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6. De lerarenopleidingen

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de instellingsbezoeken die uitgevoerd zijn bij vier
lerarenopleidingen beschreven. Het gaat hierbij om een eerstegraads lerarenopleiding
beeldende vorming, een tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis en twee
opleidingen voor leraar basisonderwijs (aangeduid met PABO 1 en 2). De opzet van de
instellingsbezoeken staat beschreven in hoofdstuk 2.
Per paragraaf komen de volgende onderwerpen aan bod:
� onderwijsconcept
� computergebruik
� beschikbare infrastructuur
� kennis en vaardigheden en scholing
� ondersteuning
� instellingsbeleid
� percepties ten aanzien van ICT in het onderwijs en kritische factoren
� verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs

Zowel de benaming als de inhoud van ICT-ondersteuning zijn binnen de
lerarenopleidingen zeer verschillend. Op sommige opleidingen is er alleen een ICT-
coördinator die zich voornamelijk bezig houdt met systeembeheer, andere opleidingen
hebben een systeembeheerder en een aparte ICT-coördinator verantwoordelijk voor het
ICT-beleid. Deze taken kunnen echter ook op andere wijze verdeeld zijn waardoor ook
de functies een andere benaming hebben. Om deze reden zal er in dit hoofdstuk telkens
gesproken worden over de ‘ICT-coördinator’ of de ‘IC’er’. Dit is de persoon waaraan de
vragen over ICT-infrastructuur en ICT-ondersteuning zijn gesteld.

Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een samenvatting en conclusies waarin de
belangrijkste resultaten van de verschillende opleidingen naast elkaar worden gezet.

6.2 Lerarenopleiding beeldende kunsten

Context van de opleiding
De eerstegraads lerarenopleiding voor de beeldende vorming maakt deel uit van een
hogeschool die uitsluitend kunstopleidingen verzorgd. De opleiding wordt momenteel
gevolgd door ongeveer 120 studenten. De lerarenopleiding maakt korter dan vijf jaar
gebruik van ICT in het onderwijs. De geïnterviewde beleidsmedewerker werkt voor de
helft van zijn uren binnen de opleiding als stafmedewerker onderwijsontwikkeling, voor
de andere helft werkt hij als studieleider audiovisuele vormgeving. De geïnterviewde
docent is tevens degene die naast de systeem-/netwerkbeheerder, verantwoordelijk is
voor de ICT-ondersteuning van docenten van de opleiding.

Onderwijsconcept
Uit de surveygegevens blijkt dat het onderwijsconcept van deze lerarenopleiding meer
kenmerken bevat van rijk-gedifferentieerd dan van uniform-klassikaal onderwijs.
Enkele belangrijke kenmerken die zijn aangegeven: studenten met een achterstand
krijgen aparte ondersteuning, studenten kiezen onderwerpen naar eigen interesse en de
docent richt zijn handelen op de interesses en behoeften van de individuele studenten.
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Het feit dat studenten onderwerpen kunnen kiezen en er rekening wordt gehouden met
de eigen interesses van de studenten betekent niet dat de sturing van het leerproces ook
voornamelijk bij de student zelf ligt. Uit zowel de surveygegevens als het gesprek met
de beleidsman blijkt dat de docenten primair verantwoordelijk zijn voor de sturing van
het leerproces, hetgeen een kenmerk is van uniform-klassikaal onderwijs.

Computergebruik
Computergebruik door de docent
Voor de 120 studenten van de opleiding beeldende kunsten zijn er in totaal twaalf
computers beschikbaar, dus één computer voor elke tien studenten. Deze computers
staan opgesteld in een apart computerlokaal. De studenten kunnen echter niet altijd
gebruik maken van de computers. Het computerlokaal is slechts vier dagen per week
open, waarbij het twee dagen per week voor lessen wordt gebruikt en twee dagen per
week geopend is voor studenten die individueel met de computer willen werken. De
computers werken onder Windows 95 en zowel de studenten als de docenten kunnen
gebruik maken van Internet/WWW en e-mail.
De geïnterviewde docent van het vak vormgeving geeft aan dat hij in zijn onderwijs
geen gebruikt maakt van educatieve programmatuur. De programma’s die tijdens zijn
onderwijs worden gebruikt zijn voornamelijk tekenprogramma’s zoals Photoshop en
Coreldraw.

Ervaringen van studenten
Uit de interviews met een tweede- en een vierdejaarsstudent blijkt eveneens dat er
binnen de opleiding vooral gebruik wordt gemaakt van niet-educatieve software. De
studente uit het tweede jaar maakt op de opleiding dagelijks, zowel binnen als buiten de
les, gebruik van de computer voor het maken van posters (Photoshop), verslagen en e-
mail. De vierdejaarsstudent maakt op de opleiding zowel binnen als buiten de les veel
gebruik van de computer voor praktijkvakken en verslagen. Thuis maakt hij voor
praktijkvakken en privé-opdrachten één à twee keer per week gebruik van de computer.
De tweedejaarsstudente heeft thuis geen computer tot haar beschikking.

De studente uit het tweede studiejaar vindt dat ze makkelijker leert door het gebruik van
de computer. Zij zou dan ook gedurende de eerste twee jaar van de opleiding vaker met
de computer willen werken dan dat nu mogelijk is. Volgens haar worden studenten in de
opleiding nog onvoldoende worden voorbereid op het gebruik van de computer in hun
latere beroep als docent.
Haar mening wordt gedeeld door de vierdejaarsstudent. Hoewel hij vindt dat hij met de
computer niet beter leert, wil hij graag meer met de computer werken, zeker bij vakken
als tekenen, schilderen en andere grafische vakken.
Als positieve aspecten van het gebruik van de computer in het onderwijs brengt hij naar
voren dat veel informatie compact en direct aanwezig is en dat leerstof aangenamer,
directer en makkelijker leerbaar is. Negatief vindt hij dat leerlingen door het gebruik
van ICT in een sociaal isolement kunnen raken. Hij vindt bijvoorbeeld dat de sfeer heel
anders is als je met een hele klas achter een monitor zit, dan als je met een hele klas
achter een schildersezel zit. Als docent wil hij de computer wel gaan gebruiken in zijn
onderwijs.
Voor de studente is de verzorgde manier waarop verslagen er uit komen te zien een
positief effect van het gebruik van ICT in het onderwijs. Negatief vindt zij dat het
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gebruik van ICT de creativiteit belemmert. Als docent zou ze de computer liever niet
willen gebruiken. Zij vindt dat kunst niet via de computer onderwezen moet worden. Zij
verwacht echter dat ze in de toekomst er niet onderuit zal kunnen komen om de
computer in haar onderwijs in te zetten.

Beide studenten hebben inmiddels stage gelopen. De tweedejaarsstudente heeft stage
gelopen op een PABO. Tijdens de stage heeft ze geen gebruik kunnen maken van
computers, omdat deze niet op de betreffende opleiding aanwezig waren. De
vierdejaarsstudent heeft tot nu toe nog maar één keer tijdens een stage gebruik gemaakt
van de computer. Dit was op een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Het viel
hem op dat daar nog weinig kennis en vaardigheden aanwezig waren op het gebied van
ICT.

Beschikbare ICT-infrastructuur
Uit het voorgaande is gebleken dat de computer-student ratio van deze opleiding één op
tien is. Uit de surveygegevens blijkt dat de docent/IC’er dit aantal onvoldoende vindt.
Naast het tekort aan computers beoordeelt hij ook een aantal andere aspecten van de
infrastructuur als onvoldoende. In de survey geeft hij de volgende knelpunten aan:
� niet genoeg programmatuur beschikbaar voor het onderwijs aan studenten;
� programmatuur niet specifiek genoeg voor vakgebieden;
� te weinig informatie over beschikbare programmatuur;
� programmatuur sluit onvoldoende aan bij onderwijsconcept van de opleiding;
� onvoldoende geschikte ruimte(n) om computers te plaatsen;
� onvoldoende computertijd voor de verschillende groepen/vakken.
In het interview benadrukt hij dat er voor de opleiding te weinig computers beschikbaar
zijn en dat ook de ergonomische voorzieningen van het computerlokaal niet optimaal
zijn. Verder zou hij graag laptops willen hebben voor studenten van het tweede, derde
en vierde jaar en voor de docenten en onderwijsassistenten. Ook heeft de opleiding
behoefte aan: netwerkaansluitingen voor het gebruik van notebooks binnen de
opleiding; meer computers die geschikt zijn voor multimediatoepassingen; ICT-
werkplekken voor docenten en studenten en programmatuur voor docenten om zelf
eenvoudig interactieve leermaterialen te ontwikkelen. De docent/IC’er merkt tenslotte
op dat het gebruik van computers in een opleiding als beeldende vorming erg duur is.
Zijn mening wordt gedeeld door de beleidsman. Hij geeft aan dat opleiding beeldende
kunsten krachtige en daardoor dure computers nodig heeft:

“We willen gewoon grote computers, waar ook geluid uit gaat komen, want het
heeft met kunst te maken. Het moet er gewoon goed uitzien. Je kan niet een Van
Gogh gaan bestuderen, als je resolutie en je monitor en je videokaart er niet goed
uitzien, dan moet je er niet aan beginnen. We hebben dus weer extra te investeren
in die apparatuur omdat we er hogere eisen aan stellen omdat we met kunsten met
beeld en geluid bezig zijn.”

Kennis, vaardigheden en scholing
Kennis en vaardigheden van de docent/IC’er
De docent/IC’er is redelijk tevreden met zijn huidige ICT-kennis en vaardigheden en
vindt dat hij een goed beeld heeft van de verschillende toepassingen die mogelijk zijn
binnen de opleiding. Hij heeft wel gemerkt dat er op dit moment studenten op de
opleiding komen die meer ICT-kennis en vaardigheden bezitten dan hijzelf.
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Tot nu toe heeft hij geen scholing gevolgd. ICT is voor hem een hobby, daarom doet hij
veel aan zelfstudie. Dit vindt hij voldoende om zijn ICT-kennis en vaardigheden op peil
te houden.

Kennis en vaardigheden op opleidingsniveau
In de survey is aan de IC’er gevraagd aan te geven welk deel van de docenten van de
lerarenopleiding over ICT-basiskennis en –vaardigheden beschikt. Het gaat hierbij om
basiskennis ten aanzien van het omgaan met de computer en niet-educatieve
softwarepakketten, ICT-gebruik in het onderwijsleerproces en het gebruik van
communicatieprogrammatuur (e-mail, Internet, presentatiepakketten). De docent/IC’er
heeft voor geen enkel aspect aangegeven dat meer dan de helft van de docenten over de
juiste kennis en vaardigheden beschikt. Minder dan de helft van de docenten beschikt
over kennis en vaardigheden voor het omgaan met MS-Windows en/of Windows NT,
het omgaan met MS-DOS, een tekstverwerker, computerprogramma’s voor het eigen
vakgebied en e-mail en Internet.
Volgens de geïnterviewde docent/IC’er heeft de directie van opleiding, ook al staan zij
positief tegenover ICT in het onderwijs, geen goed beeld van de mogelijkheden van ICT
in het onderwijs.

Uit het interview met de beleidsman blijkt dat er binnen de hogeschool in het algemeen
weinig aandacht is voor de nascholing van docenten. Hij zegt hierover:

“Ik weet in algemene zin dat er niet zo veel geld vrijgemaakt wordt voor scholing.
Dat heeft gewoon te maken met de financieel moeilijke positie in het onderwijs.
Dat is geen onwil, het is ook niet zo’n heel bewust beleid. Want als je met veel
gastdocenten en veel parttimers werkt, heb je het gevoel dat je wel altijd de state
of the art, dus de allerbeste dingen kunt halen. Dat kan ertoe leiden, dat je denkt
als organisatie dat je altijd het beste, het meest actuele in huis hebt.”

Binnen de opleiding beeldende kunsten zijn er wel scholingsmogelijkheden voor
docenten op het gebied van ICT. De scholing van docenten is namelijk één van de
taken van de geïnterviewde docent/ IC’er.

Ondersteuning
Ondersteuning voor docenten
Binnen de opleiding zijn er twee personen aanwezig die het ICT-gebruik ondersteunen:
een systeem/netwerkbeheerder en een applicatiebeheerder (de geïnterviewde
docent/IC’er). Naast het applicatiebeheer heeft de geïnterviewde docent/IC’er ook nog
andere ICT-ondersteunende taken, zoals de scholing van docenten, ondersteuning aan
studenten en het bijhouden van ICT-ontwikkelingen en de implementatie van deze
ontwikkelingen binnen de opleiding.
De docent/IC’er vindt dat hij onvoldoende tijd heeft voor de uitvoer van zijn ICT-
ondersteunende taken. Vooral voor het zoeken van nieuwe programmatuur en
gebruiksmogelijkheden heeft hij te weinig tijd. Deze activiteiten doet hij dan ook veelal
in zijn vrije tijd.

In het interview met de beleidsverantwoordelijke komt naar voren dat er op de
hogeschool geen structurele voorzieningen zijn voor de ondersteuning en de
informatievoorziening van docenten. De beleidsverantwoordelijke denkt dat er
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structureel een ICT-coördinator aangesteld moet worden voor de ondersteuning en
informatie-uitwisseling aan docenten. Deze coördinator zou ook meer structuur moeten
aanbrengen in de verschillende initiatieven op facultair en landelijk niveau. De
hogeschool wil een ICT-coördinator nu via de laatste tranche van het
studeerbaarheidsfonds tijdelijk aanstellen. De beleidsman vindt eigenlijk dat deze
functie een meer structurele plaats moet krijgen:

“Ik denk dat het bij onderwijs en ontwikkeling een nieuw beleidsterrein moet
worden binnen de hogeschool. Dat het dat al aan het worden is. En dat je het
formaliseert door iemand daarvoor verantwoordelijk te maken en een eigen taak
te geven.”

