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5. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 is de opzet van de rapportage over de sectoren
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) en de lerarenopleiding (LERO) een
andere dan die van het basis- en voortgezet onderwijs. In dit hoofdstuk worden vier
bezoeken beschreven aan opleidingen in de BVE-sector. Dit zijn (binnen verschillende
Regionale Opleidingscentra of ROC’s) de opleidingen economie (5.1) techniek (5.2) en
volwasseneneducatie (5.3) en een afdeling bloemschikken van een Agrarische
Opleidingscentrum (5.4). Ook al zijn deze bezoeken niet vergelijkbaar in termen van het
onderwijs wat er plaatsvindt binnen deze verschillende opleidingen en is het om die
reden moeilijk om ook het ICT-gebruik binnen deze instellingen te vergelijken, toch
wordt in paragraaf 5.5 een samenvatting gegeven van de bevindingen van de vier
schoolbezoeken, zonder dat er sprake is van vergelijkingen onderling.

5.1 Opleiding economie

Bij een ROC is een opleiding economie bezocht. De geobserveerde les betreft het vak
‘secretariaatspraktijk’ en vind plaats in een computerlokaal, waarin 33 computers staan.
Tijdens de les zijn veertien deelnemers aanwezig. De docente (tevens roostermaakster
binnen de instelling) maakt bijna elke les gebruik van de computer, maar af en toe geeft
ze ook een theorieles over de secretariaatspraktijk, omdat dit basistheorie is die de
deelnemers moeten kennen voordat zij verder kunnen met de computeractiviteiten.

Computergebruik
Tijdens de lesobservatie wordt de computer door de deelnemers gebruikt voor het
simuleren van een bedrijf. Deze computeractiviteit duurt één dagdeel. Het gesimuleerde
bedrijf heeft een aantal afdelingen, waaronder een receptie, secretaresse-afdeling en een
afdeling in- en verkoop. De veertien deelnemers zitten tegelijkertijd achter de computer
en maken gebruik van een presentatieprogramma, een spreadsheet, database en tekstver-
werker. De docent geeft uitleg over de uit te voeren activiteiten en loopt vervolgens
rond om deelnemers te helpen bij problemen en om op fouten te wijzen die door de
deelnemers worden gemaakt. De activiteiten die de deelnemers uitvoeren in het kader
van de bedrijfssimulatie verlopen onafhankelijk van elkaar, elke deelnemer bevindt zich
dus in een ‘andere’ afdeling. Wekelijks wordt er van afdeling binnen het simulatie-
bedrijf gewisseld. De docent bepaalt wanneer deelnemers binnen een simulatie moeten
wisselen van afdeling. Daarentegen kunnen de deelnemers hun eigen werktempo binnen
het simulatieprogramma bepalen. De leeractiviteiten worden door de deelnemer zelf
uitgevoerd aan de hand van instructies van de docent en het instructieboek dat het
simulatieprogramma ondersteunt.

De docente gebruikt de computer persoonlijk ook voor het maken van het lesrooster en
om toetsen te maken; het bijhouden van de leervorderingen van deelnemers gebeurt nog
handmatig:

“er zijn wel programma’s voor dus ik zou het zo kunnen doen, maar als ik dat ook
op de computer doe, heb ik de ogen zo dwars staan.”

Op afdelingsniveau schat de beleidsverantwoordelijke in dat tussen de 10-15% van alle
docenten gebruik maakt van ICT in het onderwijs,

“maar het is groeiende. Je merkt dat steeds meer mensen gaan zoeken naar de
mogelijkheden, hoe ze ICT kunnen inzetten.”
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Ervaringen van een deelnemer
De deelnemer waarmee gesproken is tijdens het schoolbezoek heeft twee verschillende
programma’s tijdens de geobserveerde les gebruikt, een spreadsheet en een
communicatie-planningsprogramma. Daarbij heeft de deelnemer geen problemen
ondervonden met de computer. Tijdens de lessen van deze docent wordt bijna altijd met
de computer gewerkt. De deelnemer geeft aan dat de computer het leren gemakkelijker
maakt, omdat hij thuis bijvoorbeeld samenvattingen kan maken en hij engelse
grammatica op school kan oefenen.
Hij vindt een les met de computer leuker dan een les zonder de computer, tenzij een
computerprogramma een hele ochtend of hele middag gebruikt wordt. Dan is de
afwisseling niet groot genoeg en gaat dit ten koste van zijn motivatie. De mate waarin
de computer gebruikt wordt binnen de sector is voldoende. In de pauzes of na schooltijd
zit hij op school nooit achter een computer. Hij heeft thuis de beschikking over een
computer om huiswerk te maken of om toetsen voor te bereiden.

Hij denkt na het behalen van het diploma over genoeg kennis en vaardigheden te
beschikken om in een toekomstige baan de computer goed te kunnen gebruiken, omdat
hij beschikt over een typvaardigheidsdiploma en voldoende kennis over toepassings-
programma’s. De deelnemer heeft meerdere keren stage gelopen en heeft tijdens zijn
laatste stage de computer gebruikt. Een probleem van het werken met de computer
tijdens de stage was dat hij moest werken met een ‘oud’ tekstverwerkingsprogramma.
Overigens zou hij later geen werk willen gaan doen waarbij de computer veel gebruikt
wordt.

De ICT-infrastructuur
In het computerlokaal waar de les geobserveerd wordt, staan 20 werkplekken (tafels)
voor deelnemers in groepjes van drie of vier. Op elke werkplek staat een
netwerkcomputer met cd-rom speler. Ook staan er dertien computers opgesteld langs de
wanden. In het lokaal bevinden zich verder een printer, een overhead-projector en een
white-board. Er kan daarom ook klassikaal les worden gegeven in het computerlokaal.
De docent kan vanuit haar bureau de beeldschermen van de computers zien die langs de
wanden zijn opgesteld.

De programmatuur die gebruikt wordt, werkt onder Windows95. Het tijdens de les
gebruikte simulatieprogramma wordt gebruikt voor het oefenen van praktijksituaties.
De deelnemers mogen zelf het niveau in het programma kiezen.

“Het doel van de simulatie is het nabootsen van de praktijk die ze later in willen.
Werkzaamheden binnen verschillende afdelingen leren kennen. En dan wegwijs
raken met behulp van verschillende pakketten.”

De docente is tevreden over de apparatuur en programmatuur waarover ze kan
beschikken. De apparatuur die in het computerlokaal staat is speciaal ingericht om te
werken met het simulatieprogramma dat ontwikkeld is voor het vakgebied. Overigens is
de docente niet geheel tevreden over de betrouwbaarheid van de computers, omdat er
teveel programma’s op de computers staan die veel geheugen vergen, waardoor het
gebruik van de computers vaak voor problemen zorgt.
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Naast de docente is ook de ICT-coördinator van de instelling gevraagd naar zijn oordeel
over de ICT-voorzieningen binnen de opleiding. De ICT-coördinator is, in tegenstelling
tot de docente, niet geheel tevreden over de mate waarin computerapparatuur en
programmatuur beschikbaar is. Hij zou over meer multimediacomputers willen
beschikken, alhoewel dit naar zijn mening op dit moment geen primair knelpunt is. Het
tekort aan geavanceerde computers leidt wel tot onvoldoende toepassingsmogelijkheden
van de computers, omdat complexe programmatuur met geluid en video niet gebruikt
kan worden.

De ICT-coördinator is niet tevreden over de kwaliteit, de toepassingsmogelijkheden en
de betrouwbaarheid van de aanwezige programmatuur. Met name aan simulatie- en
docent-onafhankelijke programmatuur is behoefte. Dit gebrek aan goede
programmatuur heeft een negatieve invloed op het computergebruik van docenten,
omdat docenten de aanwezige programmatuur niet willen gebruiken.

“Veel docenten zeggen dat er niks is. Dat is niet helemaal waar, al is het wel een
indicatie over gebrek aan informatie (.....) een goed uitgebalanceerd pakket, dat
aan de diverse eisen van bijvoorbeeld basisonderwijs tot en met HAVO/VWO
voldoet, op basis van kleine modulen, kleine eenheden, dat is er eigenlijk niet. Het
zijn allemaal losse stukjes en niet altijd even geschikt voor gebruik.”

Ook de beleidsverantwoordelijke meldt dat gebrek aan goede software de belangrijkste
reden is waarom slechts een deel van de docenten ICT gebruikt in het onderwijs,
waarbij het dan gaat om programma’s die ondersteuning bieden in het onderwijsproces.
Er is ook ondersteuning op dit gebied nodig: er zou een soort databank moeten zijn waar
mensen dingen kunnen zien, kunnen uitproberen.

Binnen de opleiding zijn communicatiemogelijkheden aanwezig. Deze mogelijkheden
zijn uitstekend naar de mening van de ICT-coördinator. Van deze mogelijkheden maakt
de geobserveerde docente echter geen gebruik, al is ze wel overtuigd van de
mogelijkheden van bijvoorbeeld Internet en e-mail. Ze weet namelijk dat een collega en
deelnemers binnen de sector razend enthousiast zijn over deze voorzieningen.

Kennis en vaardigheden
De geobserveerde docente is niet tevreden met haar huidige kennis over computers in
het onderwijs. Ze heeft in een te korte tijd teveel moeten leren, waardoor ze de kennis
en vaardigheden op ICT-gebied nog niet echt onder de knie heeft. De docente heeft naar
haar mening ook nog geen goed beeld van de verschillende toepassingen die in het
onderwijs mogelijk zijn, maar ze wil zich volgend jaar meer in dit soort zaken gaan
verdiepen. Ze heeft de afgelopen twee jaar wel interne en externe scholing gevolgd. Zo
heeft ze onder meer op initiatief van de directie een cursus gevolgd om het
bedrijfssimulatieprogramma voor haar vakgebied te leren. De cursus werd verzorgd
door een extern instituut dat het simulatieprogramma heeft ontwikkeld. Deze cursus was
echter niet voldoende praktijkgericht.

De interne cursussen waren gericht op algemene programmatuur (bijv. presentatie-
programma’s, tekstverwerkingsprogramma’s, spreadsheetprogramma’s en reken-
programma’s) maar ook deze bleken niet voldoende praktijkgericht, omdat deze
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cursussen niet diep genoeg op de stof ingingen:
“de stof die wij de leerlingen aanbieden stijgt daar zo bovenuit”.

De interne cursussen waren volgens de docente door de kennismaking met deze
algemene programmatuur overigens wel een goede basis om door middel van zelfstudie
de programmatuur beter te leren kennen. Naast formele scholing is het de bedoeling de
huidige kennis van computers en programmatuur uit te breiden door middel van
zelfstudie. Ze vindt het belangrijk om de programma’s die in de lessen gebruikt worden
goed te kennen.

De ICT-coördinator heeft erg veel cursussen gevolgd: van trainingen op het gebied van
programmatuur tot en met managementtrainingen. Deze managementtrainingen waren
het meest nuttig. Daarnaast heeft hij heeft veel geleerd van contacten met ICT-managers
van andere ROC’s, met name door nauw samen te werken en veel te communiceren.
Tevens doet hij veel kennis en ervaring op door mee te werken aan ICT-projecten die
uitgevoerd worden binnen de opleiding of samen met andere sectoren en instellingen.
Toch zegt hij niet over genoeg kennis en vaardigheden te beschikken om goede
ondersteuning te kunnen bieden aan anderen binnen de opleiding. Hij doelt in dit geval
op kennis en vaardigheden met betrekking tot ‘verandermanagement’.

“Ik heb niet het gevoel dat het me niet lukt, maar ik heb wel het gevoel dat het nog
veel beter kan, om het zo maar te zeggen.”

Hij zou meer willen weten van verandermanagement (hoe kun je mensen motiveren om
nieuwe processen te implementeren), project-management en de financieel-
administratieve aspecten rondom projecten.

