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Inleiding 

 Achtergrond 
Sinds 2001 heeft TNS NIPO voor Kennisnet (en Ict op School) verschillende 
bekendheids- en gebruikersonderzoeken uitgevoerd. Sinds 2008 gaan de organisaties 
verder onder de naam Kennisnet. Kennisnet heeft aan TNS NIPO gevraagd ook in 2008 
een vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
Kennisnet is benieuwd in welke mate scholen in het primair, voortgezet en het 
middelbaar beroepsonderwijs het afgelopen jaar ict verder hebben geïntegreerd in de 
lessen (middelbaar beroepsonderwijs wordt verder in dit document kortweg aangeduid als 
beroepsonderwijs). Ook vindt Kennisnet het belangrijk meer inzicht te krijgen in de 
wensen, behoeften, verwachtingen en ambities van zijn doelgroepen bij de integratie van 
ict in het onderwijs.  

Doel van het onderzoek 
Kennisnet wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities en verwachtingen 
van leerkrachten en ict-managers op het gebied van ict en de ondersteuning die Kennisnet 
kan bieden om deze ambities te realiseren.  
 
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in:  
 stand van zaken omtrent ict-gebruik in het onderwijs;  
 wensen/behoeften aan ondersteuning in de toekomst;  
 het belang van samenwerking. 

 
 Doelgroep 
Het totale onderzoek heeft binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs 
plaatsgevonden en is gehouden onder de volgende doelgroepen: 
 

 ict-management 
 leerkrachten. 
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In dit rapport worden de belangrijkste resultaten weergegeven van het onderzoek onder 
leerkrachten. Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met eerdere metingen. 
Aangezien het beroepsonderwijs dit jaar voor het eerst meegenomen is, is een 
vergelijking met eerdere metingen voor deze doelgroep niet mogelijk.  

Bij weergave van de resultaten valt op dat de meting van 2007 mist. De meting van 2006 
heeft echter in het najaar plaatsgevonden, terwijl de huidige meting begin 2008 genomen 
is.  

Vragen die in dit rapport beantwoord worden, zijn: Hoe wordt het computergebruik 
tijdens de lessen door de leerkrachten getypeerd? Hoeveel wordt er gebruik van gemaakt; 
voor welke doeleinden wordt gebruik gemaakt van de computer en betrekken 
leerkrachten de computer ook bij het maken van schoolopdrachten thuis? 
 

Methode en steekproef 
In totaal hebben 667 leerkrachten meegedaan aan het onderzoek (po: n=250, vo: n=259, 
bve: n=158) via CASI (Computer Assisted Self Interviewing). Het veldwerk heeft 
plaatsgevonden van 18 januari tot en met 9 februari 2008. 
 
Voor een beschrijving van de gebruikte methode en steekproef wordt verwezen naar de 
onderzoeksverantwoording in de bijlagen. In de bijlagen vindt u tevens de gebruikte 
vragenlijst en de tabellen van dit onderzoek.  
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1 Ict-gebruik: primair onderwijs en 
beroepsonderwijs liggen voor op voortgezet 
onderwijs 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de typering van computergebruik door leraren. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de omvang en aard van het computergebruik in 
het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
 

1.1 Ict-coördinator aanwezig, leerkrachten wel veel keuzevrijheid 

Figuur 1 laat zien welke afspraken er zijn gemaakt over de didactische inzet van ict. Op 
meer dan de helft van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs is een 
coördinator aanwezig maar kiezen leerkrachten zelf voor welke leerstofonderdelen en op 
welke manier zij gebruik maken van ict bij het lesgeven (po 51%, vo 54%). In het primair 
onderwijs geeft verder ruim een derde van de leerkrachten aan dat er afspraken zijn over 
de didactische inzet van ict voor het merendeel van de leerstofonderdelen. Leerkrachten 
in het basisonderwijs zijn niet vrij om helemaal zelf te kiezen wanneer en of ze ict 
inzetten bij het lesgeven (7% heeft zelf verantwoordelijkheid). 

1 | Q8001: Typering computergebruik op school 

 po vo bve 
 n=250 n=259 n=158 

 verantwoordelijkheid van leraar wel of geen gebruik van ict bij 
lesgeven 7 31 32 

 coördinator aanwezig voor ict-voorzieningen waarbij leraar 
zelf kiest voor welke leerstofonderdelen ict ingezet wordt 51 54 34 

 voor merendeel leerstofonderdelen afspraken over didactische 
inzet van ict 34 11 22 

 voor vrijwel alle leerstofonderdelen afspraken over didactische 
inzet van ict 8 4 13 

    
Bron: TNS NIPO, 2008 

 
Over het algemeen worden er weinig afspraken gemaakt over de inzet van ict. Meestal is 
er een coördinator voor de technische voorzieningen. Verder hebben leerkrachten veel 
keuzevrijheid bij het inzetten van ict tijdens de les. Het komt dan ook weinig voor dat er 
voor alle leerstofonderdelen afspraken zijn over de didactische inzet van ict. 

1.1.1 Steeds meer leerkrachten in (ver)gevorderd stadium computergebruik 
In figuur 2 wordt duidelijk in welk stadium het computergebruik voor 
onderwijsdoeleinden zich momenteel bevindt in primair, voorgezet en beroepsonderwijs.  
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2 | Q40: Hoe ver bent u met het computergebruik in uw eigen lessen?  
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In alle onderwijstypen bevindt het gebruik van ict voor onderwijsdoeleinden zich 
voornamelijk in een begin- of een gevorderd stadium. Bij het primair onderwijs zijn deze 
twee groepen vrijwel even groot (42% in beginstadium, 45% in gevorderd stadium). In 
het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs zijn de verhoudingen anders. Bij het 
voortgezet onderwijs geeft 45% aan dat het computergebruik nog in een beginstadium 
ligt, en 31% ziet gevorderd gebruik van ict voor onderwijsdoeleinden. In het 
beroepsonderwijs liggen de verhoudingen precies andersom: in dit onderwijstype geeft 
bijna de helft van de ondervraagde leerkrachten aan (47%) dat het ict-gebruik zich in een 
gevorderd stadium bevindt, een kwart geeft een beginstadium aan (24%). 
 
Het beroepsonderwijs vindt zichzelf redelijk ver ontwikkeld wat ict-gebruik voor 
onderwijsdoeleinden betreft. Het percentage vergevorderd gebruik onderstreept dit: 17% 
in het beroepsonderwijs, 10% in het voortgezet onderwijs en 7% in het primair onderwijs. 
 
De ontwikkeling door de tijd heen laat voor zowel het primair als het voortgezet 
onderwijs zien dat er wel een verschuiving van beginnend naar gevorderd gebruik 
plaatsvindt. Figuur 3 laat de cijfers vanaf 2001 zien voor het primair onderwijs, figuur 4 
doet hetzelfde voor het voortgezet onderwijs. 
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3 | Q40 po: Hoe ver bent u met het computergebruik in uw eigen lessen – ontwikkeling 
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Dit jaar is het percentage (ver)gevorderd gebruik het hoogst sinds 2001. Dit komt vooral 
omdat steeds meer leerkrachten aangeven dat hun computergebruik zich in een gevorderd 
stadium bevindt. Het aantal vergevorderde leerkrachten neemt nog niet toe. 
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In het voorgezet onderwijs is de verschuiving naar (ver)gevorderd gebruik ook goed te 
zien. Sinds 2001 is het gevorderd gebruik niet zo hoog geweest als in 2008 (31%). 

4 | Q40 vo: Hoe ver bent u met het computergebruik in uw eigen lessen – ontwikkeling 
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Tevens is duidelijk te zien dat het percentage ondervraagden dat aangeeft in een 
oriënterende fase te zitten, nog steeds afneemt. Ict neemt de laatste jaren een steeds 
vooraanstaander plek in het onderwijs in. Het vergevorderd gebruik is nog niet significant 
veranderd de laatste jaren. Wanneer we kijken naar het totaalpercentage van gevorderd en 
zeer gevorderd, zijn er steeds meer leraren die van mening zijn op gevorderd niveau 
gebruik te maken van ict voor leren.  
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In de voorgaande figuren zagen we in zowel primair als voortgezet onderwijs een 
verschuiving naar gevorderd gebruik, maar ligt de ‘piek’ nog steeds bij beginnend 
gebruik. In het beroepsonderwijs zien we een ander beeld. 

5 | Q40 bve: Hoe ver bent u met het computergebruik in uw eigen lessen – ontwikkeling  
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In bovenstaande figuur komt duidelijk naar voren dat de nadruk ligt op gevorderd 
gebruik. Het beroepsonderwijs is daarmee verder in het computergebruik voor 
onderwijsdoeleinden dan het primair en vooral het voortgezet onderwijs. Het 
vergevorderd gebruik neemt in het beroepsonderwijs serieuze vormen aan, en samen met 
de scholen die gevorderd zijn in het ict-gebruik vormen zij een meerderheid (gevorderd 
47%, vergevorderd 17%, samen 64%). 
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1.2 Ict-gebruik intensief in beroepsonderwijs  

In het primair onderwijs geeft tussen de 30 en 40% van de leerkrachten die aan het 
onderzoek hebben meegedaan aan twee tot vijf uur per week computers in te zetten bij 
het geven van onderwijs (37%). Dit is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven.  

6 | Q50 po: Intensiteit van computergebruik door leraren bij het lesgeven  
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Ten opzichte van 2006 is het percentage leerkrachten dat aangeeft minder dan twee uur 
per week ict in te zetten, flink gedaald (27% in 2006, 13% in 2008). Daartegenover staat 
dat het percentage met betrekking tot vijf tot tien uur ict-inzet ten opzichte van 2006 meer 
dan verdubbeld is (11% in 2006, 25% in 2008). We zien dat van de ondervraagde leraren 
ruim zes op de tien leerkrachten in het primair onderwijs twee tot tien uur per week 
gebruik maakt van ict bij het geven van onderwijs (62%). 
 
De weinige leerkrachten die helemaal geen gebruik maken van ict in de lessen, geven aan 
dat er te weinig computers aanwezig zijn om ict in de lessen te integreren, of dat de 
aanwezige computers verouderd zijn. Ook geeft een enkeling aan dat de software niet is 
afgestemd op de methode die in de les gebruikt wordt. 
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In het voortgezet onderwijs maakt van de ondervraagde leraren ruim zeven op de tien 
leerkrachten maximaal vijf uur per week gebruik van computers bij het geven van 
onderwijs (71%).  
 
Het percentage leerkrachten dat minstens 10 uur per week gebruik maakt van computers 
voor het geven van onderwijs ligt in het voortgezet onderwijs op 12%. In het primair 
onderwijs is dit 20%. 

7 | Q50 vo: Intensiteit van computergebruik door leraren bij het lesgeven 
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In het beroepsonderwijs is de vergelijking door de tijd heen nog niet mogelijk, maar we 
zien net als bij het primair onderwijs het grootste percentage bij twee tot vijf uur per 
week (30%).  
 
Leraren die in het voortgezet onderwijs geen gebruik maken van ict (2%) geven aan dit 
niet te doen omdat het vakgebied dat volgens hen niet toelaat. Ook noemt een aantal 
leerkrachten een tekort aan computers waardoor toepassen van ict in de lessen niet 
mogelijk is. 
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8 | Q50 bve: Intensiteit van computergebruik door leraren bij het lesgeven 
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Een opvallend verschil met de andere onderwijstypen is voor bve het relatief hoge 
percentage bij tien tot vijftien uur per week. Ook het percentage leerkrachten dat twintig 
uur of meer per week gebruik maakt van de computer in de les, is in het beroepsonderwijs 
relatief hoog (9%). In het beroepsonderwijs wordt relatief veel gebruik gemaakt van ict 
bij het onderwijs. 
 
De 3% die geen gebruik maakt van ict in de lessen, geeft voornamelijk aan dat het gebrek 
aan computers de oorzaak daarvan is. Tevens geven zij aan dat de software niet altijd 
goed is afgestemd op de methode die in de les gebruikt wordt. 
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1.3 Vrijwel alle leerkrachten werken thuis op computer aan 
schoolwerkzaamheden 

Bijna elke leerkracht maakt thuis gebruik van een computer om schoolwerkzaamheden 
uit te voeren. In het primair en voortgezet onderwijs zegt slechts 2% dit niet te doen, in 
het beroepsonderwijs is dat 4%. In het primair onderwijs gebruikt ruim een derde van de 
leerkrachten de computer thuis tussen de twee en vijf uur per week (38%) voor 
schoolwerkzaamheden. Ongeveer een kwart werkt minder dan twee uur per week thuis op 
de computer aan schoolwerk (23%), de overige po-leerkrachten (37%) doen dit meer dan 
vijf uur per week. In het voortgezet onderwijs liggen beide percentages lager (minder dan 
twee uur: 15%, twee tot vijf uur: 29%), maar relatief veel leerkrachten in het voortgezet 
onderwijs geven aan vijf tot tien uur per week thuis op de computer voor school te 
werken (28%). Leerkrachten in het beroepsonderwijs geven vooral aan dat zij twee tot 
vijf uur per week thuis op de pc bezig zijn voor school (38%) en deze groep laat het 
hoogste percentage zien bij tien tot vijftien uur (18%, 16% in vo, 10% in po). 

9 | Q80: Intensiteit van computergebruik voor schoolwerkzaamheden door leraren thuis  
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De leerkrachten in het voortgezet onderwijs maken thuis iets meer gebruik van hun 
computer voor schoolwerkzaamheden dan hun collega’s in het primair onderwijs. Dit is 
vooral te zien aan het verschil in percentage leerkrachten dat aangeeft vijf tot tien uur per 
week thuis op de computer voor school te werken (18% primair onderwijs, 28% 
voortgezet onderwijs). 
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1.4 Aantal leerkrachten dat huiswerkopdrachten voor de computer 
geeft niet toegenomen 

We zagen net dat bijna elke leerkracht thuis computerwerkzaamheden voor school 
uitvoert. Vooral in het primair onderwijs verlangen lang niet alle leerkrachten van hun 
leerlingen dat zij dit ook doen. Toch geeft ruim een kwart minstens een keer per maand 
huiswerkopdrachten mee die op de computer moeten worden uitgevoerd (zie grafiek 11). 
In het voortgezet onderwijs worden huiswerkopdrachten voor de computer maandelijks 
of wekelijks gegeven, terwijl dit in het beroepsonderwijs vooral wekelijks gebeurt. Ook 
uit deze cijfers blijkt dat ict door leerkrachten en leerlingen in het beroepsonderwijs het 
meest intensief wordt gebruikt . 
 
Onderstaande tabel geeft weer op welke manier leerlingen kúnnen werken aan opdrachten 
buiten school om.  

10 | Q8002: Kunnen leerlingen via een computer thuis of buiten de school nog verder 
oefenen wat ze in de klas hebben geleerd? 

 po vo bve 
 ja, via internet 21 34 32 
 ja, leerlingen beschikken over een cd met oefeningen 14 29 12 
 ja, via elektronische leeromgeving 3 12 17 
 ja, anders 7 5 14 
 nee 55 19 25 

    
Bron: TNS NIPO, 2008 

In het primair onderwijs is het nog lang niet voor elke leerling mogelijk om leerstof thuis 
te oefenen: 55% van de ondervraagde leerkrachten geeft aan dat dit niet mogelijk is. 
Internet is verder de meest gebruikte manier om buiten school leerstof te oefenen. In alle 
onderwijstypen wordt dit het meest genoemd.  
 
Opvallend is dat in het voortgezet onderwijs het vaakst is aangegeven dat het mogelijk is 
om buiten school om leerstof te oefenen (81%, bve 75%, po 45%).  
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11 | Q60 po: Intensiteit van het geven van opdrachten die leerlingen thuis op de computer 
moeten uitvoeren 
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Ruim de helft van de leerkrachten in het primair onderwijs geeft (bijna) nooit opdrachten 
mee naar huis die leerlingen op de computer moeten uitvoeren (51%). In het primair 
onderwijs worden de computeropdrachten voor thuis voornamelijk enkele keren per jaar 
gegeven (20%). Uit deze grafiek blijkt dat het geven van computeropdrachten voor thuis 
in de loop der jaren weinig verandert.  
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In het voortgezet onderwijs geven leerkrachten vaker opdrachten mee naar huis, die 
leerlingen thuis op de computer moeten uitvoeren.  

12 | Q60 vo: Intensiteit van het geven van opdrachten die leerlingen thuis op de computer 
moeten uitvoeren 
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Bijna driekwart van de leerkrachten geeft de leerlingen minimaal maandelijks een 
computeropdracht mee naar huis (33% eens per maand, 33% eens per week, 6% 
dagelijks, totaal 72%). Dit is beduidend vaker dan het primair onderwijs (27% minimaal 
maandelijks). Ruim een op de tien leerkrachten in het voortgezet onderwijs geeft bijna 
nooit opdrachten voor op de computer mee naar huis. Ook bij het voortgezet onderwijs 
zien we over een reeks van jaren geen betekenisvolle intensivering van het aantal 
opdrachten voor thuis dat met de computer moet worden uitgevoerd.
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In het beroepsonderwijs stuurt ruim zes op de tien leerkrachten hun leerlingen minimaal 
wekelijks met opdrachten naar huis, die op de computer uitgevoerd moeten worden (45% 
wekelijks, 16% dagelijks, totaal 61%).  

13 | Q60 bve: Intensiteit van het geven van opdrachten die leerlingen thuis op de 
computer moeten uitvoeren 
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De frequentie waarmee huiswerkopdrachten voor op de computer worden gegeven, ligt in 
het beroepsonderwijs hoger dan in de andere onderwijstypen. Vooral de percentages 
wekelijkse en dagelijkse huiswerkopdrachten liggen hoger dan bij het voortgezet en het 
primair onderwijs. 
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1.5 Mogelijkheden van digitaal toetsen nog nauwelijks gebruikt 

In het primair onderwijs worden computers verreweg het meest ingezet voor het oefenen 
van de leerstof. De helft van de leerkrachten (49%) geeft aan dagelijks gebruik te maken 
van computers voor oefenprogramma’s, nog eens 34% doet dit wekelijks. Op de tweede 
plaats volgt het opzoeken van informatie op internet (10% dagelijks, 36% wekelijks), 
daarna volgt de elektronische leeromgeving (14% dagelijks, 25% wekelijks). De 
computer wordt even vaak ingezet voor tekstverwerking als voor zelfstandig werken 
(respectievelijk 30% en 29% minimaal wekelijks). De computer wordt het minst gebruikt 
voor communicatie (3% dagelijks, 15% wekelijks). Ook wordt in het primair onderwijs 
nog weinig gebruik gemaakt van de computer voor toetsen (4% dagelijks, 7% wekelijks). 

14 | Q100 po: Hoe vaak wordt in het basisonderwijs gebruik gemaakt van de computer 
voor… 
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Als we de gegevens over het gebruik van de verschillende toepassingen van de vijf 
metingen van de afgelopen jaren in één grafiek zetten, blijkt dat het gebruik van 
oefenprogramma’s duidelijk boven de rest uitsteekt. Tekstverwerking nam toe van 2001 
tot 2006 maar lijkt nu weer iets te zijn gedaald; hetzelfde geldt voor het opzoeken van 
informatie op internet. Bij programma’s die de zelfstandigheid van de leerling 
bevorderen, zagen we eerder al een terugloop, maar in 2008 ligt het gemiddelde gebruik 
per week op hetzelfde niveau als in 2006. Internet voor communicatie wordt door de 
jaren heen weinig gebruikt. Dit is in de loop der jaren niet opvallend veranderd. 

15 | Q100 po: Gemiddeld gebruik per week van verschillende toepassingen door de tijd 
heen (aantal keer) 
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Als we in het voortgezet onderwijs kijken naar het percentage leerkrachten dat dagelijks 
gebruik maakt van computers voor bepaalde toepassingen, dan worden de computers 
voor alle gevraagde toepassingen evenveel gebruikt (9% tot 10%), met uitzondering van 
digitaal toetsen (3%). Wanneer we de percentages wekelijks gebruik erbij optellen, steekt 
het opzoeken van informatie op internet boven de rest uit (47% subtotaal dagelijks en 
wekelijks). De overige toepassingen ontlopen elkaar niet veel; alleen het gebruik van de 
mogelijkheid om digitaal te toetsen wordt nog weinig gebruikt. 
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16 | Q100 vo: Hoe vaak wordt in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt van de 
computer voor…  
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Wanneer we de resultaten van het gemiddeld gebruik per week over de jaren heen in één 
grafiek plaatsen, zien we enkele trends. Tekstverwerking nam tot 2005 steeds toe en is nu 
teruggelopen tot minder dan één keer per week, net als in 2003 en 2001. Hetzelfde geldt 
voor het gebruik van oefenprogramma’s; deze toepassing werd in 2005 ruim anderhalf 
keer per week gebruikt maar in 2008 minder (0,8 keer). Het opzoeken van informatie op 
internet, in 2008 voor het eerst de meest gebruikte toepassing, is ten opzichte van 2006 
stabiel gebleven, net als programma’s voor de zelfstandigheid van de leerlingen en 
programma’s voor communicatie via internet. Deze twee toepassingen worden wel vaker 
gebruikt wanneer we ze vergelijken met de eerste meting (2001).  

17 | Q100 vo: Gemiddeld gebruik van verschillende toepassingen door de tijd heen 
(aantal keer) 
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In het beroepsonderwijs wordt ict het meest gebruikt voor het opzoeken van informatie 
op internet, tekstverwerking, communicatie en de elektronische leeromgeving. Ook hier 
wordt digitaal toetsen verhoudingsgewijs het minst gebruikt. 

18 | Q100 bve: Hoe vaak wordt in het beroepsonderwijs gebruik gemaakt van de 
computer voor… 
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Opvallend zijn de hoge percentages bij dagelijks gebruik. Deze liggen beduidend hoger 
dan in de andere onderwijstypen. 36% van de ondervraagde leerkrachten in het 
beroepsonderwijs geeft aan dat leerlingen dagelijks gebruik maken van de computer voor 
tekstverwerking en nog eens 34% gebruikt dagelijks internet als informatiebron. Op de 
derde plaats volgt het gebruik van internet voor communicatiedoeleinden. 
Oefenprogramma’s en programma’s om zelfstandig te kunnen werken worden volgens 
een vijfde van de leerkrachten in het beroepsonderwijs dagelijks door leerlingen gebruikt. 
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Onderstaande figuur geeft het geschatte gemiddelde gebruik van de verschillende 
toepassingen in het beroepsonderwijs aan.  

19 | Q100 bve: Gemiddeld gebruik van verschillende toepassingen (aantal keer per week) 
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Deze resultaten kunnen niet vergeleken worden met eerdere metingen, maar wanneer we 
de resultaten van het beroepsonderwijs naast die van de andere onderwijstypen leggen, 
zien we dat de gebruiksfrequenties van de verschillende toepassingen hoger liggen dan in 
het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. In sommige gevallen is zelfs sprake 
van een veelvoud van de frequentie van primair of voortgezet onderwijs: leerlingen in het 
beroepsonderwijs gebruiken volgens hun leerkrachten bijvoorbeeld 1,8 keer per week 
internet voor communicatie, in het voortgezet onderwijs is dit de helft. In het primair 
onderwijs ligt dit getal duidelijk lager, op 0,4 keer per week. 
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2 Ambities voor de toekomst blijven positief 

Leerkrachten in alle ondervraagde onderwijstypen verwachten net als vorig jaar een 
flinke stijging van het computergebruik in de lessen. In het primair onderwijs en 
beroepsonderwijs komen de verwachtingen exact overeen. Leerkrachten zijn net als vorig 
jaar positief over het ict-gebruik in de toekomst, maar de verwachte stijging is nog niet 
naar voren gekomen als daadwerkelijke stijging van het computergebruik in de les (zie 
figuren 6 en 7). 

2.1 Leerkrachten verwachten stijging computergebruik 

Momenteel maakt bijna de helft van de leerkrachten in het primair onderwijs meer dan 
vijf uur per week gebruik van computers in het onderwijs (47%). Verwacht wordt dat dit 
aantal over drie jaar gestegen zal zijn naar bijna zeven op de tien (69%).  

