerking tussen leerlingen stimuleren o ±

e. Het leerproces optimaliseren + +

f. Informatie van buiten de school toegankelijk maken voor leerlingen o ±

g. Het realiseren van een nieuw onderwijsconcept ± ±

h. Het kunnen werken verwerven van subsidies op het gebied van ICT – –

i. Het faciliteren van tijd- en plaatsonafhankelijk leren ± ±

j. Ouders verwachten dat wij de computer gebruiken in het onderwijs ± +

[– = niet belangrijk, ± = een beetje belangrijk en + = zeer belangrijk, o = niet ingevuld]
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Er zijn weinig verschillen tussen de twee scholen als het gaat om de redenen voor de
inzet van computers in het onderwijs. Zo wordt door beide scholen de voorbereiding op
de informatiesamenleving een belangrijke reden gevonden, terwijl het kunnen
verwerven van subsidies onbelangrijk is. Voor school B zijn de invloed van ouders en
de leerprestaties van leerlingen belangrijker redenen dan voor school A.

In het interview wordt door het directielid van school A opgemerkt dat de school
voordat zij voorhoedeschool werden, de computer al veel gebruikte voor de moderne
vreemde talen. Doordat hiermee goede ervaringen zijn opgedaan was het logisch om dit
uit te breiden naar andere vakgebieden. Ook was de financiële steun die men kon
krijgen een extra stimulans om het gebruik van ICT verder uit te breiden.
De huidige houding van de docenten op zijn school tegenover ICT omschrijft hij als
“positief kritisch”. De docenten op zijn school zijn overtuigd van het nut van ICT in het
onderwijs. Men is echter ook kritisch:

“(…) Dit betekent, dat we toch vragen naar wat is de meerwaarde van dit
programma, wat is de meerwaarde van een les in het computerlokaal, boven een
les zonder computers?”

Voor de geïnterviewde techniekdocent van school A is de computer zo verbonden met
zijn vakgebied dat hij geen les meer zonder de computer voor kan stellen. Hij zegt
hierover:

“Je kan wel zonder boeken, maar niet zonder de computer.”

De rector van school B noemt drie redenen voor de inzet van computers in het
onderwijs. Ten eerste was er behoefte bij bepaalde vakken zoals natuurkunde en
tekenen, om de computer als een hulpmiddel te gaan gebruiken. Daarnaast kwam er
door de invoering van de basisvorming een vak informatiekunde. Ook maatschappelijke
ontwikkelingen hebben een rol gespeeld; voor steeds meer beroepen wordt kennis van
de computer vereist.
Hij omschrijft de huidige houding van de docenten op zijn school als “positief kritisch”.
Men ziet in dat computers een belangrijke rol spelen in de samenleving, maar men is
kritisch ten aanzien van de mogelijkheden van het gebruik in klassensituaties.
Voor de geïnterviewde docent zijn eisen die vanuit de maatschappij gesteld worden niet
zozeer belangrijk voor de inzet van de computer, maar wel de ondersteunende rol die de
computer in zijn onderwijs speelt. De computer biedt voor de leerlingen extra
trainingsmogelijkheden en een verbreding van het kennisniveau.

Het directielid van school C is de computer in eerste instantie gaan gebruiken als een
extra leermiddel. Nu wordt ICT gebruikt voor deels vervanging van en deels
ondersteuning van de docent, door de computer in te zetten voor het inoefenen van
lesstof en als informatiebron.
De huidige houding van de docenten op zijn school ten aanzien van ICT typeert hij als
gematigd positief. Deze houding komt volgens hem vooral voort uit onbekendheid met
computergebruik voor onderwijsdoeleinden.
De natuurkundedocent/computercoördinator van deze school is met computers in zijn
onderwijs begonnen uit eigen interesse. Hij vindt dat niet alles door de computer moet
worden vervangen. Met name in examenklassen vindt hij dat een docent zijn sturende
rol moet blijven behouden, ook ten aanzien van het computergebruik door de leerling.
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Effecten van computergebruik
Zoals al eerder is aangegeven vindt de techniekdocent van school A de computer zeer
belangrijk voor zijn vakgebied. Het belangrijkste effect wat volgens hem optreedt door
het computergebruik is dat leerlingen “wereldburgers’ worden. Hij vindt wel dat de
huidige kerndoelen ten aanzien van zijn vakgebied te veel de nadruk leggen op
computersimulaties:

“Daar heb ik problemen mee. Als we alleen maar simulatieprogramma’s gaan
draaien van de draaibank, dan zeg ik, zet er dan maar een draaibank neer. Bij
techniek mag dat. En ik ben toch bang dat het voor een deel die kant uit gaat.”