Volgens de ICT-coördinator heeft het docententeam in zijn totaliteit geen goed beeld
van de computertoepassingen die in het onderwijs mogelijk zijn. Slechts een kwart van
het docententeam op de instelling heeft een goed beeld van de mogelijkheden van ICT
in het onderwijs. Daarnaast heeft een kwart van het totaal aantal docenten zich nog
onvoldoende verdiept in software die ze binnen hun beroepspraktijk of in hun vakken
kunnen gebruiken. De overige docenten (50%) hebben een beperkt beeld van mogelijke
computertoepassingen in hun onderwijs. Toch wordt de houding van de docenten ten
aanzien van ICT in het onderwijs omschreven als ‘gematigd positief’. De geobserveerde
docente vindt dat ze zelf thuis hoort in de categorie mensen die geen goed beeld heeft
van de mogelijke computertoepassingen. De oorzaak hiervan is onder andere dat ze op
dit moment veel energie stopt in haar ‘andere’ functie als roostermaker.

Ook de beleidsverantwoordelijke voor de opleiding deelt de mening dat docenten geen
goed beeld hebben van de verschillende ICT-toepassingen die in het onderwijs mogelijk
zijn. Hij geeft hierbij nadrukkelijk aan dat het gaat om toepassingen van educatieve
programmatuur en niet om de algemene programmatuur, zoals tekstverwerkings-
programma’s. De algemene programma’s worden namelijk door (bijna) alle docenten
gebruikt.

De directie heeft volgens de ICT-coördinator voldoende kennis en vaardigheden om het
computergebruik binnen de opleiding te kunnen stimuleren. Tussen de verschillende
directieleden is er wel een verschil te constateren, maar dit doet geen afbreuk aan het
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enthousiasmerend effect. De houding van de directie ten aanzien van ICT typeert hij dan
ook als ‘positief’.

Ondersteuning
De geobserveerde docente geeft aan dat ze de meeste ondersteuning op ICT-gebied
krijgt van het systeembeheer. Daarnaast spelen collega’s een ondersteunende rol. Ze is
redelijk tevreden over de ondersteuning, al geeft ze aan dat er formeel meer geregeld
mag worden, zodat je minder in je eigen tijd hoeft op te lossen of bij te leren.

De ICT-coördinator krijgt ondersteuning van collega’s door met hen informatie uit te
wisselen. Contacten met personen van andere opleidingen is ook een belangrijke vorm
van ondersteuning, maar:

“het initiatief daartoe moet van jezelf komen. Doe je dat niet, dan loop je binnen
een mum van tijd achter.”

De beleidsverantwoordelijke is van mening dat de docenten over genoeg interne
ondersteuning kunnen beschikken van de ICT-coördinator en van het systeembeheer.

De ICT-coördinator heeft een full-time functie en zijn taken omvatten onder meer het
aansturen van projecten, het functioneren als een help-desk, het adviseren van de
directie en staf op het gebied van ICT en met name het geven van advies over de
implementatie van ICT in het primaire proces. Verder verzorgt hij de acquisitie en
probeert hij opdrachten en subsidies binnen te halen voor projecten. Ook heeft hij
zitting in een aantal landelijke ICT-clubs. Tevens houdt hij zich bezig met het opzetten
en invoeren van een absentieadministratie-systeem. De ICT-coördinator is sinds 1993
betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Voorheen was hij docent met
bijzondere taken, waarvoor hij 24 uur aangesteld was. Het aantal uren voor ICT-
ondersteuning is geleidelijk uitgebreid tot een full-time functie. De implementatie naar
docenten vergt echter meer tijd:

“het tekort aan tijd betekent dat het invoeringstraject vaak langer duurt dan
gewenst is. Het wordt daardoor mogelijk ook inefficiënt”.

Er is ook sprake van ondersteuning van externe instellingen. Ervaringen worden
bijvoorbeeld uitgewisseld:

“Het is veelal een kwestie van relaties gebruiken, netwerken opbouwen en
benutten, ideeën opdoen bij elkaar, mensen uitnodigen en dingen laten zien.”

De beleidsverantwoordelijke is met name tevreden over twee externe
ondersteuningsinstanties (CINOP en Stoas) waarvan men nuttige ondersteuning krijgt,
die erg praktisch is en tevens direct toepasbaar. Toch is de meeste ondersteuning
afkomstig van directe collega’s, omdat

“er geen sprake kan zijn van een kant en klare oplossing, een klus die je bij één
externe instelling neerlegt. Het is meer het proces van zoeken naar de middelen en
mogelijkheden om een aantal dingen te realiseren (...) je bent met elkaar op zoek
naar een ander onderwijsconcept waar ICT een hulpmiddel in is (...) je moet het
inbedden in je onderwijsproces.”
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De docenten worden voortdurend geïnformeerd over de ICT-toepassingen die in hun
onderwijs mogelijk zijn en kunnen over genoeg informatie beschikken die voor de
individuele docent van belang is. Er is één ICT-manager die docenten schoolt. Deze
ICT-manager zit in het studiecentrum waar twee docentwerkplekken zijn ingericht met
een computer met een Internetverbinding en een scanner. De ICT-manager heeft een
soort spreekuur, waarop docenten met problemen kunnen komen. Daarnaast plaatst hij
elke week in het weekbericht ‘een tip van de week’ op het gebied van ICT-gebruik.
Deze tips worden uiteindelijk allemaal gebundeld en worden dan als apart document
verspreid onder de docenten. De ICT-managers hebben een ‘aanjaag-functie’ ten
opzichte van docenten om ICT te gaan gebruiken in het onderwijs. De
beleidsverantwoordelijke is hier overigens niet erg enthousiast over, omdat deze mensen
te ver van de afdeling staan. Dit is mogelijk ook de reden dat alle geledingen binnen de
bezochte opleiding aangeven dat het merendeel van de docenten geen goed beeld heeft
van de mogelijkheden van ICT, ondanks alle voorwaarden die geschapen worden.

Om deze situatie te verbeteren is een platform ICT opgericht. In dit platform bevinden
zich vertegenwoordigers van elke afdeling. Zij brengen ideeën over vanuit de afdeling
naar het platform. Het platform heeft hiermee een soort signaalfunctie, zodat de
informatie van de ene sector overgebracht kan worden naar een andere sector.
Afdelingen blijven op deze manier op de hoogte van elkaars initiatieven op het gebied
van ICT. Elkaar informeren wordt binnen de opleiding namelijk erg belangrijk
gevonden. Docenten worden ook over ICT-toepassingen geïnformeerd door het volgen
van scholing, congressen, beurzen en pc-privéprojecten. Daarnaast wordt de
gelegenheid gegeven om kennis te nemen van activiteiten van andere opleidingen. De
directie probeert het ICT-gebruik ook te stimuleren door mensen te laten participeren in
netwerken.

De opleiding werkt op allerlei gebieden samen met BVE-instellingen en andere
onderwijsinstellingen. De opleiding is lid van het Consortium van Innovatie, daarnaast
worden er allerlei projecten uitgevoerd samen met andere BVE-instellingen (bijv. BVE-
2000 projecten). Uit het gesprek met de beleidsverantwoordelijke blijkt dat hij meer zou
willen samenwerken met andere onderwijsinstellingen om te komen tot een ander
onderwijsconcept:

“Wat ik nu wel eens merk is dat de meeste scholen op een of andere manier op dit
moment bezig zijn om wegen te zoeken voor een andere vorm van onderwijs. Het
studiehuisverhaal of leren leren of ILS of noem ze maar op. En iedereen doet het
op een eigen manier. Dan denk ik, daar zit zoveel capaciteit, dat kun je beter
samen doen.”

Beleid
Uitgangspunt van het onderwijsbeleid op deze instelling is zelfwerkzaamheid en
zelfverantwoordelijk leren van de deelnemer. ICT kan hierin een belangrijke rol spelen
door bijvoorbeeld simulatieprogramma’s in het onderwijs in te zetten, maar deze
onderwijsdoelen zouden ook voor een groot deel zonder ICT gerealiseerd kunnen
worden.

Het ICT-beleid van de opleiding is gericht op de inzet van ICT als ondersteuning voor
het totale leerproces: ICT waar mogelijk plaatsvervangend laten zijn voor de klassikale
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lessen en daarmee ook de eindtermen afdekkend. Deelnemers moeten zelfstandig en
ontdekkend gaan leren. Hierdoor wordt hun leervermogen vergroot.

Om deze doelstellingen te bereiken loopt er een groot aantal projecten, die zowel intern
als extern georganiseerd zijn. Daarnaast wordt er veel geïnvesteerd in
simulatieprogramma’s. De belangrijkste knelpunten in de realisering van deze ICT-
beleidsdoelen is het gebrek aan financiën voor software en hardware en de facilitering
van docenten.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs
Redenen voor computergebruik
De belangrijkste reden voor het inzetten van de computer in het onderwijs is volgens de
beleidsverantwoordelijke dat de computer een goed hulpmiddel is bij het actief en
zelfstandig leren. Vanaf 1993 is het onderwijs namelijk meer gericht op vernieuwingen.
ICT speelt hierbij een ondersteunende rol. Daarnaast bestaan er nieuwe eindtermen
waarvan simulaties een onderdeel zijn. Deze moeten allemaal met de computer worden
gedaan.

Voor de docente was de inzet van de computer in het onderwijs niet een bewuste keuze.
Ze werd min of meer gedwongen om de computer te gebruiken als gevolg van een
ongeluk. Ze is gymdocent geweest, maar heeft zich na het ongeluk omgeschoold en
geeft nu lessen op het gebied van secretariaatspraktijk, waarbij het gebruik van de
computer onontbeerlijk is, omdat dit voor de beroepspraktijk van groot belang is.

Effecten van computergebruik
De geobserveerde docente is zowel positief als negatief over de inzet van ICT in het
onderwijs:

“Als je een opstelling hebt van een (computer)klas waar de leerlingen langs de
wanden zitten, wat wel eens gebeurd, dan zie je heel veel ruggen. En dan zie je
juiste de expressie niet. Bovendien zijn de leerlingen puur gericht op het
beeldscherm en je moet ze echt ervan af halen om weer gewoon je echte contact te
krijgen. [...] Wat ik ook jammer vind is dat de leerlingen doordat ze thuis heel
veel gaan werken met de computer er vaak als zoutzakken bijhangen.”

en
“het is erin geslopen en het is niet meer weg te denken. We hebben het ook wel
nodig maar je mist een heleboel andere zaken, bijvoorbeeld in je privé-leven of
omgangsleven. Leerlingen zitten achter de computer in plaats van...”

Positief vindt ze echter dat door het gebruik van de computer leeractiviteiten sneller
uitgevoerd kunnen worden. En de mogelijkheden in een les met de computer zijn groter,
waardoor de les effectiever is dan zonder het gebruik van de computer. Op de vraag wat
het verschil is tussen een les met en een les zonder ICT geeft de docente aan dat ze meer
individuele aandacht heeft voor deelnemers en dat ze meer rondloopt in het klaslokaal.
De deelnemer werkt door het gebruik van de computer veel meer individueel. Maar ook
het groepswerk blijft voor de docent belangrijk. De individuele opdrachten die
deelnemers moeten uitvoeren in het kader van het groepswerk worden op de computer
uitgewerkt.
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“Met secretariaatspraktijk zijn er heel veel groepsopdrachten. Samen een
vergaderverslag opzetten, een vergadering nabootsen, samen komen tot het
neerzetten van een binnenlandse reis, met een bezoek aan een reisbureau en dat
soort dingetjes. En daarna komt het computerwerk om het weer uit te werken......”

Ook de beleidsman geeft aan dat de computer geleid heeft tot effectiever onderwijs,
doordat deelnemers (steeds) meer activiteiten uitvoeren met behulp van de computer.
Zij worden daarnaast ook gemotiveerd wanneer zij met de computer werken. Voor
docenten betekent de computer meer werkdruk door de constante veranderingen in het
onderwijs. Zij zullen zich steeds moeten scholen om bij te blijven.

Kritische factoren
De docente ‘secretariaatspraktijk’ vindt dat de mate waarin ze de computer toepast in de
lessen voornamelijk bepaald wordt door de toepasbaarheid van het ‘materiaal’ (de
computers). Verder wordt de ondersteuning van de directie (bijvoorbeeld in de zin van
financiële mogelijkheden voor privé aanschaf van apparatuur) als belangrijk ervaren.