Het afgelopen jaar is er wel een project geweest dat het gebruik van ICT binnen de
hogeschool moest stimuleren. Door dit project hebben docenten veel informatie gehad
over ICT in het onderwijs.

Ondersteuning en samenwerking op opleidingsniveau
Uit de survey blijkt dat de opleiding nauwelijks ondersteuning van externe instanties
krijgt. In het interview geeft de beleidsman aan dat de opleiding behoefte heeft aan meer
externe ondersteuning, met name op het gebied van de scholing van de docenten.
Hiervoor heeft de instelling inmiddels een aanvraag ingediend bij de commissie Wijnen
(Kwaliteits- en Studeerbaarheidsfonds, of te wel K&S-fonds).
De enige instantie waarvan de faculteit externe ondersteuning krijgt is Prommitt. Men
heeft onder meer financiële steun ontvangen voor het recent ingestelde Prommitt-team.
Ook de beleidsman maakt deel uit van dit team. Het Prommitt-team wil de Prommitt-
gelden in de eerste plaats besteden aan deskundigheidsbevordering van het team zelf.
De deskundigheidsbevordering wordt beschouwd als een voorwaarde om veranderingen
ten aanzien van ICT door te kunnen voeren. Daarnaast vindt het team het belangrijk dat
de doelstellingen worden vastgesteld die men ten aanzien van ICT binnen de opleiding
wil bereiken. Deze doelstellingen moeten vervolgens het uitgangspunt vormen voor de
ontwikkeling van het curriculum.
De deskundigheidsbevordering van de teamleden en curriculumontwikkeling zijn de
belangrijkste onderwerpen van een projectvoorstel, dat door het team is ingediend bij
Prommitt. Omdat de opleiding de beschikking voor dit projectvoorstel nog niet heeft
gekregen, zijn de voorgenomen activiteiten nog niet gestart. De beleidsman vindt de
reactie van Prommitt op de aanvraag te lang duren. Bovendien vindt hij dat voorstellen
door Prommitt niet goed worden behandeld. Het tempo van de vernieuwingen binnen de
opleiding gaat volgens de beleidsman hierdoor omlaag.

Uit de survey blijkt de opleiding met andere opleidingen zowel binnen de eigen
hogeschool als daarbuiten samenwerkt op het gebied van ICT. Binnen de hogeschool
werken de opleidingen onder andere samen op het gebied van de uitwisseling van ICT-
lesmateriaal, uitwisseling van ideeën over toepassingsmogelijkheden van ICT, zoals het
gebruik van Internet/WWW en e-mail en de uitvoering van projecten in het kader van
Prommitt.
De samenwerking met andere lerarenopleidingen buiten de hogeschool vindt eveneens
plaats in het kader van Prommitt. Samen met vijf andere lerarenopleidingen heeft men
een projectvoorstel ingediend met als doel het onderwijs binnen een onderdeel van het
kunstonderwijs te verbeteren met behulp van ICT. Ook voor dit project wordt er nog
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gewacht op een beschikking van het ministerie.

Beleid
Uit de surveygegevens blijkt dat men ICT in het onderwijsbeleid van de opleiding een
beperkte rol toedicht. Ook wordt duidelijk dat noch de hogeschool, noch de opleiding
momenteel over een concreet uitgewerkt ICT-beleidsplan beschikt. Men is bezig om een
dergelijk plan te ontwikkelen voor de opleiding.
Er zijn inmiddels wel verschillende initiatieven genomen om het ICT-gebruik in het
onderwijs te stimuleren. Naast de eerder genoemde Prommitt-projectvoorstellen, is er
onder andere twee jaar geleden een groot project geweest op het gebied van kunst en
nieuwe media. Ook is er bij het College van Bestuur een voorstel ingediend voor een
pc-privéproject voor docenten.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren
Het feit dat ICT in het huidige opleidingsbeleid van de instelling een beperkte rol heeft,
zegt iets over de wijze waarop er binnen de opleiding over ICT gedacht wordt. In de
interviews is specifiek ingegaan op de percepties van ICT in het onderwijs en de
redenen om ICT wel of niet in het onderwijs te gebruiken.

Volgens de beleidsverantwoordelijke is de opleiding beeldende kunsten ICT gaan
gebruiken vanwege een drietal redenen. Ten eerste is er binnen de kunstsector een
ontwikkeling gaande waarbij ICT steeds belangrijker wordt. Daarnaast hoopte men door
ICT-gebruik het onderwijs te kunnen optimaliseren. Tenslotte wilde men het gebruik
van ICT door docenten stimuleren.
Het ICT-gebruik voor onderwijsdoeleinden is echter nog beperkt. Volgens de
beleidsman gebruikt op dit moment nog maar 5% van docenten van de opleiding
beeldende vorming ICT in het onderwijs. Hij noemt hiervoor de volgende oorzaken:
� de docenten hebben de ontwikkelingen niet bijgehouden;
� het is naar hun mening niet van toepassing voor de kunsten;
� docenten zitten in de laatste fase van hun carrière;
� de werkdruk staat het niet toe om zich te verdiepen in nieuwe ontwikkelingen.
De houding van de docenten tegenover het gebruik van ICT voor onderwijsdoeleinden
omschrijft hij als “kat uit de boom kijkend”. Factoren die naar zijn mening positief
werken op het gebruik van ICT door docenten zijn de diverse projecten, die in het kader
van Kwaliteit en Studeerbaarheid en Prommitt zijn of worden uitgevoerd.

De houding van de geïnterviewde docent/IC’er tegenover het gebruik van ICT in het
onderwijs is zeer positief. Voordat hij met ICT ging werken, gaf hij zijn vak al twintig
jaar op dezelfde manier. Dit werkte volgens hem geestvernauwend. Door ICT zijn er
veel nieuwe mogelijkheden in zijn vakgebied bijgekomen. Hij noemt ICT “het speeltje
van de eeuw”. Nu kunnen er binnen zijn vakgebied dingen gemaakt worden die hij
nooit gedacht had te kunnen maken:

“If you can dream it, you can make it.”

Verder vindt hij dat door het gebruik van ICT in het onderwijs de prestaties van de
studenten beter zijn geworden en dat studenten meer zelfstandiger kunnen leren. Ook
vindt hij dat ICT een socialiserende werking heeft.
Hij ziet echter ook een negatief effect van ICT-gebruik. De keuzemogelijkheden ten



161\Voorbeelden van ICT-gebruik

aanzien van het te maken product zijn steeds groter geworden, waardoor studenten
geleerd moet worden om keuzes te maken.

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
Tenslotte is in het interview met de beleidsman en docent/IC’er de toekomstige
ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs besproken. Onder andere kon
men de nieuwe minister van onderwijs een advies geven ten aanzien van ICT in het
onderwijs (de instellingsbezoeken vonden plaats tijdens en vlak na de Tweede-
Kamerverkiezingen).

De belangrijkste vernieuwing voor het onderwijs voor het vakgebied van de
docent/IC’er is de digitale camera. Verder zou elke student op de opleiding over een
computer moeten kunnen beschikken en moet er voldoende programmatuur aanwezig
zijn. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat er genoeg tijd is voor systeembeheer en ICT-
ondersteuning. Hij vindt daarom dat de nieuwe onderwijsminister er zorg voor moet
dragen dat hiervoor voldoende financiën beschikbaar komen.

Ook de beleidsman wil in de toekomst de infrastructuur van de opleiding verder
uitbreiden. Er dienen meer computers aanwezig te zijn, die over alle relevante toepas-
singen beschikken. Hij maakt zich zorgen over de bezuiniging van miljoenen die het
kunstonderwijs nog moet doorvoeren en over de budgetten die ondanks de inflatie niet
verhoogd zijn. Hij vraagt zich af of op deze manier invoering van ICT wel realistisch is:

“Je kan het mensen bijna niet aandoen, om deze ontwikkelingen in gang te zetten,
die maatschappelijk gezien verantwoord zijn en moeten, ook in de kunsten, en
tegelijkertijd niet nadenken wat voor financiële tijdbom je de instellingen oplegt.”

Het advies van de beleidsverantwoordelijke aan de minister van onderwijs luidt dan
ook:

“De minister dient daar structureel geld voor uit te trekken. Tot nu toe is het
stimuleringsbeleid geweest, dat daar incidenteel geld voor uitgetrokken werd.
Studeerbaarheidsfonds, kwaliteitsverhoging. PROMMITT is ook incidenteel.
Maar als je met ‘Investeren in Voorsprong’ mee wil, kan dat niet, zeker voor het
kunstonderwijs niet, onder gelijkblijvende kosten. Je kan niet zeggen, de computer
heeft waar hij overal zijn intrede heeft gedaan, geen bezuinigingen gebracht. Hij
heeft gewoon kwaliteitsverbeteringen gebracht in het werk, maar het is een
fabeltje te denken dat als je veel computers aanschaft, dat je dan minder
personeel nodig hebt. De kwaliteit gaat omhoog, maar het aantal mensen wat
daarbij betrokken is blijft gelijk. En de apparatuur die je opeens hebt staan is vele
malen duurder dan wat vroeger een gewoon leermiddel was.”

6.3 Lerarenopleiding geschiedenis

Context van de opleiding
Deze lerarenopleiding leidt studenten op voor tweedegraads docent geschiedenis. De
geobserveerde les maakte deel uit van de module ‘mens en techniek’. Aan deze les
namen in totaal zeventien studenten deel. De faculteit waar de opleiding deel van
uitmaakt bestaat uit tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen en opleidingen voor
leraar basisonderwijs.
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Onderwijsconcept
Gedurende de les wordt een opdracht uitgevoerd waarin studenten met behulp van
Internet, boeken en e-mail informatie en afbeeldingen moeten verzamelen om een
verslag te maken over een onderwerp behorende bij de Middeleeuwen. De module heeft
twee doelen: het gebruiken en beheersen van ICT-programma’s voor communicatie,
informatie en presentatie en de doelen die worden nagestreefd voor het vak geschiedenis
Het onderwijs bevat een aantal duidelijke kenmerken van rijk-gedifferentieerd
onderwijs. De studenten maken met elkaar een planning voor de uit te voeren
activiteiten (zelfstandig samenwerken). De studenten kunnen ook zelf het onderwerp
kiezen, zolang het thema past binnen de middeleeuwen. De docent is vooral begeleider,
hij helpt studenten alleen wanneer er zich problemen voordoen. De nadruk van de les
ligt op het verkrijgen van vaardigheden als communiceren en presenteren van
informatie door middel van ICT.

Computergebruik
Computergebruik door de docent
De geobserveerde les vindt plaats in een computerlokaal. In het lokaal staan vijftien
computers tegen de muren van het lokaal opgesteld. In het midden van het lokaal staan
acht lege tafels. De computers zijn aangesloten op het netwerk van de school en hebben
toegang tot Internet/WWW. Het besturingssysteem van deze computers is Windows 95.
De docent vertelt dat er ook nog andere computerlokalen zijn, maar dat dit het enige
lokaal is waar programmatuur aanwezig is om te publiceren op Internet.
De organisatievorm van de les is een combinatie van het centraal- en het
studiehuismodel.
Bij het studiehuis/zelfstandig werkmodel zijn op bepaalde plaatsen binnen de opleiding
werkplekken ingericht waar studenten met verschillende activiteiten bezig zijn,
bijvoorbeeld de computer. Studenten werken individueel of in groepjes.
Bij het centraal model is een centrale plek binnen de opleiding ingericht met
computerfaciliteiten, bijvoorbeeld een computerlokaal. Op bepaalde tijdstippen werken
alle studenten van de klas met de computer.
Studenten uit één groep werken binnen dezelfde les allemaal met de computer, maar zij
gebruiken verschillende programma’s. De programma’s die tijdens de les gebruikt
worden, zijn een Internetbrowser, een tekenprogramma- en een
tekstverwerkingsprogramma. Er wordt alleen of in groepjes van twee achter de
computer gewerkt. In het lokaal zijn niet voor alle studenten van deze groep voldoende
computers aanwezig. Er werken dan ook studenten op andere locaties.
Alle teksten die nodig zijn voor deze module, zoals bijvoorbeeld informatie over de
leerdoelen, worden via het intranet van de instelling aangeleverd.
De docent geeft overigens in het interview aan dat de geobserveerde les niet geheel
representatief is voor zijn onderwijs. De module is een ‘testcase’ om te zien wat de
toegevoegde waarde van ICT is in het onderwijs. Dit betekent dat in zijn reguliere
lessen ICT een veel minder grote rol speelt.

Ervaringen van studenten
Eén van de geïnterviewde studenten vindt dat er tijdens de geobserveerde les te weinig
computers beschikbaar waren. Dit komt volgens haar vaker voor bij vakken waarbij de
computer gebruikt wordt. Een andere student is niet geheel tevreden over de computers
binnen de opleiding, omdat deze te traag zijn en niet allemaal Internet-faciliteiten
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hebben. Aan het begin van dit schooljaar waren er ook te weinig computers.
In het eerste studiejaar wordt de computer bij drie vakken gebruikt, namelijk
informatica, mens en techniek en een pilotproject waar samen met studenten van twee
andere lerarenopleidingen een Internetpagina wordt ontwikkeld.
Op de opleiding maakt de studente elke dag gebruik van de computer voor bijvoorbeeld
e-mail. Thuis maakt zij ook bijna dagelijks gebruik van de computer voor het maken
van werkstukken of het spelen van een computerspel.
Eén van de studenten vertelt dat hij op de opleiding zowel binnen als buiten de les
ongeveer vijf keer per week achter de computer zit voor het maken van verslagen en
voor het maken van eindproducten van vakken. Daarnaast gebruikt hij zijn computer
thuis ook nog voor het maken van muziek voor de band waar hij deel van uitmaakt.