Hij vindt dat er belangrijk verschil is tussen een les met en les zonder ICT. Voor
leerlingen betekent een les met de computer meer vrijheid, een leerling kan zelf meer
invloed uitoefenen op hetgeen hij moet doen, hij hoeft niet alleen maar naar de docent te
luisteren. Hij verwacht dat dit ook op de lange termijn, als computers meer zijn
ingeburgerd, niet zal veranderen.
Volgens de stagiaire verandert de rol van de docent door het gebruik van computer voor
onderwijsdoeleinden.

“Je [ de leerling] hebt altijd aanwijzingen nodig. Daarom moet je er ook een
goede lesbrief bijschrijven. Je krijgt als docent dus wat meer werk op je dak. Dat
voor de klas, dat geef je al vijf jaar, dat ken je inmiddels. Dat verhaaltje draai je
wel af op een gegeven moment.”

De docent beaamt de opmerking van de stagiaire. Voor hem is het “docerend voor de
klas staan” wel geweest; frontaal les geven werkt niet meer omdat je daarmee leerlingen
niet individueel kan benaderen en rekening kunt houden met niveauverschillen tussen
leerlingen.

Het directielid van de school A noemt de volgende positieve effecten van het
computergebruik:

“Je zou kunnen zeggen dat het onderwijs dichter bij de maatschappij gekomen is.
Het zijn geen buitengewoon verouderde cases die je leerlingen laat uitwerken.
Teksten die je laat lezen uit een boek dat al tien jaar oud is. Je kunt het onderwijs
actualiseren. Dat is één punt. Punt twee is de differentiatie die je toe kunt passen.
Ook dat merken we nu, is een belangrijk deel in het geheel. Je hoeft niet meer als
docent 28 leerlingen op dezelfde manier en heel uur bezig te houden. Je kunt
leerlingen individueel wat makkelijker zaken laten uitwerken.”

Naast de genoemde voordelen heeft het gebruik van de computer ook een belangrijk
nadeel:

“Een feilloos werkend computerlokaal en machines op andere plaatsen gekoppeld
aan systeembeheer, waar geen financiële middelen voor zijn, dat is een groot
probleem. Dat is het grootste probleem op dit moment. Als een betrekkelijk
onervaren docent iets in het computerlokaal wil en het werkt niet, dan houdt alles
op en dan heb je dus weer drie stappen achteruit gezet. Die systeembeheerder is
buitengewoon belangrijk. Die moet er gewoon de hele dag zijn.”

De docent van school B vindt niet dat de inzet van de computer in zijn onderwijs tot
negatieve effecten heeft geleid. Het positieve effect is volgens hem dat leerlingen
vaardigheden krijgen in het omgaan met de computer. Een les met ICT betekent een
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andere docentenrol dan een les zonder ICT; minder docent en meer begeleider. Voor de
leerling betekent het gebruik van de computer meer differentiatiemogelijkheden.

Zijn rector vindt dat door het gebruik van de computer het onderwijs beter aan kan
sluiten bij de leerprocessen van leerlingen:

“Leerlingen van nu ervaar ik als een leerling die veel visueler ingesteld is dan
voorheen. De woordcultuur tegenover de beeldcultuur. Men moet het
nadrukkelijker plaatsen.”

Voor de leerling betekent de computer ook zelfstandiger werken. Het leerproces kan
hierdoor worden versneld.

Het gebruik van de computer voor onderwijsdoeleinden heeft gevolgen voor rol van de
docent. Ook hij vindt dat de begeleidende rol van de docent een nadrukkelijker plaats
krijgt in de informatie-overdracht. De bereikbaarheid van informatie is door de
computer namelijk veel groter geworden. Docenten moeten leerlingen begeleiden in het
maken van keuzes in deze informatie.