20 | Q50 en Q160 po: Huidig en toekomstig aantal uren computergebruik per week  
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De intensiteit van computergebruik in de lessen in het voortgezet onderwijs ligt over het 
algemeen iets lager dan bij primair onderwijs. Het toekomstbeeld van de leerkrachten in 
het voortgezet onderwijs is wel vergelijkbaar, in de zin dat men een flinke stijging 
verwacht. Wel blijft het verwachte computergebruik in de toekomst iets lager dan dat van 
de leerkrachten in het primair onderwijs. 

21 | Q50 en Q160 vo: Huidig en toekomstig aantal uren computergebruik per week 
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Momenteel maakt een kwart van de leerkrachten minimaal vijf uur per week gebruik van 
computers in het onderwijs (25%). Verwacht wordt dat dit aantal over drie jaar ruim 
verdubbeld is, naar 58%. Tevens verwacht men dat het percentage leerkrachten dat geen 
of maximaal vijf uur per week gebruik maakt van computers in het onderwijs 
teruggelopen zal zijn van 73% naar 42%. 
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22 | Q50 en Q160 bve: Huidig en toekomstig aantal uren computergebruik per week 
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Momenteel geeft de helft van de leerkrachten in het beroepsonderwijs aan dat zij vijf uur 
of meer per week gebruik maken van de computer in de lessen (48%). Ook deze 
leerkrachten verwachten dat het computergebruik over drie jaar gestegen zal zijn. 
Verwacht wordt dat bijna zeven op de tien leerkrachten (68%) dan minstens vijf uur per 
week de computer zal inzetten bij het lesgeven. Deze cijfers komen zeer overeen met de 
verwachting van de leerkrachten in het primair onderwijs. 
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2.2 Hardware en software voor primair en voortgezet onderwijs, 
beroepsonderwijs wil vooral visie op ict 

Bij de invoering van ict in het onderwijs zijn vier aandachtsvelden te onderscheiden: 
 apparatuurvoorzieningen; 
 educatieve software; 
 kennis en vaardigheden (de eigen deskundigheid van de leerkracht); 
 visie op het gebruikt van ict (onderwijsopvattingen).  

 
De leerkrachten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zouden vooral prioriteit 
willen geven aan apparatuurvoorzieningen en educatieve software. In het 
beroepsonderwijs heeft volgens leraren de ontwikkeling van visie op het gebruik van ict 
de hoogste prioriteit om verdere ontwikkeling van ict-gebruik in het onderwijs te 
realiseren.  
 

2.2.1 Educatieve software prioriteit in primair onderwijs, belang eigen 
deskundigheid leerkracht neemt toe 

Om in de toekomst goed gebruik te kunnen maken van ict in de lessen zou er volgens de 
leerkrachten in het primair onderwijs op dit moment vooral aandacht moeten worden 
geschonken aan educatieve software (32%) en aan de apparatuurvoorzieningen (29%). 
Dit komt goed overeen met de redenen waarom leerkrachten momenteel nog geen 
gebruik maken van ict in de les: deze groep ondervraagden gaf vooral het gebrek aan 
computers aan en de slechte aansluiting van de software op de methode. 

23 | Q162 po:Welke aandachtsgebieden zouden de hoogste prioriteit moeten krijgen?  
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Wanneer we kijken naar het belang van de deskundigheid van de leerkrachten dan zien 
we bij de afgelopen metingen, een gestage toename in prioriteitstelling. De visie op het 
gebruik van ict verdient ten opzichte van de overige aandachtsgebieden volgens ongeveer 
een vijfde van de leerkrachten prioriteit. Het belang van educatieve software was vorig 
jaar sterk afgenomen maar is nu weer op het niveau van 2005 en 2004. Hoewel het 
aandachtsveld apparatuurvoorzieningen dit jaar op de tweede plaats staat, is het belang 
ervan afgenomen ten opzichte van vorig jaar.  

2.2.2 Apparatuur hoogste prioriteit 
In het voortgezet onderwijs geven de leerkrachten aan met name prioriteit te willen geven 
aan apparatuurvoorzieningen (39%). Op de tweede plaats volgt educatieve software 
(25%). Een vijfde van de leerkrachten in het voortgezet onderwijs geeft aan visie op het 
gebruik van ict prioriteit te willen geven (21%), terwijl ruim een op de tien (12%) 
aangeeft dat de eigen deskundigheid van de leerkrachten de hoogste prioriteit verdient. 

24 | Q162 vo: Welke aandachtsgebieden zouden de hoogste prioriteit moeten krijgen?  
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Wanneer we kijken naar de afgelopen metingen, zien we een duidelijke terugloop van het 
belang van educatieve software tot en met 2006. In 2008 is deze terugloop gestagneerd en 
lijkt educatieve software weer wat meer prioriteit te verdienen. Apparatuurvoorzieningen 
verdiende als aandachtsveld in 2006 nog veruit de hoogste prioriteit. Dit jaar is het belang 
afgenomen naar 39% maar komt de aanschaf van apparatuur nog steeds bovenaan het 
prioriteitenlijstje. Als het aan de leerkrachten ligt, krijgt de ontwikkeling van eigen 
deskundigheid minder prioriteit dan de overige aandachtsgebieden.  
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2.2.3 Beroepsonderwijs wil visie 
Naast aandacht voor apparatuurvoorzieningen en educatieve software kennen leraren in 
het middelbaar beroepsonderwijs de hoogste prioriteit toe aan de ontwikkeling van visie 
op het gebruik van ict in het onderwijs.  

25 | Q162 bve: Welke aandachtsgebieden zouden de hoogste prioriteit moeten krijgen?  
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De visie op het gebruik van ict in het onderwijs wordt meestal in een beleidsplan 
opgenomen. De behoefte aan een visie op het gebruik van ict in het beroepsonderwijs is 
goed te begrijpen als we kijken naar de aanwezigheid van een ict-beleidsplan. 
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26 | Q8004: Welke van de volgende omschrijvingen is het meest van toepassing op het 
ict-beleid van uw school/instelling?  
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In het beroepsonderwijs wordt het vaakst aangegeven dat er helemaal geen ict-
beleidsplan aanwezig is (30%, vo 22% en po 9%). Nog eens een kwart van de 
leerkrachten in het beroepsonderwijs geeft aan dat er wel een ict-beleid is maar dat het 
niet gebruikt wordt. Ruim de helft van de bve-instellingen gebruikt volgens docenten 
geen ict-beleidsplan. Op dit gebied is het beroepsonderwijs, overigens net als het 
voortgezet onderwijs (51% geen beleidsplan of gebruikt het niet), nog niet zo ver als het 
primair onderwijs, waar 57% van de ondervraagde leerkrachten aangeeft dat er een 
beleidsplan voor ict is dat ook daadwerkelijk gebruikt wordt. 
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3 Inzet ict succesvoller met meer computers, meer 
materiaal en meer kennis over leereffecten 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ict-infrastructuur. Leerkrachten zijn redelijk kritisch 
over de toereikendheid van de ict-voorzieningen. Meer computers en meer bruikbaar 
materiaal lijken nodig om beter te kunnen functioneren. Tevens willen leraren weten wat 
de opbrengsten zijn van digitaal lesmateriaal voor leren. 

3.1 Leerkrachten op po meest tevreden over toereikendheid ict-
voorzieningen 

Ruim een kwart van de leerkrachten in het primair onderwijs vindt de ict-voorzieningen 
op hun school uitstekend (5%) of goed (23%) toereikend om als leerkracht goed te 
kunnen functioneren. In het voortgezet onderwijs (17%) en het beroepsonderwijs (19%) 
liggen deze percentages lager. De percentages leerkrachten die de voorzieningen matig of 
slecht vinden, liggen in deze onderwijstypen dan ook hoger (vo: 44% matig of slecht, 
bve: 41% matig of slecht). Slechts een kwart van de leerkrachten in het primair onderwijs 
vindt de ict-voorzieningen matig of slecht (22% matig, 3% slecht). 

27 | Q70: In hoeverre vindt u de ict-voorzieningen op uw school toereikend voor uw 
functioneren als leerkracht? 
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In onderstaande grafieken zetten we de resultaten van het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs af tegen de voorgaande metingen en zien we vooral bij het primair 
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onderwijs een gunstige ontwikkeling, ondanks de relatief kritische houding die de 
leerkrachten in 2008 laten zien. 

28 | Q70 po: In hoeverre vindt u de ict-voorzieningen op uw school toereikend voor uw 
functioneren als leerkracht? 
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In 2006 was ruim de helft van de leerkrachten niet tevreden over de toereikendheid van 
de ict-voorzieningen (32% matig, 23% slecht). In 2008 is vooral het percentage 
ondervraagden dat de voorzieningen slecht vindt sterk teruggelopen (van 23% in 2006 
naar 3% in 2008), ten gunste van het percentage leerkrachten dat de voorzieningen goed 
of uitstekend vindt (7% goed, niemand uitstekend in 2006, 23% goed en 5% uitstekend in 
2008). 
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Ook in het voortgezet onderwijs zien we een goede ontwikkeling ten opzichte van de 
laatste jaren. 

29 | Q70 vo: In hoeverre vindt u de ict-voorzieningen op uw school toereikend voor uw 
functioneren als leraar? 
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De percentages tevreden leerkrachten nemen toe (voldoende stijgt van 26% in 2005 naar 
31% in 2006 en 37% in 2008), en de zeer ontevreden leerkrachten zijn steeds meer in de 
minderheid (18% in 2005, 16% in 2006, 10% in 2008). Ook de percentages leerkrachten 
die de voorzieningen matig beoordelen, zijn sinds 2003 afgenomen van 41% naar 34%.  
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3.1.1 Beroepsonderwijs ontwikkelt ict-materiaal zelf, po en vo krijgen dit bij 
methode of zoeken op internet 

In het primair onderwijs wordt het meeste ict-materiaal verkregen via de lesmethode 
(63%); gevolgd door het zelf zoeken op internet (52%) en Kennisnet (49%). 

30 | Q80030: Tabel: Hoe verkrijgt u uw lesmateriaal? 

 po vo bve 
    

 ict-materiaal wordt bij lesboek geleverd 63 66 46 
 zelf zoeken op internet 52 68 46 
 via Kennisnet 49 27 19 
 via collega’s 48 36 37 
 zelf ontwikkelen of bestaand materiaal bewerken 18 45 52 
 via ict-coördinator 2 - 1 
 via de website (van uitgever) - 1 1 

    
 anders 3 1 5 
 weet niet 3 1 2 

    
Bron: TNS NIPO, 2008 

In het voortgezet onderwijs zijn het lesboek en internet ook de twee meest genoemde 
bronnen van ict-materiaal (zelf zoeken 68%, geleverd bij lesboek 66%). In het 
beroepsonderwijs ontwikkelen de meeste leerkrachten zelf ict-materiaal of zij bewerken 
bestaand materiaal (52%). Daarnaast zijn lesboek en internet voor het middelbaar 
beroepsonderwijs belangrijke bronnen voor ict-materiaal. 
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3.2 Extra computers en meer bruikbaar ict-materiaal hardst nodig 

In onderstaande figuren zien we welke ondersteuning de leerkrachten in de verschillende 
onderwijstypen het liefst zien of het hardst nodig hebben. 

31 | Q150 po: Top 5 van ondersteuningsbehoeften van leerkrachten 

Primair onderwijs 2001 2003 2004 2005 2006 2008 
(zeer) grote behoefte % % % % % % 
 programma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen 
werken 

81 79 77 78 81 76 

 directe deskundige hulp als de computers of het 
netwerk haperen 

72 59 74 77 72 75 

 extra computers of andere computervoorzieningen 64 53 65 66 71 75 
 meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik - - 67 68 72 73 
 goede voorbeelden van ICT en didactiek 70 62 63 62 63 68 

       

        Bron: TNS NIPO, 2008 

In het primair onderwijs blijven programma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen 
werken hoog in het lijstje ondersteuningsbehoeften staan (76%). Ook directe deskundige 
hulp bij computerproblemen is nog steeds nodig volgens een groot deel van de 
leerkrachten (75%). Al eerder zagen we de behoefte aan extra computers en andere 
hardware, wat ook dit jaar weer in de top 5 van ondersteuningsbehoeften staat.  

32 | Q150 vo: Top 5 van ondersteuningsbehoeften van leerkrachten 

Voortgezet onderwijs 2001 2003 2004 2005 2006 2008 
(zeer) grote behoefte % % % % % % 
 extra computers of andere computervoorzieningen  70 60 70 75 72 72 
 meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik  75 67 71 79 67 72 
 snelle en veilige verbinding vanuit huis     80 71 
 computerprogramma's waarmee leerlingen 
zelfstandig kunnen werken 

82 67 73 74 74 70 

 directe deskundige hulp als computers of netwerk 
haperen  

77 58 76 75 79 68 

       

        Bron: TNS NIPO, 2008 

In het voortgezet onderwijs is de behoefte aan extra computers en meer ict-lesmateriaal 
het grootst (beide 72%). Daarnaast hebben veel docenten behoefte aan een snelle en 
veilige verbinding om thuis op het netwerk te kunnen (71%).  
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33 | Q150 bve: Top 5 van ondersteuningsbehoeften van leerkrachten 

Beroepsonderwijs 2008 
(zeer) grote behoefte % 
 programma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 68 
 directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen 67 
 meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik 65 
 extra computers of andere computervoorzieningen 64 
 bruikbaar leerlingvolgsysteem 62 

   

Bron: TNS NIPO, 2008 

In het beroepsonderwijs is de behoefte aan programma’s waarmee leerlingen zelfstandig 
kunnen werken het grootst (68%), gevolgd door directe deskundige hulp bij 
computerproblemen (67%). Ook hier staan extra computers en meer bruikbaar 
lesmateriaal voor computergebruik tussen de grootste ondersteuningsbehoeften.  

3.2.1 Leerkrachten willen effect van digitaal materiaal weten voordat ze het 
gebruiken, kosten spelen ook rol 

Al meer dan tien jaar geven veel leerkrachten aan behoefte te hebben aan meer bruikbare 
digitale leermaterialen. Dit jaar hebben we voor het eerst de vraag gesteld wat er volgens 
de leerkrachten moet gebeuren om te voorzien in deze behoefte. 

34 | Q800100: Wat moet volgens u gebeuren om te voorzien in de behoefte aan bruikbare 
digitale leermaterialen? (top 6) 

 po vo bve 
 onderzoeken met welke digitale leermaterialen leerlingen beter presteren 49 40 37 
 gebruik maken van open source software zonder kosten 47 45 42 
 inzichtelijk maken welke digitale leermaterialen het beste passen bij een bepaalde 
manier van lesgeven 46 34 34 
 meer digitale leermaterialen via Kennisnet beschikbaar stellen 40 31 38 
 beschikbare digitale leermaterialen voor het onderwijs vindbaar maken 37 43 35 
 meer faciliteiten om te ontdekken welke ict-middelen het beste bij de leerkracht 
passen 35 44 31 

    
Bron: TNS NIPO, 2008 

In het primair onderwijs vindt de helft van de leerkrachten (49%) dat onderzocht zou 
moeten worden welke digitale leermaterialen ervoor zorgen dat de leerlingen ook beter 
gaan presteren. De behoefte aan meer bruikbare digitale leermaterialen kan beter vervuld 
worden als leerkrachten een beter beeld hebben van de effecten van verschillende digitale 
materialen. 
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Leerkrachten in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs geven het meest aan dat 
het mogelijk moet zijn gebruik te maken van ‘open source’ software zonder kosten. Voor 
een aanzienlijk deel van de leerkrachten (in alle onderwijsvormen) zijn de kosten een 
obstakel om meer gebruik te maken van digitale leermaterialen (vo 45%, bve 42%). Ook 
in het primair onderwijs wordt dit vaak aangegeven (47%). 
 
De rol van Kennisnet wordt door drie tot vier op de tien leerkrachten genoemd. Om te 
voorzien in de behoefte aan meer bruikbaar digitaal materiaal, zou dit materiaal via 
Kennisnet beschikbaar moeten zijn, aldus de leerkrachten.  
 
Uiteraard zijn er zeer veel verschillende antwoorden gegeven op deze vraag. Voor de 
complete lijst met antwoorden wordt verwezen naar de tabellen in de bijlage. 
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4 Meer kennis en kunde van leerkracht nodig om in 
verwachte digitalisering mee te kunnen 

Leerkrachten verwachten dat het aandeel van digitale materialen steeds meer toe zal 
nemen. Het aantal leraren dat de eigen vaardigheden in het gebruik van ict in het 
onderwijs als gevorderd beoordeelt, is beperkt.  

4.1 Kantoortoepassingen belangrijk voor onderwijs 

E-mail, methodegebonden software en kantoortoepassingen zijn de meest gebruikte 
computerprogramma’s. Er wordt nog maar weinig gebruik gemaakt van software om 
samen aan een taak te werken, software voor digitaal toetsen, grafische software of 
simulaties. Dit geldt ook voor de andere onderwijstypen. 

35 | Q8005: Tabel software (gemiddeld gebruik per week) 

 po vo bve 
 mailprogramma 2,3 3,4 3,7 
 methodegebonden software 1,8 1,2 1,3 
 kantoortoepassingen (bv. tekstverwerking, presentatiesoftware) 1,7 2,4 2,7 
 digitale oefeningen en/of toetsen 1,1 0,5 0,7 
 digitaal leerlingvolgsysteem 1,0 1,3 1,3 
 elektronische leeromgeving 0,9 0,8 1,4 
 software om samen aan taak te werken (bv. Wiki, Googledocs, Blog) 0,4 0,3 0,3 
 specifieke software om oefeningen en/of toetsen op te stellen 0,4 0,3 0,5 
 grafische software (bv. fotosoftware, videosoftware) 0,3 0,4 0,7 
 simulaties (bv. voor nabootsen van proefjes) 0,2 0,3 0,4 

    
Bron: TNS NIPO, 2008 

Het primair onderwijs heeft het meest aan de software die bij de lesmethode hoort (14%) 
en aan Ambrasoft (12%). Kennisnet volgt bij primair onderwijs op de derde plaats met 
7%. In het voortgezet onderwijs zijn Word, de software van de methode (beide 9%) en 
internet (8%) het meest waardevol. In het beroepsonderwijs hebben Word en PowerPoint 
(beide 9%) en Office-programma’s (8%) in het algemeen de meeste waarde voor het 
onderwijs. 
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36 | Q80060: Welk computerprogramma of digitale content vindt u voor uw onderwijs het 
meest waardevol? 

 po vo bve 
 software/website behorende bij methode 14 9 2 
 Ambrasoft 12 - - 
 Kennisnet 7 2 1 
 Word 6 9 9 
 Veilig Leren Lezen 6 - - 
 leerlingvolgsysteem 5 2 3 
 internet, website 3 8 8 
 PowerPoint 1 3 9 
 Microsoft Office (in het algemeen) - 5 8 

    
Bron: TNS NIPO, 2008 

De meerwaarde van de programma’s die genoemd worden, zit vooral in het zelfstandig 
kunnen werken door leerlingen en het op een aantrekkelijke manier kunnen oefenen met 
leerstof en programma’s. 
 
Het valt op dat alle percentages redelijk klein zijn. Het percentage bij ‘overige software 
of digitale content’ is zeer groot, en in deze categorie valt een grote verscheidenheid aan 
programma’s. Voor de complete lijst met antwoorden wordt verwezen naar de bijlage. 
Ook moet vermeld worden dat de percentages leerkrachten die geen antwoord konden 
geven op deze vraag, vrij groot waren (po 20%, vo 29% en bve 32%). 
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4.2 Lang niet alle leerkrachten voldoende bekend met 
mogelijkheden ict 

Bijna een op de vijf leerkrachten in het primair onderwijs (18%) zegt uitstekend (2%) of 
zeer goed (16%) op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor ict-inzet bij het 
onderwijs. Nog eens vier op de tien leerkrachten (39%) zijn voldoende op de hoogte van 
de mogelijkheden, maar ook ruim vier op de tien (41%) zijn matig (33%) of slecht (8%) 
op de hoogte van de mogelijkheden om ict in te zetten in de les. 
 

37 | Q90: In welke mate bent u op de hoogte van de computertoepassingen die u bij uw 
onderwijs zou kunnen gebruiken? 
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Leerkrachten in het beroepsonderwijs zijn over het algemeen slechter op de hoogte van 
de mogelijkheden van ict in de lessen dan hun collega’s in het primair en voortgezet 
onderwijs. 
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38 | Q90 po: In welke mate bent u op de hoogte van de computertoepassingen die u bij 
uw onderwijs zou kunnen gebruiken? 
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Als we de meting van 2008 vergelijken met voorgaande jaren, zien we ten opzichte van 
2006 een afname van het aantal leerkrachten dat (meer dan) voldoende op de hoogte is 
van de mogelijke computertoepassingen voor in de les (75% in 2006, 57% in 2008). Het 
percentage leerkrachten dat slecht op de hoogte is van de computertoepassingen in het 
onderwijs is weliswaar gering (8%) maar sinds 2001 niet zo hoog geweest als in 2008. 
 
In het voortgezet onderwijs zien we een vergelijkbaar beeld. Ook hier is 57% van 
leerkrachten (meer dan) voldoende op de hoogte van de mogelijkheden van ict in de les. 
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39 | Q90 vo: In welke mate bent u op de hoogte van de computertoepassingen die u bij 
uw onderwijs zou kunnen gebruiken? 

1 1
4 3 5

10
3 7

33
30

22

24

25

35

33
38

44

43
44

38

22 23 22

20
20

15

6 7 7
3 8 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2003 2004 2005 2006 2008

%

Uitstekend
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
Weet niet

Bron: TNS NIPO, 2008 

Ten opzichte van voorgaande metingen is het percentage leerkrachten dat matig of slecht 
op de hoogte is van de mogelijkheden van ict in de les gestegen (28% in 2006, 42% in 
2008).  
De resultaten van het beroepsonderwijs zijn nog niet te vergelijken met eerdere metingen, 
maar we zien hier dat 21% (meer dan) voldoende op de hoogte is van de ict-
mogelijkheden voor in de les. Dit is veel lager dan bij het primair of voortgezet 
onderwijs.  Het percentage leraren dat in het middelbaar beroepsonderwijs slecht op de 
hoogte is van de mogelijkheden van ict, is 4-5 keer zo groot dan in het primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs.
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40 | Q90 bve: In welke mate bent u op de hoogte van de computertoepassingen die u bij 
uw onderwijs zou kunnen gebruiken? 
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4.3 Leerkrachten ook relatief kritisch over eigen vaardigheden 

Leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs vinden zichzelf lang niet allemaal 
deskundig genoeg, vooral leerkrachten in het beroepsonderwijs zijn kritischer over hun 
eigen deskundigheid. In deze paragraaf gaan we in op de vaardigheden van de 
leerkrachten.  
 
Vier op de tien leerkrachten in het primair onderwijs vinden zichzelf vaardig in het 
gebruik van een leerlingvolgsysteem, het gebruik van educatieve programmatuur en het 
gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel in het algemeen (allen 42%, subtotaal 
gevorderd en zeer gevorderd). Iets meer leerkrachten (45%) geven aan vaardig te zijn in 
het voorbereiden van lessen met behulp van ict-toepassingen. 

41 | Q1201 po: Hoe vaardig zijn leerkrachten in het primair onderwijs in… 
(gevorderd+zeer gevorderd) 
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Wanneer we de drie metingen waarin deze vraag is meegenomen, naast elkaar bekijken, 
valt op dat leraren van zichzelf vinden dat hun vaardigheden over het algemeen 
teruglopen.  
 
In het voortgezet onderwijs zijn leerkrachten het meest bedreven in de communicatie met 
leerlingen via ict-middelen (61%, gevorderd en zeer gevorderd) en in het voorbereiden 
van lessen met behulp van ict (58%). Vier op de tien is (zeer) gevorderd met het werken 
aan projecten waarbij de klas verschillende ict-toepassingen gebruikt (40%).  
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42 | Q1201 vo: Hoe vaardig zijn leerkrachten in het voortgezet onderwijs in… 
(gevorderd+zeer gevorderd) 
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Ook in het voortgezet onderwijs beoordelen leerkrachten in 2008 hun vaardigheden lager 
dan bij de vorige meting.  
 