De student vindt dat hij makkelijker leert met de computer. Hij zou binnen de vakken
ook meer willen werken met de computer. Een voordeel van het werken met de
computer vindt hij het maken van nettere verslagen. Een nadeel is dat je goed moet
kunnen typen, anders duurt het maken van verslagen erg lang. Een ander nadeel vindt
hij het onpersoonlijke karakter van het werken met de computer.
Ook de studente vindt dat ze makkelijker leert met de computer. Het is bovendien leuk
dat mensen uit heel Nederland haar verslag op intranet kunnen lezen. Daarnaast vindt ze
het positief dat via ICT verslagen netter kunnen worden ingeleverd en dat Internet een
grote hoeveelheid informatie verzameld kan worden. Het is volgens haar niet nodig om
binnen de opleiding meer met de computer te werken, ze is evenals haar medestudent
van mening dat het onderwijs dan te onpersoonlijk wordt. Wel vindt ze dat ze tijdens
haar opleiding onvoldoende wordt voorbereid om in haar toekomstige functie van
docent ICT in het onderwijs te gebruiken.
Ze is namelijk wel van plan om in haar eigen onderwijs de computer veel te gebruiken.
Positieve aspecten aan het werken met de computer in het voortgezet onderwijs zijn
volgens haar het samenwerken in tweetallen, het zelfstandig werken van leerlingen en
het nauwgezet kunnen werken door de computer. Negatieve aspecten van het werken
met de computer in het voortgezet onderwijs zijn volgens haar de ontwikkeling van
grotere verschillen tussen snelle en langzame leerlingen en de vermindering van de
sociale contacten.
Dit jaar heeft zij één keer stage gelopen. Hierbij werd de computer niet gebruikt.

De andere student vindt het leren omgaan met ICT noodzakelijk omdat het belangrijk is
‘om bij te blijven’. Hij verwacht dat hij als docent de computer later veel zal gaan
gebruiken voor alle aspecten van het onderwijs, zoals de lesvoorbereiding, de
lesuitvoering en voor de cijferadministratie. Tijdens de tot nu toe eenmalige gelopen
stage in het voortgezet onderwijs werd door leerlingen de computer alleen een uurtje
gebruikt voor het spelen van computerspelletjes.

Beschikbare ICT-infrastructuur
De docent is evenals de twee studenten niet geheel tevreden over de omvang van de
apparatuur en randapparatuur binnen de opleiding. Hij zegt hierover:

“Nou, ik denk dat we nog altijd goed af zijn hoor, maar je hebt gezien dat het
eigenlijk net niet ging. Het gaat net niet. Nu komt dat ook wel omdat we binnen de
opleiding, althans binnen onze sectie, grote groepen hebben.”
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Het publiceren op Internet is alleen mogelijk in het geobserveerde computerlokaal.
Hierdoor waren er tijdens de les te weinig computers voor de studenten beschikbaar.
Het gebrek aan computers heeft volgens de docent slechts een kleine invloed op het
gebruik van ICT in het onderwijs. Meestal zijn de groepen waarmee wordt gewerkt
klein. Daarom acht hij het dan ook niet waarschijnlijk dat er een groter lokaal zal
komen.

De docent is vooral ontevreden met de computer die hijzelf kan gebruiken:
“Voorbeeld is misschien wel dat ik met een ontoereikende machine werk. Ik kan
hier niet zelf editen. [..]. ik ben afhankelijk van een lokaal dat over is en eventueel
van thuisfaciliteiten.”

De docent vindt dat binnen de opleiding nog te weinig geactualiseerde, moderne
programmatuur aanwezig is, zoals programma’s op cd-rom. Ook is de discussie over de
invoering van Windows 95 op de hogeschool nog maar net afgelopen, terwijl dit al
ingevoerd had moeten zijn. De docent is wel tevreden over de gebruikersvriendelijkheid
en betrouwbaarheid van de programmatuur, zeker met betrekking tot moderne
programmatuur. Hij vindt het jammer dat de studenten (nog) geen eigen e-mail hebben.
Hij zou het prettig vinden als hij tijdens stages via e-mail contact met de studenten kan
houden.

Volgens de geïnterviewde ICT-coördinator (het hoofd van het computercentrum dat
voornamelijk technische ondersteuning biedt) is de situatie rond de infrastructuur nooit
helemaal optimaal. Door slim te roosteren worden echter problemen rond apparatuur
omzeild. Over de programmatuur die voor onderwijsdoeleinden bedoeld is, is de
systeembeheerder niet tevreden. Deze is te verouderd. Op dit moment is er echter
volgens hem nog geen fatsoenlijk alternatief voor deze programmatuur en de docenten
zijn nu vaak al blij dat ze elk jaar dezelfde programmatuur weer kunnen gebruiken. Hij
verwacht dat deze tevredenheid op den duur om zal slaan in ontevredenheid.
Hij heeft zelf veel invloed op de aanschaf van apparatuur en programmatuur. Na
oriëntatie op de mogelijkheden maakt hij samen met de directie een keuze in wat er
aangeschaft moet worden. De verschillende secties binnen de opleiding zullen met het
oog op de technische eisen nooit zonder overleg met het computercentrum overgaan tot
de aankoop van pakketten. Om te voorkomen dat hetzelfde pakket binnen de
afzonderlijke secties wordt aangeschaft, worden alle bestellingen door het
computercentrum uitgevoerd.

Kennis, vaardigheden en scholing
Kennis en vaardigheden van de docent en de IC’er
De docent is niet tevreden met zijn ICT-kennis en vaardigheden, al beschouwt hij zich,
samen met nog een aantal docenten, een voorloper binnen de opleiding. Hij vindt dat hij
een matig beeld heeft over mogelijke ICT-toepassingen binnen de lerarenopleiding.
Ondanks dat hij momenteel veel bijleert, merkt hij toch dat studenten vaak over meer
kennis en vaardigheden beschikken op ICT-gebied dan hijzelf.
Zijn huidige kennis en vaardigheden heeft hij verkregen via zelfstudie en interne
cursussen. Deze cursussen zijn vormgegeven in de vorm van “collegiaal leren”. Dit
betekent dat docenten elkaar trainen op die gebieden waar zij zelf kennis van hebben.
De docent merkt op dat door deze manier van scholing de faculteit zelf te weinig moeite
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hoeft te doen om docenten te scholen:
“Voor mijn gevoel komt de faculteit iets te goedkoop weg met de manier waarop
ze dat soort scholingen organiseert; wat collegiaal leren is prima, maar het is nu
te veel gezamenlijk.”

Alhoewel de intenties voor andere vormen van scholing binnen de faculteit wel
aanwezig zijn en er op papier ook tijd wordt vrijgemaakt, komt in de praktijk hier
weinig van terecht. Hij zou willen dat binnen de opleiding er meer aandacht wordt
geschonken aan andere manieren van scholing dan alleen het collegiaal leren.

De IC’er geeft aan dat zijn ICT-kennis en -vaardigheden zijn verkregen via cursussen en
in de praktijk. Door tijdgebrek volgt hij momenteel geen cursussen meer. Hij vindt dat
hij over voldoende kennis en vaardigheden bezit op het gebied van de hardware. Op
software-gebied heeft hij meer problemen:

“Maar op software-gebied, dat moet dagelijks worden bijgespijkerd. Dat gaat zo
snel. Ze verwachten wel dat je het zo uit je mouw schudt. Dat kan natuurlijk niet.”

Kennis en vaardigheden op opleidingsniveau
De ICT-coördinator schat dat zo’n 60 % van de docenten binnen de faculteit geen goed
beeld heeft van welke ICT-toepassingen er in het onderwijs mogelijk zijn. Als oorzaak
noemt hij het gebrek aan interesse.
Hij heeft gemerkt dat de meeste docenten veel ondersteuning nodig hebben bij de
overgang van een DOS/Windows 3.11- omgeving naar een Windows 95-omgeving.
Veel docenten hebben problemen met de instellingen van de nieuwe programmatuur
onder Windows 95. Vroeger werden deze instellingen door het computercentrum
verzorgd, maar voor de huidige programmatuur is dit niet meer mogelijk. Ook worden
er door docenten veel vragen gesteld over Internet en e-mail. Bij het gebruik van ICT in
het onderwijs hebben veel docenten ook moeite met het geven van ondersteuning aan
studenten.
De directie heeft volgens de IC’er voldoende kennis over ICT om het gebruik hiervan in
de opleiding te kunnen stimuleren.

De geïnterviewde beleidsman is positiever over de ICT-kennis van docenten van de
opleiding dan de IC’er en de docent. Volgens hem zijn de meeste docenten wel op de
hoogte van de mogelijkheden van ICT, maar men weet niet hoe deze
toepassingsmogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Vooral de docenten die zich
binnen de faculteit bezighouden met de vakdidactiek voor het voortgezet onderwijs zijn
volgens hem goed op de hoog van de mogelijkheden van ICT in deze onderwijssector.

Ondersteuning
Ondersteuning voor docenten
De docent vertelt dat hij binnen zijn eigen sectie degene is die de docenten ondersteunt
op het gebied van ICT. Hij heeft van het management van de faculteit uren gekregen om
binnen zijn sectie het gebruik van ICT in het onderwijs te ondersteunen. Wanneer hij
zelf ondersteuning nodig heeft doet hij een beroep op collega’s van andere secties en
soms vraagt hij ook om hulp aan studenten. Hij is tevreden met deze
ondersteuningsmogelijkheden.
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De beleidsman is van mening dat docenten in principe over voldoende ondersteuning
kunnen beschikken, al zou bijvoorbeeld op het gebied van systeembeheer meer
ondersteuning wenselijk zijn. Op faculteitsniveau is een docent aangesteld als ‘ICT-
deskundige’. De ICT-deskundige geeft ondersteuning aan docenten die ICT in het
onderwijs willen gebruiken. Daarnaast worden er op facultair niveau regelmatig
studiemiddagen georganiseerd. Via deze studiemiddagen kunnen docenten kennismaken
met nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied. Daarnaast wordt er in het kader van het
Kwaliteit & Studeerbaarheidsfonds tijd besteed aan de zogenaamde speerpunten. Deze
speerpunten zijn kleine projecten binnen het Kwaliteit & Studeerbaarheidsfonds. Aan
deze projecten nemen veel docenten deel, zodat zij de mogelijkheden van ICT kennis
leren kennen en docenten zelf producten via ICT kunnen ontwikkelen.

Het systeembeheer wordt uitgevoerd door het facultaire computercentrum. Het
computercentrum waarvan de IC’er aan het hoofd staat, bestaat uit twee full-time
medewerkers, één parttime-medewerker en een stagiaire. Binnen de twee PABO’s op
andere locaties zijn nog een fulltime en een parttime medewerker werkzaam. Het
computercentrum ondersteunt binnen de faculteit zowel het onderwijs als de
administratie. Activiteiten die moeten worden uitgevoerd zijn, aanpassen, installeren,
beschikbaar maken, beschikbaar houden en upgraden van apparatuur en
programmatuur.
Op het niveau van de hogeschool worden activiteiten uitgevoerd die overeenkomen met
de activiteiten van het computercentrum. Hier kunnen ze altijd, bijvoorbeeld voor
mankracht, om hulp vragen. Dit komt echter niet vaak voor. Verder zijn er binnen de
hogeschool nog speciale applicatiebeheerders voor bepaalde administratieve pakketen.

Ondersteuning en samenwerking op opleidingsniveau
De opleiding krijgt externe ondersteuning van het kwaliteits- en studeerbaarheidsfonds
en van Prommitt. Van het kwaliteits- en studeerbaarheidsfonds krijgt men vooral
financiële ondersteuning. Van Prommitt krijgt men ook steun in de vorm van een
informatie-bijeenkomsten, zoals een masterclass. Binnen de instelling is er ook een
Prommitt-team opgericht. Het Prommitt-team bestaat uit een reeds bestaand ICT-team
waaraan een aantal studenten zijn toegevoegd. De beleidsman is niet tevreden over de
manier waarop het Prommitt-team binnen de lerarenopleidingen opgezet moest worden:

“Je kon alleen maar een Prommitt-team voor de hele hogeschool maken. Dat
moet samen met de PABO’s. Dat is dan ook meteen een verzwakking van de
positie van de Prommitt-teams. Omdat je dan met een Prommitt-team voor drie
afdelingen moet werken, die dan niet in hetzelfde gebouw en niet eens in dezelfde
plaats zitten.”

De invloed van het Prommitt-team op het ICT-gebruik binnen de opleiding is volgens
de beleidsverantwoordelijke klein. Daarnaast wordt het moeilijk gevonden om
studenten in het team in te zetten, omdat deze regelmatig wisselen.

“En Prommitt zegt natuurlijk niks, studenten hebben niks met Prommitt. Prommitt
is voor ons een subsidiekanaal in feite, maar een student wil gewoon ICT in het
onderwijs hebben.”

Het is de bedoeling dat het Prommitt-team in het najaar van 1998 activiteiten voor de
studenten organiseren. Een grote groep studenten kunnen dan kennis maken met nieuwe
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ontwikkelingen als video-conferencing en intranet.