Het selecteren van informatie geldt ook voor de docenten:
“Het omgaan met informatie, het selecteren van informatie is een heel belangrijk
punt geloof ik, omdat we een veelheid van informatie tegenkomen. Als je dat niet
goed selecteert verdrink je in de informatie die je niet meer kunt opslaan. Zoals
we in het verleden dachten dat we eerst een voorraad moesten hebben voordat we
vanuit die voorraad tot activiteiten moesten komen. (….) dat die voorraad nu op
vele plekken aanwezig is, maar dat je de juiste keuzes moet kunnen maken en dan
die op het juiste moment moet kunnen toepassen.”

ICT-gebruik heeft tenslotte ook gevolgen voor de organisatie van het onderwijs, met
name ten aanzien van de plaatsing van de computers; in het eigen klaslokaal, en/of in
aparte computerlokalen en/of in studieruimtes bestemd voor leerlingen. Hierin moeten
nog keuzes worden gemaakt.
Echte negatieve effecten van computer kan hij niet noemen, wel vindt hij evenals het
directielid van school A, dat ICT-gebruik een school afhankelijk maakt van de
beschikbaarheid van de financiële middelen voor de aanschaf van goede ICT-
voorzieningen.

Volgens het directielid van school C neemt de motivatie en betrokkenheid van
leerlingen toe door het gebruik van de computer. Deze betrokkenheid neemt echter wel
af als de apparatuur verouderd is. De 286’ers in het computerlokaal zijn al voor de
leerlingen niet meer interessant, maar worden beschouwd als “prehistorische bakken”.

De docent/CC’er van school C is bang dat de contacten tussen de docent en de leerling
en tussen leerlingen onderling afnemen wanneer er te veel belang wordt gehecht aan de
computer. Voor hem is de computer niet meer dan een hulpmiddel voor het
aantrekkelijker maken van zijn lessen, hij vergelijkt de computer dan ook met een
rekenmachine.
Zijn rol als docent is door de computer veranderd; in plaats van “centrale dirigent”
wordt hij gedirigeerd door het computergebruik van de leerlingen. De enige manier om
dit te voorkomen is een goede instructie aan de leerlingen.
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De rol van de leerling tijdens een les waarin gebruikt wordt gemaakt van de computer is
volgens hem veel actiever en daardoor is ook het leerproces effectiever dan tijdens een
les zonder de computer.

Kritische factoren
De docent van school A vindt dat de stimulerende rol van de schooldirectie een
belangrijke rol heeft gespeeld in de mate waarin hij ICT gebruikt in zijn onderwijs. Er
wordt door de directie bovendien goed naar docenten geluisterd.
Zoals ook uit de screening is gebleken wordt op school A door bijna alle docenten de
computer ingezet in het onderwijs. Ook voor je vakken waar het gebruik van de
computer minder voor de hand ligt, zoals godsdienst en maatschappijleer wordt volgens
de beleidsman de computer ingezet. Dit betekent echter niet dat er ook in elke les
gebruik van wordt gemaakt. De voornaamste reden voor het niet of weinig gebruiken
van de computer is volgens hem ongeschikte programmatuur dat geen verrijking biedt
voor het onderwijs. De houding van de docenten ten aanzien van ICT is op deze school
geen ICT-belemmerende factor meer:

“Wat dat betreft is de beslissing van de directie om voorhoedeschool aan te
vragen en dat ook daadwerkelijk te worden, vrijwel schoolbreed gedragen. Niet
iedereen stond te juichen bij de beslissing, wij zelf ook niet, want het is weer dit en
naast dat en naast zus en naast zo ook nog weer wat. Aan de andere kant denk je,
het is goed om toch in het totaalplaatje dit ook weer mee te nemen.”

Voor de docent van school B spelen twee factoren een belangrijke rol in de mate waarin
ICT in het onderwijs wordt toegepast: belangstelling en kennis. Het gebruik van de
computer in het onderwijs vraagt volgens hem wat extra’s van de docent. Bijvoorbeeld
ten aanzien van ordehandhaving; nadat het nieuwe er af is proberen leerlingen toch weer
onder de les uit te komen door bijvoorbeeld spelletjes te gaan spelen.
De rector vertelt dat ongeveer de helft van de docenten wel eens de computer gebruikt.
Het computergebruik voor onderwijsdoeleinden ligt echter veel lager. Het lage
computergebruik voor onderwijsdoeleinden verklaart hij door de leeftijd (men vindt
zich te oud om er nog mee te beginnen), en het gebrek aan kennis over de
toepasbaarheid van de computer. Dit laatste wordt ook weer veroorzaakt door het feit
dat programmatuur vaak niet aansluit bij de methodes die op school gebruikt worden.