In het beroepsonderwijs zijn bijna zeven op de tien leerkrachten (zeer) gevorderd met het 
communiceren met leerlingen via digitale middelen (68%), zes op de tien kan goed 
omgaan met ict voor de lesvoorbereiding (60%). Maar weinig leerkrachten (16%) vinden 
van zichzelf dat ze goed kunnen werken met het elektronische leerlingvolgsysteem. 
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43 | Q1201 bve: Hoe vaardig zijn leerkrachten in het beroepsonderwijs in… 
(gevorderd+zeer gevorderd) 
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4.3.1 Collega’s helpen elkaar 
De meeste steun bij het ontwikkelen van ict-vaardigheden ervaren leraren van collega’s. 
Verder biedt de school in veel gevallen mogelijkheden voor het volgen van cursussen 
(po: 53%,  vo: 47%, bve: 38%). 

44 | Q80110: Welke steun ontvangt u vanuit school om uw ict-vaardigheden te 
ontwikkelen? 

60

53

38

9
7

3

51
47

39

13
9

2

48

38

24
22

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hulp van collega's Mogelijkheden voor
cursussen

Samenwerking met ict-
afdeling die uitleg geeft

Geen, maar heb wel de
behoefte

Geen, maar heb ook
geen behoefte

Anders

%

po vo bve

Bron: TNS NIPO, 2008 

In het beroepsonderwijs krijgt een op de vijf leerkrachten geen ondersteuning terwijl hij 
of zij daar wel behoefte aan heeft (22%). In de ander sectoren ligt dit percentage lager: po 
7%, vo 13% 
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4.4 Verwachte toename digitale materialen 

In alle onderwijsvormen verwachten leerkrachten dat het gebruik van boeken af zal 
nemen en dat de digitale leermiddelen steeds meer ingezet zullen worden 

45 | Q8008: Welk deel van de leermiddelen bestaat uit boeken en welk deel is digitaal? 
En hoe ziet die verdeling er volgens u over drie jaar uit? 
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In het beroepsonderwijs denken de leerkrachten dat over drie jaar het merendeel van het 
lesmateriaal digitaal is (52% digitaal, 48% boeken). In primair en voortgezet onderwijs 
zien leerkrachten in de toekomst nog steeds twee derde van het lesmateriaal in de vorm 
van boeken. Het aandeel digitale leermiddelen is volgens hen over drie jaar wel ruim 
verdubbeld (po: van 13% nu naar 31% over drie jaar, vo: 16% nu naar 36% over drie 
jaar). 
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Samenvatting  

Het computergebruik in de lessen bevindt zich volgens leraren steeds meer in een 
(ver)gevorderd stadium. In vergelijking met voorgaande metingen is de ontwikkeling in 
frequentie van ict-gebruik in de lessen gering.  
 
Leerkrachten in het primair onderwijs maken vooral gebruik van ict voor 
oefenprogramma’s, en zijn relatief tevreden over de toereikendheid van de ict-
voorzieningen op hun school, om goed te kunnen functioneren als leerkracht. Hun 
collega’s in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs maken vooral gebruik van 
internet als ict-toepassing om informatie te zoeken. Zij zijn, in vergelijking met de po-
leerkrachten, minder tevreden over de toereikendheid van de ict-voorzieningen. 
 
In het primair en voortgezet onderwijs hebben leraren vooral behoefte aan apparatuur en 
educatieve software. In het beroepsonderwijs, is de meeste behoefte aan een visie op het 
gebruik van ict.  
 
Al meer dan tien jaar geven veel leerkrachten aan behoefte te hebben aan meer bruikbare 
digitale leermaterialen. In deze behoefte kan volgens leraren worden voorzien door op 
basis van onderzoek vast te stellen met welke digitale leermaterialen leerlingen 
daadwerkelijk beter gaan presteren. Ook spelen kosten een rol: wanneer er meer open 
source software kosteloos beschikbaar zou zijn, zou dit ten goede komen aan de 
beschikbaarheid van het digitaal leermateriaal. 
 
Alle leerkrachten verwachten dat de verhouding tussen boeken en digitaal materiaal 
steeds meer verschuift in de richting van een groeiend aandeel digitale leermiddelen.  
Het merendeel van de ondersteuning voor het ontwikkelen van ict-vaardigheden 
ontvangen leraren van collega’s. Leerkrachten zijn vrij kritisch over hun eigen 
vaardigheden voor gebruik van ict in het onderwijs. Voor verdere integratie van ict in het 
onderwijs vinden leraren dat ontwikkeling van hun eigen deskundigheid minder prioriteit 
heeft dan extra aandacht voor visie, apparatuur en programmatuur. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 



Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 

 
In totaal zijn er 667 leerkrachten ondervraagd, waarvan 250 in het basisonderwijs, 259 in het 
voortgezet onderwijs en 158 in het beroepsonderwijs. De resultaten van het onderzoek zijn 
herwogen op regio, denominatie en op aantal leerlingen. De resultaten van het 
beroepsonderwijs zijn alleen herwogen op regio. 
 
Veldwerk 
Het veldwerk heeft telefonisch bij TNS NIPO Callcenter plaatsgevonden (zie bijlage 2) in de 
periode van 18 januari 2008 t/m 9 februari 2008. De vragenlijst is opgenomen in de bijlagen.  
 
Toelichting bij de tabellen 
De computer berekent het percentage van elk cijfer afzonderlijk volgens een vaste 
afrondingsinstructie. Het gevolg is dat de optellingen van percentages niet altijd gelijk zijn 
aan het percentage van de som de (absolute) basiscijfers. Dergelijke (kleine) verschillen zijn 
dus slechts afrondingsverschillen.  
 
Meervoudige antwoorden 
In sommige gevallen komen antwoorden van ondervraagden in meer dan een 
antwoordcategorie voor, waardoor een optelling boven de 100% uitkomt. Percentuele 
uitkomsten van minder dan 0,5 worden in de resultaten aangegeven met ‘0’.  
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Bijlage 2 Herweging 



 

 

                                                                                                      Table 7 
                                       F1184S2. - ongewogen aantallen 

 
 

 
 

 
                                                       Op welk niveau geeft u les? 
                             ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                       MBO \ Volwasse- 
                                    PO                   VO              nenonderwijs         Sample Size 
                             ----------------     ----------------     ----------------     ---------------- 
                                  abs       %          abs       %          abs       %          abs       % 
Op welk niveau geeft u les? 
--------------------------- 

 
PO -------------------------      250     100            -       -            -       -          250      37 

 
VO -------------------------        -       -          259     100            -       -          259      39 

 
MBO \ Volwassenenonderwijs -        -       -            -       -          158     100          158      24 

 
                                  ---     ---          ---     ---          ---     ---          ---     --- 

 
Total of Mentions ----------      250     100          259     100          158     100          667     100 

 
Sample Size ----------------      250     100          259     100          158     100          667     100 



 

 

 
                                                                                                      Table 8 
                                     F1184S2. - ongewogen aantallen - PO 

 
 

 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Vr. 210O: Welke denominatie 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Openbaar\gemeentelijk -------        91       36 
Protestants-Christelijk -----        53       21 
Rooms-Katholiek -------------        81       32 
Algemeen Bijzonder ----------         6        2 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------         4        2 
Nog anders ------------------        15        6 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
                                    ---      --- 
Total of Mentions -----------       250      100 
Sample Size -----------------       250      100 
 
Vr. 220: Hoeveel leerlingen 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Tot 150 leerlingen ----------        66       26 
150 tot 250 leerlingen ------        72       29 
Meer dan 250 leerlingen -----       107       43 
No answer -------------------         5        2 
                                    ---      --- 
Sample Size -----------------       250      100 
 
Regio 
----- 
Drie grote steden -----------        38       15 
Rest West -------------------        72       29 
Noord -----------------------        28       11 
Oost ------------------------        54       22 
Zuid ------------------------        58       23 
                                    ---      --- 
Sample Size -----------------       250      100 
 
Geslacht 
-------- 
Man -------------------------        65       26 
Vrouw -----------------------       185       74 
                                    ---      --- 
Sample Size -----------------       250      100 
 
Leeftijd 
-------- 
18-34 -----------------------        86       34 
35-54 -----------------------       117       47 
55 en ouder -----------------        47       19 
                                    ---      --- 
Sample Size -----------------       250      100 



 

 

 
                                                                                                      Table 9 
                F1184S2. - PO - herwogen aantallen op aantal leerlingen, regio en denominatie 

 
 

 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Vr. 210O: Welke denominatie 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Openbaar\gemeentelijk -------        85       34 
Protestants-Christelijk -----        65       26 
Rooms-Katholiek -------------        75       30 
Algemeen Bijzonder ----------        10        4 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------         3        1 
Nog anders ------------------        13        5 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
                                    ---      --- 
Total of Mentions -----------       250      100 
Herwogen aantal -------------       250      100 
 
Vr. 220: Hoeveel leerlingen 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Tot 150 leerlingen ----------        81       32 
150 tot 250 leerlingen ------        83       33 
Meer dan 250 leerlingen -----        81       32 
No answer -------------------         5        2 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       250      100 
 
Regio 
----- 
Drie grote steden -----------        27       11 
Rest West -------------------        67       27 
Noord -----------------------        40       16 
Oost ------------------------        60       24 
Zuid ------------------------        55       22 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       250      100 
 
Geslacht 
-------- 
Man -------------------------        64       25 
Vrouw -----------------------       186       75 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       250      100 
 
Leeftijd 
-------- 
18-34 -----------------------        81       32 
35-54 -----------------------       123       49 
55 en ouder -----------------        46       18 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       250      100 



 

 

 
                                                                                                     Table 10 
                                     F1184S2. - ongewogen aantallen - VO 

 
 

 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Vr. 210O: Welke denominatie 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Openbaar\gemeentelijk -------        83       32 
Protestants-Christelijk -----        57       22 
Rooms-Katholiek -------------        63       24 
Algemeen Bijzonder ----------        21        8 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------        18        7 
Nog anders ------------------        17        7 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
                                    ---      --- 
Total of Mentions -----------       259      100 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Vr. 230: Hoeveel leerlingen 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Tot 900 leerlingen ----------        98       38 
900 tot 1.800 leerlingen ----       113       44 
Meer dan 1.800 leerlingen ---        48       19 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Regio 
----- 
Drie grote steden -----------        31       12 
Rest West -------------------        75       29 
Noord -----------------------        30       12 
Oost ------------------------        59       23 
Zuid ------------------------        64       25 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Geslacht 
-------- 
Man -------------------------       135       52 
Vrouw -----------------------       124       48 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Leeftijd 
-------- 
18-34 -----------------------        72       28 
35-54 -----------------------       131       51 
55 en ouder -----------------        56       22 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 



 

 

 
                                                                                                     Table 11 
                F1184S2. - VO - herwogen aantallen op aantal leerlingen, regio en denominatie 

 
 

 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Vr. 210O: Welke denominatie 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Openbaar\gemeentelijk -------        65       25 
Protestants-Christelijk -----        49       19 
Rooms-Katholiek -------------        57       22 
Algemeen Bijzonder ----------        41       16 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------        31       12 
Nog anders ------------------        16        6 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
                                    ---      --- 
Total of Mentions -----------       259      100 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Vr. 230: Hoeveel leerlingen 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
Tot 900 leerlingen ----------        93       36 
900 tot 1.800 leerlingen ----        85       33 
Meer dan 1.800 leerlingen ---        80       31 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Regio 
----- 
Drie grote steden -----------        39       15 
Rest West -------------------        78       30 
Noord -----------------------        28       11 
Oost ------------------------        54       21 
Zuid ------------------------        60       23 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Geslacht 
-------- 
Man -------------------------       145       56 
Vrouw -----------------------       114       44 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 
 
Leeftijd 
-------- 
18-34 -----------------------        69       26 
35-54 -----------------------       133       51 
55 en ouder -----------------        57       22 
                                    ---      --- 
Herwogen aantal -------------       259      100 



 

 

 
                                                                                                     Table 12 
                                  F1184S2. - ongewogen aantallen - MBO\BVE 

 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Vr. 210O: Welke denominatie 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
 
Algemeen Bijzonder ----------        17       11 
 
Protestants-Christelijk -----        21       13 
 
Rooms-Katholiek -------------         6        4 
 
Nog anders ------------------       110       70 
 
Weet niet\ geen opgave ------         5        3 
 
                                    ---      --- 
 
Total of Mentions -----------       159      101 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 

 
Regio 
----- 
 
Drie grote steden -----------        22       14 
 
Rest West -------------------        38       24 
 
Noord -----------------------        25       16 
 
Oost ------------------------        39       25 
 
Zuid ------------------------        34       22 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 

 
Geslacht 
-------- 
 
Man -------------------------        79       50 
 
Vrouw -----------------------        79       50 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 

 
Leeftijd 
-------- 
 
18-34 -----------------------        24       15 
 
35-54 -----------------------        86       54 
 
55 en ouder -----------------        48       30 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 



 

 

 
                                                                                                     Table 13 
                              F1184S2. - MBO\BVE - herwogen aantallen op regio 

 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Vr. 210O: Welke denominatie 
heeft uw school\instelling? 
--------------------------- 
 
Algemeen Bijzonder ----------        17       10 
 
Protestants-Christelijk -----        19       12 
 
Rooms-Katholiek -------------         6        4 
 
Nog anders ------------------       112       71 
 
Weet niet\ geen opgave ------         6        4 
 
                                    ---      --- 
 
Total of Mentions -----------       159      101 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 

 
Regio 
----- 
 
Drie grote steden -----------        25       16 
 
Rest West -------------------        36       23 
 
Noord -----------------------        19       12 
 
Oost ------------------------        36       23 
 
Zuid ------------------------        41       26 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 

 
Geslacht 
-------- 
 
Man -------------------------        78       49 
 
Vrouw -----------------------        80       51 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 

 
Leeftijd 
-------- 
 
18-34 -----------------------        23       15 
 
35-54 -----------------------        87       55 
 
55 en ouder -----------------        48       30 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       158      100 



 

 

 
                                                                                                     Table 14 
                                      F1184S2. - CONTROLE WEEGFACTOREN 

 
 

 
                                                       Op welk niveau geeft u les? 
                             ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                       MBO \ Volwasse- 
                                    PO                   VO              nenonderwijs         Sample Size 
                             ----------------     ----------------     ----------------     ---------------- 
                                  abs       %          abs       %          abs       %          abs       % 
Gewichtsfactoren 
---------------- 

 
- 0.19 ---------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
0.2 - 0.59 -----------------       14       6           42      16            -       -           56       8 

 
0.6 - 1.59 -----------------      217      87          185      71          158     100          560      84 

 
1.6 - 1.99 -----------------       19       8           21       8            -       -           40       6 

 
2.0 - 2.99 -----------------        -       -            9       3            -       -            9       1 

 
3 - 3.99 -------------------        -       -            1       0            -       -            1       0 

 
4 - 4.99 -------------------        -       -            1       0            -       -            1       0 

 
5 - 9.99 -------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
10 en > --------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
                                  ---     ---          ---     ---          ---     ---          ---     --- 

 
Totaal ondervraagden -------      250     100          259     100          158     100          667     100 
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Bijlage 3 Methode van onderzoek: CATI 



CATI 
Snel een representatief onderzoek 
 
Telefonisch ondervragen is snel en dankzij de goede sturingsmogelijkheden bijzonder 
representatief. Door voortdurend optimaal gebruik te maken van technologische 
ontwikkelingen heeft TNS NIPO telefonisch onderzoek ofwel CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing) uitgebouwd tot een uniek instrument. De telefoon is nog steeds 
het communicatiemiddel met de hoogste penetratiegraad en daardoor  uitstekend 
geschikt om snel een representatief onderzoek uit te voeren. 
 
CATI biedt alle voordelen van computergestuurd onderzoek, zoals optimale 
steekproeftrekking, foutloze routing in de vragenlijsten en directe data output. Daarnaast 
heeft de combinatie van telefonisch enquêteren en computergestuurde dataverzameling nog 
een aantal specifieke voordelen: 
 
 Representatief. De respondenten kunnen worden geselecteerd uit TNS NIPObase, maar 

het is ook mogelijk te werken met een databestand van een opdrachtgever of om uit alle 
telefoonnummers in Nederland at random respondenten te generen. 

 Top of mind. Telefonisch onderzoek is uitermate geschikt als het gaat om onderzoek naar 
actuele onderwerpen waarbij reactie of opinie moet worden geregistreerd. Ook voor 
onderzoek naar spontane bekendheid van producten, merken of campagnes, is telefonisch 
onderzoek zeer geschikt. 

 Effectief. Computergestuurd enquêteren betekent het efficiënt afnemen van ingewikkelde 
vragenlijsten omdat de juiste volgorde van de vragen is voorgeprogrammeerd. 
Doorverwijzingen worden automatisch door de computer gevolgd. Hoe ingewikkeld de 
vragenlijst ook is, de enquêteur hoeft alleen maar de vragen die op zijn scherm 
verschijnen op te lezen en kan zich verder geheel op de antwoorden concentreren. 

 Direct controle door opdrachtgever. De opdrachtgever kan inloggen op de computer van 
de enquêteur. Dit maakt meekijken en –luisteren bij het doorlopen van de vragenlijst 
mogelijk.  

 
TNS NIPO Callcenter 
TNS NIPO beschikt over uitgebreide faciliteiten voor computergestuurd telefonisch 
onderzoek. Door het gebruik van de computer is een optimale voortgangsbewaking van het 
veldwerk mogelijk. TNS NIPO Callcenter beschikt over een geautomatiseerd 
afsprakensysteem waardoor de gesprekken plaatsvinden op tijdstippen die de respondenten 
het beste uitkomt. Bovendien is het mogelijk om afgebroken interviews op een later tijdstip te 
hervatten. 
 
Net als bij CAPI bewaakt de computer de voortgang van het veldwerk. Aan het eind van elke 
dag wordt automatisch een responsverslag gemaakt. Op deze wijze kan onmiddellijk worden 
ingegrepen als de respons in bepaalde groepen achterblijft. 
Het systeem levert tevens informatie over de gemiddelde gespreksduur (totaal en per 
enquêteur), het aantal gesprekken dat is gerealiseerd (totaal en per enquêteur), het aantal 



afspraken, het aantal weigeringen (met motief) en het aantal nummers/adressen dat nog 
openstaat. Zo is er permanent inzicht in de vorderingen van het veldwerk en kan er tijdig 
worden bijgestuurd of ingegrepen. 
 
In het TNS NIPO Callcenter bewaken supervisors continu de kwaliteit van het veldwerk 
vanuit speciaal ingerichte controle-units (meeluister- en meekijkfaciliteiten). Volgens een 
vaste steekproefroutine wordt met enquêteurs meegekeken en -geluisterd. De supervisor 
maakt een verslag van het functioneren van de enquêteur dat wordt opgeslagen in een 
evaluatielogboek. Indien nodig geeft de supervisor aanwijzingen en fungeert bij problemen 
als vraagbaak voor de enquêteurs.  
 
Database met ongekende mogelijkheden 
Uiteraard kan CATI worden ingezet voor onderzoek onder specifieke doelgroepen of onder 
relaties van opdrachtgevers. Daarnaast beschikt TNS NIPO over verscheidene bronnen voor 
steekproeftrekking. TNS NIPO selecteert voor CATI haar respondenten uit TNS NIPObase, 
een unieke database met ruim 200.000 respondenten. Door de omvang van TNS NIPObase 
en de rijkdom aan geregistreerde socio-economische, demografische, gedrags- en 
bezitskenmerken kunnen we voor elke doelgroep omvangrijke en representatieve 
steekproeven samenstellen. In de database is veel informatie over alle respondenten 
beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om snel onderzoek te doen naar zeer laag gepenetreerde 
artikelen of diensten. Een tijdrovende screening is niet meer nodig. En omdat de 
instrumenten in TNS NIPObase gebruikmaken van dezelfde software, is het mogelijk om 
binnen een onderzoek of zelfs binnen één interview verschillende veldwerkinstrumenten te 
combineren (bijvoorbeeld bij lange vragenlijsten). 
 
TNS NIPO besteedt veel zorg aan de samenstelling en instandhouding van TNS NIPObase. 
Daarom is het goed mogelijk continue effectmetingen van kort- of langlopende 
reclamecampagnes of bijvoorbeeld sponsoringacties uit te voeren. Ook het uitvoeren van 
vervolgonderzoek is zeer gemakkelijk. Gegevens uit eerdere onderzoeken kunnen worden 
benut om vervolgonderzoek uit te voeren bij (delen) van de respondenten die eerder voor de 
opdrachtgever zijn ondervraagd. Daarnaast kan TNS NIPObase worden verrijkt met 
gegevens die van de opdrachtgever afkomstig zijn. Zo zijn single-source koppelingen en 
analyses mogelijk. 
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VRAAG 1    
101L1 

De volgende vragenlijst gaat over de ervaringen en perceptie van leraren ten aanzien van 
nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
 
 9  Doorgaan 
 
VRAAG 2    

350L1 
 
VRAAG 5555   MEERVOUDIGE VRAAG  

102L11 
Op welk niveau geeft u les? 
 
 2  Basisonderwijs 
 3  Speciaal basisonderwijs (lo \ mlk \ iobk) 
 5  VMBO 
 6  HAVO 
 7  VWO (Atheneum \ gymnasium) 
 8  MBO \ Volwassenenonderwijs 
 9  Geen van deze 
    GA VERDER NAAR VRAAG 998 
 
PLAATS IN SCHOOL "instelling" 
PLAATS IN SCHOLEN "instellingen" 
INDIEN [ Q5555 , 2 TO 7 ] PLAATS IN SCHOOL "school" 
INDIEN [ Q5555 , 2 TO 7 ] PLAATS IN SCHOLEN "scholen" 
VRAAG 40    

113L1 
Hoe ver bent u met het computergebruik in uw eigen lessen? 
(Als u op meer <?> lesgeeft, neemt u dan a.u.b. de <?> in 
gedachten waar u het grootste aantal uren lesgeeft) 
 
 1  Geen gebruik, ook nog geen plannen 
 2  Oriëntatie op de mogelijkheden 
 3  Beginnend gebruik 
 4  Gevorderd gebruik 
 5  Vergevorderd gebruik 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 8001    

371L1 
Welke omschrijving typeert het computergebruik op uw <?> het best? 
U kunt één antwoord kiezen. 
 
 1  Het is de verantwoordelijkheid van elke leraar om zelf te bepalen wel of geen ict te 

gebruik bij het lesgeven. 
 2  Onze <?> heeft een coördinator voor ict-voorzieningen; leraren kiezen meestal zelf voor 

welke leerstof en op welke manier zij gebruik maken van ict bij het lesgeven. 
 3  Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze <?> afspraken gemaakt 

over de didactische inzet van ict. Het wordt belangrijk gevonden dat alle leraren zich aan 
deze afspraken houden. 

 4  Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn <?>- of sectiebrede afspraken gemaakt over de 
didactische inzet van ict. De inzet van ict sluit aan bij de opvattingen die wij op deze <?> 
hebben over onderwijs en leren. Ict is bij alle leraren geïntegreerd in hun onderwijs. 
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VRAAG 50    
INDIEN [ Q40 , 3 TO 5 , 9 ] 

114L1 
Hoeveel uur per week zet u computers in bij het geven van onderwijs? 
 
 1  Geen 
    PLAATS IN value1 [ 1 ] 
 2  Minder dan 2 uur per week 
    PLAATS IN value1 [ 2 ] 
 3  2 tot 5 uur 
    PLAATS IN value1 [ 3 ] 
 4  5 tot 10 uur 
    PLAATS IN value1 [ 4 ] 
 5  10 tot 15 uur 
    PLAATS IN value1 [ 5 ] 
 6  15 tot 20 uur 
    PLAATS IN value1 [ 6 ] 
 7  20 uur of meer 
    PLAATS IN value1 [ 7 ] 
 9  Weet niet 
    PLAATS IN value1 [ 0 ] 
 
VRAAG 80    

229L1 
Hoeveel uur per week maakt u zelf thuis gebruik van een computer voor schoolwerkzaamheden? 
 