De beleidsman is de mening toegedaan dat de docenten positief staan ten opzichte van
ICT in het onderwijs. Over de omvang van computergebruik op zijn instelling zegt hij
dat deze in belangrijke mate bepaald wordt door het beleidsplan. Daarin is opgenomen
dat ICT gebruikt gaat worden en dat ICT-managers aangesteld worden om ICT te
stimuleren. Hierover zegt hij:

“In 1993 hebben we ervoor gekozen toch wat meer te gaan doen met ICT. We
hebben aanjaagfuncties gecreëerd in de vorm van ICT-managers, die er de tijd
voor krijgen om programma’s te zoeken, mee te helpen ideeën op te sporen en
ideeën uit te werken etc.”

Maar ook:
“soms moet je gewoon een stukje druk uitoefenen, bijvoorbeeld aangeven van jij
moet één les per 10 weken realiseren met ICT.”

De ICT-coördinator is kritisch door de houding van docenten te omschrijven als
‘gematigd positief’. Hij is van mening dat de gedeeltelijke positieve houding het gevolg
is van de positieve, activerende en stimulerende rol van het management. Daarnaast
worden genoemd: intensieve scholing, voortdurend informeren, pc-privéprojecten,
docenten gelegenheid geven kennis te vergaren door bijvoorbeeld congresbezoek of
bezoeken aan andere instellingen te stimuleren en tot slot de communicatie en
samenwerking met ICT-managers van anders ROC’s.

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
De geobserveerde docente blijkt geen goed idee te hebben van de ICT-trends die
bepalend kunnen zijn voor de toekomstige inrichting van het onderwijs.

De ICT-coördinator blijkt veel te verwachten van het intranet, zodat intern leermiddelen
en leermaterialen ter beschikking komen voor deelnemers op alle momenten die zij
wensen. Daarnaast verwacht hij veel van de realisatie van de elektronische
leeromgeving, waarbij elektronische communicatie een belangrijke rol gaat spelen. De
ICT-coördinator is van mening dat deze trends binnen drie jaar binnen de instelling
gerealiseerd kunnen zijn.
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De beleidsman blijkt positief te zijn over de efficiëntie van de computer, omdat
deelnemers door de komst van de computer veel meer activiteiten kunnen uitvoeren.
Daarnaast kunnen deelnemers in eigen tempo werken, zonder dat dit ten koste gaat van
de andere deelnemers in de groep. De beleidsman geeft overigens duidelijk aan dat hij
de computer als hulpmiddel ziet en niet als doel op zich.

“Onderwijs in groepen blijft bestaan. Als je ICT gebruikt als enige middel, dan
krijg je vergaande individualisering en daar ben ik in het onderwijs op tegen.”

Tevens verwacht de beleidsman in de toekomst veel van simulatieprogrammatuur en
met name het talenonderwijs zal naar zijn mening meer gebruik gaan maken van
geschikte ICT-toepassingen, zoals cd-rom’s en multimediaprogrammatuur waarmee
deelnemers feedback krijgen op hun computeractiviteiten. Als voorbeeld van het laatst
genoemde punt noemt de beleidsman het reeds bestaande programma “Nieuwe Buren”
voor het NT2 onderwijs. Daarnaast verwacht hij veel van het gebruik van Internet. De
beleidsman zegt dat deze trends binnen twee jaar gerealiseerd kunnen zijn binnen de
sector, mits aan randvoorwaarden als voorzieningen, ontwikkeltijd en programmatuur
voldaan is. De verwachting is echter dat deze randvoorwaarden niet binnen twee jaar
gerealiseerd zullen zijn.

Adviezen aan de minister
Ten tijde van de instellingsbezoeken wordt er in Nederland een nieuw kabinet
geformeerd (mei 1998). Het is daarom interessant aan de respondenten voor te leggen
wat zij de nieuwe Minister van Onderwijs zouden willen meegeven. Hieronder volgen
de adviezen:

“Dat hij ervoor moet zorgen dat met name de basisscholen niet één computer per
25 of 30 leerlingen hebben, want dat levert ongelijkheid op, zeker omdat een
aantal leerlingen thuis een computer heeft. Niet: één weet alles en een ander weet
niets. En de opzet in het basisonderwijs is heel duidelijk om te komen tot een
goede basis. Iedereen moet dus evenveel basiservaring op dit gebied kunnen
krijgen. Daar plukken wij echt de vruchten van, wanneer het daar goed gedoceerd
wordt. [...] Dan heb je een basis, dan kunnen we verder. Want het is ergens
natuurlijk ontzettend jammer dat wij ook nog eens een keer de hele
toetsenbordvaardigheid aan moeten leren. (docente)

“‘Investeren in voorsprong’ decentraliseren. [...] Ik denk dat de centrale
aansturing niet zal lukken. Leg de verantwoordelijkheden bij de ROC’s. Gun het
onderwijs een paar jaar rust om te doen wat we allemaal best willen. Ik denk dat
dat heel goed is.” (ICT-coördinator)

en
“er moet durf komen om een aantal zaken ten aanzien van toetsing en
examinering landelijk aan te sturen. Er zijn vele landelijke organen die de
eindtermen, de doelen en de uitvoering daarvan en de examinering moeten doen.
Dat levert een enorme diversiteit op. En dat zorgt ervoor dat toetsing en
examinering met behulp van een uniform systeem zo goed als onmogelijk is. Dat
moet je echter centraal aansturen, met behulp van bijvoorbeeld een toetsenbank
en toetssystemen. Iedereen zit nu het wiel in z’n eentje uit te vinden”. (ICT-
coördinator)
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“Investeer in mensen. Zorg gewoon dat er tijd vrijkomt bij mensen, onderwijstijd,
dat ze daar tijd voor krijgen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er,
althans als ik praat over MBO, een stuk stabiliteit komt in de veranderingen. Kijk,
‘veranderen’ zal moeten blijven, maar de snelheid waarmee het de afgelopen
jaren gegaan is (...) daardoor ontstaat er dus bij mensen gewoon een
veranderingsmoeheid. (...) we moeten veranderen, we moeten iets aanpassen, het
onderwijs moet anders. Maar zorg ervoor dat er, zeg maar, de tijd voor komt dat
we dat kunnen veranderen en zorg ook voor de middelen in tijd bij mensen om het
te doen. Want allemaal boven op de baan, wat bij ons in een aantal gevallen
gebeurd is, dat hou je een jaar vol, dat hou je twee jaar vol, maar dan houdt het
een keer op.” (beleidsverantwoordelijke)

5.2 Opleiding techniek

Bij een andere ROC is een casestudie uitgevoerd binnen de opleiding techniek. De
docent die hierbij betrokken is geeft twee uur per week natuurkunde aan de eerstejaars
deelnemers. Bij de natuurkundelessen wordt ongeveer één keer per maand gebruik
gemaakt van computers. De docent heeft zich voorgenomen computers vaker in zijn
onderwijs te gaan gebruiken:

“Dat [computergebruik] gaat wel meer worden, maar (...) de methode is
hartstikke nieuw, daar moet je zelf ook je draai in vinden.”

Computergebruik
De eerstejaars deelnemers die het vak natuurkunde volgen, maken in het kader van de
nieuwe eindtermen van natuurkunde veelvuldig gebruik van computertechnieken en
computerprogramma’s. Daarnaast gebruiken de deelnemers de computer om informatie
te zoeken op Internet of in een elektronische encyclopedie. Ook wordt de computer
volgens de docent gebruikt voor het oefenen van lesstof en remediatie. De
computeractiviteiten zijn geïntegreerd in het curriculum doordat de eindtermen van
natuurkunde computeractiviteiten vereisen.

Wanneer de docent natuurkunde deelnemers wil laten werken met de computer dan gaat
hij met hen naar het onderwijsleercentrum. Op de computers in dit onderwijs-
leercentrum is de besturingssoftware Windows 3.11 en Windows95 geïnstalleerd. De
docent laat deelnemers klassikale of individuele opdrachten uitvoeren op de computer.
Hij maakt gebruik van individuele opdrachten wanneer hij constateert dat een
deelnemer nog niet ver genoeg is voor een algemene opdracht. Het gaat hier om
opdrachten waarbij gebruik kan worden gemaakt van Internet en om opdrachten waarbij
de computer gebruikt wordt voor het oefenen van leerstof. Daarnaast staan programma’s
centraal waarbij computertechnieken gebruikt worden voor bijvoorbeeld het maken van
grafieken.

De ICT-infrastructuur
De docent geeft aan dat hij redelijk tevreden is over het aantal computers:

“Het kan altijd meer, maar ik denk dat ik redelijkerwijs niet mag klagen.”

De computers zijn actueel genoeg en hebben voldoende toepassingsmogelijkheden. Van
Internet maakt de docent sporadisch gebruik. E-mail gebruikt hij op dit moment nog



131\Voorbeelden van ICT-gebruik

niet, maar er zijn plannen voor het volgende collegejaar. Overigens verwacht hij dat e-
mail in de toekomst intensief gebruikt zal gaan worden.

De ICT-coördinator/beleidsman is, in tegenstelling tot de docent, ontevreden over het
aantal computers waarover hij kan beschikken, omdat de doelstelling ‘één computer per
10 deelnemers’ nog niet gerealiseerd is.

Wat betreft de programmatuur geeft de docent aan dat het moeilijk te zeggen is of er
voldoende programmatuur aanwezig is binnen de opleiding, omdat er nauwelijks een
goed overzicht is van wat er allemaal op de markt is. Daardoor is er ook nauwelijks
zicht op goede en minder goede programmatuur. De docent is ontevreden over de
praktische toepasbaarheid van programmatuur voor het vakgebied natuurkunde, omdat
de techniek naar zijn mening veel meer mogelijk maakt dan er op de markt is en omdat
er vaak ‘gezochte’ toepassingen aangeboden worden.

“Soms zie je dat software-makers echt helemaal doorslaan. Dat die allerlei
experimentjes gaan filmen of simuleren in situaties waarvan ik denk, maar dit kun
je toch gewoon doen, dit experimentje? (...) Het is een stik-simpel experimentje.
Kost niks. Moet je gewoon zelf laten doen. Dat gaan ze simuleren op de computer.
Dat vind ik zonde.”

De docent is redelijk tevreden over het onderwijsleercentrum, een ruimte waar iedereen
kan komen, zodat deze ruimtes zo efficiënt mogelijk gebruikt kunnen worden. Hij hoopt
dat de opleiding in de toekomst kan beschikken over de programmatuur om een
elektronische leeromgeving in te richten. Ten tweede heeft hij behoefte aan
programmatuur om toetsen te genereren.

De opleiding heeft een eigen mailserver, waardoor communicatiefaciliteiten aanwezig
zijn. Of deze vorm van elektronische communicatie ook bedoeld is voor deelnemers is
niet duidelijk.

De docent kan in ‘adviserende zin’ invloed uitoefenen op de aanschaf van nieuwe
apparatuur en programmatuur, met name omdat hij naast zijn functie als docent ook 15
uur in de week heeft voor systeembeheer.

Kennis en vaardigheden
De docent natuurkunde is redelijk tevreden met zijn huidige kennis en vaardigheden met
betrekking tot ICT in het onderwijs maar geeft aan te ‘blijven leren’. Hij heeft scholing
gevolgd, maar zegt behoefte te hebben aan ‘follow-up’ scholing, onder andere op het
gebied van elektronische leeromgevingen, implementatie van nieuwe technieken in het
onderwijs, het geven van beleidsadviezen en het enthousiasmeren van collega’s. Ook
zou hij zijn kennis en vaardigheden willen uitbreiden op het gebied van
besturingssystemen.

“Als ergens stilstand teruggang is, is het wel op het gebied van ICT. (...) Ik ben
iedere avond toch wel een behoorlijk aantal uren bezig met mijn computer thuis.
Soms cursussen. Bijvoorbeeld een tijdje terug had ik echt behoefte aan gerichte
kennis omtrent een bepaald besturingssysteem van Microsoft. Toen heb ik ervoor
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gekozen om geen cursus te volgen, maar om iemand gewoon in te huren om over
mijn schouder mee te kijken en op die manier kennis op te doen, omdat toch vaak
cursussen te algemeen zijn.”