De mate waarin de computer ingezet wordt in het onderwijs wordt volgens de
docent/CC’er van school C bepaald door kennis en vaardigheden van ICT en de
aanwezige faciliteiten. Daarnaast is ook technische ondersteuning belangrijk; het
gekozen programma moet klaar staan voor gebruik op het moment dat de docent er mee
wil werken. Zelf heeft hij ervaren dat de toegenomen motivatie bij leerlingen ook voor
hem stimulerend werkt om de computer vaker in te zetten.
Het directielid geeft in tegenstelling tot de screeninggegevens, waaruit bleek dan minder
dan een kwart van de docenten de computer in het onderwijs gebruikt, aan dat ongeveer
de helft van de docenten de computer structureel inzet voor onderwijsdoeleinden. De
andere helft maakt nog geen gebruik van de computer vanwege het gebrek aan
geschikte software. Ook heeft het klimaat binnen een vaksectie invloed op het gebruik,
in sommige secties wordt de computer al veel gebruikt in andere secties nog niet of
nauwelijks.
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Tabel 4.9

Samenvattend overzicht: percepties over ICT-gebruik en kritische factoren

School A School B School C

Effecten ICT voor rol docenten + + ±

Percepties docenten t.a.v. effecten ICT voor leerlingen + + +

Percepties directielid t.a.v. effecten ICT voor leerlingen + + +

Houding schoolteam t.a.v. ICT-gebruik in onderwijs + + ±

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

Computers worden in het onderwijs ingezet als hulp- en vervangingsmiddel voor het
optimaliseren van het leerproces, om leerlingen goed voor te bereiden op de
informatiemaatschappij en om het onderwijs voor de leerling aantrekkelijker te maken.
Zowel op de school met hoog computergebruik (A) als de scholen met laag
computergebruik (B en C) staan de docenten en de directieleden positief tegenover de
effecten van ICT-gebruik in het onderwijs. De drie docenten geven aan dat de rol van
zowel de leerling als hun eigen rol door het computergebruik is veranderd. Voor de
docenten van school A en school B betekent dit een minder sturende en een meer
begeleidende rol. Voor de leerling betekent het een meer zelfstandige rol. De
docent/CC’er van school C lijkt met deze verschuiving de meeste moeite te hebben, hij
wil graag zijn sturende rol zoveel mogelijk behouden.

Aan zowel de docent, de CC’er als het directielid is gevraagd aan te geven welke
factoren voor hen zelf van belang zijn voor de mate waarin de computer wordt toegepast
in het onderwijs. De meest genoemde ICT-belemmerende factor heeft betrekking op de
beschikbaarheid van geschikte programmatuur die past in de onderwijsmethode van de
docent. Daarnaast spelen ook de aanwezige kennis en vaardigheden de kwaliteit van de
ICT-ondersteuning en de leeftijdsopbouw een rol. Uit de casestudies is echter gebleken
dat er tussen de scholen met laag computergebruik en de school met hoog
computergebruik weinig verschillen zijn in het oordeel over de programmatuur en de
kwaliteit van de ondersteuning.

De docent van school A (hoog computergebruik) geeft aan hoe belangrijk de houding
van de directie is; een directie die stimuleert en goed naar docenten luisteren kan een
aanzienlijke invloed uitoefenen op het ICT-gebruik op de school.
Uit de casestudieresultaten wordt duidelijk dat een positieve houding van de directie (op
alledrie de scholen aanwezig) alleen niet voldoende is om computergebruik te
stimuleren. Een beleidsplan met concrete stimuleringsmaatregelingen, waarbij er ruimte
is voor inspraak van docenten blijkt een zeer belangrijke factor te zijn in de mate waarin
de ICT gebruikt wordt voor onderwijsdoeleinden.

4.10 Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs

Tenslotte zijn zowel in het interview met de docent, de activiteitencoördinator als het
directielid de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs
besproken. Onder andere kon men de nieuwe minister van onderwijs een advies geven
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ten aanzien van ICT in het onderwijs (de schoolbezoeken vonden plaats tijdens en vlak
na de Tweede-Kamerverkiezingen).