De lerarenopleiding werkt op ICT-gebied samen met verschillende externe instellingen,
zoals twee andere lerarenopleidingen, een eerstegraads lerarenopleiding van een
universiteit en scholen voor het voortgezet onderwijs. De samenwerking met de twee
lerarenopleidingen is zeer intensief en wordt de beleidsman zeer belangrijk gevonden
voor de uitvoering van het ICT-beleid. De samenwerking met scholen van het voorgezet
onderwijs bestaat uit projecten die vergelijkbaar zijn met de speerpunten in het
kwaliteits- en studeerbaarheidsfonds.
Daarnaast is de lerarenopleiding nog aan het nadenken over samenwerking met
universiteiten (Universiteit Twente, Open Universiteit) op het gebied van tele- en
afstandsleren. Hier hebben reeds gesprekken over plaatsgevonden.

Beleid
De beleidsverantwoordelijke vertelt dat de opleiding op dit moment bezig is om een
nieuw onderwijsconcept te implementeren. Hij vat dit onderwijsconcept samen als
‘leren leren’. ICT kan hieraan een grote bijdrage leveren; het nieuwe onderwijsconcept
is volgens de beleidsman moeilijker te realiseren zonder ICT, maar niet onmogelijk.

Het belangrijkste doel van het ICT-beleid van de opleiding is het stimuleren van
bekendheid met ICT en de inzet van ICT ‘in de breedte’. Concreet betekent dit dat
zoveel mogelijk docenten over moeten worden gehaald om ICT in verschillende
programma-onderdelen van het curriculum in te zetten. Dit wordt geprobeerd via de
eerder genoemde speerpunten binnen het Kwaliteits & Studeerbaarheids project en via
Prommitt-projecten. Onder meer is er een projectgroep die zich bezighoudt met de
ontwikkeling van de ‘digitale leeromgeving’. De digitale leeromgeving wordt door
gedefinieerd als een omgeving waarin allerlei digitale middelen ingezet kunnen worden.
Onderzocht is hoe een digitale leeromgeving in de samenwerking met de verschillende
lerarenopleidingen kan worden ingezet. Ook wil men dit jaar voor een beperkt aantal
modules ervaringen opdoen met een digitale studiewijzer en het aanbieden van
gedigitaliseerd lesmateriaal.

Een knelpunt voor de uitvoering van deze projecten is de werkdruk van docenten die
extra hoog is door de kleine studentenaantallen:

“Er zit natuurlijk altijd een spanningsveld tussen de directe onderwijsuitvoering
die docenten altijd moeten doen en de extra tijd in hun taak, die ze dan hebben
voor dit soort projecten. [..]. En dat spanningsveld is dus met name op de NLO’s
zo groot, omdat we kleine studentenaantallen hebben, waarbij we op een kleine
groep docenten, toch veel uitvoeringswerk hebben. Dat is eigenlijk het meest
knellende in de hele gang van zaken.”

Naast de uitvoering van projecten wordt het gebruik van ICT door de docenten
gestimuleerd door middel van een pc-privéproject.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren
ICT past volgens de beleidsman goed in het nieuwe onderwijsconcept van de opleiding,
niet alleen omdat ICT goed aansluit bij leren leren, maar ook omdat ICT een variatie in
werkvormen mogelijk maakt. Daarnaast vindt hij het belangrijk dat studenten leren om
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te gaan met ICT in het onderwijs. Het gebruik van ICT voor onderwijsdoelen heeft
echter ook een belangrijk nadeel, namelijk de hoge kosten van de benodigde ICT-
middelen.

Volgens de IC’er heeft zo’n 40% van de docenten een goed beeld van de ICT-
mogelijkheden in het onderwijs. De houding van deze docenten omschrijft hij als
“gretig”.
De beleidsverantwoordelijke omschrijft de houding van alle docenten als positief. Hij
geeft aan dat momenteel ongeveer driekwart van de docenten gebruik maakt van ICT in
het onderwijs. Dit hoge percentage komt volgens hem door deze positieve houding. De
docenten zien ICT als iets dat niet meer weg te denken is uit de maatschappij en dat een
bijdrage kan leveren aan het onderwijs. Docenten die geen gebruik maken van ICT,
hebben volgens de beleidsverantwoordelijke: geen educatieve software ter beschikking;
een tekort aan vaardigheden en te weinig tijd.
De beleidsverantwoordelijke heeft de ervaring dat als er eenmaal begonnen is met een
vernieuwing, docenten door willen gaan met vernieuwen. Lopende ICT-projecten
worden daarom vaak verlengd.

Volgens de geïnterviewde docent hebben docenten van lerarenopleidingen weinig keuze
in het wel of niet gebruiken van ICT in het onderwijs. Van de lerarenopleidingen wordt
nu eenmaal verwacht dat zij vooroplopen in ontwikkelingen die in het afnemend veld
gaande zijn.
De docent werkt nog maar sinds een korte tijd met de computer in zijn onderwijs.
Positief vindt hij dat de motivatie van de studenten door het gebruik van de computers
toeneemt. Een leslokaal krijgt door het gebruik van ICT een andere functie:

“Het is een echte werkplaats. Studenten komen, bedienen zich van de computer,
moeten weer even wat anders doen, bouwen intussen brokjes vrije tijd in, of
gezelligheid en komen dan weer terug.”

De docent vindt wel dat ervoor moeten worden opgepast dat bij het uitvoeren van
opdrachten niet te veel aandacht wordt geschonken aan het ICT-component en te weinig
aan de vakinhoudelijke doelstellingen. Hij merkt dat dit zowel bij docenten als
studenten gebeurd.
Volgens hem heeft de werkdruk van de docenten een belangrijke invloed op het gebruik
van ICT in het onderwijs. Ook is het gebruik van ICT in een les afhankelijk van de
beschikbaarheid van computers:

“Als je dus ICT meer in je feitelijke lessen wilt stoppen, ben je dus wel altijd
afhankelijk van een computer. Ik zie dat toch als een hele grote rem.”

Verwachtingen van toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
De docent verwacht dat er op ICT-gebied er “forse”  ontwikkelingen op komst zijn,
maar hij kan deze nog niet precies definiëren.
Zijn advies aan de onderwijsminister richt zich op het toekennen van meer geld aan de
lerarenopleidingen.
De IC’er onderschrijft dit advies. Hij zegt hierover:

“Wie ben ik, om de minister van onderwijs advies te geven. Het enige advies wat
ik kan geven is het verminderen van het chronisch tekort aan geld om middelen
aan te schaffen om één en ander te realiseren. We kunnen zelf wel bedenken wat
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we nodig hebben, maar als er geen geld is hoeven we ook niks te bedenken.”

De IC’er verwacht in de toekomst veel van de interactieve media, video en audio via de
computer. De student zal hiermee zelfstandig en op afstand kunnen leren.
De beleidsman van de opleiding denkt dat instrumentele en professionele software,
zoals bijvoorbeeld grafische programma’s, steeds belangrijker zullen worden. Ook
verwacht hij veel van Internet in het onderwijs, met name voor de mens en
maatschappijvakken en de talen. In de toekomst zullen de verbindingen (“connectivity”)
tussen de hogescholen via Internet belangrijker worden. Op deze manier kunnen er
makkelijker cursussen worden uitgewisseld. Hij denkt echter niet dat dit makkelijk te
realiseren is.

“Dat is lastig, omdat niet iedere opleiding in hetzelfde proces van ontwikkeling
zit. We zijn niet allemaal even ver. Dat maakt samenwerking moeilijk. Dat heeft
niet zozeer met onwil te maken, als wel met allerlei praktische zaken en ook wel
met de fase van ontwikkeling.”

Om het bovenstaande te realiseren moeten zowel de financiën als de infrastructuur goed
geregeld zijn. De minister van onderwijs zou hij het volgende willen adviseren:

“Over het algemeen zou ik willen zeggen, hij moet niet te dirigistisch willen zijn.
[…] Het voordeel daarvan is wel geweest, dat er een aantal activiteiten op gang
gekomen zijn. Het nadeel is dat er toch wel veel tijd in gaat zitten in de hele
bureaucratie die eromheen hoort, omdat het toch te dirigistisch is. Dat vind ik dan
wel zonde van de tijd.”

De beleidsverantwoordelijke denkt wel dat zonder stimuleringsmaatregelen als de K&S-
gelden de opleiding nog niet zo ver was geweest in het gebruik van ICT.

Hij heeft twijfels over het verwachte tempo waarin de ontwikkelingen op het gebied van
ICT plaats moeten vinden.

“Er wordt wel eens de indruk gewekt, dat het allemaal in vijf jaar tijd veranderd
moet zijn. Dat kan gewoon niet. Het heeft wel meer tijd nodig dan over het
algemeen in de stukken gesuggereerd wordt. Het onderwijs verandert niet zo
gemakkelijk, daarvoor is het een veel te complex iets.”

Er moet bovendien rekening gehouden worden met het veranderingstempo van het
afnemend veld:

“Ten tweede moeten onze studenten ook gewoon op scholen kunnen functioneren.
Als ze de stage en het afstuderen hebben afgesloten, dan komen ze ook in de
scholen. We moeten niet een te overdreven beeld schetsen van de mogelijkheden
in die school, want die zijn ook beperkt. [..] Daar zijn ze ook begonnen, maar dat
gaat ook allemaal niet zo snel.”

6.4 Lerarenopleiding basisonderwijs 1

Context van de opleiding
De eerste van de twee PABO’s die in het kader van de gevalsstudies is bezocht, is een
zelfstandige PABO. Tijdens het bezoek is een les ‘vermenigvuldigen voor leerlingen
groep 4 en 5’ geobserveerd. De geobserveerde groep bestond uit elf
eerstejaarsstudenten. De docent die de les verzorgde is tevens de ICT-coördinator
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binnen de opleiding. Deze functie bestaat uit zowel het geven van ondersteuning aan
docenten als het opstellen en uitvoeren van ICT-beleid. De respondent is dus zowel
docent, IC’er als beleidsman. In deze paragraaf zal de respondent worden aangeduid
met docent/IC’er.
De docent/IC’er werkt al meer dan 25 jaar in het onderwijs en hij is ongeveer vijftien
jaar werkzaam op het gebied van ICT in het onderwijs.

Onderwijsconcept
Uit de surveygegevens blijkt dat het onderwijsconcept van deze PABO vooral
kenmerken bevat van uniform-klassikaal onderwijs. Zo is aangegeven dat studenten de
leerstof allemaal in dezelfde volgorde doorwerken en de studenten op hetzelfde tijdstip
dezelfde leerstof aangeboden krijgen. Kenmerken van uniform-klassikaal onderwijs
doen zich ook in de geobserveerde les voor. In het eerste gedeelte van de les geeft de
docent/IC’er klassikale instructie. Daarna bekijken de studenten aan de hand van een
aantal opdrachten een COO-programma, dat binnen het basisonderwijs wordt gebruikt.
In een kort gesprek met de studenten wordt na het gebruik van de COO-programma de
voordelen en nadelen van het programma besproken (klassikale feedback).

Computergebruik
Computergebruik door de docent
Het eerste gedeelte van de les vindt plaats in het reguliere leslokaal. Na de instructie van
de docent/IC’er gaan de studenten naar het computerlokaal. In het lokaal staan twaalf
computers opgesteld. De computer die voor het schoolbord is geplaatst, is op een
televisie met videorecorder aangesloten. Alle computers zijn verbonden met het netwerk
van de opleiding en hebben toegang tot Internet/WWW. Daarnaast beschikken alle
computers over een cd-romdrive, een hoofdtelefoon en geluidsboxen. Ook is er een
printer in het lokaal aanwezig.
Ten tijde van het instellingsbezoek beschikt de PABO over in totaal 29 computers voor
550 studenten. In het najaar van 1998 komt er een nieuw gebouw bij. Dan zal ook het
aantal computers uitgebreid worden.
Tijdens de geobserveerde les hebben de studenten aan de hand van een aantal
opdrachten, een COO-programma bekeken die op de basisschool gebruikt worden om
vermenigvuldigen aan te leren (‘wereld in getallen’). De studenten zitten in twee- of
drietallen achter de computer. Gedurende deze fase van de les werken alle studenten
tegelijkertijd achter de computer aan dezelfde opdracht.

Ervaringen van studenten
Bij één van drie geïnterviewde studenten werkte de computer tijdens de geobserveerde
les niet naar behoren. De andere studenten hebben geen problemen ondervonden.
De studenten geven aan dat op deze PABO de computer alleen gebruikt wordt bij de
vakken rekenen, aardrijkskunde en informatica en soms bij muzieklessen. Bij de overige
vakken gebruiken de docenten de computer soms om iets te demonstreren.
Een student die geïnterviewd is gebruikt op de opleiding de computer elke dag. Meestal
is dit voor het maken van verslagen. Ook thuis maakt de student meestal gebruik van
een tekstverwerkingsprogramma op de computer. De frequentie van computergebruik
thuis is afhankelijk van de inleverdata van verslagen. De student kan niet zeggen dat het
makkelijker is om te leren met de computer, hij vindt het wel makkelijker dat je zelf je
tijd in kunt delen bij gebruik van de computer.
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Een andere geïnterviewde student gebruikt de computer eveneens voornamelijk voor het
schrijven van verslagen. Buiten de lessen om maakt zij regelmatig gebruik van e-mail
en Internet. Ze heeft bijvoorbeeld via Internet informatie opgezocht voor een
schoolreisje. Thuis zit zij ongeveer zes uur per week achter de computer. Activiteiten
die zij hierop uitvoert zijn het maken van verslagen en het gebruik van Internet. De
studente heeft af en toe nog wel moeite met het werken op de computer. Zij schrijft dit
zelf voornamelijk toe aan het niet opletten tijdens de les, waar het werd uitgelegd.
De derde student maakt ongeveer vier uur per week gebruik van de computer. Hij
gebruikt de computer vooral voor het maken van verslagen. Buiten de verplichte uren
maakt hij zelden gebruik van de computer.