De opleiding heeft een aanbod van cursussen vastgesteld in de vorm van een menukaart.
Met behulp van deze menukaart is geprobeerd docenten enthousiast te maken voor ICT.
De menukaart is onderverdeeld in 3 gangen en een categorie ‘bijgerechten’. De
‘voorgerechten’ bestaan uit beroepsgerichte cursussen, zoals een cursus HTML, een
cursus Internet en Didactiek. Het ‘hoofdgerecht’ bestaat uit ‘on-the-job’ trainingen
waarbij gewerkt kan worden aan een concreet project, bijvoorbeeld het maken van
elektronisch lesmateriaal voor een open leercentrum bij een bepaalde module. Het
‘nagerecht’ bestaat uit cursussen gericht op supervisie en intervisie. De ‘bijgerechten’
bevatten vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld Windows95, Internet, tekstverwerkers,
e.d.

De ICT-coördinator/beleidsman typeert de houding van docenten ten aanzien van ICT
als redelijk positief. Hij nuanceert deze positieve houding, omdat de computer vaak
gezien wordt als vervanging van het huidige onderwijs zonder dat het computergebruik
een duidelijke meerwaarde in het onderwijs oplevert. Daarnaast hebben een aantal
docenten nog geen helder beeld over de bijdrage van ICT aan nieuwe vormen van
onderwijs, zoals het zelfstandig leren.

Ondersteuning
De docent (tevens systeembeheerder) krijgt weinig ondersteuning bij het
computergebruik. Omdat hij zelf redelijk veel kennis heeft van systeembeheer, lost hij
de meeste problemen zelf op. Overigens krijgt hij wel ondersteuning van een
uitzendkracht, een banenpooler, die enkele klusjes oplost. Hij wisselt op dit moment
weinig informatie uit met andere opleidingen binnen de instelling:

“Dus wel binnen de unit, maar niet daarbuiten, wat eigenlijk ook heel belangrijk
is, omdat er natuurlijk in alle verschillende units mensen op vergelijkbare posities
zitten. Je kunt verschrikkelijk veel van elkaar leren. Maar dat gebeurt eigenlijk op
dit moment helemaal niet.”

De taken van de ICT-coördinator/beleidsman zijn zowel op het beleidsniveau als op het
uitvoerende niveau gericht, al geeft hij aan voornamelijk beleidsvoorbereidende taken te
hebben. Concreet heeft hij coördinerende taken en adviserende taken naar het CvB toe.
Tevens bewaakt hij het integrale karakter van het ICT-beleid. Hij houdt zich niet bezig
met ondersteuning aan docenten. Een punt van zorg is naar zijn mening dan ook de
implementatie van ICT-toepassingen. De opleiding kan niet genoeg ondersteuning van
mensen binnen de instelling krijgen op het gebied van ICT. Het gaat om zowel
technische als didactische ondersteuning. De uitwisseling van ervaringen tussen mensen
wordt overigens niet expliciet gestimuleerd door het management en is ook niet formeel
geregeld.

Beleid
De doelstellingen van het onderwijsbeleid van deze opleiding ten aanzien van ICT zijn
het faciliteren van de individuele leerunits, het aansluiten bij de leerstijl van deelnemers
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en het plaats- en tijdonafhankelijk leren. De verwachting is dat computers een
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van deze onderwijsdoelen.

Uit het gesprek met de beleidsman/ICT-coördinator blijkt dat de opleiding voor wat
betreft het ICT-beleid in een beginfase zit. Er zijn momenteel slechts plannen voor de
toekomst, waarbij een kernpunt van het ICT-beleid docent-onafhankelijk leren is. ICT
zal bij de realisering van dit doel een belangrijke rol spelen.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs
Redenen voor computergebruik
De docent natuurkunde gebruikt 12 jaar computers in zijn onderwijs en is er destijds
mee begonnen om deelnemers enthousiast te maken. Later is hij de computer ook
remediërend in gaan zetten. Tegenwoordig vindt hij de computer belangrijk omdat de
deelnemer dan in eigen tempo kan werken en de computer ingezet kan worden bij
toetsing.

De docent verwacht dat de deelnemers later in hun beroep ook de computer moeten
gaan gebruiken en dat ze later ook in staat moeten zijn om zelf kennis te vergaren.
Hiermee doelt de docent op ‘life-long learning’ en ‘leren leren’.

Effecten van computergebruik
Voor de docent natuurkunde/ICT-coördinator is het voornaamste verschil tussen een les
met ICT en een les zonder ICT dat een les met ICT minder gestructureerd wordt door de
docent, maar dat de deelnemer hier in steeds grotere mate voor verantwoordelijk is. Een
tweede verschil is dat de les meer gericht is op de individu dan op een gehele groep:

“Zonder ICT wordt de leerling strakker gehouden binnen een bepaald
gedragspatroon. Hij moet gewoon opletten, als hij dat niet doet wordt hij
gecorrigeerd.”

Kritische factoren
Voor de docent natuurkunde speelt voornamelijk zijn eigen interesse voor het gebruik
van ICT een belangrijke rol in de mate waarin hij de computer in zijn onderwijs inzet.
Ten tweede is de beschikbaarheid van de computerapparatuur belangrijk. Ten derde
mag de werkdruk niet onderschat worden.

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
Uit het interview met de docent natuurkunde blijkt dat hij in de toekomst veel verwacht
van de volgende ICT-trends: Internet, intranet, toetsingssystemen en elektronische
leeromgevingen, begeleiding van stagiaires bv. via e-mail en spraakherkenning voor het
taalonderwijs. Hij verwacht op korte termijn (volgend collegejaar) dat deze trends
gerealiseerd worden binnen de instelling.

De ICT-coördinator/beleidsman geeft aan dat trends als het hebben van een eigen
mailserver, automatiseren van de inschrijvingen, informatie on-line beschikbaar stellen,
geautomatiseerd toetsen, tijd- en plaats onafhankelijk leren en permanent leren van
belang zijn.
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Adviezen aan de minister
Het advies van de ICT-coördinator/beleidsman aan de nieuwe minister van onderwijs
houdt onder andere in dat de minister en zijn ambtenaren zich meer zouden moeten
verdiepen in de dingen (met betrekking tot ICT) die er al zijn. Sommige mensen hebben
namelijk nog geen idee van de mogelijkheden. Het ICT-gebeuren gaat naar zijn mening
aan sommigen voorbij.

Daarnaast:
“Niet alleen dozen, maar ook operationeel houden die dingen. Gewoon het
totaalplaatje goed in elkaar zetten. Scholing en enthousiasmering van docenten,
faciliteiten daarvoor bieden. Niet alleen voor docenten, maar ook beleidsmensen
en technische mensen die dingen op de rails houden. Goed onderzoek doen naar
implementatie van die ICT technieken...”. (docent natuurkunde/systeem-
beheerder)

5.3 Opleiding in de volwasseneneducatie

Binnen de sector volwasseneneducatie heeft de gevalsstudie zich gericht op het
volwassenen avond onderwijs (VAVO). De docent die bij het schoolbezoek betrokken is
geeft engelse lessen aan HAVO-eindexamen klassen. Hij maakt sinds drie jaar gebruik
van de computers voor zijn onderwijs.

Computergebruik
Voor het vak engels aan HAVO 5 wordt de computer gemiddeld over het schooljaar
gedurende ongeveer een kwart van de totale lestijd gebruikt en dan voornamelijk voor
het oefenen van woorden en teksten, maar ook voor grammatica-oefeningen. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van programmatuur waarmee deelnemers kunnen oefenen
met leerstof. Een aantal programma’s geven de deelnemer feedback en houden de
leervorderingen bij. Tevens worden opdrachten uitgevoerd, waarbij deelnemers naar
engelse teksten moeten zoeken op Internet. Het gaat dan met name om het zoeken naar
en lezen van engelse kranten en tijdschriften. Ook in dit geval wordt de computer
gebruikt voor leesvaardigheids-activiteiten en idioomtrainingen.

De docent engels gebruikt in de periode van het schoolbezoek computers gedurende de
helft van zijn lestijd om deelnemers voor te bereiden op het centraal schriftelijk examen.
De computer is ‘de begeleider van de deelnemer’ en een ‘hulpmiddel voor de
deelnemer’. Het gebruik van Internet tijdens de lessen blijft overigens beperkt, omdat de
docent van mening is dat het werken met Internet een zeer tijdrovende activiteit is.
Deelnemers maken buiten de lestijden intensiever gebruik van Internet voor
bijvoorbeeld het verzamelen van uittreksels van engelse leesboeken. Vanaf volgend jaar
wil de docent in zijn onderwijs ook gebruik maken van een e-mail programma voor de
deelnemers.

De ICT- infrastructuur
Binnen de instelling zijn er drie open leerwerkplaatsen en een gang met een aantal
computers. De docent is tevreden over het aantal computers, de kwaliteit en de
toepasbaarheid. Sinds kort kan de docent ook beschikken over voldoende
programmatuur, alhoewel de programmatuur bijna nooit geheel foutloos is.
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“Het boek is foutloos. (...). Maar met software werkt er nog maar weinig na twee
jaar zoals het aan het begin werkte. De enige manier is het programma
wegleggen en er wat minder mee werken (....).”

Uit het interview blijkt dat de docent niet helemaal tevreden is over de inrichting van de
open leerwerkplaats, omdat het nu nog een echte computerzaal is in plaats van een
ruimte met afgeschermde gedeelten, waardoor de deelnemers nu hinder van elkaar
ondervinden. Daarnaast zou hij gebruik willen maken van een beamer om klassikaal
computerinstructies te kunnen geven. Verder zou hij willen dat de computers in het
computerlokaal aangesloten worden op een netwerk.

De ICT-coördinator zegt dat het aantal computers waarover hij kan beschikken redelijk
is. De kwaliteit van de computers is voldoende, maar ze zijn niet volledig betrouwbaar.
Wat betreft de programmatuur is de ICT-coördinator redelijk tevreden, alhoewel hij
meer programmatuur zou kunnen gebruiken. Deelnemers en docenten kunnen gebruik
maken van Internet en e-mail, maar deelnemers werken slechts in zeer beperkte mate
met deze faciliteiten.

De ICT-coördinator geeft aan een belangrijke stem te hebben in de aanschaf van
programmatuur en apparatuur in adviserende zin, maar ook (wat programmatuur betreft)
in de zin van daadwerkelijk nemen van besluiten. De docent kan daarentegen slechts
wensen uiten en heeft daarom weinig invloed op de daadwerkelijke aanschaf van ICT-
voorzieningen.

Kennis en vaardigheden
De docent Engels geeft aan dat hij redelijk met een computer om kan gaan. Maar:

“(...), dat is gewoon door ervaring en niet zozeer door een cursus of wat dan
ook.”

De docent heeft een redelijk beeld van de computertoepassingen die mogelijk zijn in het
onderwijs. Hij heeft in de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan op het gebied van
ICT. Cursussen en conferenties hebben hiertoe ook bijgedragen, bijvoorbeeld een
Internetcursus en conferenties over programmatuur en multimedia. De cursussen waren
voldoende praktijkgericht en sloten goed aan bij zijn toen aanwezige kennis en
vaardigheden. Volgens de docent is het belangrijk dat de nieuw geleerde kennis en
vaardigheden gelijk toegepast worden:

“(...) dat heb je altijd wanneer je een cursus doet met de computer, als je het niet
gelijk kan toepassen dan ben je het een week later weer kwijt.”

Hij zou zijn kennis en vaardigheden uit willen breiden door bij andere instellingen te
kijken naar hoe zij ICT integreren in het onderwijs. Hij zou ook meer willen weten over
spraakherkenning omdat deze toepassingsmogelijkheden in de toekomst belangrijk
kunnen worden binnen zijn vakgebied.

De ICT-coördinator heeft ook bijscholing gevolgd, zowel korte trainingen en symposia
als managementtrainingen en trainingen gericht op het schrijven van beleidsplannen. Hij
volgt elk jaar minstens een week scholing. Hij zou zijn huidige kennis uit willen breiden
met kennis over de organisatiestructuur (beheersorganisatie). Daarnaast zou hij meer
willen weten over protocollen om problemen sneller op te kunnen lossen. De ICT-
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coördinator beschikt naar zijn eigen mening ook niet over genoeg technische kennis. Hij
heeft echter zijn twijfels of hij degene is die zich daarin moet scholen, omdat voor de
technische aspecten systeembeheerders zijn aangesteld. Zijn gebrek aan technische
kennis heeft naar eigen zeggen niet direct gevolgen voor de ondersteuning die gegeven
wordt voor docenten en deelnemers.