 1  Geen 
 2  Minder dan 2 uur per week 
 3  2 tot 5 uur 
 4  5 tot 10 uur 
 5  10 tot 15 uur 
 6  15 tot 20 uur 
 7  20 uur of meer 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 60    

INDIEN [ Q50 , 2 TO 7 , 9 ] 
115L1 

Hoe vaak geeft u de leerlingen opdrachten die zij thuis met behulp van de 
computer moeten uitvoeren? Is dat ... 
 
 1  Dagelijks 
 2  Wekelijks 
 3  Ongeveer 1 keer per maand 
 4  Enkele keren per jaar 
 5  Minder vaak of nooit 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 95    

INDIEN [ Q50 , 2 TO 7 , 9 ] 
De volgende vragen gaan over verschillende computertoepassingen. 
 
INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 100 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- tekstverwerking voor  bijvoorbeeld het maken van een werkstuk(bv. Word) 
- oefenprogramma's voor leerstofonderdeel binnen uw vakgebied 
- internet voor het opzoeken van informatie 
- internet voor communicatie-/samenwerkingsdoeleinden (bv. e-mail) 
- programma's die leerlingen ondersteunen bij de planning en het zelfstandig uitvoeren van opdrachten (bv. 
elektronische leeromgeving 
- gebruik van elektronische leeromgeving 
- gebruik van digitaal toetsen 
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PLAATS IN toepas "tekstverwerking voor  bijvoorbeeld het maken van een werkstuk(bv. Word)" 
VRAAG 100    

INDIEN [ Q50 , 2 TO 7 , 9 ] 
372L1 

Kunt u aangeven hoe vaak leerlingen voor UW vak gebruik 
moeten maken van: 
- tekstverwerking voor bijvoorbeeld het maken van een werkstuk(bv. Word) 
 
 1  Dagelijks 
 2  Wekelijks 
 3  Ongeveer 1 keer per maand 
 4  Enkele keren per jaar 
 5  Minder vaak of nooit 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 8002    

381L1 
Kunnen uw leerlingen via een computer thuis of buiten de <?> nog verder 
oefenen wat ze in de klas hebben geleerd? 
 
 1  Ja, via internet 
 2  Ja, de leerlingen beschikken over een cd met oefeningen 
 3  Ja, via de elektronische leeromgeving 
 4  Ja, op een andere manier 
 5  Nee 
 
VRAAG 120   MEERVOUDIGE VRAAG  

TOON IN RANDOM VOLGORDE 
INDIEN [ Q40 , 1 , 2 \ Q50 , 1 ] 

122L9 
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen waarom u niet of nauwelijks gebruik maakt van ict in 
de lessen? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  Gebrek aan kennis 
 2  Geen interesse 
 3  Verouderde computers 
 4  Software niet afgestemd op methode 
 5  Tijdgebrek 
 6  Te weinig computers 
 8  Nog anders namelijk 
 9  Weet niet 
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VRAAG 160    
186L1 

Wanneer u zich een voorstelling probeert te maken van uw onderwijs over drie jaar Hoeveel uur 
per week denkt u dan gebruik te zullen maken van computers bij het lesgeven? 
 
 1  Geen 
    PLAATS IN value2 [ 1 ] 
 2  Minder dan 2 uur per week 
    PLAATS IN value2 [ 2 ] 
 3  2 tot 5 uur 
    PLAATS IN value2 [ 3 ] 
 4  5 tot 10 uur 
    PLAATS IN value2 [ 4 ] 
 5  10 tot 15 uur 
    PLAATS IN value2 [ 5 ] 
 6  15 tot 20 uur 
    PLAATS IN value2 [ 6 ] 
 7  20 uur of meer 
    PLAATS IN value2 [ 7 ] 
 9  Weet niet 
    PLAATS IN value2 [ 0 ] 
 
VRAAG 162    

TOON IN RANDOM VOLGORDE 
INDIEN [ value2 > 0 & value1 > 0 & value2 > value1 ] 

187L1 
Kunt u aangeven welke van de volgende aandachtsgebieden de hoogste prioriteit zou moeten 
krijgen om dat te bereiken? 
 
 1  Apparatuurvoorzieningen 
 2  Educatieve software 
 3  Kennis en vaardigheden (uw eigen deskundigheid) 
 4  Visie op het gebruik van ict in het onderwijs (onderwijsopvatting) 
 9  Weet niet \ geen van deze 
 
VRAAG 8003   MEERVOUDIGE VRAAG  

382L9 
Hoe verkrijgt u ict-lesmateriaal? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  Ict-lesmateriaal wordt bij lesboek geleverd 
 2  Via collega's 
 3  Zelf zoeken op internet 
 4  Zelf ontwikkelen of bestaand materiaal bewerken 
 5  Via Kennisnet 
 6  Niet 
 7  Anders, namelijk... 
 9  Weet niet\geen opgave 
 
VRAAG 8004    

391L1 
Welke van de volgende omschrijvingen is het MEEST van 
toepassing op het ict-beleid van uw <?>? 
 
 1  Er is helemaal geen beleid of beleidsplan 
 2  Er is een beleidsplan, maar (bijna) niemand gebruikt het 
 3  Er is een beleidsplan, dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd 
 9  Weet niet 
 



F1184 | Ict op school | Leraren | © TNS NIPO Amsterdam | 5/14/2008 | 5 

VRAAG 70    
116L1 

In hoeverre vindt u de ict-voorzieningen op uw <?> toereikend 
voor uw eigen functioneren als leraar? 
De ict-voorzieningen zijn ... 
 
 1  Slecht 
 2  Matig 
 3  Voldoende 
 4  Goed 
 5  Uitstekend 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 145   
Kunt u aangeven in welke mate u behoefte heeft aan de volgende 
ondersteuning of voorzieningen op het gebied van ict? 
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INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 150 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- hulp bij het vinden en selecteren van goede educatieve software 
- gelegenheid om op andere scholen te kijken hoe ict wordt gebruikt 
- meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik (content) 
- computerprogramma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 
- goede voorbeelden van ict en didactiek 
- een bruikbaar leerlingvolgsysteem \ leerlingadministratiesysteem 
- handreikingen voor het gebruik van computerprogramma's in de les 
- cursussen gericht op lesgeven met ict-toepassingen (didactische vaardigheden) 
- extra computers of andere computervoorzieningen 
- een electronische leeromgeving 
- grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet (minder storingen) 
- directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen 
- deskundigheidsbevordering via het internet 
- een schoolmanagement dat samen met het team een breed gedragen visie ontwikkelt voor het gebruik ict op 
onze <?> 
- een snelle en veilige verbinding vanuit huis met de computervoorzieningen op <?> 
- betere afstemming tussen ict-voorzieningen voor schooladministratie en de programmatuur voor 
onderwijsdoeleinden waar leraren en leerlingen gebruik van maken 
- een bruikbaar computerprogramma dat hulp biedt bij het afnemen en nakijken van toetsen 
 
 
 
PLAATS IN stelling Q142,1 
GA VERDER NAAR VRAAG 151 
PLAATS IN T02 "Hoe vaak gebruikt u de volgende soorten software voor onderwijsdoeleinden?" 
INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 8005 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- Kantoortoepassingen (bijvoorbeeld tekstverwerking, presentatiesoftware, rekenbladen, gegevensbestanden) 
- Grafische software (bijvoorbeeld fotosoftware, videosoftware, software om tekeningen of figuren te maken 
- Simulaties (bijvoorbeeld voor het nabootsen van proefjes) 
- Software om samen te werken aan een taak (bijvoorbeeld Wiki, Googledocs, discussiefora, Blog) 
- Specifieke software om oefeningen en/of toetsen op te stellen 
- Digitale oefeningen en/of toetsen 
- Leerboek of methodegebonden software 
- Elektronische leeromgeving 
- Digitaal leerlingvolgsysteem 
- Mail programma 
 
 
PLAATS IN T01 "Kantoortoepassingen (bijvoorbeeld tekstverwerking, presentatiesoftware, rekenbladen, gegevensbestanden)" 
VRAAG 8005    

392L1 
<?> 
- Kantoortoepassingen (bijvoorbeeld tekstverwerking, presentatiesoftware, rekenbladen, 
gegevensbestanden) 
 
 1  Dagelijks 
 2  Wekelijks 
 3  Maandelijks 
 4  Enkele keren per jaar 
 5  Vrijwel nooit 
 
PLAATS IN T02 " " 
VRAAG 8006   OPEN VRAAG  

411L2 
Welk computerprogramma of digitale content vindt u voor uw onderwijs het 
meest waardevol? 
 
VRAAG 8007   OPEN VRAAG  

413L2 
Wat is voor u de meerwaarde van dit programma / deze content? 
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PLAATS IN GTOT [ 0 ] 
PLAATS IN G01 [ 0 ] 
PLAATS IN G02 [ 0 ] 
VRAAG 8008   FORMULIER VRAAG  
Welk deel van de leermiddelen die leerlingen dit schooljaar gebruiken bestaat 
uit boeken en welk deel is digitaal? 
Geef een zo goed mogelijke schatting in een percentage tussen 0 en 100 
(het totaal moet optellen tot 100%) 
 
INDIEN [ 415L3 = 999 ] GA VERDER NAAR VRAAG 8088 
PLAATS IN GTOT [ G02 + G01 ] 
VRAAG 8068    

INDIEN [ GTOT <> 100 ] 
421L1 

Er is helaas iets NIET GOED gegaan!! 
U heeft aangegeven dat de leermiddelen die leerlingen dit schooljaar gebruiken 
bestaan uit: 
<Question 8008> Procent Boeken 
<Question 8008> Procent Digitaal 
SAMEN IS HET <?>, DAT IS GEEN 100% 
Kunt u uw antwoorden verbeteren? 
 
 9  verbeter vorige vraag 
    GA VERDER NAAR VRAAG 8077 
 
PLAATS IN GTOT [ 0 ] 
PLAATS IN G01 [ 0 ] 
PLAATS IN G02 [ 0 ] 
VRAAG 8009   FORMULIER VRAAG  
Hoe ziet de verdeling er volgens u over drie jaar uit? 
Geef een zo goed mogelijke schatting in een percentage tussen 0 en 100 
(het totaal moet optellen tot 100%) 
 
INDIEN [ 422L3 = 999 ] GA VERDER NAAR VRAAG 8010 
PLAATS IN GTOT [ G02 + G01 ] 
VRAAG 8069    

INDIEN [ GTOT <> 100 ] 
428L1 

Er is helaas iets NIET GOED gegaan!! 
U heeft aangegeven dat de leermiddelen die leerlingen over drie jaar gaan 
gebruiken bestaan uit: 
<Question 8009> Procent Boeken 
<Question 8009> Procent Digitaal 
SAMEN IS HET <?>, DAT IS GEEN 100% 
Kunt u uw antwoorden verbeteren? 
 
 9  verbeter vorige vraag 
    GA VERDER NAAR VRAAG 8088 
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VRAAG 8010   MEERVOUDIGE VRAAG  
TOON IN RANDOM VOLGORDE 

431L19 
Al meer dan 10 jaar staat in de top 3 aan ondersteuningsbehoeften van leraren 'meer 
bruikbare digitale leermaterialen' 
Wat moet volgens u gebeuren om te voorzien in de behoefte aan bruikbare digitale 
leermaterialen? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 2  Meer digitale leermaterialen via Kennisnet beschikbaar stellen 
 3  Beschikbare digitale leermaterialen voor het onderwijs beter vindbaar maken 
 4  Transparant maken voor welke leerdoelen digitale leermaterialen bedoeld zijn 
 5  Inzichtelijk maken welke digitale leermaterialen het beste passen bij een bepaalde manier 

van lesgeven 
 6  De technische uitwisselbaarheid van digitale leermaterialen standaardiseren 
 7  Bij digitale leermaterialen aangeven welke vaardigheden een leerkracht nodig heeft om er 

succesvol gebruik van te kunnen maken. 
 8  Een kwaliteitskeurmerk voor digitale leermiddelen toepassen 
 9  Via onderzoek vaststellen met welke digitale leermaterialen leerlingen daadwerkelijk 

beter presteren 
 10  Gebruik maken van open source software zodat iedereen zonder kosten digitale 

leermiddelen mag gebruiken, aanpassen en verspreiden 
 11  Eerst een breed gedragen visie op gebruik van ict binnen de <?> ontwikkelen en daarna 

digitale leermiddelen aanschaffen die op deze visie is afgestemd 
 12  Leraren meer faciliteiten geven om zelf te ontdekken welke digitale leermiddelen het 

beste passen bij de eigen manier van lesgeven 
 13  Geld voor schoolboeken gebruiken voor ontwikkeling van digitale leermaterialen en deze 

materialen delen met andere scholen. 
 17  Anders, namelijk... 
 19  Weet niet 
 
VRAAG 90    

117L1 
In welke mate bent u, als leraar, op de hoogte van de 
computertoepassingen die u bij uw onderwijs zou kunnen gebruiken? 
 
 1  Slecht 
 2  Matig 
 3  Voldoende 
 4  Goed 
 5  Uitstekend 
 9  Weet niet 
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INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 1201 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- het gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel? 
- het organiseren van lessen waarin ict wordt gebruikt? 
- het gebruik van educatieve programmatuur? 
- het beoordelen van de bruikbaarheid van educatieve programmatuur? 
- het integreren van ict in uw onderwijs, op zodanige wijze dat het een meerwaarde heeft? 
- het gebruik van een elektronische leeromgeving? 
- het gebruik van het leerlingvolgsysteem? 
- ict gebruiken voor lesvoorbereiding? 
- digitaal lesmateriaal van internet aanpassen zodat het geschikt is voor gebruik in de les? 
- communiceren met leerlingen via ict? 
- met de klas werken aan een project waarbij de leerlingen tijdens de lessen verschillende ict-toepassingen 
gebruiken? 
 
 
 
 
 
PLAATS IN TXT1 Q12011,1 
VRAAG 1201    

451L1 
Kunt u aangeven hoe vaardig u bent in het gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel? 
 
 1  Helemaal niet 
 2  Basaal 
 3  Gevorderd 
 4  Zeer gevorderd 
 5  Weet niet 
 
VRAAG 8011   MEERVOUDIGE VRAAG  

471L9 
Welke steun ontvangt u vanuit <?> om uw ict-vaardigheden te ontwikkelen? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  Mogelijkheid tot het volgen van cursussen hulp van collega's 
 2  Samenwerking met 
 3  Ict-afdeling die uitleg geeft 
 4  Geen, maar heb wel de behoefte 
 5  Geen en heb ook geen behoefte 
 7  Anders, namelijk... 
 
VRAAG 165   
Dan volgen nu nog enkele achtergrondvragen. 
 
VRAAG 220    

INDIEN [ Q5555 , 2 ] 
222L1 

Hoeveel leerlingen heeft uw <?>? 
 
 1  Tot 150 leerlingen 
 2  150 tot 250 leerlingen 
 3  Meer dan 250 leerlingen 
 
VRAAG 230    

INDIEN [ Q5555 , 5 TO 7 ] 
223L1 

Hoeveel leerlingen heeft uw <?>? 
 
 1  Tot 900 leerlingen 
 2  900 tot 1.800 leerlingen 
 3  Meer dan 1.800 leerlingen 
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VRAAG 8012   FORMULIER VRAAG   
Elke <?> heeft een brin-code. 
Een Brin-code van een <?> bestaat uit twee cijfers gevolgd door twee letters (bijv. 99XX). 
Indien u de brin-code van uw <?> weet en wilt geven, kunt u die hieronder invullen: 
 
VRAAG 170   FORMULIER VRAAG   
Wat is uw wekelijkse taakomvang (in klokuren) op deze <?>? 
 
VRAAG 180   MEERVOUDIGE VRAAG  

INDIEN [ Q5555 , 2 , 3 ] 
209L8 

Aan welk leerjaar geeft u les? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  groep 1 
 2  groep 2 
 3  groep 3 
 4  groep 4 
 5  groep 5 
 6  groep 6 
 7  groep 7 
 8  groep 8 
 
VRAAG 190   AUTO 

INDIEN [ Q5555 , 5 TO 7 ] 
217L2 

Aan welk schooltype en welke klas geeft u dit schooljaar het MERENDEEL 
van uw lessen? 
(Slechts één antwoord mogelijk!) 
 
 2  VMBO 1 (voorheen VBO of MAVO) 
 3  VMBO 2 (voorheen VBO of MAVO) 
 4  VMBO 3 (voorheen VBO of MAVO) 
 5  VMBO 4 (voorheen VBO of MAVO) 
 6  HAVO 1 
 7  HAVO 2 
 8  HAVO 3 
 9  HAVO 4 
 10  HAVO 5 
 11  VWO 1 
 12  VWO 2 
 13  VWO 3 
 14  VWO 4 
 15  VWO 5 
 16  VWO 6 
 17  Anders, namelijk ... 
 19  Weet niet 
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VRAAG 200    
INDIEN [ Q5555 , 5 TO 7 ] 

219L2 
In welk vakgebied geeft u in het schooljaar 2007-2008 les? 
Wanneer u in meerdere vakken lesgeeft, graag alléén uw HOOFDVAK noteren. 
 
 2  Aardrijkskunde 
 3  Algemene Natuur Wetenschappen (ANW) 
 4  Biologie 
 5  CKV 
 6  Duits 
 7  Engels 
 8  Frans 
 9  Geschiedenis 
 10  Godsdienst\-levensbeschouwing 
 11  Maatschappijleer 
 12  Natuurkunde 
 13  Nederlands 
 14  Scheikunde 
 15  Wiskunde 
 16  Verzorging 
 17  Techniek 
 18  Anders, namelijk ... 
 
VRAAG 210    

221L1 
Welke denominatie heeft uw <?>? 
 
 1  Openbaar\gemeentelijk 
 2  Protestants-Christelijk 
 3  Rooms-Katholiek 
 4  Algemeen Bijzonder 
 5  Samenwerkingsverband\combinatie 
 6  Nog anders, namelijk ... 
 
VRAAG 240   MEERVOUDIGE VRAAG  

INDIEN [ Q5555 , 5 TO 7 ] 
224L5 

Welke schooltypen zijn er op deze locatie van uw school aanwezig? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  VMBO 
 2  HAVO 
 3  VWO 
 
VRAAG 8013   MEERVOUDIGE VRAAG  

INDIEN [ Q5555 , 8 ] 
486L9 

Aan welk(e) studiejaar(jaren) geeft u les op het MBO / Volwassenenonderwijs? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  Eerste studiejaar 
 2  Tweede studiejaar 
 3  Derde studiejaar 
 4  Vierde studiejaar 
 9  Weet niet 
 



F1184 | Ict op school | Leraren | © TNS NIPO Amsterdam | 5/14/2008 | 12 

VRAAG 8014   MEERVOUDIGE VRAAG  
INDIEN [ Q5555 , 8 ] 

495L9 
In wat voor type onderwijs geeft u les op het MBO / Volwassenenonderwijs? 
(Meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  Reguliere onderwijs 
 2  Deeltijd onderwijs 
 3  Bij- en nascholing 
 4  Post MBO 
 9  Weet niet 
 
GA VERDER NAAR VRAAG 999 
PLAATS IN StatusInt [ 5 ] 
GA VERDER NAAR VRAAG 9993 
NIET MEER TERUG 
PLAATS IN Dank " 
 Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 " 
GA VERDER NAAR VRAAG 9901 
VRAAG 9901   FORMULIER VRAAG  
Tot zover het invullen van de vragenlijst. Wilt u deze vragenlijst dan 
nu beoordelen door een rapportcijfer (van 1 tot 10) te geven? Als u deze 
vragenlijst erg vervelend vond, geeft u een 1. Vond u het uitermate 
interessant, dan geeft u een 10. 
 
VRAAG 9902    

84L1 
Heeft u verder nog op- of aanmerkingen over deze vragenlijst? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 
VRAAG 9903   OPEN VRAAG 

INDIEN [ Q9902 , 1 ] 
91L1 

U heeft de rest van het scherm voor uw op- en aanmerkingen! 
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Tabel 1
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 5555: Op welk niveau
geeft u les?

Basisonderwijs ------------ 245 37 245 98* - -* - -*
Speciaal basisonderwijs
(lo \ mlk \ iobk) --------- 10 1 10 4* - -* - -
VMBO ---------------------- 151 23 - -* 151 58* - -*
HAVO ---------------------- 146 22 - -* 146 56* - -*
VWO (Atheneum \ gymnasium) 138 21 - -* 138 53* - -*
MBO \ Volwassenenonderwijs 158 24 - -* - -* 158 100
Geen van deze ------------- - - - - - - - -

Totaal antwoorden --------- 847 127 255 102 434 168 158 100
Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Op welk niveau geeft u les?

PO ------------------------ 250 37 250 100* - -* - -*
VO ------------------------ 259 39 - -* 259 100* - -*
MBO \ Volwassenenonderwijs 158 24 - -* - -* 158 100

Totaal antwoorden --------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 40: Hoe ver bent u met
het computergebruik in uw
eigen lessen? (Als u op
meer scholen\instellingen
lesgeeft, neemt u dan a
.u.b. de school\instelling
in gedachten waar u het
grootste aantal uren
lesgeeft)

Geen gebruik, ook nog geen
plannen ------------------- 36 5 5 2* 20 8* 11 7
Oriëntatie op de
mogelijkheden ------------- 32 5 8 3 15 6 8 5
Beginnend gebruik --------- 260 39 106 42 116 45* 38 24*
Gevorderd gebruik --------- 265 40 111 45 80 31* 74 47*
Vergevorderd gebruik ------ 71 11 18 7* 25 10 27 17*
Weet niet ----------------- 4 1 1 0 3 1 - -

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 2
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8001: Welke omschrij-
ving typeert het computerge-
bruik op uw school\instel-
ling het best? U kunt één
antwoord kiezen.

Het is de verantwoorde-
lijkheid van elke leraar
om zelf te bepalen wel of
geen ict te gebruik bij
het lesgeven. ------------- 147 22 17 7* 80 31* 50 32*

Onze school\instelling
heeft een coördinator voor
ict-voorzieningen; leraren
kiezen meestal zelf voor
welke leerstof en op welke
manier zij gebruik maken
van ict bij het lesgeven. - 322 48 128 51 140 54* 54 34*

Voor het merendeel van de
leerstofonderdelen zijn
binnen onze school\instel-
ling afspraken gemaakt o-
ver de didactische inzet
van ict. Het wordt belan-
grijk gevonden dat alle le-
raren zich aan deze
afspraken houden. --------- 146 22 84 34* 28 11* 34 22

Voor vrijwel alle leersto-
fonderdelen zijn school
\instelling- of sectiebre-
de afspraken gemaakt over
de didactische inzet van
ict. De inzet van ict
sluit aan bij de opvattin-
gen die wij op deze school
\instelling hebben over on-
derwijs en leren. Ict is
bij alle leraren geïnteg-
reerd in hun onderwijs. --- 52 8 21 8 11 4* 20 13*

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100

Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 3
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 50: Hoeveel uur per
week zet u computers in bij
het geven van onderwijs?

Geen ---------------------- 12 2 3 1 5 2 4 3
Minder dan 2 uur per week - 161 27 31 13* 103 46* 27 19*
2 tot 5 uur --------------- 186 31 87 37* 57 25* 42 30
5 tot 10 uur -------------- 110 18 60 25* 30 13* 21 15
10 tot 15 uur ------------- 65 11 28 12 14 6* 23 17*
15 tot 20 uur ------------- 23 4 11 5 5 2 6 5
20 uur of meer ------------ 35 6 13 5 9 4 13 9*
Weet niet ----------------- 7 1 3 1 2 1 2 2

Herwogen aantal ----------- 600 100 236 100 224 100 139 100
Totaal ondervraagden ------ 598 235 224 139

Vr. 80: Hoeveel uur per
week maakt u zelf thuis ge-
bruik van een computer voor
schoolwerkzaamheden?

Geen ---------------------- 15 2 5 2 4 2 6 4
Minder dan 2 uur per week - 116 17 56 23* 38 15 21 14
2 tot 5 uur --------------- 232 35 96 38 76 29* 60 38
5 tot 10 uur -------------- 150 23 45 18* 73 28* 32 20
10 tot 15 uur ------------- 95 14 25 10* 42 16 28 18
15 tot 20 uur ------------- 36 5 12 5 18 7 6 4
20 uur of meer ------------ 24 4 11 4 8 3 5 3
Weet niet ----------------- - - - - - - - -

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 60: Hoe vaak geeft u de
leerlingen opdrachten die
zij thuis met behulp van de
computer moeten uitvoeren?
Is dat ...