Het nut van de computer in het onderwijs is volgens een student afhankelijk van het vak
waarbinnen het gebruikt wordt. Voor muziek en rekenen vindt hij het wel interessant,
maar voor leesbeleving en onderwijskunde niet. Hij zou wel bij meer vakken willen
werken met de computer, bijvoorbeeld met het gebruik van e-mail. Hij vindt dan ook
dat hij tijdens de opleiding onvoldoende wordt voorbereid op het gebruik van de
computer in zijn latere beroep als docent.
Zijn medestudente vindt eveneens dat de computer niet bij alle vakken ingezet hoeft te
worden; vooral voor vakken als tekenen, handvaardigheid en drama denkt zij niet dat
het nuttig is om een computer te gebruiken. Het gebruik van de computer moet niet
overheersen in het onderwijs; ze beschouwt ICT als een hulpmiddel in het onderwijs en
niet als een vervanging van de docent. Tijdens de opleiding zou zij meer gebruik willen
maken van de computer, dit gebeurt op dit moment nog te weinig.
Ook de derde student beschouwt de computer als een goed hulpmiddel in het onderwijs
maar dit geldt niet voor alle vakken. Evenals zijn medestudenten geeft hij aan tijdens de
opleiding meer met de computer te willen werken, zodat hij meer verschillende
technieken onder de knie kan krijgen.

Een student vindt niet alleen dat in zijn eigen onderwijs de computer niet bij alle vakken
gebruikt hoeft te worden, maar wil ook als leerkracht de computer alleen gebruiken bij
bepaalde vakken. Positief van het gebruik van de computer in het basisonderwijs vindt
hij dat leerlingen zich beter kunnen concentreren, negatief vindt hij dat het gebruik van
de computer de sociale contacten tussen leerlingen verminderd. Voorwaarde voor ICT-
gebruik in het onderwijs is de beschikking over actuele computers. Inmiddels heeft hij
één keer stage gelopen op een basisschool. De computers die op de basisschool
aanwezig waren, waren erg verouderd en hadden weinig mogelijkheden.
Een andere geïnterviewde studente wil later als docent de computer zeker gaan
gebruiken. Ten eerste als hulpmiddel ter ondersteuning van te onderwijzen stof en ten
tweede als verdiepingsmiddel voor kinderen die verder zijn dan de rest van de groep. Zij
denkt de computer vooral te gebruiken bij vakken als rekenen en aardrijkskunde. Ze
vindt dat leerlingen een snellere ontwikkeling doormaken als zij onderwijs krijgen met
behulp van de computer. Leerlingen krijgen sneller inzicht in de leerstof, omdat deze
via de computer visueel gemaakt kan worden. Negatief van het gebruik van de computer
vindt zij het tekort aan sociale contacten tussen leerlingen. Tijdens haar stage heeft ze
de computer gebruikt voor het vak rekenen. De kinderen waren hier zeer enthousiast
over, maar hadden wel veel begeleiding nodig.
Ook de derde student wil als leerkracht veel gebruik zal maken van de computer. Hij
denkt dat dan de mogelijkheden onbeperkt zullen zijn. Hij vraagt zich wel af deze
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ontwikkelingen nog belemmerd zullen worden door bezuinigingen. Een positief aspect
van het gebruik van de computer vindt hij dat leerlingen sneller iets oppakken.
Leerdoelen worden volgens hem makkelijker bereikt. Hij zou het echter niet prettig
vinden als in de toekomst binnen het onderwijs het alleen nog maar om de computer
draait. Hij verwacht echter dat dit niet zal gebeuren omdat in het basisonderwijs sociale
contacten tussen leerkrachten en leerlingen belangrijk zullen blijven. Het is voor hem
niet mogelijk geweest om tijdens de stage de computer te gebruiken. Op zijn stage-
school werden de sterk verouderde computers alleen voor spelletjes gebruikt.

Beschikbare ICT-infrastructuur
De docent/IC’er van de geobserveerde les is redelijk tevreden over de kwaliteit,
actualiteit, en betrouwbaarheid van de aanwezige apparatuur. Het gebrek aan voldoende
computertijd voor de verschillende groepen en vakken vindt hij echter wel een groot
knelpunt. Hij hoopt dat met de komst van nieuwbouw deze problemen opgelost zullen
worden.
Voor bepaalde vakken, zoals psychologie, zou hij over educatieve programma’s willen
beschikken. Ook aan de technische mogelijkheden van sommige programmatuur zou hij
wat verbeterd willen zien, bijvoorbeeld door middel van toevoeging van geluid of
toetsmogelijkheden. Daarnaast zou er naar zijn mening meer programmatuur moeten
zijn die aansluit bij een methode.
De docent/IC’er zou graag willen zien dat elke docent een laptop heeft met
presentatiemogelijkheden. Alhoewel volgens hem het gevaar bestaat dat door het
gebruik van deze presentatiemogelijkheden het onderwijs klassikaler zal worden, denkt
hij dat het gebruik van een laptop met presentatiemiddelen ook bepaalde voordelen
oplevert:

“De student die er nu zit, is er één van kijken en luisteren, de Nintendo-generatie.
De generatie is opgevoed met kijken én luisteren, niet alleen luisteren. De
afwisseling praten bij leuke aantrekkelijke sheets boeit deze mensen. Het tv idee.
Ondersteunende plaatjes zorgt ervoor dat het blijft hangen. De boodschap komt
beter over.”

In zijn functie als IC’er heeft hij veel invloed op de aanschaf van ICT-voorzieningen.
Hij onderhoudt contacten met de leveranciers, vraagt de offertes aan en stelt samen met
de directeur de begrotingen vast. Ook de andere docenten kunnen invloed uitoefenen op
de voorzieningen die aangeschaft worden, op voorwaarde dat zij met een gefundeerd
plan komen.

Kennis, vaardigheden en scholing
Kennis en vaardigheden van de docent/IC’er
De docent/IC’er heeft al jaren geleden postacademische cursussen op ICT-gebied
gevolgd. Momenteel volgt hij een cursus multimedia, aan de ene kant omdat hij up-to-
date wil blijven en aan de andere kant omdat hij het leuk vindt. Onderwerpen die bij
deze cursus aan bod komen, zijn: Hoe ga je met Internet om, hoe gebruik je cd-rom, hoe
ontwerp je een homepage? De docent vindt dat de cursus nog te weinig geënt is op het
primair onderwijs en de PABO. Het is de bedoeling dat op basis van het commentaar
van de huidige cursisten de cursus nog verder wordt aangepast. Hij wil de op de cursus
verzamelde informatie verwerken in een module multimedia voor derdejaars studenten.
Verder houdt hij zijn kennis met name bij via het lezen van informatie en de LPC-
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studiedagen.
Hij is tevreden over zijn kennis en vaardigheden voor het gebruik van ICT in het
onderwijs en voor zijn ondersteunende taken. Hij vindt dat hij een goed beeld heeft van
mogelijke computertoepassingen in zowel de lerarenopleidingen als het basisonderwijs.
Zijn kennis van de technische kant wordt minder, maar daarvoor is binnen de instelling
een systeembeheerder aanwezig.
Hij zou wel meer kennis willen hebben van leerpsychologische processen, zoals hoe
leer ik kinderen met behulp van de computer en wat gebeurt er psychologisch gezien?
Met deze kennis kan hij een didactiek ontwikkelen, die hij vervolgens kan overbrengen
aan de studenten van de opleiding. Het liefst zou hij deze kennis willen verkrijgen via
zelfstudie en een externe studiedag met collega’s. Samen met de collega’s kunnen dan
de didactische lijnen uitgezet worden. Hij denkt echter dat er op dit moment nog weinig
informatie over deze psychologische processen bekend is.

Kennis en vaardigheden op opleidingsniveau
De meeste docenten van de opleiding hebben volgens de docent/IC’er een goed beeld
van mogelijke ICT-toepassingen. De docenten van de opleiding willen ook hun
deskundigheid verder uitbreiden:

“Dat merk je gewoon. Daar zit toch een beetje de sfeer, we willen niet
achterblijven. Je wilt vooroplopen, noem het hanengedrag.”

In de survey is voor de volgende aspecten aangegeven dat meer dan de helft van de
docenten beschikt over kennis van en vaardigheden met:
� het omgaan met MS-Windows/Windows NT;
� het gebruik van een tekstverwerker;
� beschikbare computerprogramma’s voor het vakgebied van de docent;
� het evalueren en selecteren van programmatuur voor onderwijsdoeleinden.
De docenten hebben geen kennis van programmatuur voor het bijhouden van
studentgegevens- en resultaten, videoconferencing voor onderwijs-doeleinden en het
gebruik van een multimedia ontwerpprogrammatuur.

Ondersteuning
Ondersteuning voor docenten
In zijn functie als ICT-coördinator voert de docent/IC’er volgende ondersteunende taken
uit:
� ontwikkelen ICT-coördinatiebeleid;
� scholing van docenten;
� adviseren naar het managementteam;
� initiëren van nieuwe ontwikkelingen/acties;
� coördineren van technische activiteiten (uitgevoerd door netwerkbeheerder en

stagiaire);
� het aanvragen/opstellen van offertes/begrotingen.
Hij heeft voor deze taken ongeveer 360 uur per jaar gekregen.

De technische ondersteuningsactiviteiten worden uitgevoerd door een systeembeheerder
en een stagiaire. De docent/IC’er overlegt regelmatig (informeel) met de
systeembeheerder en de stagiaire. Daarnaast is er een ICT-werkgroep, deze fungeert als
klankbord voor de IC’er en zal in de loop van de tijd de taken van de IC’er overnemen.
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Door tijdgebrek vindt er met de ICT-werkgroep geen regelmatig overleg plaats.
“Het zou veel meer moeten gebeuren, maar ik heb een stampvolle agenda. Het
gebeurt dat ik blaadjes geef met: “Jongens, reageer”, dan wordt dat weer
vergeten.”

De docent/IC’er heeft veelvuldig overleg met de directeur, samen ontwikkelen zij het
ICT-beleid. Ook qua het financiële aspect verzorgt de directeur ondersteuning. De
ondersteuning die van de directeur en de ICT-werkgroep krijgt vindt hij voldoende voor
het uitvoeren van zijn taken.

Naast deze vorm van docentenondersteuning biedt de PABO docenten ook
verschillende mogelijkheden tot informatievergaring zoals tijdens docentenoverleg, via
de postvakjes en met workshops. Zo is er in het afgelopen jaar een workshop Windows
95 geweest. In het komende jaar worden workshops over PowerPoint en zoeken op
Internet gegeven. De workshops kunnen worden bijgewoond door elke docent die
geïnteresseerd is en zijn dus vrijwillig. De docent/IC’er geeft aan dat binnen de
opleiding al jaren aan deze vorm van interne scholing wordt gedaan.

Ondersteuning en samenwerking op opleidingsniveau
De docent/IC’er krijgt ook externe ondersteuning. Deze ondersteuning is afkomstig van
een samenwerkingsverband waar naast de PABO ook een aantal andere
lerarenopleidingen aan deel nemen. Binnen dit samenwerkingsverband is er een speciale
ICT-werkgroep ingesteld.
De PABO werkt samen met de andere lerarenopleidingen op het gebied van:
� uitwisseling van lesmateriaal op het gebied van ICT;
� uitwisseling van ideeën over toepassingsmogelijkheden van ICT, zoals het gebruik

van Internet/WWW en e-mail;
� uitvoering van projecten in het kader van Prommitt;
� deskundigheidsbevordering/(na) scholing op het gebied van ICT;
� ontwikkeling van ICT-rijke leeromgevingen;
� ontwikkeling van ICT-beleid voor uw opleiding.
De opleiding werkt daarnaast ook samen met onderwijsbegeleidingsdiensten en doet
voor de scholing van docenten een beroep op de LPC’s.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren
De belangrijke rol van ICT in de maatschappij is voor de PABO de belangrijkste reden
geweest om ook in hun onderwijs de computer in te zetten. ICT wordt daarnaast
beschouwd als een goed leermiddel en een belangrijk instrument om informatie te
verzamelen.

De docent/IC’er omschrijft de houding van de docenten ten aanzien van ICT als positief
en vindt dat de PABO voorop loopt in het ICT-gebruik. Toch maakt nog maar zo’n 30%
van de docenten gebruik van de computer in hun onderwijs. Dit schrijft hij
voornamelijk toe aan de cultuur binnen de opleiding:

“De cultuur laat het nog niet toe. Je blijft een beetje les geven op de manier dat je
gewend bent. Iets nieuws erbij, ja. We hebben veel veranderingen achter de rug.
Veranderingen jaagt mensen over de kop. We zijn al blij dat hier heel weinig
ziekteverzuim hebben. Dat komt niet omdat je stil blijft staan, maar omdat je heel
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rustig aan vooruitgaat.”

Dezelfde cultuur is volgens de docent/IC’er ook verantwoordelijk voor de positieve
houding van de docenten ten aanzien van ICT:

“We proberen toch een stukje leefbaarheid te maken. De veranderingsbereidheid
is dan toch groter. Toch elkaar een beetje beschermen, dat speelt wel mee. Qua
beleid zeker.”

Andere factoren die volgens de ICT-coördinator nog van belang zijn voor het gebruik
van ICT in het onderwijs zijn de beschikbare software en de benodigde ontwikkeltijd.
Het kost veel tijd om uit te zoeken welke vorm van ICT-gebruik goed bij de te geven les
past.