“Kijk, ze zouden er misschien indirect wat van kunnen merken, dat bij wijze van
spreken een storing langer duurt dan dat het zou moeten (...).”

De docenten van deze opleiding in de volwassseneducatie hebben volgens de ICT-
coördinator een heel redelijk beeld van alle mogelijkheden om ICT toe te passen in het
onderwijs. Zeventig procent van de docenten gebruikt ook ICT in het onderwijs. De
variatie aan intensiteit van gebruik is overigens groot: sommigen gebruiken ICT
incidenteel, anderen maken elke dag gebruik van de computer. De reden dat de overige
30% van de docenten nog geen ICT gebruikt in hun onderwijs is dat zij niet de (goede)
software hebben voor hun vakgebied.

De ICT-coördinator vindt dat de directie een goed en optimistisch beeld heeft van de
mogelijke computertoepassingen in het onderwijs. Naar zijn mening is dit beeld
misschien wel te optimistisch. Zij zien namelijk de mogelijkheden wel, maar de
technische knelpunten nog niet. De houding van de docenten omschrijft de coördinator
als ‘kritisch’. Dit heeft te maken met de ervaringen van de docenten wanneer zij ICT
willen inzetten in hun onderwijs. Voorbeelden zijn het vastlopen van programma’s,
Internet dat te langzaam of te druk bezet is en het computerlokaal dat door een andere
docent wordt gebruikt. De houding van de directie is te omschrijven als ‘speerpunt’,
waarmee bedoeld wordt dat de directie veel belang hecht aan het integreren van ICT in
het onderwijs.

Volgens de beleidsverantwoordelijke is de houding van docenten ‘kritisch positief’. Het
‘kritische’ komt overeen met de mening van de ICT-coördinator en is gerelateerd aan de
negatieve ervaringen die docenten ondervinden doordat niet alle apparatuur en
programmatuur optimaal werkt. Het positieve aspect is gerelateerd aan de uitstraling
van de positieve houding van de directie ten aanzien van ICT naar docenten toe.

“Bij een goede invoering van ICT in het onderwijs heb je niet alleen de docent
nodig, maar ook de randvoorwaarden moeten in orde zijn.”

De beleidsverantwoordelijke geeft aan een redelijk beeld te hebben van de
computertoepassingen die mogelijk zijn in het onderwijs. Het beeld dat docenten
hebben varieert volgens hem per docent. Er zijn docenten die een goed beeld hebben,
maar er zijn ook nog steeds docenten die een zeer beperkt beeld van de ICT-
mogelijkheden in het onderwijs hebben.

Ondersteuning
De docent Engels geeft aan dat hij ondersteuning krijgt van de ICT-coördinator en de
systeembeheerder. Hierover is hij zeer tevreden. Hij wisselt daarnaast ook informatie uit
met collega-docenten. Collega’s kunnen bijvoorbeeld ook in zijn lessen komen kijken.
Deze intervisie wordt door het management gestimuleerd. Daarnaast organiseert het
management ook regelmatig workshops en studiedagen voor docenten. De docent heeft
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een aantal presentaties gegeven voor collega-docenten over bijvoorbeeld PowerPoint en
Internet. Hij is ontevreden over de ondersteuning van een externe instantie bij een
teleleren-project, waar hij momenteel bij betrokken is.

De ICT-coördinator kan beperkte ondersteuning krijgen van een collega (waarmee hij
samen projecten uitvoert) en de ICT-manager. Hij vindt de samenhang tussen alle
bestaande instellingen die ICT-ondersteuning kunnen bieden ingewikkeld. Daarnaast is
de rol van de landelijke pedagogische centra niet duidelijk. De ICT-coördinator is van
mening dat de LPC’s actiever moeten worden wat betreft ondersteuning van de
docenten.

De beleidsman bevestigt dat de interne ICT-ondersteuning van docenten voornamelijk
in handen is van de ICT-coördinator. Deze persoon geeft naar zijn mening ook de meest
nuttige ondersteuning aan docenten. Ook kunnen de systeembeheerder en mensen
vanuit het Jeugdwerk Garantieplan ondersteuning bieden aan docenten. Verder is er
binnen de instelling een technisch facilitair bedrijf, dat zorg draagt voor de inrichting en
bekabeling van computerlokalen. Ondersteuning op het gebied van ICT is voornamelijk
een interne aangelegenheid. Extern kunnen de docenten ondersteuning krijgen van een
instantie die zich voornamelijk bezighoudt met de afstemming van het onderwijs op de
beroepspraktijk. De beleidsman is van mening dat de ondersteuning op zich goed is,
maar dat technische ondersteuning beperkt is, omdat er te weinig ondersteunend
personeel aangesteld kan worden als gevolg van gebrek aan voldoende financiële
middelen.

De ICT-coördinator heeft als taken het toegankelijk maken van de netten, scholing en
ondersteuning van docenten, enthousiasmeren van docenten, informatie verspreiden en
nieuwe softwarepakketten aanleveren. Daarnaast houdt hij zich bezig met
voorbereidende werkzaamheden in het kader van het opstellen van het beleidsplan.
Voor deze activiteiten is hij officieel 18 uur aangesteld. Dit is naar zijn mening
voldoende. Hij heeft naast deze functie ook een functie bij een stafbureau, waar hij
vergelijkbare ICT-taken uitvoert.

Docenten worden geïnformeerd over nieuwe ICT-toepassingen door de ICT-
coördinator, die informatie publiceert in het personeelsblad en zich daarnaast
rechtstreeks richt tot secties waar hij iets nieuws voor heeft gevonden. Daarnaast houdt
de directie zich bezig met het oprichten van een ‘Courseware knooppunt’ binnen de
instelling. Tevens kunnen docenten van een externe instantie ondersteuning krijgen om
hun onderwijs effectief te laten aansluiten op eisen van de beroepspraktijk.

Er wordt samengewerkt met andere opleidingen in de vorm van kennisuitwisseling,
maar de samenwerking blijft beperkt tot de instelling. Zo wordt er bijvoorbeeld binnen
de instelling tussen drie verschillende opleidingen samengewerkt bij de scholing voor
docenten voor het digitale rijbewijs. Uit het interview blijkt dat er behoefte is aan
samenwerking met landelijke ondersteuningscentra om de verandering van de didactiek
van de docenten te bevorderen.
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Beleid
Twee onderwijsdoelstellingen staan centraal, namelijk het invoeren van de
kwalificatiestructuur en het verder uitwerken van het studiehuis gedachtegoed. ICT is
volgens de geïnterviewde beleidsman een noodzakelijk voorwaarde voor het realiseren
van deze doelstellingen.

Het ICT-beleid van de opleiding is gericht op het digitale rijbewijs voor docenten. Dit
betekent dat de docenten geschoold worden zodat zij het digitale rijbewijs kunnen
behalen. Daarnaast worden docenten geïnformeerd over ICT-toepassingen en zijn
streefcijfers opgenomen in het beleidsplan. Problemen worden verwacht bij het
faciliteren van ICT voor de scholing. Daarnaast zullen er bij docenten problemen
ontstaan, omdat zij hun rol zullen moeten veranderen van ‘kennisoverdrager’ naar
‘begeleider’ van de deelnemers. Wat betreft de deelnemers is de belangrijkste
doelstelling het zelfstandig leren.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs
Redenen voor computergebruik
Volgens de beleidsverantwoordelijke heeft het kunnen leveren van maatwerk voor
deelnemers de belangrijkste rol gespeeld bij de beslissing om computers te gaan
gebruiken. Juist in de volwasseneneducatie is het van belang maatwerk te leveren,
omdat de doelgroep volwassen mensen zijn, die vaak reeds een grote mate van
voorkennis en/of ervaring hebben. Daarnaast heeft de maatschappij een belangrijke rol
gespeeld, omdat ICT niet meer weg te denken is uit de maatschappij van de toekomst:

“Je kunt het niet eens vermijden, al zou je het willen.”

Daarnaast vindt de beleidsman dat ICT een boeiend leermiddel is voor de deelnemer:
“... het varieert per cursist natuurlijk, voor de een wel en voor de ander niet,
maar (...) het is een heel boeiend leermiddel voor cursisten.”

De docent van deze instelling maakt gebruik van de computer, zodat deelnemers op
verschillende niveaus kunnen werken:

“[...] de zwakke leerlingen zet je zeker aan het begin (van het collegejaar) aan een
MAVO-tekst en een betere leerling aan de moeilijkere HAVO-teksten.”

Daarnaast blijkt de docent de computer te gebruiken voor afwisseling met andere
lesactiviteiten en bij het verstrekken van extra oefeningen.

Effecten van computergebruik
De docent Engels is positief over de invloed van ICT in het onderwijs. Hij is van
mening dat het gebruik van ICT geleid heeft tot het meer zelfstandig leren van
deelnemers, deelnemers worden rustiger, de lessen worden effectiever doordat de
deelnemers meer leren tijdens de les en de leerprestaties verbeteren. Het grootste
voordeel is dat door het gebruik van de computer beter geconstateerd kan worden waar
deelnemers problemen ondervinden. Daarnaast worden de opdrachten steeds
gestructureerder en heeft de docent meer persoonlijker contact met de deelnemers.
Negatieve effecten zijn dat de lessen saaier worden voor de docent, omdat je vaker
lesstof moet herhalen. Verder is de voorbereiding van de lessen tijdsintensiever.
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Het voornaamste verschil tussen een les zonder en een les met ICT is dat deelnemers
zelfstandiger werken. In een les met ICT worden andere dingen gepland dan in een les
zonder ICT. In een les met ICT maakt de docent bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van
grammatica-oefeningen en oefeningen met teksten. In een les zonder ICT maakt hij
meer gebruik van groepswerk en spreekvaardigheid in de engelse taal. De computer
wordt door de docent als vervanging van het bestaande onderwijs gebruikt. De nadruk
ligt op het maken van oefeningen. De leerinhoud verandert daarom niet.

Kritische factoren
Voor de docent Engels is de beschikbaarheid van ICT-voorzieningen, de
voorbereidingstijd van de lessen en de tijd om zaken te regelen (zoals het
computerlokaal) belangrijk voor de mate waarin hij de computer toepast in zijn
onderwijs. Daarnaast is de doelgroep volwassenen een belangrijke factor in de mate
waarin hij ICT toepast in zijn onderwijs:

“Maar er zitten er ook altijd bij ‘s avonds die er helemaal niet achter willen
zitten, die de hele dag al moeten werken.”

De beleidsman is het eens met de docent dat de beschikbaarheid van de voorzieningen
een belangrijke rol speelt in de mate van computergebruik bij de docenten. Er is
overigens slechts een heel klein deel van de docenten dat nog helemaal geen gebruik
maakt van ICT. Vooral voor administratieve werkzaamheden maakt bijna iedere docent
gebruik van de computer. Daarbij merkt de beleidsman op dat de ene docent meer
materialen ter beschikking heeft en het ICT-gebeuren makkelijker en sneller oppakt dan
een andere docent. Maar over het algemeen bestaat er een ‘positief kritische’ houding
ten aanzien van ICT in het onderwijs. Deze houding is deels kritisch, omdat niet alleen
een positieve houding van de docent een noodzakelijke voorwaarde is bij de invoering
van ICT in het onderwijs, maar ook aan andere randvoorwaarden voldaan moet zijn,
zoals de ondersteuning van systeembeheerders en de beschikbaarheid van voldoende
technische infrastructuur.

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
De docent engels geeft onder meer aan dat hij veel verwacht van de sprekende
computer, van multimedia en van e-mail. Een voordeel van deze trends is dat
deelnemers meer willen gaan schrijven en daardoor meer geïnteresseerd zijn in
grammatica. Vooral e-mail zal hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Een nadeel van
deze trends is dat de deelnemers minder engelse teksten willen gaan lezen, slordiger
worden en dat fraude bijna niet meer te controleren is. Deelnemers kunnen op Internet
bijvoorbeeld allerlei uittreksels van boeken vinden. Het wordt hierdoor voor de docent
moeilijker na te gaan of de deelnemers de boeken zelf hebben gelezen.