Dagelijks ----------------- 37 6 3 1* 12 6 22 16*
Wekelijks ----------------- 161 27 28 12* 73 33* 61 45*
Ongeveer 1 keer per maand - 127 22 33 14* 72 33* 22 16
Enkele keren per jaar ----- 90 15 46 20* 37 17 8 6*
Minder vaak of nooit ------ 165 28 119 51* 25 11* 21 16*
Weet niet ----------------- 6 1 5 2 - - 1 1

Herwogen aantal ----------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden ------ 586 232 219 135

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 4
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 100_1: Kunt u aangeven
hoe vaak leerlingen voor UW
vak gebruik moeten maken
van: - tekstverwerking voor
bijvoorbeeld het maken van
een werkstuk(bv. Word)

Dagelijks ----------------- 89 15 19 8* 21 10* 49 36*
Wekelijks ----------------- 151 26 52 22 54 25 45 33*
Ongeveer 1 keer per maand - 140 24 48 21 75 34* 16 12*
Enkele keren per jaar ----- 108 18 43 18 51 23* 14 10*
Minder vaak of nooit ------ 97 17 68 29* 17 8* 12 9*
Weet niet ----------------- 2 0 2 1 - - - -

Herwogen aantal ----------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden ------ 586 232 219 135
Gemiddelde ---------------- 1,1 0,7 0,8 2,2

Vr. 100_2: Kunt u aangeven
hoe vaak leerlingen voor UW
vak gebruik moeten maken
van: - oefenprogramma's
voor leerstofonderdeel
binnen uw vakgebied

Dagelijks ----------------- 158 27 113 49* 19 9* 26 19*
Wekelijks ----------------- 186 32 80 34 62 28 44 32
Ongeveer 1 keer per maand - 107 18 21 9* 65 29* 22 16
Enkele keren per jaar ----- 71 12 7 3* 50 23* 14 10
Minder vaak of nooit ------ 61 10 10 4* 24 11 27 20*
Weet niet ----------------- 5 1 2 1 - - 3 2

Herwogen aantal ----------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden ------ 586 232 219 135
Gemiddelde ---------------- 1,7 2,8 0,8 1,4

Vr. 100_3: Kunt u aangeven
hoe vaak leerlingen voor UW
vak gebruik moeten maken
van: - internet voor het
opzoeken van informatie

Dagelijks ----------------- 91 15 22 10* 23 10* 45 34*
Wekelijks ----------------- 218 37 83 36 81 37 53 40
Ongeveer 1 keer per maand - 120 20 30 13* 72 33* 18 14*
Enkele keren per jaar ----- 75 13 31 13 34 16 10 8*
Minder vaak of nooit ------ 80 14 64 27* 9 4* 6 5*
Weet niet ----------------- 4 1 3 1 - - 1 1

Herwogen aantal ----------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden ------ 586 232 219 135
Gemiddelde ---------------- 1,2 0,9 1,0 2,1

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 5
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 100_4: Kunt u aangeven
hoe vaak leerlingen voor UW
vak gebruik moeten maken
van: - internet voor commu-
nicatie-\samenwerkingsdoe-
leinden (bv. e-mail)

Dagelijks ----------------- 68 12 7 3* 23 10 38 28*
Wekelijks ----------------- 148 25 36 15* 62 28 51 37*
Ongeveer 1 keer per maand - 102 17 24 10* 57 26* 21 16
Enkele keren per jaar ----- 87 15 38 16 40 18 8 6*
Minder vaak of nooit ------ 176 30 122 52* 37 17* 17 12*
Weet niet ----------------- 6 1 6 2* 1 0 - -

Herwogen aantal ----------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden ------ 586 232 219 135
Gemiddelde ---------------- 0,9 0,4 0,9 1,8

Vr. 100_5: Kunt u aangeven
hoe vaak leerlingen voor UW
vak gebruik moeten maken
van: - programma's die leer-
lingen ondersteunen bij de
planning en het zelfstandig
uitvoeren van opdrachten
(bv. elektronische
leeromgeving)

Dagelijks ----------------- 64 11 17 7* 22 10 26 19*
Wekelijks ----------------- 142 24 52 22 47 21 43 32*
Ongeveer 1 keer per maand - 84 14 28 12 37 17 19 14
Enkele keren per jaar ----- 59 10 14 6* 36 16* 9 7
Minder vaak of nooit ------ 227 39 112 48* 77 35 38 28*
Weet niet ----------------- 11 2 10 4* - -* 1 1

Herwogen aantal ----------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden ------ 586 232 219 135
Gemiddelde ---------------- 0,9 0,7 0,8 1,3

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 6
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 100_6: Kunt u aange-
ven hoe vaak leerlingen
voor UW vak gebruik moe-
ten maken van: - gebruik
van elektronische
leeromgeving

Dagelijks -------------- 87 15 33 14 21 10* 32 24*
Wekelijks -------------- 159 27 57 25 58 26 44 33
Ongeveer 1 keer per
maand ------------------ 78 13 27 12 37 17 14 11
Enkele keren per jaar -- 68 12 18 8* 39 18* 12 9
Minder vaak of nooit --- 172 29 79 34* 62 28 31 23
Weet niet -------------- 22 4 18 8* 3 1* 1 1*

Herwogen aantal -------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden --- 586 232 219 135
Gemiddelde ------------- 1,1 1,1 0,8 1,6

Vr. 100_7: Kunt u aange-
ven hoe vaak leerlingen
voor UW vak gebruik moe-
ten maken van: - gebruik
van digitaal toetsen

Dagelijks -------------- 19 3 9 4 6 3 5 4
Wekelijks -------------- 48 8 17 7 14 6 18 13*
Ongeveer 1 keer per
maand ------------------ 95 16 38 16 33 15 24 18
Enkele keren per jaar -- 138 24 56 24 49 22 34 25
Minder vaak of nooit --- 277 47 107 46 115 53* 54 40
Weet niet -------------- 8 1 6 2 3 1 - -

Herwogen aantal -------- 587 100 233 100 219 100 135 100
Totaal ondervraagden --- 586 232 219 135
Gemiddelde ------------- 0,3 0,4 0,3 0,4

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------- ---------------------------------------------

------------- ------------- ------------- -------------

------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---



Tabel 7
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8002: Kunnen uw leer-
lingen via een computer
thuis of buiten de school
\instelling nog verder
oefenen wat ze in de
klas hebben geleerd?

Ja, via internet ------- 193 29 53 21* 89 34* 51 32
Ja, de leerlingen be-
schikken over een cd
met oefeningen --------- 129 19 35 14* 74 29* 19 12*
Ja, via de elektronis-
che leeromgeving ------- 65 10 7 3* 32 12 26 17*
Ja, op een andere manier 54 8 18 7 14 5* 22 14*
Nee -------------------- 225 34 136 55* 49 19* 40 25*

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 120O: Wat zijn voor
u de belangrijkste rede-
nen waarom u niet of nau-
welijks gebruik maakt
van ict in de lessen?
(Meer antwoorden
mogelijk)

Gebrek aan kennis ------ 6 7 2 14 3 7 1 3
Geen interesse --------- 7 8 4 21 2 6 1 4
Verouderde computers --- 9 12 5 27 4 9 1 5
Software niet afgestemd
op methode ------------- 18 22 5 28 8 20 5 23
Tijdgebrek ------------- 12 15 1 7 7 18 3 14
Te weinig computers ---- 29 37 8 45 13 33 8 37
Geeft les in een vakge-
bied waar geen compu-
ters gebruikt worden --- 20 25 - -* 15 38* 5 21
Nog anders namelijk ---- 11 13 5 27 1 3* 5 20
Weet niet -------------- 3 4 - - 2 4 1 5

Totaal antwoorden ------ 114 143 29 169 55 138 30 132
Herwogen aantal -------- 80 100 17 100 40 100 23 100
Totaal ondervraagden --- 81 18 40 23

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------- ---------------------------------------------

------------- ------------- ------------- -------------

-------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

-------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---



Tabel 8
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 160: Wanneer u zich
een voorstelling probe-
ert te maken van uw on-
derwijs over drie jaar
Hoeveel uur per week
denkt u dan gebruik te
zullen maken van compu-
ters bij het lesgeven?

Geen ------------------- 16 2 3 1 7 3 5 3
Minder dan 2 uur per
week ------------------- 72 11 9 3* 44 17* 19 12
2 tot 5 uur ------------ 135 20 49 20 57 22 29 18
5 tot 10 uur ----------- 161 24 71 28* 62 24 28 18*
10 tot 15 uur ---------- 105 16 44 18 30 11* 31 20
15 tot 20 uur ---------- 73 11 37 15* 21 8* 15 10
20 uur of meer --------- 60 9 21 8 19 7 20 13
Weet niet -------------- 46 7 16 6 20 8 10 7

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 162: Kunt u aangeven
welke van de volgende aan-
dachtsgebieden de hoog-
ste prioriteit zou moe-
ten krijgen om dat te
bereiken?

Apparatuurvoorzieningen 110 31 41 29 54 39* 15 22*
Educatieve software ---- 100 29 45 32 35 25 20 28
Kennis en vaardigheden
(uw eigen deskundigheid) 53 15 26 19 17 12 9 14
Visie op het gebruik
van ict in het onder-
wijs
(onderwijsopvatting) --- 79 23 27 19 29 21 23 33*
Weet niet \ geen van
deze ------------------- 8 2 1 1 4 3 3 4

Herwogen aantal -------- 349 100 139 100 139 100 70 100
Totaal ondervraagden --- 348 136 140 72

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------- ---------------------------------------------

------------- ------------- ------------- -------------

-----------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

--------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---



Tabel 9
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8003O: Hoe verkrijgt
u ict-lesmateriaal?
(Meer antwoorden
mogelijk)

Ict-lesmateriaal wordt
bij lesboek geleverd --- 399 60 157 63 170 66* 72 46*
Via collega's ---------- 269 40 119 48* 92 36* 58 37
Zelf zoeken op internet 379 57 131 52 177 68* 72 46*
Zelf ontwikkelen of be-
staand materiaal
bewerken --------------- 243 36 44 18* 117 45* 82 52*
Via Kennisnet ---------- 224 34 123 49* 71 27* 30 19*
Niet ------------------- 30 5 8 3 15 6 7 4
Via ict-coördinator ---- 6 1 5 2 - - 1 1
Via de website (van
uitgever) -------------- 4 1 - - 2 1 2 1
Anders, namelijk... ---- 19 3 9 3 2 1* 8 5
Weet niet\geen opgave -- 14 2 8 3 2 1 4 2

Totaal antwoorden ------ 1586 238 603 241 647 250 335 212
Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 8004: Welke van de
volgende omschrijvingen
is het MEEST van toepas-
sing op het ict-beleid
van uw school\instelling?

Er is helemaal geen
beleid of beleidsplan -- 128 19 23 9* 56 22 48 30*
Er is een beleidsplan,
maar (bijna) niemand
gebruikt het ----------- 177 27 65 26 76 29 36 23
Er is een beleidsplan,
dat daadwerkelijk wordt
uitgevoerd ------------- 289 43 142 57* 97 38* 49 31*
Weet niet -------------- 74 11 19 8* 29 11 25 16*

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------- ---------------------------------------------

------------- ------------- ------------- -------------

------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

-------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---



Tabel 10
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 70: In hoeverre vindt u
de ict-voorzieningen op uw
school\instelling toerei-
kend voor uw eigen functio-
neren als leraar? De
ict-voorzieningen zijn ...

Slecht -------------------- 45 7 7 3* 25 10* 13 9
Matig --------------------- 196 29 56 22* 89 34* 51 32
Voldoende ----------------- 270 41 114 46* 96 37 60 38
Goed ---------------------- 118 18 58 23* 38 15 23 14
Uitstekend ---------------- 27 4 13 5 6 2 8 5
Weet niet ----------------- 11 2 3 1 5 2 3 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 150_1: Mijn behoefte
aan: - hulp bij het vinden
en selecteren van goede
educatieve software is ...

Groot --------------------- 365 55 144 58 135 52 86 54
Klein --------------------- 256 38 88 35 106 41 62 39
Geen ---------------------- 33 5 11 4 14 5 8 5

(4) Zeer groot ------------ 77 12 25 10 28 11 24 15
(3) Tamelijk groot -------- 288 43 119 48 107 41 62 39
(2) Tamelijk klein -------- 203 30 74 30 86 33 43 27
(1) Zeer klein ------------ 53 8 14 6 20 8 19 12*
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 33 5 11 4 14 5 8 5
Weet niet ----------------- 13 2 7 3 4 1 2 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,5 2,5 2,5 2,5

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 11
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_2: Mijn behoefte
aan: - gelegenheid om op an-
dere scholen te kijken hoe
ict wordt gebruikt is ...

Groot --------------------- 281 42 102 41 107 41 72 46
Klein --------------------- 313 47 122 49 123 47 68 43
Geen ---------------------- 63 9 21 9 25 10 17 11

(4) Zeer groot ------------ 44 7 15 6 13 5 16 10
(3) Tamelijk groot -------- 238 36 87 35 94 36 57 36
(2) Tamelijk klein -------- 217 32 88 35 84 32 45 28
(1) Zeer klein ------------ 96 14 33 13 39 15 24 15
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 63 9 21 9 25 10 17 11
Weet niet ----------------- 9 1 4 2 4 2 1 0

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,2 2,2 2,1 2,2

Vr. 150_3: Mijn behoefte
aan: - meer bruikbaar lesma-
teriaal voor computerge-
bruik (content) is ...

Groot --------------------- 473 71 183 73 187 72 102 65*
Klein --------------------- 177 27 60 24 67 26 50 32
Geen ---------------------- 12 2 4 1 4 1 5 3

(4) Zeer groot ------------ 146 22 50 20 62 24 33 21
(3) Tamelijk groot -------- 327 49 133 53 125 48 69 44
(2) Tamelijk klein -------- 141 21 53 21 55 21 33 21
(1) Zeer klein ------------ 37 5 8 3* 12 5 17 11*
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 12 2 4 1 4 1 5 3
Weet niet ----------------- 5 1 3 1 2 1 1 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,8 2,9 2,9 2,7

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 12
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_4: Mijn behoefte
aan: - computerprogramma's
waarmee leerlingen zelfstan-
dig kunnen werken is ...

Groot --------------------- 479 72 191 76* 180 70 108 68
Klein --------------------- 166 25 52 21 72 28 42 27
Geen ---------------------- 16 2 4 1 5 2 7 5

(4) Zeer groot ------------ 135 20 52 21 46 18 37 24
(3) Tamelijk groot -------- 344 52 139 56 135 52 70 44*
(2) Tamelijk klein -------- 133 20 41 16 62 24* 29 19
(1) Zeer klein ------------ 33 5 11 4 10 4 13 8*
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 16 2 4 1 5 2 7 5
Weet niet ----------------- 6 1 4 1 1 0 1 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,8 2,9 2,8 2,7

Vr. 150_5: Mijn behoefte
aan: - goede voorbeelden
van ict en didactiek is ...

Groot --------------------- 438 66 170 68 176 68 92 58*
Klein --------------------- 190 29 69 28 66 25 56 35*
Geen ---------------------- 28 4 6 2 14 5 8 5

(4) Zeer groot ------------ 97 14 29 12 49 19* 19 12
(3) Tamelijk groot -------- 341 51 141 56* 127 49 74 47
(2) Tamelijk klein -------- 159 24 58 23 57 22 44 28
(1) Zeer klein ------------ 31 5 11 4 9 3 12 8*
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 28 4 6 2 14 5 8 5
Weet niet ----------------- 11 2 5 2 4 1 2 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,7 2,7 2,7 2,5

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 13
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_6: Mijn behoefte
aan: - een bruikbaar leer-
lingvolgsysteem \ leerlin-
gadministratiesysteem is ...

Groot --------------------- 390 58 148 59 144 56 98 62
Klein --------------------- 225 34 83 33 96 37 46 29
Geen ---------------------- 40 6 15 6 14 5 11 7

(4) Zeer groot ------------ 151 23 55 22 57 22 38 24
(3) Tamelijk groot -------- 239 36 92 37 87 34 59 38
(2) Tamelijk klein -------- 153 23 55 22 70 27* 27 17
(1) Zeer klein ------------ 73 11 27 11 26 10 19 12
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 40 6 15 6 14 5 11 7
Weet niet ----------------- 12 2 5 2 4 2 3 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,6 2,6 2,6 2,6

Vr. 150_7: Mijn behoefte
aan: - handreikingen voor
het gebruik van
computerprogramma's in de
les is ...

Groot --------------------- 342 51 146 59* 130 50 66 42*
Klein --------------------- 281 42 87 35* 116 45 77 49*
Geen ---------------------- 38 6 14 5 12 4 13 8

(4) Zeer groot ------------ 70 11 24 10 33 13 13 9
(3) Tamelijk groot -------- 272 41 122 49* 96 37 53 33*
(2) Tamelijk klein -------- 228 34 74 30 97 37 57 36
(1) Zeer klein ------------ 53 8 13 5 19 7 20 13*
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 38 6 14 5 12 4 13 8
Weet niet ----------------- 6 1 3 1 2 1 2 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,4 2,5 2,5 2,2

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 14
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_8: Mijn behoefte
aan: - cursussen gericht op
lesgeven met ict-toepassin-
gen (didactische
vaardigheden) is ...

Groot --------------------- 314 47 119 48 127 49 68 43
Klein --------------------- 294 44 106 43 112 43 76 48
Geen ---------------------- 49 7 17 7 19 7 13 8

(4) Zeer groot ------------ 62 9 21 8 26 10 15 9
(3) Tamelijk groot -------- 252 38 98 39 101 39 53 34
(2) Tamelijk klein -------- 214 32 79 31 79 31 56 36
(1) Zeer klein ------------ 79 12 28 11 32 12 20 12
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 49 7 17 7 19 7 13 8
Weet niet ----------------- 10 2 8 3* 1 0 1 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,3 2,3 2,3 2,2

Vr. 150_9: Mijn behoefte
aan: - extra computers of
andere
computervoorzieningen is ...

Groot --------------------- 474 71 188 75 186 72 100 64*
Klein --------------------- 166 25 54 21 64 25 48 31
Geen ---------------------- 21 3 5 2 7 3 9 6*

(4) Zeer groot ------------ 237 36 83 33 103 40 51 32
(3) Tamelijk groot -------- 237 36 104 42* 83 32 50 32
(2) Tamelijk klein -------- 117 17 38 15 46 18 33 21
(1) Zeer klein ------------ 50 7 16 6 18 7 15 10
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 21 3 5 2 7 3 9 6*
Weet niet ----------------- 6 1 4 2 2 1 - -

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,9 3,0 3,0 2,7

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 15
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_10: Mijn behoefte
aan: - een electronische
leeromgeving is ...

Groot --------------------- 336 50 122 49 136 53 78 49
Klein --------------------- 273 41 102 41 109 42 63 40
Geen ---------------------- 35 5 11 4 10 4 14 9*

(4) Zeer groot ------------ 84 13 18 7* 39 15 26 17
(3) Tamelijk groot -------- 252 38 104 41 97 37 51 33
(2) Tamelijk klein -------- 206 31 76 30 83 32 47 30
(1) Zeer klein ------------ 68 10 26 10 26 10 16 10
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 35 5 11 4 10 4 14 9*
Weet niet ----------------- 23 3 15 6* 5 2 3 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,4 2,4 2,5 2,4

Vr. 150_11: Mijn behoefte
aan: - grotere betrouwbaar-
heid van de aansluiting met
internet (minder storingen)
is ...

Groot --------------------- 378 57 134 53 154 59 91 57
Klein --------------------- 250 37 97 39 97 37 56 35
Geen ---------------------- 28 4 12 5 7 3 9 6

(4) Zeer groot ------------ 168 25 53 21 68 26 46 29
(3) Tamelijk groot -------- 210 32 80 32 85 33 44 28
(2) Tamelijk klein -------- 171 26 73 29 67 26 32 20
(1) Zeer klein ------------ 78 12 25 10 30 11 24 15
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 28 4 12 5 7 3 9 6
Weet niet ----------------- 11 2 7 3 2 1 2 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,6 2,6 2,7 2,6

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

-------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 16
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_12: Mijn behoefte
aan: - directe deskundige
hulp als de computers of
het netwerk haperen is ...

Groot --------------------- 469 70 188 75* 176 68 106 67
Klein --------------------- 162 24 53 21 68 26 41 26
Geen ---------------------- 25 4 8 3 7 3 10 6

(4) Zeer groot ------------ 204 31 77 31 79 30 49 31
(3) Tamelijk groot -------- 265 40 111 44 97 37 57 36
(2) Tamelijk klein -------- 121 18 42 17 51 20 27 17
(1) Zeer klein ------------ 42 6 10 4 17 7 14 9
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 25 4 8 3 7 3 10 6
Weet niet ----------------- 10 1 1 0 8 3* 1 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,9 3,0 2,9 2,8

Vr. 150_13: Mijn behoefte
aan: - deskundigheidsbevor-
dering via het internet is
...

Groot --------------------- 268 40 102 41 94 36 71 45
Klein --------------------- 352 53 133 53 145 56 75 47
Geen ---------------------- 36 5 10 4 16 6 10 6

(4) Zeer groot ------------ 38 6 13 5 11 4 13 8
(3) Tamelijk groot -------- 230 34 89 36 83 32 58 37
(2) Tamelijk klein -------- 271 41 98 39 119 46* 53 34*
(1) Zeer klein ------------ 82 12 34 14 26 10 22 14
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 36 5 10 4 16 6 10 6
Weet niet ----------------- 11 2 5 2 4 2 2 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,2 2,2 2,2 2,3

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 17
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_14: Mijn behoefte
aan: - een schoolmanagement
dat samen met het team een
breed gedragen visie ontwik-
kelt voor het gebruik ict
op onze school\instelling
is ...

Groot --------------------- 371 56 144 58 148 57 79 50
Klein --------------------- 240 36 85 34 94 36 60 38
Geen ---------------------- 37 6 16 6 9 4 12 8

(4) Zeer groot ------------ 86 13 26 10 35 13 25 16
(3) Tamelijk groot -------- 285 43 118 47 113 44 54 34*
(2) Tamelijk klein -------- 182 27 64 26 75 29 42 27
(1) Zeer klein ------------ 58 9 21 8 19 7 18 11
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 37 6 16 6 9 4 12 8
Weet niet ----------------- 19 3 5 2 8 3 6 4

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,5 2,5 2,6 2,4

Vr. 150_15: Mijn behoefte
aan: - een snelle en veili-
ge verbinding vanuit huis
met de computervoorzienin-
gen op school\instelling is
...

Groot --------------------- 430 65 152 61 184 71* 94 60
Klein --------------------- 197 30 83 33 62 24* 53 33
Geen ---------------------- 31 5 12 5 11 4 7 5

(4) Zeer groot ------------ 177 26 52 21* 78 30 47 30
(3) Tamelijk groot -------- 254 38 100 40 106 41 48 30*
(2) Tamelijk klein -------- 139 21 60 24 42 16* 37 24
(1) Zeer klein ------------ 59 9 23 9 20 8 15 10
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 31 5 12 5 11 4 7 5
Weet niet ----------------- 8 1 3 1 2 1 4 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,7 2,6 2,9 2,7

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 18
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 150_16: Mijn behoefte
aan: - betere afstemming
tussen ict-voorzieningen
voor schooladministratie en
de programmatuur voor onder-
wijsdoeleinden waar leraren
en leerlingen gebruik van
maken is ...

Groot --------------------- 334 50 113 45* 127 49 95 60*
Klein --------------------- 245 37 105 42* 97 38 43 27*
Geen ---------------------- 45 7 19 8 13 5 12 8

(4) Zeer groot ------------ 106 16 29 12* 43 17 34 22*
(3) Tamelijk groot -------- 228 34 84 34 84 33 60 38
(2) Tamelijk klein -------- 193 29 80 32 76 29 37 24
(1) Zeer klein ------------ 52 8 25 10 22 8 6 4*
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 45 7 19 8 13 5 12 8
Weet niet ----------------- 43 6 14 5 21 8 8 5

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,5 2,3 2,5 2,7

Vr. 150_17: Mijn behoefte
aan: - een bruikbaar compu-
terprogramma dat hulp biedt
bij het afnemen en nakijken
van toetsen is ...