Als docent staat hij zeer positief over het gebruik van ICT in het onderwijs:
“Studenten kunnen, als je ICT gebruikt, mogelijk meer individualiseren en eigen
informatie verzamelen en niet de uniforme informatie die allemaal in hetzelfde
boekje in de bibliotheek staat. […]. Dat gebeurt hier in de bieb, daar staan
speciale apparaten, daar zit Encarta in met een link naar buiten. Dan kun je zelf
zoeken. Collega Maatschappijleer zegt ook: “Zoek maar op Internet”. Hoe ze
moeten zoeken daar, dat weet hij zelf ook niet zo goed, maar het staat er wel. Ze
ontwikkelen een duidelijk eigen onderzoek en leertraject.”

Als negatief punt brengt hij naar voren dat men wel steeds meer afhankelijk wordt van
de techniek. Dit geldt niet alleen voor de eigen opleiding, maar ook voor het afnemend
veld. Over ICT-gebruik in het basisonderwijs zegt hij:

“Systeembeheer daar staat of valt alles mee [..] Het is technische ondersteuning
en aflevering dat moet naadloos werken. [..] Als je zegt dat computers gebruikt
moeten blijven worden, moet er systeembeheer geregeld worden buiten de
scholen. Dat kan je niet aan een onderwijzer overlaten, een activiteiten-
coördinator die dat wel even regelt voor zijn collega’s. [..] Dat wordt te
ingewikkeld. Daar ben je niet voor opgeleid. Het vak is onderwijs geven en de
techniek moet daarbij ondersteunen. Hij gaat daar ook geen diaprojector
repareren.”

Op de vraag of ICT het onderwijs verandert, antwoordt de docent/IC’er, dat hij zich wel
eens af vraagt of hij nog wel de computer in zijn onderwijs in moet zetten. Hij kan
tijdens zo’n les alleen de didactische achtergronden van een programma toelichten. Het
programma zelf dient als ondersteuning van zijn verhaal. De studenten kunnen daarom
ook buiten de les naar het programma kijken.
Volgens de docent/IC’er zal de inhoud van de leerstof van zijn eigen vakgebied,
rekenen, niet veranderen. De didactiek verandert echter wel:

“Ik denk dat rond ICT, informatievoorziening, de mogelijkheden zodanig worden
dat het kind veel meer vanuit zijn eigen interessegebied zijn leerstof tot zich
neemt. Dat is de winst. [..] Ieder kan vanuit zijn eigen startpunt hetzelfde eindpunt
bereiken.”

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
De docent IC’er verwacht dat het onderwijs van de toekomst er heel anders uit zal gaan
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zien door de komst van intranet. Zo zal er nog meer dan op dit moment gewerkt worden
met studiegroepen. Studenten zullen voor een groot gedeelte hun eigen leeractiviteiten
plannen. De docent begeleidt en toetst de resultaten. Informatie die nodig is voor het
onderwijs wordt op het intranet gezet en bijvoorbeeld een bibliothecaris houdt de
nieuwste ontwikkelingen via Internet bij en integreert deze met de reeds aanwezige
informatie op het intranet.
Dit soort onderwijs verwacht de docent/IC’er over ongeveer vijf jaar binnen de
opleiding te zien. Volgend jaar wil hij hier al een proef mee gaan doen.
Volgens hem zouden deze ontwikkelingen niet te snel moeten gaan. De
onderwijsminister adviseert hij:

“Forceer niets, omdat je zonodig geschiedenis moet maken.”

6.5 Lerarenopleiding basisonderwijs 2

Context van de opleiding
De tweede PABO maakt deel uit van een hogeschool die verschillende opleidingen voor
het hoger onderwijs verzorgt. De PABO is binnen deze hogeschool de enige
lerarenopleiding. De geïnterviewde beleidsverantwoordelijke is tevens degene die op
het moment van het casestudies (tijdelijk) verantwoordelijk was voor de ICT-
ondersteuning. Op korte termijn wordt een ICT-docent aangesteld die tevens
verantwoordelijk is voor ICT-ondersteuning.

Onderwijsconcept
Uit de surveygegevens blijkt dat het onderwijsconcept uitsluitend elementen bevat van
rijk-gedifferentieerd onderwijs. Kenmerken die onder meer belangrijk worden gevonden
zijn: de student bepaalt zelf het tijdstip waarop een toets wordt gemaakt, studenten
sturen zelf hun onderwijsactiviteiten aan en de docent richt zijn handelen op de
behoeften en interesses van de individuele student.

Computergebruik
Computergebruik door de docent
De geïnterviewde docent vertelt dat hij de computer vooral gebruikt als
demonstratiemiddel om de didactische waarde van programma’s (zoals de wereld in
getallen, wereld rond tafels, be100te) aan studenten demonstreren. Vaak geeft hij aan
studenten ook opdrachten om deze programma’s zelf aan de hand van deze opdrachten
door te nemen. Ook maakt hij regelmatig gebruik van een zogenoemde toetsgenerator.
De docent bepaalt via dit computerprogramma de set van vragen waarmee hij de
rekenvaardigheid van een student wil toetsen.
Voor verschillende modules wordt er regelmatig gebruik gemaakt van Internet. In het
tweede leerjaar zijn PABO-studenten verplicht lessen samen te stellen op basis van
enkel Internet-materiaal of moeten ze een les samenstellen waarbij leerlingen in het
basisonderwijs activiteiten op Internet uitvoeren.
Op deze PABO wordt tenslotte gebruik gemaakt van Mile. Mile is een
multimediaprogramma, waarin videobeelden van lessen met bijhorende informatie zijn
opgenomen. Mile wordt als een soort video en als een zoekmachine gebruikt.

De docent kan onder meer beschikken over het zogenoemde ‘Mile-lokaal’. Deze ruimte
bestaat uit zestien multimediacomputers met Windows 95 als besturingssysteem.
Daarnaast kunnen studenten beschikken over computers in de onderwijswerkplaats,
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bibliotheek en andere computerlokalen binnen de hogeschool. Ook op de
docentwerkplekken zijn computers aanwezig. Op dit moment wordt er binnen de
instelling, behalve het Mile-lokaal gebruik gemaakt van Windows 3.11. De instelling
zal binnenkort overgaan op een ander systeem (Windows NT).

Beschikbare ICT-infrastructuur
De docent is tevreden over de betrouwbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van de
aanwezige apparatuur. De omvang van apparatuur vindt hij is voldoende voor de ICT-
activiteiten die op dit moment worden uitgevoerd. De docent vindt dat in plaats van het
plaatsen van een grote hoeveelheid computers voor studenten binnen de hogeschool, het
beter is om elke student van een laptop te geven, waarmee zij binnen de opleiding of
van uit huis kunnen inloggen op het netwerk van de opleiding.

De beschikbare programmatuur vindt de docent kwalitatief goed en voldoende
betrouwbaar. Hoewel sommige programmatuur voor onderwijsdoeleinden al een aantal
jaren oud is, wordt dat niet als een belemmering gezien om het te gebruiken. Deze
programmatuur kan gebruikt worden als een soort leermiddel waarmee de beperkingen
van sommige programmatuur duidelijk gemaakt kan worden.
De docent is verder redelijk tevreden over de communicatiemogelijkheden waarover hij
via de opleiding kan beschikken, zeker in verhouding tot de andere opleidingen. Maar
hij vindt dat de mogelijkheden om vanuit huis te communiceren met de opleiding voor
alle docenten en studenten zouden moeten gelden. Daarom vindt hij het jammer dat de
hogeschool nu heeft besloten dat iemand die inbelt toch de telefoonkosten moet betalen.
De docent ziet dit als een belemmering om thuis te werken. Daarnaast is de capaciteit
voor inbellen lang niet groot genoeg.
Voor de toekomst zou hij nog graag meer mogelijkheden via Internet willen hebben,
bijvoorbeeld door het toevoegen van geluid. Verder zou hij meer mogelijkheden willen
voor het gebruiken van cd-rom’s via het netwerk van de opleiding. De meeste behoefte
heeft de opleiding aan goede computers, videokaarten, scanners, kleurenprinters, en
hoofdtelefoons met microfoontjes. Deze apparatuur is nodig omdat de kinderen op de
basisschool visueel zouden zijn ingesteld en zij vindt dat de opleiding hierop aan moet
sluiten.

De geïnterviewde beleidsverantwoordelijke vindt dat er onvoldoende computers
aanwezig zijn voor onderwijsdoeleinden. Omdat het ook vrij oude computers zijn,
beoordeelt zij de kwaliteit van de aanwezige apparatuur, afgezien van het Mile-lokaal,
als slecht. De gebruikersvriendelijkheid en betrouwbaarheid van de bestaande
computers worden echter door haar niet negatief beoordeeld.

Ze is evenmin tevreden met de educatieve programmatuur dat beschikbaar is voor de
PABO. De keuzemogelijkheden zijn beperkt:

“Er is niet zoveel goede Nederlandstalige educatieve software. Dat komt
natuurlijk omdat het een heel beperkt taalgebied is en voor uitgevers minder
interessant om daar in te investeren.”

De communicatiemogelijkheden binnen de opleiding zijn volgens haar, in tegenstelling
tot de mening van de docent, wel voldoende.
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Kennis, vaardigheden en scholing
Kennis en vaardigheden van de docent
De docent vindt dat hij in verhouding tot andere docenten een goed beeld heeft van de
computertoepassingen die mogelijk zijn:

“We hebben pas een scholingsbijeenkomst gehad, dat je met een paar collega’s
van een aantal PABO’s zit te kijken en dat mensen geen idee hebben van wat de
computer kan of zo. Dat symboliseert nog lang niet alles. Sommigen zien echt nog
helemaal niks. Dat is echt gigantisch hoor. Werkelijk verbazingwekkend.”

Desalniettemin is hij niet tevreden over zijn ICT-kennis en vaardigheden. Hij kent wel
de meest de basisvaardigheden, maar hij merkt regelmatig dat hij dingen over
bijvoorbeeld Internet en PowerPoint nog niet weet. Zo zou hij willen leren hoe hij een
web-site moet ontwikkelen:

“Bijvoorbeeld het bouwen van een web-site, dat zijn dingen die straks in het
vierdejaarspakket gaan zitten. Ik denk dat ik met de vierdejaars, voor een deel als
student en voor een deel als onderwijskundige gewoon mee ga kijken. Dus ik leer
de techniek en zal ik mijn collega ook gaan aanvullen op het gebied van
onderwijskunde.”

Hij geeft er de voorkeur aan om deze kennis via deskundige collega’s te verkrijgen. De
docent heeft tot nu toe geen computercursussen gevolgd en vindt ook niet dat er
momenteel cursussen zijn die hij zou willen volgen. Het niveau daarvan is over het
algemeen niet van die aard, dat hij deze nodig heeft. Het gebrek aan bepaalde ICT-
kennis en vaardigheden heeft volgens hem echter geen grote invloed op mate waarin
ICT gebruikt in zijn onderwijs.

Kennis en vaardigheden op opleidingsniveau
De beleidsverantwoordelijke kan niet goed aangeven of de docenten een goed beeld
hebben van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Zij ziet de ontwikkeling van
kennis en vaardigheden ten aanzien van ICT als een proces met verschillende fasen. Op
dit moment zit het grootste gedeelte van de docenten nog in de ‘oriënteerfase’; docenten
gaan over ICT nadenken en ontdekken dat zij voor sommige kennis en vaardigheden
tekort schieten. De bereidheid van de docenten om ICT te gebruiken is volgens haar wel
aanwezig. Om docenten op de hoogte te houden van ICT-toepassingen worden er
hogeschoolbreed cursussen aangeboden via een extern opleidingsinstituut. Zo krijgt het
komend jaar de hele hogeschool scholing over Windows NT.

Ondersteuning
Ondersteuning voor docenten
De docent kan zowel van de helpdesk als van deskundige collega’s ondersteuning
krijgen. De docent is niet tevreden over de ondersteuning van de helpdesk.

“De help-desk, dat kun je je afvragen, dat is aan de matige kant. Kwalitatief
kunnen ze alle vragen best beantwoorden. Maar het niveau van
klantvriendelijkheid. [..] Als ze wat doen, om te installeren dan kan het heel lang
duren. Op een vraag van mijn collega om op een computer op de kamer Mile te
installeren. Hebben ze gedaan. Ze lieten wel het beeld zien, maar er was geen
geluid.”
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De meeste behoefte heeft de docent aan ondersteuning op het uitvoerende niveau. Hij
wil bij computeropdrachten iemand hebben die het uitvoerend werk kan ondersteunen,
zodat hij daar zelf niet bij aanwezig hoeft te zijn. De docent vindt dat hij verder over
voldoende ondersteuningsmogelijkheden kan beschikken, zeker nu er een nieuwe
docent ICT wordt aangesteld. Hij verwacht dat deze docent hem ook inhoudelijk veel
kan vertellen.

De technische ondersteuning ten aanzien van ICT is op de hogeschool centraal
georganiseerd. Er werken ongeveer vijftien tot twintig systeembeheerders op de
hogeschool.
De beleidsverantwoordelijke neemt tijdelijk de taken van een ICT-coördinator waar.
Deze taken worden binnenkort overgenomen door de nieuwe ICT-docent. Ze geeft aan
over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikt om de ICT-ondersteunende
activiteiten goed uit te kunnen voeren.
Op instellingsniveau is er verder een ICT-commissie. Daarin zitten verschillende
vertegenwoordigers van de hogeschool. Deze structuur loopt volgens de
beleidsverantwoordelijke niet erg goed. Er worden wel beslissingen genomen, maar er
wordt niet altijd begrepen wat de wensen zijn. Dit geeft zowel voor docenten als
studenten problemen.