De ICT-coördinator verwacht veel van trends als het leveren van meer en flexibeler
maatwerk voor de deelnemer, het docent-onafhankelijk leren, Internet en
stagebegeleiding op de werkvloer. Hij geeft geen concrete tijdslijn waarop hij verwacht
dat dit soort trends gerealiseerd zullen zijn.
De beleidsman van deze instelling verwacht en hoopt dat in de toekomst het COO-
materiaal interactiever en meer multimediaal zal zijn. Het leermateriaal moet direct
toepasbaar zijn. Hij verwacht dat de computer een middel zal blijven en niet een doel op
zich. Alhoewel Internet al intensief wordt gebruikt en het leermateriaal steeds meer
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multimediaal wordt, verwacht hij hier in de directe toekomst veel van. Ook de
beleidsman geeft geen concrete tijdslijn voor de realisatie van de genoemde trends. De
trends bestaan al en de ontwikkeling is een proces dat steeds sneller verloopt.

Adviezen aan de minister
De docent adviseert de nieuwe minister van onderwijs als het gaat om het beschikbaar
stellen van ICT-voorzieningen ook rekening te houden met onderhoud, service en
afschrijving. Hier moet ook financiële aandacht aan besteed worden. Tevens moeten er
meer mogelijkheden worden geboden voor scholing.

“Ga gewoon van het project- naar het implementatieverhaal toe. In het onderwijs
staat nu heel veel spul dat over twee jaar afgeschreven is. Over twee jaar is er
nog steeds meer nodig, want we zullen toch bij 1 computer op 5 leerlingen uit
moeten komen ongeveer. Dat betekent een ontzettende verschuiving, en de
financieringsstroom (lump sum financiering), zegt de organisatie zoek het zelf
maar uit, daar ben je zelf voor verantwoordelijk. Biedt de mogelijkheid tot een
veel gedifferentieerder takenmodel, zowel voor docent als onderwijsonder-
steunend personeel. We hebben op een hele hoop verschillende niveaus en
functies mensen nodig. De taak van de docent wordt uitgebreid. En de
onderwijsassistenten, gewoon mensen met een MBO-niveau met een stukje
prettige sociale vaardigheden en een beetje bijscholing op computergebruik, die
een docent kunnen helpen.” (ICT-coördinator)

Het advies voor de minister vanuit de beleidsverantwoordelijke is om het beleidsplan
‘Investeren in voorsprong’ sterk door te zetten. Een voorwaarde is dat er voldoende
financiële ruimte moet zijn om te kunnen investeren in systeemontwikkeling.

5.4 Agrarisch opleidingscentrum

Tijdens het instellingbezoek aan een Agrarisch opleidingscentrum (AOC), opleiding
bloemschikken, is een informaticales voor eerstejaars deelnemers geobserveerd. De
groep bestaat tijdens de observatie uit elf deelnemers. De computer wordt binnen deze
sector voornamelijk gebruikt om de deelnemers een aantal basisvaardigheden te leren;
in andere vakken wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van de computer.

Computergebruik
Er wordt tijdens de observatieles een schriftelijke toets afgenomen, waarbij de
opdrachten/opgaven op de computer gemaakt worden. De toetsvragen staan op papier.
De deelnemers zitten allemaal tegelijkertijd achter de computer en maken voor de toets
gebruik van verschillende programmatuur, namelijk een tekstverwerkings-, spreadsheet-
en databaseprogramma. De docent helpt de deelnemers als zij daarom vragen. Het gaat
voornamelijk om technische hulp bij de apparatuur en programmatuur (vastlopen van de
computer, e.d.). De docent kijkt tijdens de les ook het werk van de deelnemers na. De
docent informatica heeft als voornaamste doel deelnemers bekend te maken met
computers. Het gaat daarbij dus om het leren over ICT (ICT als object van onderwijs).

Ervaringen van deelnemers
Zoals gezegd hebben de deelnemers tijdens de observatie ieder een informaticatoets
gemaakt op de computer. Twee hebben er met een databaseprogramma gewerkt. Twee
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deelnemers hebben met een spreadsheetprogramma gewerkt om een rekening en een
staafdiagram te maken en één deelnemer heeft naast deze programmatuur ook gebruik
gemaakt van een tekstverwerkingsprogramma. Twee deelnemers hebben problemen
ondervonden met de programmatuur. Eén van hen geeft aan de leerstof nog niet geheel
onder de knie te hebben, waardoor bepaalde activiteiten op de computer erg moeilijk
zijn. De geïnterviewde deelnemers geven aan ongeveer twee keer per week de computer
te gebruiken tijdens de lessen (2 keer 45 minuten).

Twee deelnemers zeggen makkelijker te leren met de computer. Als reden hiervoor
wordt genoemd dat met behulp van de computer opdrachten sneller uitgevoerd kunnen
worden dan wanneer de computer niet gebruikt wordt. Verder kun je nettere verslagen
inleveren. Alledrie de deelnemers vinden een les met de computer leuk, al vinden
sommigen dat informaticalessen niet nodig zijn. Eén deelnemer geeft aan dat hij het
leuk vindt met de computer te werken omdat hij dan netter werk kan inleveren bij de
docent. Een ander geeft aan dat het gebruik van de computer een leuke afwisseling is
voor andere opdrachten, waarbij de computer niet wordt gebruikt.

Twee deelnemers zeggen in de pauzes of na schooltijd binnen de opleiding de computer
te gebruiken. Eén deelnemer gebruikt in de pauzes of na schooltijd 2 à 3 keer per week
de computer om bijvoorbeeld een opdracht af te ronden, waar hij tijdens de les mee
bezig was of om een werkstuk af te maken. De andere deelnemer zit ongeveer 1 keer
per week in de pauzes of na schooltijd achter de computer om opdrachten uit te voeren.
De frequentie van het computergebruik binnen de opleiding hangt af van de hoeveelheid
opdrachten en verslagen die ingeleverd moeten worden. Alledrie de deelnemers hebben
thuis een computer tot hun beschikking en gebruiken deze om verslagen te maken met
behulp van een tekstverwerker en om spelletjes te spelen. De eerste deelnemer gebruikt
de computer elke dag, de tweede deelnemer zit vijf keer per week achter de computer.
De derde deelnemer maakt ongeveer drie keer per week gebruik van de computer thuis.

Alledrie de deelnemers willen later de computer weinig gebruiken. Ze zijn van mening
dat zij na deze opleiding niet voldoende zijn toegerust om de computer in een
toekomstige baan te gaan gebruiken. Eén deelnemer vindt dat de programmatuur die
wordt onderwezen te oud is. De andere twee zijn van mening dat tijdens de opleiding
alleen basiskennis wordt verworven. Er wordt niet diep genoeg op de stof ingegaan.
Alle geïnterviewde deelnemers hebben een stage gelopen, maar hebben bij de
stagebiedende organisatie (bloemenzaak) de computer niet gebruikt.

De ICT-infrastructuur
De geobserveerde les vindt plaats in een computerlokaal, waarin twaalf computers met
een kleurenbeeldscherm staan. Deze computers staan opgesteld langs drie wanden. Er
staat één printer in het computerlokaal. In het midden van het lokaal staan twee tafels,
waarop een diskettecassette met diskettes staat. Alle deelnemers zitten tijdens de les
tegelijkertijd achter de computer en werken allen aan dezelfde informaticatoets. De
computers in het computerlokaal draaien onder het besturingssysteem DOS.

De docent is zeer ontevreden over de aanwezige voorzieningen. Hij beschikt over te
weinig computers en de apparatuur is onvoldoende van kwaliteit en onvoldoende
betrouwbaar. Maar ondanks deze beperkingen wordt er naar zijn mening binnen de
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opleiding toch nog veel gewerkt met de computer. De docent vindt dat hij over genoeg
programmatuur kan beschikken, alhoewel deze programmatuur niet altijd erg
gebruikersvriendelijk is. Zo vindt hij dat de programmatuur niet gebruikt kan worden
zonder de instructieboeken. De programmatuur is naar zijn mening wel betrouwbaar.
Naast het gebrek aan computers is de docent ook zeer ontevreden over de beschikbare
computerlocatie. De docent vindt dat elk praktijklokaal en theorielokaal voorzien moet
zijn van drie à vier computers. In deze lokalen zou ook een computer voor de docent
beschikbaar moeten zijn.

“Ik vind dat minimaal het aantal computers gelijk moet zijn aan het aantal
leerlingen. En ik heb zelf ook een pc nodig, van waaruit ik elke leerling kan
bedienen en ook kan zien wat ze doen, want dat werkt beter. Het werkt soms
verlammend als je achter een leerling gaat staan. ‘Is hij nou nog niet weg, anders
durf ik niet meer te proberen.’ Dan loop ik soms wel eens weg, dan weet ik dat ze
fouten maken (....). Als je erachter blijft staan, dan blijven ze alleen maar zo
kijken ‘en wat moet ik nou doen’, dan gebeurt er nog niets.”

De ICT-coördinator is, in tegenstelling tot de docent, wel tevreden met de ICT-voor-
zieningen binnen de opleiding. De apparatuur is betrouwbaar genoeg, van voldoende
kwaliteit en heeft voldoende toepassingsmogelijkheden. Daarnaast is de apparatuur ook
gebruikersvriendelijk. De opleiding heeft een budget voor constante vervanging van de
oudste apparatuur, dus is er volgens de coördinator de mogelijkheid om met de nieuwste
apparatuur te werken. Ook de hoeveelheid programmatuur is voldoende. Daarentegen is
hij niet tevreden over de actualiteit van de programmatuur. De programmatuur is snel
verouderd door de snelle ontwikkelingen in de maatschappij.

De opleiding beschikt over een Internetverbinding (huurlijn) en een eigen webserver,
waar docenten gebruik van mogen maken. De docenten binnen de instelling hebben een
eigen mail-adres. Deze voorzieningen zijn niet bedoeld voor deelnemers.

De ICT-coördinator geeft aan dat hij vrij veel invloed kan uitoefenen op de aanschaf
van apparatuur en programmatuur. Hij is lid van de automatiseringscommissie waar
adviezen worden opgesteld, die naar het management gaan die voorstellen uiteindelijk
moeten goedkeuren.

Kennis en vaardigheden
De docent informatica heeft een redelijk beeld van de computertoepassingen die in het
onderwijs mogelijk zijn. Hij heeft binnen de instelling (door de instelling georgani-
seerde) cursussen gevolgd in Windows, Word, Excel en e-mail. De aansluiting van de
cursussen op de voorkennis was voldoende. Hij vindt ook dat de cursussen voldoende
praktijkgericht waren. Desondanks past hij de verworven kennis en vaardigheden nog
niet toe in zijn lessen, omdat hij nog geen tijd heeft gehad zich de vaardigheden eigen te
maken (oefenen). De docent geeft de voorkeur aan intern georganiseerde scholing
boven scholing door een extern instituut.

De docent is niet tevreden met zijn huidige computerkennis. De ontwikkelingen op het
gebied van ICT gaan zeer snel. Toch geeft hij aan dat dit gebrek aan kennis en
vaardigheden geen invloed heeft op de manier waarop hij computers gebruikt in zijn
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onderwijs. Dit heeft te maken met het feit dat hij toch niet over voldoende computers
kan beschikken in zijn onderwijs.

De ICT-coördinator/beleidsman van de opleiding bloemschikken geeft aan dat hij zijn
kennis en vaardigheden heeft verkregen via zelfstudie, cursussen aan de Open
Universiteit en een cursus georganiseerd vanuit het ministerie van Landbouw. Daarnaast
heeft informatie-uitwisseling met collega’s ook bijgedragen aan zijn huidige kennis en
vaardigheden. Hij heeft voldoende kennis en vaardigheden met betrekking tot ICT-
ondersteunende taken. Hij geeft aan dat het een proces is van constante scholing.

Volgens de ICT-coördinator/beleidsman hebben de docenten binnen zijn opleiding over
het algemeen geen goed beeld van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Het
varieert van hobbyisten tot computeranalfabeten. Dit geldt ook voor de kennis en
vaardigheden van beleidsmensen om het computergebruik te stimuleren. De
geïnterviewde docent geeft daarentegen aan een redelijk goed beeld te hebben van de
mogelijke computertoepassingen in het onderwijs. De ICT-coördinator omschrijft de
houding van docenten als ‘ambivalent’, omdat de docenten wel ICT willen gebruiken in
hun onderwijs, maar het computerlokaal vaak niet beschikbaar is.