Groot --------------------- 374 56 159 64* 133 51 81 51
Klein --------------------- 229 34 71 28* 102 39* 56 36
Geen ---------------------- 55 8 13 5* 23 9 20 12*

(4) Zeer groot ------------ 123 18 43 17 50 19 30 19
(3) Tamelijk groot -------- 251 38 116 47* 83 32* 51 32
(2) Tamelijk klein -------- 158 24 55 22 74 28* 30 19
(1) Zeer klein ------------ 71 11 16 6* 28 11 27 17*
(0) Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan -------------- 55 8 13 5* 23 9 20 12*
Weet niet ----------------- 9 1 7 3* 1 0 1 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,5 2,7 2,4 2,3

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 19
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8005_1: - Kantoortoepas-
singen (bijvoorbeeld
tekstverwerking, presenta-
tiesoftware, rekenbladen,
gegevensbestanden)

 Dagelijks ---------------- 251 38 64 25* 110 42* 77 49*
 Wekelijks ---------------- 190 28 83 33* 69 27 38 24
 Maandelijks -------------- 75 11 33 13 29 11 13 8
 Enkele keren per jaar ---- 72 11 29 11 29 11 14 9
 Vrijwel nooit ------------ 80 12 42 17* 22 8* 16 10

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 2,2 1,7 2,4 2,7

Vr. 8005_2: - Grafische
software (bijvoorbeeld foto-
software, videosoftware,
software om tekeningen of
figuren te maken)

 Dagelijks ---------------- 32 5 7 3 11 4 14 9*
 Wekelijks ---------------- 90 14 29 12 36 14 25 16
 Maandelijks -------------- 109 16 39 16 46 18 24 15
 Enkele keren per jaar ---- 140 21 62 25 52 20 26 16
 Vrijwel nooit ------------ 295 44 112 45 114 44 69 44

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 0,5 0,3 0,4 0,7

Vr. 8005_3: - Simulaties
(bijvoorbeeld voor het
nabootsen van proefjes)

 Dagelijks ---------------- 20 3 5 2 7 3 7 5
 Wekelijks ---------------- 55 8 14 5* 20 8 21 14*
 Maandelijks -------------- 59 9 19 8 24 9 16 10
 Enkele keren per jaar ---- 112 17 44 18 47 18 21 13
 Vrijwel nooit ------------ 422 63 168 67 162 62 92 58

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 0,3 0,2 0,3 0,4

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 20
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8005_4: - Software om
samen te werken aan een
taak (bijvoorbeeld Wiki,
Googledocs, discussiefora,
Blog)

 Dagelijks ---------------- 23 3 11 5 8 3 3 2
 Wekelijks ---------------- 65 10 26 11 20 8 18 12
 Maandelijks -------------- 68 10 20 8 30 12 17 11
 Enkele keren per jaar ---- 71 11 25 10 32 12 14 9
 Vrijwel nooit ------------ 440 66 167 67 168 65 105 67

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 0,3 0,4 0,3 0,3

Vr. 8005_5: - Specifieke
software om oefeningen
en\of toetsen op te stellen

 Dagelijks ---------------- 25 4 10 4 6 2 9 6
 Wekelijks ---------------- 86 13 37 15 35 13 14 9
 Maandelijks -------------- 90 13 35 14 36 14 19 12
 Enkele keren per jaar ---- 140 21 49 19 63 24 28 18
 Vrijwel nooit ------------ 326 49 119 47 120 46 88 56

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 0,4 0,4 0,3 0,5

Vr. 8005_6: - Digitale
oefeningen en\of toetsen

 Dagelijks ---------------- 63 9 37 15* 12 5* 14 9
 Wekelijks ---------------- 124 19 56 22 40 16 28 17
 Maandelijks -------------- 137 21 53 21 56 22 28 18
 Enkele keren per jaar ---- 162 24 54 21 73 28 36 22
 Vrijwel nooit ------------ 180 27 50 20* 77 30 53 33*

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 0,7 1,1 0,5 0,7

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 21
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8005_7: - Leerboek of
methodegebonden software

 Dagelijks ---------------- 147 22 71 28* 46 18* 30 19
 Wekelijks ---------------- 172 26 82 33* 51 20* 40 25
 Maandelijks -------------- 110 17 31 12* 60 23* 20 13
 Enkele keren per jaar ---- 98 15 28 11* 45 17 26 16
 Vrijwel nooit ------------ 139 21 39 16* 58 22 42 27*

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 1,4 1,8 1,2 1,3

Vr. 8005_8: - Elektronische
leeromgeving

 Dagelijks ---------------- 97 14 34 14 28 11* 34 22*
 Wekelijks ---------------- 142 21 49 20 59 23 35 22
 Maandelijks -------------- 90 14 35 14 37 14 18 11
 Enkele keren per jaar ---- 86 13 27 11 41 16 19 12
 Vrijwel nooit ------------ 252 38 105 42 94 36 52 33

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 1,0 0,9 0,8 1,4

Vr. 8005_9: - Digitaal
leerlingvolgsysteem

 Dagelijks ---------------- 113 17 34 14 46 18 32 21
 Wekelijks ---------------- 171 26 66 26 77 30* 28 18*
 Maandelijks -------------- 105 16 50 20* 40 16 14 9*
 Enkele keren per jaar ---- 97 15 61 24* 21 8* 15 10*
 Vrijwel nooit ------------ 182 27 40 16* 74 28 68 43*

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 1,2 1,0 1,3 1,3

Vr. 8005_10: - Mail
programma

 Dagelijks ---------------- 384 58 104 42* 166 64* 114 72*
 Wekelijks ---------------- 108 16 48 19 39 15 20 13
 Maandelijks -------------- 36 5 13 5 18 7 5 3
 Enkele keren per jaar ---- 43 6 21 9 12 5 9 6
 Vrijwel nooit ------------ 97 15 63 25* 24 9* 10 6*

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158
Gemiddelde ---------------- 3,1 2,3 3,4 3,7

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

-------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 22
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8006O: Welk computer-
programma of digitale con-
tent vindt u voor uw onder-
wijs het meest waardevol?

Software\ website
behorende bij methode ----- 62 9 34 14* 24 9 3 2*
Word ---------------------- 53 8 14 6 24 9 14 9
Internet, website --------- 39 6 7 3* 20 8 12 8
Ambrasoft ----------------- 31 5 31 12* - -* - -*
Microsoft Office
(programma's) ------------- 26 4 1 0* 12 5 13 8*
Kennisnet ----------------- 26 4 19 7* 5 2 2 1*
PowerPoint ---------------- 24 4 3 1* 8 3 14 9*
Leerlingvolgsysteem
(digitaal) ---------------- 22 3 13 5* 5 2 4 3
Excel --------------------- 17 3 2 1* 7 3 9 5*
Veilig Leren Lezen -------- 16 2 16 6* - -* - -*
Elektronische leeromgeving
(ELO) --------------------- 14 2 - -* 11 4* 4 2
Voor het digitale
schoolbord\ smartboard ---- 14 2 12 5* 3 1 - -*
Magister ------------------ 12 2 1 0 11 4* - -
Zoekmachines (o.a. google) 11 2 2 1 7 3 3 2
Programma dat het beste aan-
sluit bij het
(les)programma ------------ 11 2 9 4* 1 0 1 1
Cito (Leerlingvolgsysteem\
LVS) ---------------------- 7 1 7 3* - - - -
Tekstverwerking ----------- 7 1 1 1 4 2 2 1
Schatkist ----------------- 7 1 7 3* - - - -
Parnassys ----------------- 7 1 7 3* - - - -
Outlook, e-mail ----------- 6 1 - - 2 1 4 2
Internet Explorer --------- 5 1 1 0 3 1 1 1
Esis ---------------------- 5 1 5 2* - - - -
Overige, nl. -------------- 238 36 95 38 80 31* 63 40
Geen, niet van toepassing,
geen voorkeur ------------- 15 2 3 1 8 3 3 2
Weet niet\ geen opgave ---- 173 26 49 20* 74 29 50 32

Totaal antwoorden --------- 850 127 339 135 310 120 202 128
Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 23
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8007O: Wat is voor u de
meerwaarde van dit
programma \ deze content?

Oefenen, extra oefening --- 68 10 46 18* 18 7* 4 3*
Leerlingen kunnen er
zelfstandig mee werken ---- 61 9 30 12* 21 8 9 6
Geen, niet van toepassing - 39 6 13 5 17 7 8 5
Het kunnen volgen van de
ontwikkeling van leerlin-
gen, leerlingvolgsysteem -- 38 6 14 5 15 6 9 6
Zeer gebruiksvriendelijk,
handig in gebruik --------- 32 5 12 5 14 5 5 3
Goede informatiebron,
informatie opzoeken ------- 32 5 9 4 16 6 6 4
Uitdagend\ aantrekkelijk
voor leerlingen,
aantrekkelijke manier ----- 26 4 18 7* 8 3 1 1*
Compleet, veel
gebruiksmogelijkheden ----- 26 4 11 5 8 3 7 4
Visueel\ auditief
ondersteunen lesstof ------ 22 3 10 4 9 4 2 1
Tekstverwerken (maken van
verslagen\ toetsen etc.) -- 21 3 4 1 11 4 6 4
Sluit aan op de methode\
bij de lesstof ------------ 20 3 15 6* 4 2 1 1
Verdieping, verbreding,
verrijking ---------------- 19 3 12 5* 4 2 3 2
Differentiatie ------------ 18 3 13 5* 3 1 2 1
Leerlingen kunnen op hun
eigen niveau werken ------- 17 3 11 4* 2 1* 5 3
Breed inzetbaar\ toepasbaar 17 2 8 3 5 2 3 2
Ondersteunend (tijdens de
les) ---------------------- 16 2 12 5* 1 0* 2 1
Tijdswinst, zelf tijd heb-
ben om andere taken te doen 14 2 9 3 3 1 2 1
Digitaal toetsen, leerlin-
gen kunnen zichzelf toetsen 14 2 4 2 8 3 2 1
Zelfcorrigerend, makkelijk
nakijken\ controleren ----- 13 2 5 2 6 2 2 1
Mogelijkheid om thuis\ over-
al in te loggen\ gegevens
in te voeren -------------- 13 2 5 2 5 2 3 2
Duidelijk, overzichtelijk - 12 2 9 3* - -* 3 2
Zelfregulerend, zelfsturend 11 2 8 3* 2 1 1 1
Verwerking van de stof ---- 9 1 9 3* - -* - -
Werkt\ functioneert goed -- 9 1 6 2 1 0 2 1
Leerlingen kunnen op eigen
tempo werken -------------- 8 1 - -* 5 2 4 2
Je kunt informatie\ gege-
vens (op de website)
neerzetten ---------------- 8 1 1 0 4 2 3 2
Actueel, altijd up-to-date 8 1 2 1 4 2 1 1
Nodig, noodzakelijk ------- 8 1 - -* 4 1 4 2
Je kunt het naar eigen
inzicht aanpassen --------- 7 1 5 2 1 1 1 1
Zeer groot ---------------- 7 1 - - 2 1 4 3
Contact, contact met
leerlingen\ collega's ----- 7 1 - - 4 1 3 2
Kinderen leren met de com-
puter\ het internet omgaan 7 1 7 3* - - - -

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------



Remedial Teaching,
remediëring --------------- 7 1 7 3* - - - -
Is thuis te gebruiken door
de leerlingen ------------- 6 1 - - 4 1 2 1
Overige, nl. -------------- 184 28 56 22* 77 30 52 33
Weet niet\ geen opgave ---- 148 22 42 17* 65 25 42 27

Totaal antwoorden --------- 968 145 411 164 350 135 207 131
Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 24
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8008_1: Welk deel van
de leermiddelen die leerlin-
gen dit schooljaar gebrui-
ken bestaat uit boeken en
welk deel is digitaal?
Boeken

000 ----------------------- 3 0 1 0 - - 2 2
005 ----------------------- 1 0 - - - - 1 1
010 ----------------------- 9 1 1 0 2 1 6 4*
015 ----------------------- 2 0 1 0 - - 1 0
020 ----------------------- 7 1 - - 1 0 5 3*
025 ----------------------- 3 0 - - - - 3 2*
030 ----------------------- 10 1 - -* 6 2 4 3
040 ----------------------- 12 2 - -* 1 0* 11 7*
050 ----------------------- 39 6 4 2* 8 3* 27 17*
060 ----------------------- 23 4 3 1* 8 3 12 8*
065 ----------------------- 2 0 1 1 - - 1 0
070 ----------------------- 39 6 10 4 12 4 17 11*
075 ----------------------- 31 5 11 4 18 7* 2 1*
080 ----------------------- 99 15 47 19* 35 14 17 11
085 ----------------------- 21 3 10 4 10 4 1 1*
087 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
090 ----------------------- 162 24 72 29* 71 27 19 12*
092 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
095 ----------------------- 115 17 56 22* 48 19 11 7*
096 ----------------------- 2 0 1 1 1 0 - -
097 ----------------------- 2 0 1 0 1 0 - -
098 ----------------------- 21 3 7 3 8 3 5 3
099 ----------------------- 22 3 9 3 11 4 3 2
100 ----------------------- 43 6 16 6 18 7 9 6

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Gemiddelde ---------------- 80,6 86,9* 84,2* 64,6*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 25
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8008_2: Welk deel van
de leermiddelen die leerlin-
gen dit schooljaar gebrui-
ken bestaat uit boeken en
welk deel is digitaal?
Digitaal

000 ----------------------- 43 6 16 6 18 7 9 6
001 ----------------------- 22 3 9 3 11 4 3 2
002 ----------------------- 21 3 7 3 8 3 5 3
003 ----------------------- 2 0 1 0 1 0 - -
004 ----------------------- 2 0 1 1 1 0 - -
005 ----------------------- 115 17 56 22* 48 19 11 7*
008 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
010 ----------------------- 162 24 72 29* 71 27 19 12*
013 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
015 ----------------------- 21 3 10 4 10 4 1 1*
020 ----------------------- 99 15 47 19* 35 14 17 11
025 ----------------------- 31 5 11 4 18 7* 2 1*
030 ----------------------- 39 6 10 4 12 4 17 11*
035 ----------------------- 2 0 1 1 - - 1 0
040 ----------------------- 23 4 3 1* 8 3 12 8*
050 ----------------------- 39 6 4 2* 8 3* 27 17*
060 ----------------------- 12 2 - -* 1 0* 11 7*
070 ----------------------- 10 1 - -* 6 2 4 3
075 ----------------------- 3 0 - - - - 3 2*
080 ----------------------- 7 1 - - 1 0 5 3*
085 ----------------------- 2 0 1 0 - - 1 0
090 ----------------------- 9 1 1 0 2 1 6 4*
095 ----------------------- 1 0 - - - - 1 1
100 ----------------------- 3 0 1 0 - - 2 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Gemiddelde ---------------- 19,4 13,1* 15,8* 35,4*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 26
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8009_1: Hoe ziet de ver-
deling er volgens u over
drie jaar uit? Boeken

000 ----------------------- 8 1 2 1 1 0 5 3*
001 ----------------------- 1 0 - - - - 1 1
002 ----------------------- 2 0 - - 2 1 - -
005 ----------------------- 4 1 - - 1 0 3 2
010 ----------------------- 12 2 - -* 5 2 8 5*
015 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
020 ----------------------- 30 4 4 2* 9 3 17 11*
025 ----------------------- 12 2 1 0 2 1 8 5*
030 ----------------------- 26 4 3 1* 8 3 15 9*
040 ----------------------- 25 4 2 1* 11 4 12 8*
045 ----------------------- 1 0 1 1 - - - -
050 ----------------------- 129 19 44 18 52 20 33 21
060 ----------------------- 63 9 31 12* 19 8 13 8
065 ----------------------- 5 1 4 1 2 1 - -
067 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
070 ----------------------- 91 14 43 17* 34 13 14 9
075 ----------------------- 35 5 18 7 18 7 - -*
078 ----------------------- 1 0 1 0 - - - -
080 ----------------------- 119 18 48 19 55 21 16 10*
085 ----------------------- 9 1 6 3 3 1 - -
090 ----------------------- 54 8 26 10 21 8 7 4
095 ----------------------- 19 3 7 3 9 3 3 2
097 ----------------------- 1 0 1 1 - - - -
098 ----------------------- 2 0 1 0 - - 1 1
099 ----------------------- 3 0 1 0 2 1 - -
100 ----------------------- 14 2 6 3 6 2 2 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Gemiddelde ---------------- 62,3 69,4* 64,4 47,5*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 27
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8009_2: Hoe ziet de ver-
deling er volgens u over
drie jaar uit? Digitaal

000 ----------------------- 14 2 6 3 6 2 2 1
001 ----------------------- 3 0 1 0 2 1 - -
002 ----------------------- 2 0 1 0 - - 1 1
003 ----------------------- 1 0 1 1 - - - -
005 ----------------------- 19 3 7 3 9 3 3 2
010 ----------------------- 54 8 26 10 21 8 7 4
015 ----------------------- 9 1 6 3 3 1 - -
020 ----------------------- 119 18 48 19 55 21 16 10*
022 ----------------------- 1 0 1 0 - - - -
025 ----------------------- 35 5 18 7 18 7 - -*
030 ----------------------- 91 14 43 17* 34 13 14 9
033 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
035 ----------------------- 5 1 4 1 2 1 - -
040 ----------------------- 63 9 31 12* 19 8 13 8
050 ----------------------- 129 19 44 18 52 20 33 21
055 ----------------------- 1 0 1 1 - - - -
060 ----------------------- 25 4 2 1* 11 4 12 8*
070 ----------------------- 26 4 3 1* 8 3 15 9*
075 ----------------------- 12 2 1 0 2 1 8 5*
080 ----------------------- 30 4 4 2* 9 3 17 11*
085 ----------------------- 1 0 - - 1 0 - -
090 ----------------------- 12 2 - -* 5 2 8 5*
095 ----------------------- 4 1 - - 1 0 3 2
098 ----------------------- 2 0 - - 2 1 - -
099 ----------------------- 1 0 - - - - 1 1
100 ----------------------- 8 1 2 1 1 0 5 3*

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Gemiddelde ---------------- 37,7 30,6* 35,6 52,5*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 28
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8010O: Al meer dan
10 jaar staat in de top
3 aan ondersteuningsbe-
hoeften van leraren 'meer
bruikbare digitale
leermaterialen' Wat moet
volgens u gebeuren om te
voorzien in de behoefte
aan bruikbare digitale
leermaterialen? (Meer
antwoorden mogelijk)

Gebruik maken van open
source software zodat
iedereen zonder kosten
digitale leermiddelen
mag gebruiken,
aanpassen en verspreiden 298 45 116 47 115 45 67 42
Via onderzoek vaststel-
len met welke digitale
leermaterialen leerlin-
gen daadwerkelijk beter
presteren -------------- 285 43 123 49* 102 40 59 37
Beschikbare digitale
leermaterialen voor het
onderwijs beter
vindbaar maken --------- 260 39 94 37 111 43 56 35
Inzichtelijk maken wel-
ke digitale leermateria-
len het beste passen
bij een bepaalde manier
van lesgeven ----------- 257 39 114 46* 89 34 54 34
Leraren meer facilitei-
ten geven om zelf te
ontdekken welke digita-
le leermiddelen het be-
ste passen bij de eigen
manier van lesgeven ---- 252 38 88 35 114 44* 49 31
Meer digitale leermate-
rialen via Kennisnet
beschikbaar stellen ---- 240 36 100 40 80 31* 60 38
Transparant maken voor
welke leerdoelen digita-
le leermaterialen
bedoeld zijn ----------- 204 31 80 32 76 29 48 30
Eerst een breed gedra-
gen visie op gebruik
van ict binnen de school
\instelling ontwikkelen
en daarna digitale leer-
middelen aanschaffen
die op deze visie is
afgestemd -------------- 196 29 84 34 75 29 37 23
Bij digitale leermate-
rialen aangeven welke
vaardigheden een leer-
kracht nodig heeft om
er succesvol gebruik
van te kunnen maken. --- 168 25 68 27 55 21 45 29

------------- ---------------------------------------------

------------- ------------- ------------- -------------

-------------------------



De technische uitwissel-
baarheid van digitale
leermaterialen
standaardiseren -------- 159 24 57 23 66 26 36 23
Een kwaliteitskeurmerk
voor digitale
leermiddelen toepassen - 157 24 74 30* 52 20 31 20
Geld voor schoolboeken
gebruiken voor ontwikke-
ling van digitale leer-
materialen en deze mate-
rialen delen met andere
scholen. --------------- 115 17 37 15 49 19 29 19
Aanschaf (meer) digita-
le schoolborden\
smartboards ------------ 5 1 3 1 1 1 1 1
Meer\ beter aangepaste
software aanbieden ----- 5 1 4 2 1 1 - -
Meer computers
beschikbaar stellen ---- 4 1 1 0 3 1 1 1
Er moeten financiële
middelen voor worden
vrijgemaakt ------------ 2 0 1 1 1 0 - -
Leraren (bij)scholen --- 2 0 1 0 - - 1 1
Digitale leermaterialen
moeten goedkoper worden 1 0 1 0 - - - -
Meer leermaterialen die
gebruikt kunnen worden
voor\ aansluiten bij
methodes voor het
digitale schoolbord ---- - - - - - - - -
Meer digitale leermate-
rialen via internet\
webgebaseerd
beschikbaar stellen ---- - - - - - - - -
Meer voorlichting ------ - - - - - - - -
Uitwisseling van ge-
schikt materiaal\ toe-
passingen (met
vergelijkbare scholen) - - - - - - - - -
Anders, namelijk... ---- 11 2 3 1 3 1 5 3
Niets, niet van
toepassing ------------- - - - - - - - -
Weet niet -------------- 52 8 15 6 20 8 17 11

Totaal antwoorden ------ 2673 401 1063 425 1014 392 596 377
Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---



Tabel 29
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 90: In welke mate bent
u, als leraar, op de hoogte
van de computertoepassingen
die u bij uw onderwijs zou
kunnen gebruiken?

Slecht -------------------- 51 8 19 8 19 7 13 8
Matig --------------------- 230 34 83 33 91 35 56 35
Voldoende ----------------- 253 38 97 39 98 38 58 36
Goed ---------------------- 96 14 39 16 40 15 17 11
Uitstekend ---------------- 30 4 6 2* 10 4 13 9*
Weet niet ----------------- 7 1 5 2 1 0 1 1

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 1201_1: Kunt u aangeven
hoe vaardig u bent in het
gebruik van de computer als
didactisch hulpmiddel?

Helemaal niet ------------- 30 5 6 2 14 5 10 6
Basaal -------------------- 306 46 115 46 120 46 71 45
Gevorderd ----------------- 262 39 105 42 97 37 60 38
Zeer gevorderd ------------ 51 8 15 6 22 8 14 9
Weet niet ----------------- 17 3 9 3 6 2 3 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 1201_2: Kunt u aangeven
hoe vaardig u bent in het
organiseren van lessen
waarin ict wordt gebruikt?

Helemaal niet ------------- 67 10 25 10 25 10 17 11
Basaal -------------------- 307 46 122 49 120 46 65 41
Gevorderd ----------------- 222 33 79 32 90 35 53 34
Zeer gevorderd ------------ 57 9 16 6 21 8 20 13*
Weet niet ----------------- 14 2 7 3 5 2 3 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 30
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 1201_3: Kunt u aangeven
hoe vaardig u bent in het
gebruik van educatieve
programmatuur?

Helemaal niet ------------- 77 12 20 8* 34 13 22 14
Basaal -------------------- 298 45 100 40 127 49 71 45
Gevorderd ----------------- 232 35 105 42* 77 30* 49 31
Zeer gevorderd ------------ 41 6 14 5 16 6 12 8
Weet niet ----------------- 19 3 11 4 5 2 4 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 1201_4: Kunt u aangeven
hoe vaardig u bent in het
beoordelen van de bruikbaar-
heid van educatieve
programmatuur?