De techniekdocent van school A wil de minister adviseren rekening te houden met het
feit dat het gebruik van computers in het onderwijs niet alleen geld kost, maar ook tijd.
Hij vindt het aantal lesuren dat hij kan besteden aan computers nu te beperkt is. Volgens
hem moeten er “vaklui” aan het werk worden gezet, die modules (met software)
ontwerpen en de docenten in het gebruik er van begeleiden. Hij verwacht dan ook dat in
het voortgezet onderwijs er een verschuiving zal optreden van onderwijs in vakken naar
modulair onderwijs, vergelijkbaar met het hoger onderwijs.

Zijn collega, de CC’er van deze school, verwacht veel van de invoering van het Edunet.
Het onderwijs van de toekomst omschrijft hij als volgt:

“Dan denk ik dat we naar de situatie toe kunnen, dat er op een gegeven moment
stopcontactjes komen en dat een leerling gewoon als bagage in zijn schooltas, niet
al die dikke boeken, maar dan heeft hij misschien een portable pc’tje bij zich. Die
plugt hij in, en dan ga je telewerken. Je gaat dan op een gegeven moment op je
site als docent een aantal vraagstukken uitleggen. Een leerling kan daarop
inloggen en kan daar zijn uitwerking vinden. Maar dan moet er veel aan dat net
gebeuren. Ik schat toch wel in dat op vrij korte termijn tot de mogelijkheden kan
gaan behoren. Mits goed voorbereid, mits goed uitgevoerd, kan het een prachtig
medium zijn. En het zal de docent niet vervangen. Want die vrees is dus in den
lande aanwezig. De rol van docent komt in diskrediet, het is bedreigend. Het is
niet bedreigend, het is ondersteunend!”

De voorwaarde voor een succesvolle invoering van het Kennisnet heeft betrekking op
de financiën. Geen eenmalige subsidie, maar structurele financiële ondersteuning, zodat
de server regelmatig vervangen kan worden. Dit is ook zijn advies aan de
onderwijsminister. Overigens verwacht hij dat het gebruik van het Kennisnet op zijn
school op zeer korte termijn (over enkele maanden) gerealiseerd zal worden:

“Zodra het geld er is, staan wij te trappelen.”
Ook het directielid denkt dat met name het Kennisnet belangrijk zal gaan worden. Hij
verwacht dat educatieve uitgeverijen naast boeken multimedia-software zullen gaan
leveren via dit net. Verder hoopt hij dat educatieve software meer gestandaardiseerd
wordt:

“Als er een soort software-standaard zou komen, van de toekomstige educatieve
programma’s werken allemaal met een browserstructuur, met een Internet-
achtige structuur, dan zouden wij de persoon die dat ook daadwerkelijk voor
elkaar krijgt, op onze blote knieën danken.”

Hij hoopt dat binnen er binnen twee jaar dergelijke programmatuur beschikbaar komt.
Hiervoor is wel noodzakelijk dat het Kennisnet snel gerealiseerd wordt.

Naast standaardisering van educatieve software adviseert hij de onderwijsminister:
“Zorg voor voldoende structurele financiering zodat het systeembeheer op een
goede manier geregeld kan worden. Liever maar vijf computers minder, maar de
bestaande computers werken ook echt, die kunnen gebruikt worden, dan weer een
operatie dozen schuiven.”
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De docent van school B verwacht dat Internet en cd-rom’s in het toekomstige onderwijs
en grote rol zullen gaan spelen en dat de computer steeds meer geïntegreerd in het
onderwijs gebruikt zal gaan worden. Hij is echter zeer pessimistisch over de termijn
waarin deze ontwikkelingen plaats zullen gaan vinden, hij wil daarom geen concreet
termijn noemen.
Hij hoopt dat de nieuwe onderwijsminister meer geld ter beschikking wil stellen voor
meer computers en meer begeleiding.
Ook de CC’er van deze school verwacht dat in het onderwijs van de toekomst Internet
een belangrijke rol zal gaan spelen. Internet zal vooral belangrijk worden voor het
zelfstandig leren. In het toekomstige onderwijs zal er ook steeds minder aandacht
besteed moeten gaan worden aan hoe gebruik je de computer (“knoppencursus”), maar
meer aan wat je ermee kunt doen:

“Ik vergelijk dat wel dat ik vroeger op een lagere school nog les heb gehad in hoe
ik moest telefoneren. Hoef je nou niet meer te doen. Ik denk dat het met computers
dezelfde weg opgaat.”