Ondersteuning en samenwerking op opleidingsniveau
De PABO krijgt externe ondersteuning van verschillende externe instanties, zoals
cursussenaanbieders en intern van het Prommitt-team. Het Prommitt-team heeft reeds
een presentatie gehouden over de activiteiten van Prommitt en oriënteert zich op dit
moment op de uit te voeren activiteiten. Er wordt hierbij een grote inbreng verwacht van
de nieuw aan te stellen ICT-docent.
De opleiding werkt voor de uitvoering van ICT-projecten samen met andere PABO’s.
Uit de surveygegevens blijkt dat deze samenwerking de volgende activiteiten omvat:
� uitwisseling van ideeën over toepassingsmogelijkheden van ICT, zoals het gebruik

van Internet/WWW en e-mail;
� uitvoering van projecten in het kader van Prommitt;
� deskundigheidsbevordering/(na) scholing op het gebied van ICT;
� ontwikkeling van ICT-rijke leeromgevingen;
� ontwikkeling van ICT-beleid voor uw opleiding.

De beleidsverantwoordelijke vindt deze samenwerking zeer belangrijk:
“Binnen de PABO-site heb je dezelfde taken en problemen. Je kunt allemaal het
wiel opnieuw uitvinden en je kunt krachten bundelen.”

Op dit moment wordt er in een samenwerkingsverband met andere PABO’s een
ontwikkelingsplan geschreven voor de gebieden waarop men al samenwerkt en waar
men de samenwerking nog verder wil uitbreiden.

Beleid
De beleidsverantwoordelijke geeft aan dat ICT een belangrijke bijdrage kan leveren aan
het behalen van de doelstellingen van het curriculum. De leidraad voor het curriculum
van de opleiding is ‘de zichzelf ontwikkelende leraar’. Dit concept wordt uiteengelegd
in vier doelstellingen: het zelfstandig leren; het reflectief leren; het actief of
praktijkgericht leren en het studentgericht leren.
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Er zijn echter nog geen concrete activiteiten ondernomen om ICT in de realisatie van
deze doelen in te zetten. Het is de bedoeling dat de nieuwe ICT-docent hier invulling
aan gaat geven.

“Ja, het ICT-beleid hebben we wat dat betreft nog een beetje opengelaten, omdat
ICT-beleid niet een doel op zich is, maar een afgeleide. Eigenlijk willen we ook de
nieuwe ICT-docent de ruimte geven om daar invulling aan te geven.”

Op instellingsniveau is er een ICT-beleidsplan. Het ICT-beleid van de PABO moet nog
verder worden vormgegeven. De PABO wil zich, ook met het oog op “Weer Samen
Naar School (WSNS)”, heel nadrukkelijk profileren op het gebied van ICT. ICT wordt
gezien als een belangrijk hulpmiddel om het onderwijs te individualiseren. Concrete
activiteiten ten aanzien van dit ICT-beleid moeten echter nog geïnitieerd worden. Ter
stimulering van het ICT-gebruik hebben de docenten al wel de mogelijkheid om in te
loggen op het netwerk van de opleiding.
De beleidsverantwoordelijke verwacht op dit moment nog geen knelpunten bij de
uitvoering van het ICT-beleid.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren
ICT wordt niet alleen gezien als een belangrijk hulpmiddel om het onderwijs te
individualiseren, maar ook als een middel om de effectiviteit en efficiëntie van het
onderwijs te verhogen. Bovendien is het volgens de beleidsverantwoordelijke belangrijk
om het gebruik van ICT binnen de lerarenopleiding te stimuleren omdat computers nu
ook in het werkveld worden gebruikt:

“Je hebt een generatie die eigenlijk opgroeit met een computer, dus moet je
zorgen dat ook je student opgroeit met het werken met de computer. Maar ik denk
dat we over een paar jaar die inhaalslag gemaakt hebben.”

Ze vindt dat de docent door ICT-gebruik een meer begeleidende rol krijgt. Het
onderwijs wordt individueler en meer zelfsturend. Dit komt echter niet alleen door de
computer, maar ook door de andere onderwijsvorm (action learning) waarvoor binnen
de opleiding is gekozen. Voor de studenten ziet zij de volgende positieve effecten: de
communicatie verloopt soepeler, tekstverwerken is makkelijker en studenten kunnen
ook gemakkelijker zelfstandig leren.

De houding van de docenten van de opleiding omschrijft ze als ‘welwillend’. Het
gebruik van ICT door docenten zou niet moeten worden afgedwongen. Zij probeert het
gebruik van ICT te stimuleren door bijvoorbeeld zelf ter demonstratie berichten via e-
mail op te sturen.

Ook de geïnterviewde docent staat positief tegenover ICT. Hij gebruikt ICT in zijn
onderwijs omdat hij verwacht ICT een fundamentele rol zal gaan spelen in de
maatschappij. Ten tweede wordt informatie steeds onbetrouwbaarder waardoor de rol
van zoeksystemen steeds belangrijker worden. Studenten moeten informatie kunnen
zoeken en ordenen in plaats van weten. De docent verwacht dat ook het basisonderwijs
hierdoor er heel anders uit gaat zien.
Hij heeft ervaren dat de prestaties voor wat betreft de kwaliteit van de werkstukken en
de motivatie van studenten door ICT duidelijk verbeteren. Door bijvoorbeeld Mile
worden studenten bewuster van het gedrag van de leerkracht. Ook zullen problemen met
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dyslectische leerlingen deel opgelost worden, omdat hij gemerkt heeft dat deze
leerlingen met behulp van de computer toch goede prestaties kunnen leveren.
Aan ICT-gebruik in het onderwijs ziet hij eigenlijk ook twee nadelen. Ten eerste wordt
het onderwijs, met name door gebruik van e-mail, onpersoonlijker en ten tweede:

“is dat de kans op fraude aanmerkelijk groter is geworden. Als je een werkstuk
hebt gemaakt, je pakt een ander lettertype, verandert wat woorden en dan heb je
een heel ander werkstuk.”

Het verschil tussen een les met en een les zonder ICT is volgens de docent de andere rol
van de student. In een les met ICT wordt de student actiever en bepaalt hij zijn leren
voor een deel zelf. De docent krijgt meer een begeleidende rol. Voor wat betreft de
leerinhouden bemerkt de docent een verschuiving van het opnemen van kennis naar het
omgaan met kennis. Het curriculum van de lerarenopleiding is volgens hem echter nog
nauwelijks veranderd.

De docent noemt twee kritische factoren die volgens hem zeer belangrijk zijn voor het
gebruik van ICT in het onderwijs: de beschikbaarheid van het ICT-materiaal en de
beschikbaarheid en bereikbaarheid van de middelen om het ICT-materiaal te gebruiken.
Hij geeft het volgende voorbeeld:

“Moet ik heel veel moeite doen om een kar te regelen om in een lokaal een
computer mee te slepen, dan ben je minder geneigd om dat zo te doen dan
wanneer je zegt van ik rijd zo even het lokaal in.”

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
De docent verwacht dat uitgevers en PABO’s steeds meer onderwijsmateriaal op het
Internet gaan zetten. Op deze manier kan lesmateriaal actueel worden gehouden.
Educatieve uitgeverijen zouden volgens de docent gesubsidieerd moeten worden om
digitale materialen naast de methode te ontwikkelen. Hij hoopt zelf zijn
onderwijsmateriaal over ongeveer twee jaar op het net te zetten.
De docent denkt dat er zowel voor docenten als studenten veel te verwachten is van het
van ‘uit huis samenwerken met anderen’. Hij hoopt dat dit voor docenten over een jaar
gerealiseerd is, voor studenten durft hij hier geen uitspraken over te doen. In beide
gevallen is het afhankelijk van de beschikbare financiën. De docent wil daarom het
volgende concrete advies aan de minister van onderwijs geven:

“Ik zou hem adviseren om elke docent op de PABO ter plekke een goede computer
aan te bieden en twee jaar Internet gratis. Kortom beginnen met wat ze noemen
connectivity, dat je gewoon thuis kunt werken.”

Op deze manier denkt hij dat docenten tijd krijgen om Internet (‘s avonds) ook
daadwerkelijk te gebruiken. Overdag hebben docenten daar meestal geen mogelijkheden
voor. De genoemde voorzieningen zou hij ook graag bij de basisscholen willen zien.

De beleidsverantwoordelijke hoopt dat in de toekomst de PABO een elektronisch
schoolplein kan ontwikkelen in samenwerking met de basisscholen in de regio. Een
belangrijke factor hierin is geld. De minister van onderwijs zou ze het volgende advies
willen geven:

“Geld vrijmaken. Niet alleen dingen zeggen, maar ook dingen doen. En ook
werkelijk geld vrijmaken. En ook werkelijk niet alleen computers droppen, maar
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ook een hele ondersteunende sfeer realiseren. Dus niet alleen het geld willen
stoppen in machines, maar ook in de hele infrastructuur.”

6.6 Samenvatting en conclusies

In deze slotparagraaf worden de belangrijkste resultaten van de gevalsstudies voor de
lerarenopleidingen beschreven. De belangrijkste aspecten van ICT-gebruik zijn
weergegeven in samenvattende tabellen waar door middel van symbolen de resultaten
van elke instelling staan weergegeven.

Onderwijsconcept
Aan de casestudies hebben vier lerarenopleidingen deelgenomen: een eerstegraads
lerarenopleiding voor de beeldende kunsten, een tweedegraads lerarenopleiding
geschiedenis en twee lerarenopleidingen basisonderwijs.
Twee opleidingen (beeldende kunsten en PABO 2) hebben een onderwijsconcept met
voornamelijk rijk-gedifferentieerde kenmerken. Ook de geobserveerde les van de
geschiedenisopleiding bevatte rijk-gedifferentieerde aspecten. Zowel het onderwijs-
concept als de les van de docent van PABO 1 wordt gekenmerkt door uniform-
klassikale onderwijselementen.

Computergebruik
Op de lerarenopleiding voor beeldende kunsten wordt ICT relatief het minst ingezet in
het onderwijs; slechts 5% van de docenten maakt gebruik van ICT voor
onderwijsdoeleinden.
Dit percentage ligt op de andere opleidingen hoger. Het hoogste percentage docenten
dat de computer inzet voor onderwijsdoeleinden is op de lerarenopleiding geschiedenis.
Volgens de geïnterviewde beleidsman gebruikt driekwart van de docenten van deze
opleiding de computer in hun onderwijs. Op de lerarenopleiding voor het
basisonderwijs 1 gebruikt 30% van de docenten de computer in hun onderwijs.
Ondanks het feit dat op de lerarenopleiding beeldende kunsten het percentage docenten
dat de computer gebruikt het laagst is, is de computer-student ratio op deze opleiding
relatief hoog; op elke tien studenten is er één computer beschikbaar. Op PABO 1, waar
het computergebruik hoger ligt, is slechts op elke negentien studenten één computer
beschikbaar. Overigens is aangegeven dat dit aantal in de nabije toekomst groter zal
worden.

Beschikbare infrastructuur
Het oordeel van de opleidingen over de beschikbare infrastructuur wordt weergegeven
in de volgende tabel:
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Tabel 6.1

Samenvattende tabel: beschikbare infrastructuur

Lero
beeldende
kunsten

Lero
geschiedenis

Lero basis-
onderwijs (1)

Lero basis-
onderwijs(2)

Omvang apparatuur – ± – ±

Actualiteit apparatuur o – + –

Betrouwbaarheid apparatuur o + + +

Toepasbaarheid programmatuur – – – ±

ICT-communicatie (netwerk
Internet, e-mail)

+ – + +

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

Uit bovenstaande tabel blijkt dat men over het algemeen niet tevreden is over de
beschikbare infrastructuur op de opleiding. Men vindt de apparatuur wel betrouwbaar,
maar de omvang en de actualiteit beoordelen de meeste respondenten negatief. Vooral
de lerarenopleiding beeldende kunsten met een computer-student ratio van één op tien,
benadrukt dat zij een grote behoefte heeft aan krachtige multimediacomputers met
bijbehorende randapparatuur om ICT goed in te kunnen zetten in het kunstonderwijs.
De docent van PABO 1 waarvan het onderwijs voornamelijk uniform-klassikale
elementen bevat geeft aan dat er onder andere meer faciliteiten moeten komen voor
docenten voor het geven van presentaties aan studenten. Deze ICT-toepassing kan er
volgens hem er wel toe leiden dat het onderwijs van deze opleiding nog ‘klassikaler’
wordt.

Over de toepasbaarheid van de beschikbare programmatuur voor onderwijsdoeleinden
zijn de opleidingen eveneens niet geheel tevreden. Door de verschillende docenten
wordt aangegeven dat zij behoefte hebben aan meer ‘moderne’ programmatuur waarin
gebruikt wordt gemaakt van multimediatoepassingen en aan educatieve programmatuur
die beter aansluit bij hun vakgebied.