Ondersteuning
De docent geeft aan dat hij geen ondersteuning van externe personen of instanties krijgt.
Binnen de instelling kan de docent formele ondersteuning krijgen van de
systeembeheerder en informele ondersteuning van collega-docenten. De docent is
tevreden met deze formele en informele ondersteuning, alhoewel hij soms zelf ook
problemen moet oplossen omdat de systeembeheerder en de collega-docent geen
oplossing hebben voor een probleem. Met name vragen over programmatuur kan een
systeembeheerder niet altijd direct beantwoorden. De docent vindt dit echter geen groot
probleem:

“Dat is het leuke juist, om er dan toch uit te komen. Daar leer je toch ontzettend
veel van.”

De ICT-coördinator is aangesteld voor ICT-(beleids)ondersteunende zaken, maar hij
houdt zich vooral bezig met kleine onderhoudswerkzaamheden, dus de dagelijkse gang
van zaken bij de computerlokalen op de vestiging waar hij werkt. Hij ondersteunt
docenten bij problemen. Daarnaast is hij als systeembeheerder ook lid van de
automatiseringscommissie. In het kader van deze functie verzorgt hij scholing en heeft
hij taken in het geven van adviezen en het bepalen van het ICT-beleid. Hij is ook de
contactpersoon voor het project voor de aansluiting op ‘surfnet’. Daarnaast verricht hij
onderzoek naar nieuwe ICT-toepassingen en is hij betrokken bij het ontwikkelen van
beleid op het gebied van ICT. Voor de ondersteunende ICT-taken is hij ongeveer 3,5
uur aangesteld. Naar zijn mening is dit te weinig en hij kan daarom niet voldoende
ondersteuning bieden aan met name docenten.

De ICT-coördinator/beleidsman krijgt geen formele ondersteuning bij de uitvoer van
ICT-ondersteunende taken. Informeel is er een overlegcircuit, waarin ervaringen
uitgewisseld worden tussen het centraal systeembeheer, een collega van de ICT-
coördinator en hijzelf. Op dit moment krijgt de sector geen externe ondersteuning.
Externe ondersteuning in de vorm van scholing heeft in het verleden wel
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plaatsgevonden, maar hierover is hij niet tevreden. Deze externe ondersteuning sloot
niet aan bij de ondersteuningsbehoeften van de opleiding. Op dit moment wordt de
scholing intern geregeld. De opleiding heeft vooral behoefte aan ondersteuning op
administratief gebied, bij de administratieprogrammatuur. De informatie-overdracht op
het gebied van ICT moet zich binnen de opleiding nog ontwikkelen. Momenteel is deze
nog informeel van karakter.

“De bedoeling is dat er één keer per jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd
van docenten onder leiding van het systeembeheer, waar een groot aantal
onderwerpen aan de orde komt. Daarnaast worden daar waar nodig
nieuwsbrieven geproduceerd. Ook dat is iets wat zich nog moet ontwikkelen.”

De instelling werkt niet samen met andere onderwijsinstellingen op het gebied van ICT.
De ICT-coördinator/beleidsman geeft overigens wel aan het belangrijk te vinden om op
het gebied van ontwikkeling van programmatuur met andere onderwijsinstellingen
samen te gaan werken.

Beleid
Volgens het beleidsman/ICT-coördinator is de doelstelling van het huidige
onderwijsbeleid deelnemers voor te bereiden op de beroepspraktijk. Omdat het
beroepenveld werkt met automatiseringssystemen, moeten de deelnemers ook kunnen
werken met deze automatiseringssystemen. Op onderwijskundig gebied is de
verwachting dat ICT ook een grote rol zal gaan spelen omdat het onderwijs zich steeds
meer gaat richten op de individuele deelnemer.

De belangrijkste doelstelling van het ICT-beleid binnen de opleiding is het inzetten van
de computer als hulpmiddel voor de individuele leerweg. Daarbinnen is het eerste
aandachtspunt het wegwerken van deficiënties op kennisgebieden. Verder wil de
opleiding deelnemen aan een ICT-project. Op dit moment worden er geen
daadwerkelijke acties ondernomen om deze doelstellingen te verwezenlijken, omdat
gewacht wordt op toestemming van het management. Uit het gesprek met de
beleidsman blijkt dat de instelling zich in een begin (“experimenteer-”) fase op het
gebied van ICT bevindt. Het knelpunt voor de ontwikkeling van de individuele leerweg
is volgens de beleidsman het tekort aan computerapparatuur.

ICT is volgens de ICT-coördinator/beleidsman nog een betrekkelijk nieuw fenomeen,
waar de sector nog niet goed raad mee weet. Met andere woorden: de sector kan ICT
nog niet goed plaatsen in de organisatie. Ze zijn op dit moment zoekende om dit
probleem aan te pakken. Het enthousiasme is er binnen de directie. Bij een aantal
mensen is het enthousiasme nog ver te zoeken, maar de sector is erop gericht om ook
deze ‘nog niet enthousiaste mensen’ enthousiast te maken.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs
Redenen voor computergebruik
De opleiding is met computers in het onderwijs begonnen omdat de beroepspraktijk en
de maatschappij daarom vraagt. Later bleek de computer belangrijk te zijn bij de
ontwikkeling en realisatie van onderwijsvernieuwingen binnen de opleiding. De
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beleidsman beschouwt het verhogen van de leerprestaties van de deelnemers en het
leren voor deelnemers aantrekkelijker maken als nevendoelen van computergebruik.

Ook voor de docent is de belangrijkste reden van het gebruik van de computer voor
onderwijsdoeleinden deelnemers bekend te maken met de computer en voor te bereiden
op de beroepspraktijk en de informatiemaatschappij.

Effecten van computergebruik
De docent informatica noemt als positief effect van ICT dat hij de deelnemers kan
voorbereiden op de informatiemaatschappij en op het beroep. Daarentegen worden de
computers in zijn lessen gebruikt als doel op zich en niet als hulpmiddel. In de andere
vakken die de deelnemers volgen wordt de computer nauwelijks gebruikt. De
basiskennis en vaardigheden worden dus niet toegepast in andere vakken. De vraag is
dan ook in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van aansluiting op de beroepspraktijk.
Het voornaamste verschil tussen een les met ICT en een les zonder ICT is dat
deelnemers in een les met ICT individueler kunnen werken.

Ook de beleidsman/ICT-coördinator is van mening dat door het ICT-gebruik er voldaan
wordt aan de vraag van de maatschappij. Hij vindt het negatief dat er door ICT
onwillekeurig financiële ruimte opgeslokt wordt, doordat de meerwaarde van ICT niet
eenvoudig in geld uit te drukken is.

Kritische factoren
Voor de docent is zijn eigen interesse de belangrijkste factor in de mate waarin hij de
computer inzet, andere factoren spelen voor hem nauwelijks een rol. De over het
algemeen ‘ambivalente’ houding van docenten ten opzichte van de computer zou
volgens de ICT-coördinator/beleidsman van deze instelling verklaard kunnen worden
doordat computers en programmatuur onvoldoende beschikbaar zijn binnen de
opleiding en dat de kennis en vaardigheden van docenten om ICT in hun onderwijs te
gebruiken onvoldoende zijn. Daarnaast spelen onderwijskundige ontwikkelingen, zoals
het studiehuis, de kwalificatiestructuur, e.d. een rol. Deze ontwikkelingen kunnen
gerealiseerd worden door gebruik te maken van ICT. De ICT-coördinator/beleidsman
geeft aan dat de beschikbaarheid van de computers in de lokalen ook invloed heeft op
het gebruik van ICT door docenten.

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
Volgens de docent informatica zal ICT belangrijk gaan worden in diverse
schakeltrajecten, in het talenonderwijs, rekenonderwijs en in remedial teaching. Volgens
de docent is een deel al gerealiseerd binnen zijn instelling, het deel dat nog niet
gerealiseerd is zal plaats vinden binnen anderhalf jaar.

De ICT-coördinator/beleidsman verwacht dat de computer in de toekomst een nog
belangrijker hulpmiddel zal worden in het onderwijskundige proces, met name om een
deelnemer individueler te benaderen en om kennisdeficiënties bij deelnemers weg te
nemen.
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Adviezen aan de minister
De docent informatica meent dat de vorige minister op de goede weg was:

“We zouden wel in één klap overal pc’s willen hebben, maar dat is gewoon niet
haalbaar. We moeten realistisch zijn. Ik ben al lang blij dat er binnen de
basisscholen nu zoveel pc’s staan. (...) Dan krijgen we geen leerlingen die nog
nooit een pc hebben gezien.”

De ICT-coördinator/beleidsman zou de minister het volgende advies willen geven:
“Denk eens na over de lange termijn en wees niet tevreden met korte termijn
oplossingen.”

5.5 Samenvatting

Zoals beschreven in de inleiding van dit hoofdstuk, wordt in deze paragraaf elk van de
gevalsstudies samengevat. Daarbij komen de thema’s aan de orde waarop ook elke case
afzonderlijk besproken is. Op basis van de gevalsbeschrijvingen lijkt het erop dat twee
van de vier opleidingen iets verder gevorderd zijn met de activiteiten op het gebied van
ICT. Dit zijn de opleidingen economie en volwasseneneducatie. Voor de overzichtelijk-
heid zullen deze twee opleidingen in de onderstaande tabellen grijs gearceerd worden
weergegeven. De grijze arcering geeft dus niet aan (zoals in eerdere hoofdstukken in dit
rapport) dat het in deze twee opleidingen om een hoge intensiteit van computergebruik
gaat en in de andere twee om een lage intensiteit. Een nadere toelichting op de
‘indeling’ volgt in deze paragraaf. Kort samengevat komt het erop neer dat er binnen de
opleidingen economie en volwasseneneducatie ICT-beleid belangrijk is, dat informatie-
overdracht goed geregeld is en er veel wordt samengewerkt.

Computergebruik
Tabel 5.1 geeft een samenvatting van het computergebruik zoals dat waargenomen is
binnen de vier opleidingen. In geen van de vier gevalsstudies is er sprake van een
volledige integratie van ICT-gebruik in het primaire proces. Ook staat geen van de vier
cases aan het andere uiterste van een continuüm van ICT-gebruik, in die zin dat totaal
niet met ICT wordt gewerkt binnen de opleidingen. Binnen het AOC lijkt men zich nog
het meest duidelijk in een oriënterend stadium te bevinden. Deelnemers leren al wel
over ICT om zich zodoende de basisvaardigheden eigen te maken, maar ICT wordt nog
niet ingezet als hulpmiddel in het primaire proces. Zoals een beleidsverantwoordelijke
zelf aangeeft: “de instelling bevindt zich in een experimenteerfase”. Ook binnen de
opleiding techniek geeft de beleidsverantwoordelijke aan in een beginfase te verkeren,
al blijkt uit de activiteiten van de docent natuurkunde dat ICT al wel een rol speelt in het
primaire proces. Dit laatste geldt ook voor de opleiding economie. Overigens is er in
deze twee opleidingen duidelijk sprake van ICT gebruik als aspect van de latere
beroepspraktijk. Eindtermen geven aan dat bepaald gebruik van ICT verplicht is om de
deelnemers voor te bereiden op de beroepspraktijk.
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Tabel 5.1

Samenvattend overzicht: computergebruik

Economie Techniek VE

VAVO
AOC

(bloem-
schikken)

Vakgebied Secretariaats-
praktijk

Natuurkunde Engels Informatica

Toepassingen � Simulatie

� Probleem
opl.