Hij verwacht dat deze ontwikkelingen binnen een jaar of vier gerealiseerd kunnen zijn,
mits het personeel goed geschoold wordt, er moderne apparatuur en programmatuur is
en er nieuwbouw komt om deze ICT-voorzieningen een plek te geven.
De onderwijsminister adviseert hij dan ook om voldoende geld hiervoor beschikbaar te
stellen:

“ … en dus niet, zoals ik laatst hoorde, verkleining van klassen gaan bekostigen
door middel van minder computers beschikbaar stellen.”

Zijn conrector verwacht voor de toekomst een verdere toename van het gebruik van de
computer als tekstverwerker, spreadsheet en grafisch instrument in het onderwijs.
Daarnaast vindt hij Internet, dan wel Kennisnet en e-mail interessante ontwikkelingen
voor het onderwijs. Internet hoeft echter niet direct een onderwijsverbetering te
betekenen als het gebruik ervan niet gelimiteerd wordt.
Om aan deze ontwikkelingen deel te nemen zal school over meer ICT-voorzieningen
moeten beschikken. Wanneer er aan deze voorwaarde wordt voldaan kunnen deze
ontwikkelingen binnen vijf jaar ingevoerd zijn.
Zijn advies aan de nieuwe onderwijsminister is waarmaken wat door de vorige minister
beloofd is. Hij verwacht echter dat de nieuwe minister hiervoor te weinig geld tot zijn
beschikking zal krijgen.

De docent/CC’er van school C verwacht net als zijn collega van school A, veel van het
Kennisnet. Leerlingen zouden dan in alle lokalen, en dus niet alleen in het
computerlokaal, toegang moeten krijgen tot dit netwerk. Dit net zou op korte termijn
ingevoerd kunnen worden, mits de minister dit ook faciliteert. Hij adviseert de minister
voorrang te geven aan de realisatie van dit net. Dit is belangrijker dan meer geld voor
computers.
De conrector deelt de mening van de CC’er; ook hij verwacht veel van het Kennisnet.
Internet vindt hij minder geschikt voor het onderwijs, omdat er dan veel aandacht
besteed moet worden aan de selectie van geschikte informatie. Binnen drie, vier jaar
moet duidelijk zijn wat voor soort informatie op een dergelijk netwerk aangeboden kan
worden.
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De nieuwe minister van onderwijs raadt hij aan om vooral aandacht te hebben voor de
docenten. Elke onderwijsverandering begint met de docent. De beschikbaarheid van
ICT-voorzieningen moet vanzelfsprekend zijn, dat beschouwt hij als de meest efficiënte
manier om ICT te bevorderen.

Conclusie
Tabel 4.10

Samenvattend overzicht: de toekomst

School A School B School C

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

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

Percepties directielid t.a.v. belang ICT toekomst + + +

Verwachte termijn realisatie ICT-vernieuwingen in het
onderwijs + – –

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

Men verwacht in het algemeen veel van het Kennisnet. Dit wordt ook gezien als een
wenselijke ontwikkeling. De school met hoog computergebruik (A) staat niet alleen zeer
positief tegenover het Kennisnet, maar geeft aan nu al voorbereid te zijn op deze
ontwikkeling. School A is dan ook de enige school die verwacht deze ontwikkeling op
zeer korte termijn in te kunnen voeren.

De meeste adviezen aan de nieuwe minister van onderwijs hebben betrekking op de
financiering van de ICT-infrastructuur. Overheidsgelden hoeven niet alleen aan ICT-
voorzieningen worden besteed. Structurele financiering voor systeembeheer en voor
ondersteuning en begeleiding van docenten zijn net zo belangrijk, zo niet belangrijker.
Uit deze antwoorden blijkt wederom dat de scholen een groot belang hechten aan
infrastructuur, kennis en vaardigheden en ondersteuning, Uit de vergelijking van de
school met hoog computergebruik en de scholen met laag computergebruik, blijkt dat
naast kennis en vaardigheden juist andere factoren, zoals de ontwikkeling van een ICT-
beleid, de betrokkenheid van de docenten bij de invulling van dit beleid en de omvang
van externe contacten een belangrijke rol spelen.