Kennis, vaardigheden en scholing
In de volgende tabel wordt het oordeel van de leraaropleidingen over de aanwezige
ICT-kennis en vaardigheden weergegeven.
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Tabel 6.2

Samenvattend overzicht: kennis, vaardigheden en scholing

Lero
beeldende
kunsten

Lero
geschiedenis

Lero basis-
onderwijs(1)

Lero basis-
onderwijs(2)

Aanwezigheid ICT kennis
docententeam – ± + –

Aanwezigheid ICT-kennis docent + – + ±

Aanwezigheid ICT-kennis IC’er + ± + –

Oordeel gevolgde ICT scholing o – ± o

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

Niet alleen gebruikt slechts een klein deel van de docenten van de opleiding voor
beeldende kunsten ICT in het onderwijs, maar ook de ICT-kennis en vaardigheden van
deze docenten zijn beperkt. De opleiding die het meest positief is over de aanwezige
ICT-kennis en -vaardigheden van de docenten (PABO1) is echter niet degene met het
hoogste percentage computergebruik. De beleidsman van de opleiding met het hoogste
percentage computergebruik (geschiedenis) is weliswaar positief over de ICT-kennis
van het docententeam, maar hij wordt hierin tegengesproken door de ICT-coördinator.
Ook de docent van deze opleiding is niet tevreden met zijn kennis en vaardigheden,
terwijl hij zichzelf binnen de eigen sectie als een voorloper op dit gebied beschouwt.
Een opmerking van gelijke strekking maakt ook de docent van PABO 2: hij is niet
geheel tevreden met zijn eigen kennis en vaardigheden, maar meent dat hij wel voorop
loopt in vergelijking tot docenten van andere lerarenopleidingen.
De overige geïnterviewde docenten en ICT-coördinatoren zijn redelijk tevreden over
hun kennis en vaardigheden op ICT-gebied. De docent/IC’er van PABO 1 maakt
expliciet een onderscheid tussen technische en didactische kennis. Over zijn didactische
ICT-vaardigheden is hij tevreden, alhoewel hij graag nog meer kennis zou willen
hebben van ICT en leerpsychologische processen. Zijn beperktere technische kennis ziet
hij niet als een probleem, omdat deze kennis niet zozeer bij hem, maar bij de
systeembeheerder aanwezig hoort te zijn.
De beleidsverantwoordelijke van PABO 2 is tot de komst van de nieuwe ICT-docent
tijdelijk verantwoordelijk voor ICT-ondersteuning. Zij vindt dat ze niet over voldoende
kennis en vaardigheden beschikt om deze tijdelijke taken goed uit te kunnen voeren.

Tussen de opleidingen zijn er verschillen in de wijze waarop over ICT-scholing wordt
gedacht. Voor het verkrijgen van ICT-kennis en vaardigheden kunnen de docenten van
de lerarenopleiding geschiedenis (op eigen initiatief) een beroep doen op collega-
docenten binnen de faculteit. Men noemt dit ‘collegiaal leren’. De docent vindt deze
scholingmogelijkheid echter te beperkt en zou willen dat de faculteit ook andere vormen
van scholing aan zou bieden. Ook voor de opleiding voor beeldende kunsten (waar de
ICT-kennis en -vaardigheden van de docenten beperkt zijn) geldt dat scholing
voornamelijk af lijkt te hangen van het initiatief van de docent. Bovendien vindt de
instelling scholing van docenten minder belangrijk omdat er veel freelance docenten op
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deze instelling werkzaam zijn.
De docenten die werkzaam zijn op de twee PABO’s hebben wel de mogelijkheid om
extern ICT-cursussen te volgen.

Ondersteuning
Technische ICT-ondersteuning is op alle instellingen aanwezig en wordt uitgevoerd
door één of meer systeembeheerders. In de volgende tabel zijn de meningen
weergegeven ten aanzien van niet-technische ICT-ondersteuning, zoals scholing van
docenten en de implementatie van nieuwe ICT-toepassingen.

Tabel 6.3

Samenvattend overzicht: ICT-ondersteuning

Lero
beeldende
kunsten

Lero
geschiedenis

Lero basis-
onderwijs(1)

Lero basis-
onderwijs(2)

Kwaliteit docentondersteuning o + o ±

Beschikbare tijd voor docent-
ondersteuning – o – o

Externe ondersteuning op
opleidingsniveau + + + +

Externe samenwerking + + + +

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

De niet-technische ondersteunende taken worden op alle de vier instellingen uitgevoerd
door iemand die meerdere functies vervult. Op de lerarenopleiding voor beeldende
kunsten en op de geschiedenisopleiding worden deze taken uitgevoerd door docenten
(de docent/IC’er van de opleiding beeldende kunsten is daarnaast ook applicatie-
beheerder). Op PABO 1 worden deze taken uitgevoerd door iemand die verant-
woordelijk is voor opleidingsbeleid en onderwijsgevende taken heeft. Op PABO 2
worden deze taken tijdelijk uitgevoerd door degene die mede verantwoordelijk is voor
het beleid van de opleiding. De opleiding zal binnenkort een ICT-docent aanstellen die
dan ook verantwoordelijk zal zijn voor de ICT-ondersteuning. Alleen de IC’ers van de
beeldende kunsten opleiding en van PABO 1 geven aan te weinig tijd te hebben voor de
uitvoer van hun taken. De ondersteuningsmogelijkheden voor docenten van de
opleiding met relatief het hoogste ICT-gebruik (lerarenopleiding geschiedenis) zijn het
meest uitgebreid. De docenten van deze opleiding kunnen beroep doen op ICT-
ondersteuning op sectie- en op facultair niveau.

De opleidingen doen alle vier een beroep op externe ondersteuningsmogelijkheden en
werken samen met andere lerarenopleidingen. De omvang en aard van de externe
contacten van de opleidingen lopen echter wel uit uiteen. De externe contacten van de
opleiding met relatief het laagste computergebruik (beeldende kunsten) zijn beperkter
dan de contacten van de opleiding met hoog computergebruik (geschiedenis). Zo doet
de lerarenopleiding beeldende kunsten alleen een beroep op Prommitt voor externe
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financiële ICT-ondersteuning. De geschiedenisopleiding krijgt financiële ondersteuning
van de K&S-fonds en financiële en niet-financiële ondersteuning van Prommitt. Ook de
samenwerking tussen de opleiding geschiedenis en andere lerarenopleidingen buiten de
eigen instelling is verder gevorderd dan de samenwerking van de opleiding beeldende
kunsten met andere lerarenopleidingen. Deze laatste samenwerking heeft tot nu toe
voornamelijk betrekking gehad op het indienen van voorstellen in het kader van
Prommitt.
Beide opleidingen zijn niet tevreden met de Prommitt-ondersteuning. De beleidsman
van de lerarenopleiding voor beeldende kunsten vindt dat de reactie van Prommitt op
hun aanvraag voor financiële steun te lang duurt. De kritiek van de lerarenopleiding
geschiedenis betreft de zwakke positie van het Prommitt-team binnen de hogeschool,
onder andere omdat er maar één team geformeerd kon worden voor alle
lerarenopleidingen van de instelling.
De twee PABO’s worden ondersteund vanuit een samenwerkingsverband met andere
lerarenopleidingen. PABO 1 wordt daarnaast ondersteund door het LPC (scholing) en
PABO 2 door Prommitt.

Beleid
Tabel 6.4
Samenvattend overzicht: opleidingsbeleid1

Lero
beeldende
kunsten

Lero
geschiedenis

Lero basis-
onderwijs(2)

Gepercipieerde bijdrage ICT aan onderwijsdoel-
stellingen ± + +
Aanwezigheid ICT-beleidsplan – o ±

Aandacht voor didactische doelen in ICT-beleid – + +

Aandacht voor attitude docenten in ICT-beleid + + +

Aanwezigheid concrete maatregelen uitvoering
ICT-beleid + + ±

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

Zowel de lerarenopleiding geschiedenis als PABO 2 zijn van mening dat ICT een
belangrijke rol kan spelen in de realisering van het onderwijsbeleid. De lerarenopleiding
beeldende kunsten deelt deze mening niet en beschouwt de bijdrage van ICT in de
realisering van hun onderwijsbeleid als beperkt.
In tegenstelling tot de twee andere opleidingen heeft de opleiding beeldende kunsten
nog geen concreet ICT-beleid ontwikkeld. Het ontbreken van concrete (didactische)
ICT-beleidsdoelen hangt ongetwijfeld samen met het feit dat deze opleiding relatief kort
(vijf jaar) gebruik maakt van ICT en ook nog maar een zeer beperkt aantal docenten van
de opleiding ICT gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
De opleiding geschiedenis, waar door de meeste docenten ICT gebruikt wordt, heeft
meer aandacht voor de didactische inpassing van ICT in het onderwijs. Dit blijkt onder
meer uit de verschillende lopende Prommitt-projecten.
                                                     
1 Onvoldoende gegevens van PABO 1 om deze in de tabel op te nemen.
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PABO 2 beschikt alleen nog maar over een ICT-beleidsplan op hogeschoolniveau. Het
ICT-beleid van de opleiding is nog in ontwikkeling. Ook zijn er nog geen concrete
activiteiten ondernomen om deze plannen te realiseren, hiervoor wacht men op de nog
aan te stellen ICT-docent. Uit de gesprekken blijkt dat zowel de docent als de
beleidsverantwoordelijke veel van deze ICT-docent verwachten.
Tenslotte valt op dat op alle opleidingen er aandacht is voor het stimuleren van het
computergebruik door docenten. Het meest gebruikte instrument hiervoor is een pc-
privéproject.

Percepties over ICT-gebruik in het onderwijs en kritische factoren
Tabel 6.5

Samenvattend overzicht: percepties ICT

Lero
beeldende
kunsten

Lero
geschiedenis

Lero basis-
onderwijs(1)

Lero basis-
onderwijs(2)

Percepties docent t.a.v. effecten
ICT + + + +

Percepties directielid t.a.v.
effecten ICT o + + +

Percepties schoolteam t.a.v.
ICT-gebruik in onderwijs – + + +

Percepties studenten t.a.v. nut
ICT in hun opleiding + + + o

Percepties studenten t.a.v. nut
ICT in hun toekomstig beroep ± + + o

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

Het toegenomen maatschappelijk belang van computers en het gebruik ervan in het
afnemend veld zijn voor de lerarenopleidingen de belangrijkste redenen geweest om
ICT in te zetten. Daarnaast zijn de individualisering van het onderwijs en het
effectueren van de leerprestaties, als argumenten genoemd voor het inzetten van ICT in
het onderwijs. Over het algemeen is men positief over de effecten van het ICT-gebruik,
studenten leren zelfstandiger en zijn ook meer gemotiveerder. Het feit dat ICT-
leermiddelen in het algemeen duurder zijn dan de ‘ouderwetse’ leermiddelen wordt door
een aantal respondenten als een negatief effect van ICT gebruik gezien.
De docenten van de opleiding met het laagste computergebruik (beeldende kunsten)
staan afwachtender tegenover ICT-gebruik dan de docenten van de overige
lerarenopleidingen, waar ICT intensiever gebruikt wordt. Volgens de beleidsman van
deze opleiding heeft dit te maken met leeftijdsopbouw, werkdruk, en gebrek aan kennis
van ICT. Ook zijn veel docenten van deze opleiding (evenals één van de geïnterviewde
studenten) er van overtuigd dat ICT niet van toepassing is voor kunstonderwijs.
Werkdruk en onvoldoende kennis en vaardigheden zijn ook voor de andere
lerarenopleidingen belangrijke redenen voor docenten om ICT niet te gebruiken.
Daarnaast wordt door de lerarenopleiding geschiedenis ook het gebrek aan geschikte
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educatieve software als een belangrijke reden genoemd.

Zoals is aangeven zijn ontwikkelingen in het afnemend veld voor de lerarenopleidingen
een reden geweest om ICT in het eigen curriculum op te nemen. Het is daarom
opmerkelijk dat de meeste geïnterviewde studenten vinden dat hun opleiding hen nog
onvoldoende voorbereidt op ICT-toepassingen in het onderwijs. Ook op de
lerarenopleiding geschiedenis met relatief hoog computergebruik, zijn de studenten
ontevreden over de wijze waarop zij worden voorbereid op het leraarsberoep.
Daar staat tegenover dat de lerarenopleidingen voor wat betreft de infrastructuur
voorlopen op het afnemend veld. De studenten kunnen tijdens stages namelijk vaak zeer
beperkt gebruik maken van ICT, omdat er geen of alleen sterk verouderde apparatuur op
de stageschool aanwezig is.
De meeste studenten staan positief tegenover ICT-gebruik voor onderwijsdoeleinden,
zowel in hun eigen opleiding als in hun latere beroep. Wel wordt door PABO-studenten
opgemerkt dat ICT maar in een bepaald aantal vakken gebruikt kan worden. Ook wordt
door een groot aantal studenten aangegeven dat door ICT-gebruik de contacten tussen
docent en leerling en tussen leerlingen onpersoonlijker worden.

Verwachtingen over toekomstig ICT-gebruik in het onderwijs
Tabel 6.6

Samenvattend overzicht: verwachtingen toekomstig ICT-gebruik

Lero
beeldende
kunsten

Lero
geschiedenis

Lero basis-
onderwijs(1)

Lero basis-
onderwijs(2)

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

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

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

Verwachtte termijn realisatie
ICT-vernieuwingen in het
onderwijs – – – –

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

Met name de opleiding voor de beeldende kunsten is van mening dat de omvang van het
toekomstig ICT-gebruik voor een groot deel afhankelijk is van de omvang van de
beschikbare financiën die structureel voor de lerarenopleiding beschikbaar komen.
Hierbij gaat het niet alleen om financiële steun voor apparatuur maar ook om
ondersteuning van ICT-gebruik. Men is ervan overtuigd dat door het gebrek aan
financiën de vernieuwingen binnen het onderwijs op ICT-gebied langzaam zullen
verlopen. De lerarenopleiding geschiedenis en PABO 1 geven ook de voorkeur aan een
langzame implementatie van ICT-ontwikkelingen. Vanwege de werkdruk van docenten
en de complexiteit van het onderwijs is het belangrijk dat ICT-ontwikkelingen niet te
snel worden ingevoerd. Voor de beleidsman van de geschiedenisopleiding speelt ook de
aansluiting tussen de opleiding en beroep een belangrijke rol. Het heeft weinig zin als
toekomstige docenten ICT-kennis en vaardigheden geleerd worden die ze nauwelijks
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kunnen gebruiken tijdens de stage en in hun latere functie.
De belangrijkste ICT-ontwikkeling waar men voor de nabije toekomst veel van
verwacht is een intranet, ofwel Kennisnet.
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