Helemaal niet ------------- 86 13 26 10 40 16 20 13
Basaal -------------------- 297 44 121 48 110 42 66 41
Gevorderd ----------------- 237 36 89 35 91 35 57 36
Zeer gevorderd ------------ 27 4 7 3 9 3 11 7*
Weet niet ----------------- 20 3 7 3 8 3 5 3

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 1201_5: Kunt u aangeven
hoe vaardig u bent in het
integreren van ict in uw on-
derwijs, op zodanige wijze
dat het een meerwaarde
heeft?

Helemaal niet ------------- 76 11 22 9 33 13 21 13
Basaal -------------------- 321 48 130 52 127 49 64 41*
Gevorderd ----------------- 212 32 80 32 79 30 54 34
Zeer gevorderd ------------ 40 6 9 4 16 6 16 10*
Weet niet ----------------- 19 3 10 4 5 2 4 2

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 31
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 1201_6: Kunt u aange-
ven hoe vaardig u bent
in het gebruik van een
elektronische
leeromgeving?

Helemaal niet ---------- 156 23 69 27 58 22 29 18
Basaal ----------------- 278 42 99 40 114 44 66 42
Gevorderd -------------- 154 23 53 21 56 22 45 29
Zeer gevorderd --------- 44 7 7 3* 19 7 17 11*
Weet niet -------------- 35 5 22 9* 12 5 1 1*

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 1201_7: Kunt u aange-
ven hoe vaardig u bent
in het gebruik van het
leerlingvolgsysteem?

Helemaal niet ---------- 101 15 18 7* 43 17 39 25*
Basaal ----------------- 243 36 82 33 92 36 69 44*
Gevorderd -------------- 216 32 106 42* 84 33 26 16*
Zeer gevorderd --------- 84 13 36 15 31 12 16 10
Weet niet -------------- 24 4 7 3 8 3 8 5

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 1201_8: Kunt u aange-
ven hoe vaardig u bent
in ict gebruiken voor
lesvoorbereiding?

Helemaal niet ---------- 37 5 12 5 13 5 12 8
Basaal ----------------- 259 39 119 47* 90 35 51 32*
Gevorderd -------------- 270 40 87 35* 114 44 69 44
Zeer gevorderd --------- 88 13 25 10 37 14 26 16
Weet niet -------------- 13 2 8 3 5 2 1 0

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52

------------- ---------------------------------------------

------------- ------------- ------------- -------------

-------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

-------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---

-------------------------

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---



Tabel 32
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 1201_9: Kunt u aange-
ven hoe vaardig u bent
in digitaal lesmateriaal
van internet aanpassen
zodat het geschikt is
voor gebruik in de les?

Helemaal niet ---------- 137 21 55 22 45 17 37 24
Basaal ----------------- 279 42 103 41 114 44 61 39
Gevorderd -------------- 182 27 69 28 70 27 42 27
Zeer gevorderd --------- 49 7 12 5* 22 8 15 10
Weet niet -------------- 20 3 10 4 7 3 2 1

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 1201_10: Kunt u aan-
geven hoe vaardig u bent
in communiceren met
leerlingen via ict?

Helemaal niet ---------- 81 12 52 21* 16 6* 12 8
Basaal ----------------- 203 30 89 36* 78 30 36 22*
Gevorderd -------------- 276 41 79 31* 120 46* 78 49*
Zeer gevorderd --------- 81 12 13 5* 38 15 30 19*
Weet niet -------------- 26 4 17 7* 7 3 2 1

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 1201_11: Kunt u aan-
geven hoe vaardig u bent
in met de klas werken
aan een project waarbij
de leerlingen tijdens de
lessen verschillende
ict-toepassingen
gebruiken?

Helemaal niet ---------- 107 16 35 14 41 16 30 19
Basaal ----------------- 282 42 122 49* 110 42 51 32*
Gevorderd -------------- 209 31 71 28 82 32 56 36
Zeer gevorderd --------- 49 7 13 5 20 8 15 10
Weet niet -------------- 21 3 9 4 6 2 6 3

Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52
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Tabel 33
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal
ondervraagden PO VO

MBO \ Volwas-
senenonder-

wijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8011O: Welke steun
ontvangt u vanuit school
\instelling om uw
ict-vaardigheden te ont-
wikkelen? (Meer
antwoorden mogelijk)

Mogelijkheid tot het
volgen van cursussen
hulp van collega's ----- 315 47 133 53* 122 47 61 38*
Samenwerking met ------- 358 54 150 60* 133 51 75 48
Ict-afdeling die uitleg
geeft ------------------ 234 35 96 38 100 39 38 24*
Geen, maar heb wel de
behoefte --------------- 91 14 22 9* 35 13 34 22*
Geen en heb ook geen
behoefte --------------- 61 9 17 7 23 9 21 13*
Anders, namelijk... ---- 11 2 7 3 4 2 - -
Niet van toepassing ---- 1 0 - - 1 1 - -

Totaal antwoorden ------ 1071 161 424 170 417 161 229 145
Herwogen aantal -------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden --- 667 250 259 158

Vr. 220: Hoeveel leerlin-
gen heeft uw
school\instelling?

Tot 150 leerlingen ----- 81 33 81 33 - - - -
150 tot 250 leerlingen - 83 34 83 34 - - - -
Meer dan 250 leerlingen 81 33 81 33 - - - -

Herwogen aantal -------- 245 100 245 100 - - - -
Totaal ondervraagden --- 245 245 - -

Vr. 230: Hoeveel leerlin-
gen heeft uw
school\instelling?

Tot 900 leerlingen ----- 93 36 - - 93 36 - -
900 tot 1.800 leerlingen 85 33 - - 85 33 - -
Meer dan 1.800
leerlingen ------------- 80 31 - - 80 31 - -

Herwogen aantal -------- 259 100 - - 259 100 - -
Totaal ondervraagden --- 259 - 259 -

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52
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Tabel 34
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8012_1: brin-code

0000 ---------------------- 1 0 - - 1 0 - -
00000 --------------------- 7 1 3 1 2 1 2 1
000? ---------------------- 2 0 1 0 - - 1 1
000GT --------------------- 1 0 - - - - 1 1
000PG --------------------- 2 0 - - 2 1 - -
000qq --------------------- 1 0 - - - - 1 1
000TL --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
000xx --------------------- 5 1 2 1 3 1 - -
001FY --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
001uc --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
001XN --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
002GS --------------------- 2 0 - - 2 1 - -
002is --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
002LR --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
002qn --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
002SY --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
002up --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
002VC --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
003am --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
003uz --------------------- 1 0 1 0 - - - -
003wo --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
004FO --------------------- 1 0 - - - - 1 1
004LJ --------------------- 2 0 2 1 - - - -
004vq --------------------- 2 0 2 1 - - - -
005CJ --------------------- 2 0 2 1 - - - -
005NI --------------------- 1 0 1 0 - - - -
005pl --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
006MM --------------------- 1 0 1 0 - - - -
007LE --------------------- 2 0 2 1 - - - -
007ND --------------------- 1 0 1 0 - - - -
007st --------------------- 1 0 1 0 - - - -
007TE --------------------- 1 0 1 0 - - - -
007ux --------------------- 1 0 1 0 - - - -
008CA --------------------- 1 0 1 0 - - - -
008PG --------------------- 1 0 - - - - 1 0
008WT --------------------- 1 0 1 0 - - - -
008wu --------------------- 1 0 1 0 - - - -
008zl --------------------- 1 0 1 0 - - - -
009?? --------------------- 1 0 1 0 - - - -
009BB --------------------- 1 0 1 0 - - - -
009ho --------------------- 1 0 1 0 - - - -
009ln --------------------- 1 0 1 0 - - - -
009lr --------------------- 1 0 1 0 - - - -
009wp --------------------- 1 0 1 0 - - - -
010es --------------------- 1 0 1 0 - - - -
010eu --------------------- 1 0 1 0 - - - -
010iy --------------------- 2 0 2 1 - - - -
010JH --------------------- 1 0 1 0 - - - -
010jt --------------------- 1 0 1 0 - - - -
010TS --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
011ED --------------------- 1 0 1 0 - - - -
011LI --------------------- 1 0 1 0 - - - -
011UD --------------------- 1 0 1 0 - - - -
012AM --------------------- 1 0 1 0 - - - -
012EA --------------------- 1 0 1 0 - - - -
012lu --------------------- 1 0 1 0 - - - -
012OX --------------------- 1 0 1 1 - - - -
012PU --------------------- 1 0 1 0 - - - -
012ri --------------------- 1 0 1 0 - - - -
013ao --------------------- 1 0 1 0 - - - -

------------ ------------------------------------------

------------ ------------ ------------ ------------

---------------------



013CV --------------------- 2 0 2 1 - - - -
013cy --------------------- 1 0 1 0 - - - -
013JO --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
013KX --------------------- 1 0 1 0 - - - -
013PN --------------------- 1 0 1 0 - - - -
013rq --------------------- 1 0 1 0 - - - -
013vn --------------------- 1 0 1 0 - - - -
014rp --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
014WE --------------------- 2 0 - - 2 1 - -
015CV --------------------- 1 0 1 0 - - - -
015IF --------------------- 1 0 1 0 - - - -
015jt --------------------- 1 0 1 0 - - - -
015to --------------------- 1 0 1 0 - - - -
015tv --------------------- 1 0 1 1 - - - -
016bz --------------------- 1 0 1 0 - - - -
016gb --------------------- 1 0 1 0 - - - -
016HU --------------------- 1 0 1 0 - - - -
017AA --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
017AN --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
017FJ --------------------- 1 0 1 0 - - - -
017gt --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
017pb --------------------- 1 0 1 0 - - - -
018AR --------------------- 1 0 1 0 - - - -
018gs --------------------- 1 0 1 0 - - - -
018kb --------------------- 1 0 1 0 - - - -
018oh --------------------- 1 0 1 1 - - - -
018SK --------------------- 1 0 1 0 - - - -
018vl --------------------- 1 0 1 0 - - - -
019HR --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
019SF --------------------- 1 0 1 0 - - - -
019vx --------------------- 1 0 1 0 - - - -
019xv --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
019zj --------------------- 1 0 1 0 - - - -
020DL --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
020IS --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
020jm --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
020jx --------------------- 1 0 - - 1 1 - -
020KQ --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
020la --------------------- 2 0 - - 2 1 - -
020MF --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
020mm --------------------- 2 0 - - 2 1 - -
020st --------------------- 1 0 - - 1 1 - -
021BM --------------------- 1 0 1 0 - - - -
021LP --------------------- 1 0 1 0 - - - -
023cw --------------------- 1 0 1 0 - - - -
023TT --------------------- 1 0 1 0 - - - -
023VL --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
024nn --------------------- 1 0 1 0 - - - -
025fy --------------------- 1 0 - - 1 1 - -
025lf --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025LP --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025LR --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025lu --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025LX --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
025pm --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025pn --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025PU --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025PV --------------------- 1 0 - - - - 1 1
025PW --------------------- 1 0 - - - - 1 0
025PZ --------------------- 1 0 - - - - 1 1
027PC --------------------- 1 0 1 0 - - - -
027YV --------------------- 1 0 1 0 - - - -
032ef --------------------- 3 0 - - 3 1 - -
080wy --------------------- 1 0 1 0 - - - -
090wi --------------------- 1 0 - - 1 0 - -
099xx --------------------- 5 1 2 1 3 1 1 1
999 ----------------------- 527 79 177 71* 210 81 140 89*

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
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Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52



Tabel 35
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 170_1: Wat is uw weke-
lijkse taakomvang (in
klokuren) op deze school?

12 ------------------------ 52 8 13 5 20 8 19 12*
13 ------------------------ 2 0 1 1 - - 1 1
14 ------------------------ 9 1 3 1 5 2 1 1
15 ------------------------ 14 2 7 3 6 2 1 1
16 ------------------------ 24 4 9 4 13 5 2 1
17 ------------------------ 5 1 3 1 2 1 - -
18 ------------------------ 16 2 4 2 9 3 3 2
19 ------------------------ 8 1 2 1 5 2 2 1
20 ------------------------ 52 8 25 10 12 5* 16 10
21 ------------------------ 4 1 1 0 3 1 - -
22 ------------------------ 11 2 6 3 3 1 1 1
23 ------------------------ 18 3 11 4 6 2 2 1
24 ------------------------ 42 6 18 7 12 5 13 8
25 ------------------------ 14 2 7 3 5 2 2 1
26 ------------------------ 18 3 8 3 8 3 3 2
27 ------------------------ 7 1 1 0 5 2 1 0
28 ------------------------ 30 4 9 4 14 5 7 4
29 ------------------------ 2 0 - - 2 1 - -
30 ------------------------ 18 3 9 3 5 2 4 3
31 ------------------------ 2 0 - - 1 0 1 1
32 ------------------------ 42 6 19 7 15 6 8 5
33 ------------------------ 1 0 - - 1 0 - -
34 ------------------------ 2 0 1 0 2 1 - -
35 ------------------------ 7 1 3 1 3 1 1 1
36 ------------------------ 54 8 19 7 24 9 12 8
37 ------------------------ 7 1 - - 4 2 2 1
38 ------------------------ 31 5 12 5 10 4 9 5
40 ------------------------ 110 17 39 16 45 17 27 17
41 ------------------------ 4 1 - - 2 1 2 2
42 ------------------------ 11 2 1 0 5 2 5 3
43 ------------------------ 2 0 - - - - 2 1
45 ------------------------ 2 0 - - 2 1 - -
50 ------------------------ 1 0 1 0 - - - -
99 ------------------------ 44 7 20 8 13 5 11 7

Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52
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Tabel 36
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 180: Aan welk leerjaar
geeft u les? (Meer
antwoorden mogelijk)

groep 1 ------------------- 64 26 64 26 - - - -
groep 2 ------------------- 57 23 57 23 - - - -
groep 3 ------------------- 56 22 56 22 - - - -
groep 4 ------------------- 73 29 73 29 - - - -
groep 5 ------------------- 80 32 80 32 - - - -
groep 6 ------------------- 58 23 58 23 - - - -
groep 7 ------------------- 55 22 55 22 - - - -
groep 8 ------------------- 58 23 58 23 - - - -

Totaal antwoorden --------- 501 200 501 200 - - - -
Herwogen aantal ----------- 250 100 250 100 - - - -
Totaal ondervraagden ------ 250 250 - -

Vr. 190O: Aan welk
schooltype en welke klas ge-
eft u dit schooljaar het ME-
RENDEEL van uw lessen?
(Slechts één antwoord
mogelijk!)

VMBO 1 (voorheen VBO of
MAVO) --------------------- 28 11 - - 28 11 - -
VMBO 2 (voorheen VBO of
MAVO) --------------------- 19 7 - - 19 7 - -
VMBO 3 (voorheen VBO of
MAVO) --------------------- 33 13 - - 33 13 - -
VMBO 4 (voorheen VBO of
MAVO) --------------------- 38 15 - - 38 15 - -
HAVO 1 -------------------- 18 7 - - 18 7 - -
HAVO 2 -------------------- 25 10 - - 25 10 - -
HAVO 3 -------------------- 11 4 - - 11 4 - -
HAVO 4 -------------------- 17 6 - - 17 6 - -
HAVO 5 -------------------- 16 6 - - 16 6 - -
VWO 1 --------------------- 17 7 - - 17 7 - -
VWO 2 --------------------- 11 4 - - 11 4 - -
VWO 3 --------------------- 15 6 - - 15 6 - -
VWO 4 --------------------- 6 2 - - 6 2 - -
VWO 5 --------------------- 15 6 - - 15 6 - -
VWO 6 --------------------- 20 8 - - 20 8 - -
Volwasseneducatie --------- - - - - - - - -
Anders, namelijk ... ------ 9 3 - - 9 3 - -
Weet niet ----------------- 3 1 - - 3 1 - -

Totaal antwoorden --------- 300 116 - - 300 116 - -
Herwogen aantal ----------- 259 100 - - 259 100 - -
Totaal ondervraagden ------ 259 - 259 -

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52
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Tabel 37
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 200O: In welk vakgebied
geeft u in het schooljaar
2007-2008 les? Wanneer u in
meerdere vakken lesgeeft,
graag alléén uw HOOFDVAK
noteren.

Aardrijkskunde ------------ 7 3 - - 7 3 - -
Algemene Natuur
Wetenschappen (ANW) ------- 1 0 - - 1 0 - -
Biologie ------------------ 11 4 - - 11 4 - -
CKV ----------------------- 4 2 - - 4 2 - -
Duits --------------------- 7 3 - - 7 3 - -
Engels -------------------- 28 11 - - 28 11 - -
Frans --------------------- 7 3 - - 7 3 - -
Geschiedenis -------------- 17 7 - - 17 7 - -
Godsdienst\-levensbeschou-
wing ---------------------- 2 1 - - 2 1 - -
Maatschappijleer ---------- 3 1 - - 3 1 - -
Natuurkunde --------------- 16 6 - - 16 6 - -
Nederlands ---------------- 30 12 - - 30 12 - -
Scheikunde ---------------- 10 4 - - 10 4 - -
Wiskunde ------------------ 41 16 - - 41 16 - -
Verzorging ---------------- 4 2 - - 4 2 - -
Techniek ------------------ 5 2 - - 5 2 - -
Economische vakken -------- 19 7 - - 19 7 - -
Lichamelijk Opvoeding ----- 9 3 - - 9 3 - -
Informatiekunde ----------- 5 2 - - 5 2 - -
Klassieke Talen ----------- - - - - - - - -
Administratie ------------- 2 1 - - 2 1 - -
Beeldende vorming\ vakken - 11 4 - - 11 4 - -
Handel en administratie --- 4 1 - - 4 1 - -
Muziek -------------------- 2 1 - - 2 1 - -
Management en Organisatie - 5 2 - - 5 2 - -
Anders, namelijk ... ------ 14 6 - - 14 6 - -

Totaal antwoorden --------- 266 103 - - 266 103 - -
Herwogen aantal ----------- 259 100 - - 259 100 - -
Totaal ondervraagden ------ 259 - 259 -

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52
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Tabel 38
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 210O: Welke denominatie
heeft uw school\instelling?

Openbaar\gemeentelijk ----- 221 33 85 34 65 25* 71 45*
Protestants-Christelijk --- 133 20 65 26* 49 19 19 12*
Rooms-Katholiek ----------- 138 21 75 30* 57 22 6 4*
Algemeen Bijzonder -------- 68 10 10 4* 41 16* 17 10
Samenwerkingsverband\combi-
natie --------------------- 59 9 3 1* 31 12* 25 16*
Gereformeerd -------------- 6 1 2 1 3 1 - -
Reformatorisch ------------ 6 1 2 1 4 2 - -
Particulier --------------- 8 1 - -* 3 1 5 3*
Regionaal
Opleidingscentrum (ROC) --- 6 1 - - 1 0 5 3*
Nog anders, namelijk ... -- 19 3 9 3 5 2 5 3
Geen denominatie ---------- 2 0 - - - - 2 1
Niet van toepassing ------- 1 0 - - - - 1 1
Weet niet\ geen opgave ---- 2 0 - - - - 2 1

Totaal antwoorden --------- 669 100 250 100 260 100 159 101
Herwogen aantal ----------- 667 100 250 100 259 100 158 100
Totaal ondervraagden ------ 667 250 259 158

Vr. 240: Welke schooltypen
zijn er op deze locatie van
uw school aanwezig? (Meer
antwoorden mogelijk)

VMBO ---------------------- 201 78 - - 201 78 - -
HAVO ---------------------- 201 78 - - 201 78 - -
VWO ----------------------- 194 75 - - 194 75 - -

Totaal antwoorden --------- 596 230 - - 596 230 - -
Herwogen aantal ----------- 259 100 - - 259 100 - -
Totaal ondervraagden ------ 259 - 259 -

Vr. 8013: Aan welk(e) stu-
diejaar(jaren) geeft u les
op het MBO \ Volwassenenon-
derwijs? (Meer antwoorden
mogelijk)

Eerste studiejaar --------- 116 74 - - - - 116 74
Tweede studiejaar --------- 108 68 - - - - 108 68
Derde studiejaar ---------- 94 60 - - - - 94 60
Vierde studiejaar --------- 70 44 - - - - 70 44
Weet niet ----------------- 16 10 - - - - 16 10

Totaal antwoorden --------- 404 256 - - - - 404 256
Herwogen aantal ----------- 158 100 - - - - 158 100
Totaal ondervraagden ------ 158 - - 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52
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Tabel 39
ICT op school - leraren

Op welk niveau geeft u les?

Totaal on-
dervraagden PO VO

MBO \ Vol-
wassenenon-

derwijs

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8014: In wat voor type
onderwijs geeft u les op
het MBO \ Volwassenenonder-
wijs? (Meer antwoorden
mogelijk)

Reguliere onderwijs ------- 110 70 - - - - 110 70

Deeltijd onderwijs -------- 71 45 - - - - 71 45

Bij- en nascholing -------- 22 14 - - - - 22 14

Post MBO ------------------ 12 8 - - - - 12 8

Weet niet ----------------- 5 3 - - - - 5 3

Totaal antwoorden --------- 221 140 - - - - 221 140

Herwogen aantal ----------- 158 100 - - - - 158 100

Totaal ondervraagden ------ 158 - - 158

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | Casi@Home | F1182-F1184 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen, regio en denominatie (bij MBO\BVE alleen op regio)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.52
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Bijlage 6 Open antwoorden 



Question 9903: U heeft de rest van het scherm voor uw 
op- en aanmerkingen! 