� Oefenen

� hulpmiddel

� oefenen

� remediatie

� oefenen

� info zoeken en
verwerken via
Internet

� leren over ICT

Frequentie van

Computergebruik

nagenoeg elke
les

1x p. maand kwart van de
lestijd

2x p. week (45
min)

Het inzetten van ICT als hulpmiddel in het primaire proces komt bijvoorbeeld ook naar
voren in de opleiding techniek waar Internet wordt gebruikt om informatie te zoeken.
Daarnaast komt deze manier van ICT-gebruik ook heel duidelijk naar voren in de
opleiding volwasseneneducatie. Zowel in deze gevalsstudie als binnen de case in de
opleiding economie lijkt het erop dat ICT activiteiten al meer een onderdeel vormen van
de opleiding als geheel en niet beperkt blijft tot de werkzaamheden van enkele
enthousiastelingen. Dit komt bij de bespreking van thema’s als beleid en ondersteuning
verderop in deze paragraaf nader aan de orde.

ICT-infrastructuur
Tabel 5.2 geeft een samenvattend overzicht over de aanwezige voorzieningen bij de vier
instellingen die bezocht zijn. Over het algemeen lijkt het erop dat er geen groot gebrek
is aan apparatuur bij de bezochte opleidingen, al is er altijd verbetering of actualisering
mogelijk. Alleen bij het agrarisch opleidingscentrum is de docent informatica niet erg
tevreden met een computerlokaal met twaalf computers die onder het besturingssysteem
DOS draaien.

Bij de opleidingen economie, techniek en volwasseneneducatie zijn er ruimtes binnen
de instelling waar een grote hoeveelheid computers aanwezig is. Deze ruimtes staan in
twee gevallen bekend onder de naam ‘onderwijsleercentrum’ of ‘open leer-werkplaats’.
Deze concepten passen bij de gedachte rondom het studiehuis. Alleen de docent van het
AOC geeft aan dat elk praktijklokaal en theorielokaal enkele computers zou moeten
hebben. Bij de andere gevalsstudies lijkt het erop dat betrokken docenten tevreden zijn
met een centrale plaats waar de computers zich bevinden (los van het feit dat aan een
dergelijke plaats nog verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht).
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Tabel 5.2
Samenvattend overzicht: ICT-infrastructuur

Economie Techniek VE

VAVO

AOC

bloem-
schikken

Omvang apparatuur ± ± + ±

Actualiteit apparatuur + + + ±

Betrouwbaarheid apparatuur ± o ± ±

Omvang programmatuur ± ± + +

Toepassingsmogelijkheden programmatuur ± – ± ±

Kwaliteit computerruimte + + – –

ICT-communicatie (Internet, e-mail)

- Beschikbaarheid

- Gebruik in onderwijs

+
–

+
+

+
+

+
–

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

Bij alle vier de gevalsstudies zijn faciliteiten aanwezig om Internet of e-mail te
gebruiken, maar deze faciliteiten worden nog niet of incidenteel gebruikt voor
onderwijsdoeleinden.

Kennis en vaardigheden
Alle geïnterviewde docenten en de ICT-coördinatoren hebben scholing gevolgd en
hebben de nodige kennis en vaardigheden op het gebied van ICT (tabel 5.3).

Tabel 5.3

Samenvattend overzicht: kennis en vaardigheden

Economie Techniek VE

VAVO

AOC

bloem-
schikken

Aanwezigheid ICT-kennis docent – + + ±

Aanwezigheid ICT-kennis ICT-coördina-
tor ± o ± +

Beeld docententeam t.a.v. ICT – – + –

Houding docenten ± ± ± ±

Scholing docent afgelopen 2 jaar + + + +

[– = aspect wordt negatief beoordeeld of ontbreekt, + = aspect wordt positief beoordeeld, ± =
aspect wordt gematigd positief beoordeeld, meningen respondenten lopen uiteen, o = geen
uitspraak over gedaan]
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De tevredenheid van het huidige kennisniveau wisselt nogal en bijleren blijft volgens
iedereen nodig gezien de ontwikkelingen op dit gebied. De ICT-coördinatoren van de
opleidingen economie en bloemschikken geven daarnaast expliciet aan dat informatie-
uitwisseling met collega’s heel belangrijk is geweest voor de bijdrage aan hun huidige
kennis en vaardigheden.

Het beeld dat het hele docententeam heeft over de mogelijkheden van ICT-toepassingen
in het onderwijs is mogelijk een factor die een rol speelt in het implementatieproces.
Binnen elke opleiding is er een aantal docenten dat een goed beeld heeft van deze
mogelijkheden. Maar alleen in het geval van de volwasseneneducatie wordt aangegeven
dat de docenten een redelijk beeld hebben van wat er mogelijk is op het gebied van ICT.
In deze opleiding gebruikt 70% van de docenten ICT in het onderwijs (al is er wel
sprake van een grote variëteit aan intensiteit van gebruik).

Ondersteuning
In alle vier de bezochte instellingen is een ICT-coördinator formeel vrijgesteld voor
ondersteuningstaken op het gebied van ICT. De taken van deze coördinatoren zijn erg
divers maar met name gericht op het ondersteunen van docenten bij het computer-
gebruik en op beleidsvoorbereiding. Het aantal uren dat ICT-coördinatoren formeel toe-
gekend hebben gekregen verschilt enorm (3,5 uur tot 38 uur). De twee ICT-coördina-
toren van de opleiding volwasseneneducatie en bloemschikken (3,5 en 18 uur formeel
aangesteld) vinden zelf dat zij onvoldoende tijd hebben om hun ICT-taken uit te voeren.

Tabel 5.4

Samenvattend overzicht: ondersteuning

Economie Techniek VE

VAVO

AOC

bloem-
schikken

Interne ondersteuning ICT-coördinator /
systeembeheer + o ± +

Invloed ICT-coördinatietijd op kwaliteit – – + –

ICT-informatieoverdracht naar docenten + – + –

Externe ondersteuning en samenwerking + – – –

Stimulans directie + ± + ±

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

Mogelijk is een factor als de informatie-overdracht naar docenten toe belangrijk voor
een bepaalde fase van het implementatieproces van ICT. In de opleidingen economie en
volwasseneneducatie wordt deze factor belangrijk gevonden (tabel 5.4). Het lijkt erop
dat informatie-overdracht een overgang zou kunnen aanduiden tussen een stadium
waarin enkele enthousiaste docenten activiteiten ondernemen en een fase waarin ICT
meer een afdelings- of opleidingsbreed aspect wordt.
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Daarmee samen hangt mogelijk het belang dat de directie of het management van een
opleiding hecht aan ICT. Deze stimulerende rol (af en toe misschien zelfs in de zin van
druk uitoefenen, zoals beschreven bij de gevalsstudie in de opleiding economie) bepaalt
mogelijk mede dat er een visie wordt ontwikkeld op het gebied van ICT, waarnaar ook
gehandeld wordt (zie de volgende sectie, in deze paragraaf, over beleid) en dat een
aspect als informatie-overdracht een structurele plaats krijgt.

Wat betreft de samenwerking kan gesteld worden dat alleen de opleiding economie
samenwerkt met andere BVE-instellingen. De opleiding volwasseneneducatie werkt
overigens wel samen met andere opleidingen binnen de eigen instelling. De opleiding
bloemschikken werkt nauwelijks samen met andere opleidingen. Van de gevalsstudie in
de opleiding techniek is hierover niets bekend.

Beleid
Binnen alle vier de gevalsstudies verwacht men dat ICT een rol kan vervullen bij het
bereiken van de onderwijsdoelstellingen van de betreffende afdeling of opleiding. Men
is echter wel in een verschillend stadium van realisatie van beleidsdoelen (tabel 5.5).

Tabel 5.5

Samenvattend overzicht: ICT beleid

Economie Techniek VE

VAVO

AOC

bloem-
schikken

Gepercipieerde bijdrage ICT aan onderwijs-
doelstellingen + + + +

Realisatie ICT- beleidsdoelen ± – + –

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

Percepties en kritische factoren
Voor alle vier de case-instellingen is een combinatie van onderwijskundige en
maatschappelijke aspecten de reden om computers in te zetten in het onderwijs (tabel
5.6). Volgens alle vier de opleidingen is de computer niet meer weg te denken uit de
maatschappij. De opleidingen economie, techniek en bloemschikken geven aan dat het
gebruik van ICT belangrijk is om deelnemers voor te bereiden op de beroepspraktijk
(ICT als aspect van de latere beroepspraktijk). Binnen de opleidingen volwassenen-
educatie wordt deze reden niet genoemd. Dit kan te maken hebben met het feit dat deze
opleiding zich richt op algemene educatie en daarom niet specifiek opleidt voor een
beroep. ICT wordt in deze laatste gevalsstudie gebruikt als hulpmiddel in het primaire
proces.
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Tabel 5.6

Samenvattend overzicht: percepties over ICT-gebruik en kritische factoren

Economie Techniek VE

VAVO

AOC

bloem-schikken

Redenen voor

computergebruik

� hulpmiddel

� eindtermen

� enthousias-
meren

� individueel

� toetsing

� life-long
learning

� leveren
maatwerk
deeln.

� maatschap-
pij

� maatschappij/
beroepspraktijk

� onderwijs-
vernieuwing

� aantrekkelijk

� leerprestaties

Houding docent t.a.v.

computergebruik ± + + +

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

Verschil les

met/zonder ICT + + + n.v.t.

Kritische factoren
� ondersteuning

� directie

� voorzieningen

� beleidsplan

� functie ICT-
manager

� communicatie/
samenwerking

� kennis en
vaardigh.
docenten

� eigen
interesse

� voorzie-
ningen

� werkdruk

� voorzie-
ningen

� tijd

� ondersteu-
ning

� eigen interesse

� voorzieningen

� kennis en vaar-
digheden

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

De docenten merken op dat zij verschillen ervaren tussen een les met en een les zonder
ICT. Binnen het AOC is aangegeven dat dit aspect niet van toepassing is omdat de
betreffende docent informatica geeft, waar ICT integraal onderdeel van uitmaakt. Voor
de overige docenten zijn de voornaamste verschillen tussen een les met of zonder ICT
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dat er meer contacten met de individuele deelnemers zijn en dat de lessen door de
docent minder gestructureerd worden. Voor de deelnemers betekenen lessen met de
computer dat zij effectiever onderwijs krijgen, omdat zij in een kortere tijd meer en
gemotiveerder leren (omdat het leren aantrekkelijker is). Tevens werken deelnemers
meer individueel en zelfstandiger.

De mate van ICT-gebruik wordt volgens de respondenten voornamelijk bepaald door de
aanwezigheid van beschikbare voorzieningen. Daarnaast zijn ook aanwezige ICT-
kennis en vaardigheden van docenten van belang. Binnen de gevalsstudies die iets
minder ver lijken te zijn met ICT-gebruik (techniek en bloemschikken) wordt met name
de eigen interesse van mensen genoemd als kritische factor voor het ICT-gebruik. Dit
bevestigt het beeld dat er in een eerste fase van de ICT-introductie vooral sprake is van
enkele enthousiaste docenten die ICT gebruiken in het onderwijs.

Toekomstverwachtingen
Tabel 5.7

Samenvattend overzicht: toekomstverwachtingen

Economie Techniek VE

VAVO

AOC

bloem-
schikken

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

Percepties ICT-coördinator t.a.v. belang
ICT toekomst + + + +

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

Verwachte termijn realisatie ICT ver-
nieuwingen ± + ± +

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

De docenten, ICT-coördinatoren en beleidsmensen van de opleidingen economie,
techniek en volwasseneneducatie verwachten in de toekomst onder andere veel van het
intranet, e-mail, Internet, multimedia, maatwerk voor deelnemers, docent-onafhankelijk
leren, elektronische toetsing en stage-begeleiding met behulp van ICT. Al deze trends
kunnen gerelateerd worden aan de ontwikkeling van de elektronische leeromgeving.

Een opmerkelijk advies aan de nieuwe minster van onderwijs moet tot slot van deze
samenvatting genoemd worden en dat betreft dan de vooropleidingen van de deelnemers
in de BVE-sector. Als er binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gewerkt
wordt met ICT dan kunnen de BVE-instellingen voortbouwen op de aanwezige
(basis)vaardigheden van deelnemers. Dit advies geeft daarmee mede aan wat het belang
is van een integraal beleid over alle sectoren van het Nederlandse onderwijs heen.
Vervolgopleidingen kunnen profiteren van en voortbouwen op de kennis en vaardig-
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heden die in eerdere stadia verkregen zijn en daarmee is investeren in deze sectoren ook
in het belang van de BVE-sector.
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