• Vraag over in welke klas/type ik de meeste lessen geef, 
is verkeerd beantwoord. Ik kan echter niet meer op de 
terug-knop drukken en de fout dus niet verbeteren. Ik geef 
het merendeel van de lessen aan 5VWO. 
• Ik mis een aantal opties: bijvoorbeeld MBO als 
keuzeniveau. Er wordt gevraagd naar welk vak ik lesgeef in 
schooljaar 2005-2006? Ik gaf toen nog geen les, maar die 
optie is er niet. 
• Ik werk in een groep met jonge kinderen, 4-5 jaar. 
Deze kinderen werken met een aantal educatieve 
programma's die aansluiten bij hun belevingswereld. Verder 
doe ik mijn administratie m.b.v. de computer. Ik heb dus 
niet zoveel te maken met de onderdelen waar jullie de 
vragen over stellen. Op onze school wordt al wel veel 
gebruik gemaakt in de groepen van de computers. 
• Niet alle vragen zijn op een kleutergroep van 
toepassing. 
• Helaas heb ik geen idee wat het begrip "electronische 
leeromgeving"inhoudt, verder is een aantal vragen zoals 
over tekstverwerking en zelfstandig opdrachten uitvoeren 
voor de kinderen die net aan leren lezen toe zijn niet van 
toepassing, de hogere groepen zijn wel bezig met het 
voorbereiden van werkstukken ook met power point 
presentaties e.d. Het grote probleem is dus diefstallen en het 
vaak uitvallen van de internetverbinding!!! 
• U gaat er blijkbaar van uit dat  er behoefte bestaat aan 
meer ICT in de klas. U vraagt wél hoe bekwaam ik ben op 
dat gebied, en hoe de faciliteiten zijn, maar níet óf ik de 
behoefte aan meer ICT voel, en zonee, waaróm niet. Ik vind 
dat een vertekend beeld geven! 
• Het volwassenonderwijs en zeker het NT@-onderwijs 
past niet zo in de vraagstelling!! 
• Ik heb mijn ICT-Bachelor op de PABO behaald, 
daarom heb ik een voorsprong op veel collega's. 
• onze school heeft verschillende 
uitstroommogelijkheden. Per afstudeerrichting verschilt het 
nogal in hoeverre men al jaren met competentiegericht 
leren bezig is of nog maar net of helemaal nog niet. 
Hetzelfde geldt voor het gebruikt van ict: bij één richting 
hebben de nieuwe leerlingen sinds 1 september 2007 een 
zelf aangeschafte laptop i.p.v. boeken (ik als docent helaas 
niet, dus dat werkt zeer slecht voor mij), bij andere 
richtingen wordt voor talen hoofdzakelijk in het 
talencentrum gewerkt, al zijn er dan altijd te weinig 
computers, evenals in het OLC, maar er is ook een afdeling 
waar nauwelijks nog met de computer gewerkt wordt. 
• brinnummer niet paraat op dit moment 
• vreemde vragen die ik soms helemaal niet 
begreep!!!!!!! 
• Bij de vragen; Mijn behoefte aan mis ik de 
mogelijkheid om aan te geven dat het niet van toepassing is 
bv omdat het er al is. 
• Ik ben wel werkzaam in het onderwijs, ontwikkel ook 
onderwijs en geef onderwijs, maar ben geen docent in de 
traditionel zin. DAt maakt het beantwoorden van de vragen 
soms lastig. 
• moeilijk in te vullen, aangezien mijn werk bij het 
onderwijs een apart iets is, tw onderwijs aan zieke lln in het 
ziekenhuis 
• Ik vond het leuk om in te vullen, het onderwerp is mijn 
interesse en hobby. 
• de vragen waar ik behoefte aan heb waren onduidelijk; 
wat ik in het algemeen wil??? of wat er nu te kort komt en 
nog bij moet? Ik heb grotendeels geantwoord vanuit de 

gedachte wat er nu nog ontbreekt. ICT is op mijn school 
uitgangspunt nummer 1. 
• Jammer dat je vaak geen verduidelijking kan geven. Ik 
werk in groep 3, mijn leerlingen leren lezen dus kunnen pas 
aan het eind van het jaar echt met 
tekstverwerkingsprogramma's werken. 
• Nogmaals de opmerking: veel vragen zijn voor mij 
moeilijk te beantwoorden omdat ik met kleuters werk. Bv. 
de vraag hoeveel % boeken en hoeveel % computer... Wij 
gebruiken geen boeken met kleuters. Wij gebruiken wel 
zelf een methode: Schatkist. Dus deze vragenlijst had ik 
beter en vollediger kunnen invullen als ik een hogere groep 
had gehad. 
• Bij het kiezen van antwoorden zijn de mogelijkheden 
om te antwoorden nogal "beperkt". Met beperkt bedoel ik 
niet de aantallen waaruit te kiezen is, maar de betekenis. 
Antwoorden met een keuze uit bijvoorbeeld:tamelijk veel 
of tamelijk weinig en geen keuze daartussen vind ik geen 
goede afspiegeling van de werkelijkheid. 
• In de vraag waar ik les geef, kan ik wel meerdere 
groeen invullen, maar niet meerdere functies. Als RT, IB, 
onderwijsassistente en in andere functies, waarbij juist het 
computergebruik ook een belangrijke rol speelt, sta je zo 
voor je gevoel an de zijlijn. 
• sommige vragen vond ik dubbel interpreteerbaar. Ik 
heb namelijk ergens geen behoefte aan als het in orde is op 
de school. Dus zaken zijn voor mij wel belangrijk, maar als 
het goed geregeld is heb ik daar nu dus geen behoefte aan. 
• Bij het item over "thuis oefenen" is ten onrechte géén 
mogelijkheid gegeven meerdere antwoorden in te geven.  
Het volwassenonderwijs kent geen 1e,2e leerjaar 
• Ik geef voornamelijk les bij de klueters en de meeste 
van de opties die net op zijn genoemd, kun je bij klueters 
niet uitvoeren. Ik zou het wel willen, maar dat gaat niet.Ik 
neem aan dat hier rekening mee gehouden wordt. 
• Soms onduidelijke vragen. 
• Ik ben derdejaars student aan de ILS (Instituut voor 
Leraar en School) aan de HAN in Nijmegen. Dat houdt in 
dat ik nog geen volwaardig docent ben, maar ik sta al wel 
voor de klas tijdens verschillende stages. Een aantal vragen 
in de vragenlijst was echter niet van toepassing op mij, 
omdat ik daarmee nog niet heb hoeven werken. 
Toepassingen zoals het digitale leerlingvolgsysteem is wel 
aanwezig op de school waar ik mijn stage loop, maar 
daarmee heb ik nog niet hoeven werken. 
• na 35 jaar basisonderwijs en drie tia's was het in 2001 
qua lesgeven afgelopen, afgekeurd en voor mij uit. mijn 
laatste twee jaar was mijn taak de (teruglopende, qua 
leerlingenaantal, momenteel 104 -honderdvier- leerlingen) 
school voor te bereiden op computers en het gebruik ervan. 
echte medewerking van de directrice en haar naaste 
medewerker heb ik N-O-O-I-T gekregen, als de 
internetverbinding tot stand gebracht moest worden was het 
puur geluk als dat gehonoreerd werd. dat hield in dat er 
BIJNA niets met de leerlingen aan de computers gedaan 
werd. het installeren van programma's vergde behoorlijk 
wat tijd. uiteindelijk diende i-e-d-e-r programma 
gecontroleerd te worden of het (goed) werkte of niet.  het 
aantal leerlingen per computer was TOEN (2001) vijf à zes. 
niet écht werkbaar lijkt mij geen punt want op alle 
computers (toen 6 pc's) heb ik didaktische programma's 
gezet die verspreid werden door het schooladviescentrum. 
ook voor de kleuterafdeling heb ik diverse programma's 
geïnstalleerd.  als ik nú naar mijn eigen ervaring met MIJN 
pc kijk zou ook ik nog wel eens wat ondersteuning kunnen 
gebruiken. ik heb die wel gehad (1985-1990), maar... twee 
tot drie gebruikers per pc, professionele taal van één 



leerkracht ('alsjeblieft niet onderbreken anders komt de 
cursus in gevaar') dus zoek het maar uit. ik kan me nog een 
opdracht herinneren dat een collega en ik maar zaten te 
wachten op assistentie van de cursusleider, ondertussen de 
werkelijke opdracht naar de taakbalk brachten en wij 
ondertussen maar wat tekenden en weg gumden.  de 
cursussen die tóen gegeven werden waren voor velen niet te 
volgen. het was voor de cursusleider ongetwijfeld duidelijk 
waar hij over sprak, maar was voor de leek niet te volgen. 
opdrachten die meegegeven werden als huiswerk konden 
NIET gemaakt worden omdat er toen nog geen pc thuis 
stond, ervaring dus nul komma nul. en tóch aan het eind 
van de cursus een diploma..!  mijn niet bepaald 
manvriendelijke directrice vond het invoeren van de pc op 
school reuze belangrijk (bij het schooladviescentrum..!), 
maar heeft nimmer ook maar enige interesse getoond hoe 
het verder ging op de school zelf. ook haar adjunct-
direkteur geloofde het wel.  na mijn vertrek bij de school -is 
mij verteld- is het werk gewoon blijven liggen, leerkrachten 
waren hard nodig om de bijna 100% school bij te spijkeren 
met nederlands. historisch (maar niet ter zake is) in dit 
verband dat ik tot 2000, groepsgebonden, 5 dagen per 
week, elke dag begon met het voorlezen van een verhaal 
van annie m.g schmidt. afgesproken was dat als je een 
woord NIET begreep > vinger omhoog. meester wat is een 
schep, meester wat is een schutting, meester wat is een spa 
en noem maar op. op die manier werd de kinderen wel wat 
geleerd, maar was je heel lang gezig met het werkelijke 
verhaal. op grond van aanspreekbaarheid werd bijna ieder 
kind geschaald op 1,5  !!! het gros van de leerlingen ging op 
basis van de citotoets naar vmbo of mavo.  (ik heb derhalve 
ergens een getal (12) ingevuld omdat nul niet toegestaan 
was bij nipo.)  ik spreek nog wel eens ouders van mijn oude 
school en bij verdere navraag blijkt dat de pc's slechts 
ingezet worden aan het eind van de vrijdagmiddag als 
ontspanning. het is treurig gesteld met mijn (oude) school, 
in 1985 nog 350 leerlingen(!) nu nog (zelfs na een fusie met 
een andere school) slechts 104. van het mij bekende 
personeel zijn alleen nog de oudere kleuterleidsters 
overgebleven (wie zit er nog te wachten op deze 
'meiden'..!), alle anderen hebben gemaakt dat zij 
wegkwamen..! het onderwijs op mijn laatste school (25 jaar 
werkzaam geweest..!) wordt nú alleen maar door vrouwen 
gegeven, de ene groep moet het met twee vrouwen doen, 
een andere zelfs met DRIE..! OVER CONTINUÏTEIT 
GESPROKEN. 
• Uit hoofde van mijn bijlessen krijg ik uiteraard de 
zwakke leerlingen en studenten, maar het zijn er wel erg 
veel. Ten aanzien van de boeken kan ik zeggen dat ze niet 
alleen zeer duur zijn maar ook erg slecht. Verder blijkt de 
motivatie van de leraren beneden peil te zijn. Een Iranees 
meisje (VWO-6) vond dat de nederlandse leraren gewoon 
lui zijn in vergelijking met de leraren in Iran. Het zou nuttig 
zijn een onderzoek te doen naar de kwaliteit van de scholen, 
de leraren en de boeken. 
• aanvulling: bij de vraag naar de verhouding boeken / 
ict wilde ik eerst 0 - 0 procent invullen. Ik werk met een 
zeer bijzondere doelgroep en wij maken niet direct gebruik 
van 'standaard' lesmateriaal. Heb uiteindelijk maar 50-50 
ingevuld, maar in de praktijk zetten we de leerlingen vooral 
practisch aan het werk. Ze zoeken wel wat info op internet, 
en we kopieren ook wel eens een stuk uit een boek, maar 
daar blijft het bij. Op mijn vorige school gebruikte ik veel 
ict - op deze school minder, omdat de leerlingen vaak 
blijven hangen in knippen en plakken van teksten zonder 
het te lezen. Ze chatten vooral veel en graag ;) Maargoed, 

dat maakt mijn uitslag misschien een beetje verwarrend 
omdat veel vragen niet heel erg van toepassing leken. 
• antwoordmogelijkheden gaven mij niet de kans te 
antwoorden wat ik werkelijk vond 
• Er had (eerder) gevraagd kunnen worden naar de 
aanwezigheid van PC's op school en waarvoor die gebruikt 
worden. 
• Wij zijn op school nu volop bezig om het ict onderwijs 
een betere invulling te geven. Voor de onderbouw willen 
we de methodes laten aansluiten op de computer, zodat we 
inoefenen wat in de activiteitenkring aangeboden is, We 
hebben nieuwe / betere computers gekregen, een ict-
coordinator is aangesteld, wordt computercursus gegeven. 
Dus we zijn aan het ontwikkelen, maar er net mee 
begonnen. 
• veel vragen zijn vaag en moet je interpreteren 
• 1. Ik werk in het volwassenenonderwijs, afdeling 
Educatie - Inburgering. Dit houdt in dat ik Alfabetisering, 
Nederlands als Tweede Taal en Kennis van de Nederlandse 
Samenleving geef aan mensen die inburgeringsplichtig zijn. 
Iedere cursist komt wanneer hij wil en volgt zijn eigen 
'lesprogramma'. De vragen over het 'leerjaar' zijn hier dus 
niet van toepassing. Ik heb 'eerste leerjaar' ingevuld om 
verder te kunnen met de vragenlijst.  2. Over de boeken: Er 
worden in ons onderwijsconcept van het Nieuwe Leren 
(Praktijkgestuurd leren) nauwelijks/geen boeken gebruikt. 
De cursisten kiezen een opdracht en voeren die uit. De rol 
van de docent is die van coach. Al deze activiteiten heb ik 
onder 'boeken' meegerekend omdat er wel veel papierwerk 
(ook veel administratie) aan te pas komt.  3. Wat een bende 
in het onderwijs, ik kan het niet meer volgen. 'k Heb 
daarom per 1 februari ontslag genomen. 
• - Wie is de opdrachtgever voor dit onderzoek? - 
Worden de resultaten van dit onderzoek inzichtelijk voor de 
respondenten? 
• Ik ben intern begeleider in de school. Dat betekent dat 
ik geen eigen groep heb maar zorgleerlingen in de groepen 
5 t/m 8 ondersteun. 
• door ziekte ben ik al langere tijd niet meer actief voor 
de klas, hoewel ik nog wel met school verbonden ben. De 
gegeven antwoorden dateren vooral van de situatie ong 3 
jaar terug 
• Ik ben aan de laatste maanden van mijn werkzame 
leven bezig. Het is wat zot om dan vragen te moeten 
beantwoorden over mijn plannen voor over drie jaar. 
• Na het invullen van deze lijst, blijkt mijn vak: 
Lichamelijke opvoeding er niet bij te staan. Bij voorgaande 
enquettes heb ik dit ook reeds aangegeven. 
• Er werd geen relkening gehouden met de vragen: heeft 
u behoefte aan .... dat ik geen behoefte hebt omdat ik de 
ICT-er van de school ben. Ook wordt er geen rekening 
gehouden dat ik op meerdere scholen werkzaam ben. 
Vandaar mijn waardering van een 7 
• bij start vragen wat de huidige situatie is. Nu veel 
vragen moeten invullen die eigenlijk nietvan toepassing 
waren. Wij hebben het STEPCO systeem, dus server-loze 
basisschool. 
• Vraag over taakomvang klopt niet, het minimum aantal 
uren dat ingevuld moest worden was 12, terwijl ik een 
contract heb als invaller voor 4 lesuren, dwz 6 uur arbeid 
voor school. 
• Ik werk maar 9 uur,maar kreeg te zien dat ik minimaal 
12 klokuren moest invullen. Ik geef les aan analfabete 
allochtonen, die bezig zijn zich voor te bereiden op het 
inburgeringexamen. Daar aan gelinkt hebik mijn 
antwoorden ingevuld. 



• een heleboel vragen bij: ik heb behoefte aan .....waren 
niet goed in te vullen, omdat dat bij ons op school al gedaan 
wordt, dus heb ik daar geen behoefte meer aan. 
• De vraag aan welke klas je het meeste les geeft, ligt 
nogal genuanceerd. Tel je het aantal lesuren per leerjaar, of 
het aantal klassen per leerjaar? Verder is het bij ons zo dat 
je zo breed mogelijk inzetbaar bent, dwz in mijn geval geef 
ik les aan 1gym, 3gym, 4gym wisB en 5gym wisA. 
• Bij de methode die wij op school gebruiken zit een cd-
rom. In het boek staat duidelijk aangegeven welke 
onderdelen de leerlingen thuis eventueel digitaal kunnen 
maken. Voor mij was het daarom moeilijk om sommige 
vragen te benatwoorden. De leerlingen hoeven geen 
computer te gebruiken, maar kunnen bijna alles via het 
boek, maar mogen wel de computer inzetten. 
• Er werd op een gegeven ogenblik gevraagd van welke 
ITC-mogelijkheden de leerlingen op de PC thuis hebben 
met betrekking tot de methode. Daar kon ik maar 1 ding 
uitkiezen. Ik heb gekozen voor de CD-rom die bij de 
methode wordt meegerekend maar de leerlingen kunnen 
ook op internet verder oefenen. 
•  
• Misschien heb ik het gemist, maar behalve dat ik op 
een basisschool lesgeef, ben ik ook vakdocent op een 
PABO, waar ik wel heel veel met een electronische 
leeromgeving werk. Volgens mij kon ik niet aangeven dat 
ik op een HBO les gaf. 
• sinds 2001 ben ik gepensioneerd. Sindsdien val ik 
alleen nog 'op afroep" nog weleens in. Sinds juli 2007 was 
dat nog mniet nodig. Mijn antwoorden zijn dus niet zo 
actueel en niet zo valide; mede omdat zij steunen op mijn 
herinneringen uit 2001.... so sorry..... 
• ik heb deze lijst ingevuld met in mijn achterhoofd mijn 
groep-1-kleuters. in deze groep heeft de computer slechts 
een kleine rol, leren omgaan met de muis en enkele andere 
oefenspelletjes zijn voorlopig voldoende. 
• Bij de vragen over de behoefte was het niet helemaal 
duidelijk of dat ten opzichte van de huidige situatie was, of 
in het algemeen. Het kan bijv. zijn dat ik een elektronische 
leerlomgeving belangrijk vind (en daar behoefte aan zou 
hebben als die er niet was), maar dat die op mijn huidige 
school wel aanwezig is; ik wist niet wat ik daar dan in moet 
vullen. 
• Een aantal vragen zijn slecht gesteld. Heb ik behoefte 
aan................als er iets bij ons al goed geregeld is (bv 
vanuit huis een snelle verbinding met de schoolcomputer) 
dan heb ik daar geen behoefte meer.  De vraag suggereert 
alsof ik geen behoefte heb aan die verbinding. Natuurlijk 
moet ik zo'n verbinding hebben (kan me niet voorstellen dat 
ik 'm niet zou hebben!), maar ik heb er geen behoefte meer 
aan!  Dat type vraagstelling kwam in deze vragenlijst veel 
vaker naar voren! Het was nogal suggestief gesteld. Alsof 
er een bepaalds antwoord uit moet komen. Erg onsmakelijk. 
• Een probleem bij ICT in de klas is vooral het 
ontbreken van computers in de klas, als invaller op veel 
scholen gestaan, vaak heb je 2 of 3 computers ind e klas 
beschikbaar, veels te weinig om echt digitaal les te gaan 
geven. Digiborden worden aangeschaft maar je moet na een 
dagje demonstratie het maar weten, kost heel veel tijd om 
allemaal te vullen en te oefenen, die krijg je niet, en zeker 
niet als invaller, dus als invaller loop je zo achter. Soms zijn 
er computerlokalen maar is het ook altijd 2 kids per 
computer. Wil je echt lessen vervangen op bord en schrift 
dan moet iedere leerling beschikken over een goed 
werkende laptop ( nadruk op goedwerkend, dus een 
helpdesk medewerker in de school). Ben zelf dol op ICT in 

het onderwijs maar krijg het bijna niet voor elkaar. Ook 
mentaliteit in onderwijs is er niet naar, boekje uit hebben en 
toetsjes daarin zijn heilig, dus begin met alle 
standaardmethodes digitaal te maken, dan hebben ze het 
idee dat het betrouwbaar is. Heb jaren buitenonderwijs in 
oa. ICt gewerkt en merk nu hoe traditioneel en conservatief 
onderwijs is, ook de zogenaamde scholen die al zo veel aan 
ICT doen, lopen ver achter bij bedrijfsleven. Leer kinderen 
bijvoorbeeld typen, vanaf groep 5 i.p.v. blokletters en 
andere onzinnige letters schrijven ( nut daarvan is 
zogenaamd alleen voor fijne motoriek, maar die kan je ook 
op andere manier oefenen) 
• Bij de "behoefte aan" vragen heb ik "weinig behoefte 
aan" gescoord als dat bij mij op school al geregeld is. 
• Ik geeg onderwijs aan volwassenen. Bij ons is geen 
sprake van klassen. De meeste cursussen zijn kortlopende 
cursussen. 
• Sommige vragen waren niet zo van toepassing op mijn 
groep 3. Wij hebben hier in Dordrecht sinds heel kort een 
intranet tussen alle openbare scholen. Ik denk dat ik over 4 
maanden een meer terzake kundig antwoord op de vragen 
zou kunnen hebben gegeven. Ik heb het vanzelfsprekend zo 
eerlijk mogelijk geprobeerd te doen, ervan uitgaand dat ik 
heel veel computerervaring heb en al veel lessen van 
internet gehaald heb (ook via mijn digitale schoolbord). Het 
echt werken van de kinderen met de computer kan nog 
maar sinds heel kort (hiervoor hadden we wel computers 
maar die waren zo oud, dat ze niet goed werkten en dus 
weinig ingezet werden. 
• 1) De vragen slaan totaal niet op leerkrachten van 
groep 1 en/of 2. Het had beter geweest om als eerste vraag 
te stellen aan welke groep men lesgeeft en daarna de vragen 
daaraan aan te passen! Met kleuters werk je nu eenmaal op 
een totaal verschillende manier met computers, dan met 
kinderen uit de bovenbouw. De vragen sloegen duidelijk 
allemaal op bovenbouwleerkrachten. 2) Ik werk 7½ uur per 
week, maar in het programma kon ik minimaal 12 uur 
invullen. Dit is dus niet correct, maar er was geen manier 
op hem anders in te vullen. Waar slaat dat op? 
• Ik wil nog even aanvulling dat onze school in een heel 
luxe positie zit. We hebben per 2 leerlingen één PC die niet 
ouder zijn dan 2 jaar. We hebben bij bijna lle methodes de 
software en zelfs nog extra RT software. Ikzelf ben de ICT 
coordinator op onze school. Vandaar dat ik heel vaak heb 
aanggeven geen behoeft te hebben aan meer..... maar dat is 
omdat het bij ons op school echt heel goed geregeld is. Niet 
alleen qua organisatie maar zeker ook qua hard en software. 
• nee 
• Er zijn veel meer dan de genoemde schooltypen, zoals 
eerder gemoreerd werk ik op en praktijkschool, deze staat 
niet in de lijst 
• ik probeer ICT als ondersteuning tot te passen tijdens 
mijn lessen. Er zijn nu ontwikkelingen om kinderen ICT 
onderwijs te geven (gebruik van de computer)  Ik krijg 
weinig a geen richtlijnen door aan ICT onderwijs vanuit de 
school 
• er wordt van een standaard school uitgegaan.  De 
lokatie waar ik werk, heeft iedere leerling een eigen 
werkplek met een eigen pc. Leerlingen maken werk op 
school en hebben geen huiswerk (leerjaar 1 en 2, vanaf 3 
begint het opbouwend). Daardoor zijne en aantal vragen 
anders dan de reguliere situatie. 
• sommige vragen zijn moeilijk te beantwooden omdat 
de vragen uitgaan van regulier onderwijs voor jongeren en 
weinig rekening wordt gehouden met het 
volwassenenonderwijs dat toch echt een andere structuur 
kent 



• Deze vragenlijst is ingevuld door een invalleerkracht. 
Ik werk voor de overkoepelende stichting en kom daardoor 
op diverse scholen en vaak in een andere groep. Ik ben dus 
niet betrokken bij het beleid omtrent ICT. Ik merk wel dat 
er maar weinig tijd wordt besteed aan de educatieve kant 
van ICT. Kinderen gebruiken veelal de computer op 
spelletjes op te spelen. 
• Ik word betaald voor 8 uur en kon op het laatst niet 
verder. Eerder heb ik niet gemerkt dat ik 12 uur moest 
werken om deze vragenlijst in te vullen. Ik ben met dit 
onderwijs wel zeker 12 uur per week minstens bezig. 
Daarnaast zijn me niet alle vormen van ICT in het 
onderwijs duidelijk 
• Ik wil opmerken dat ik geen niet op een schóól lesgeef, 
maar dat ik thuisonderwijs (privé onderwijs) geef aan mijn 
drie kinderen. 
• waarom kun je het aantal klokurten niet onder de 12 
stellen....ik werk er nl minder en moet 12 
instellen...vreemd! 
• zoals ik al eerder aangaf zijn er erg veel verschillende 
manier om in het onderwijs werkzaam te zijn. die van mij is 
nogal afwijkend van de meeste andere docenten.  maar het 
computeronderwijs daarentegen nog vele keren belangrijker 
voor mij en de zieke leerling. dit is bijna de enige vorm van 
communicatie die ze hebben.  laat staat het onderwijs geven 
via internet: de digibeter. deze vorm is nog veel te weinig 
inzetbaar door te weinig kennis van docenten over de 
methode en doordat er te weinig comuptersystemen 
hiervoor beschikbaar zijn. dus hulde voor het onderwerp 
van dit onderzoek en ik hoop van harte dat er iets mee 
gedaan wordt.  met vriendelijke groet, dees lintsen 
• brincode was niet invulbaar. Is M 912 
• Toelichting antwoorden: ik geef enkele uren (2-4) per 
week les aan volwassenen - buitenlanders, heel 
vakspecifiek : diergezondheid. Gebruik zelf zo veel 
mogelijk ict, maar ben beperkt door oa. de studenten en 
door de beperkte uren niet in staat om daar veel meer uit te 
halen. Stop er wel veel tijd in en ga binnenkort een cursus 
volgen over hoe en wat om verder te gaan. Ik heb op 
meerdere instituten part-time gewerkt en merk dat ïedereen 
boven op z'n eieren zit". En dat van "overheidsgeld" dat al 
is uitgegeven....om het maar kort door de bocht weer te 
geven. 
• Enkele vragen zijn moeilijk in te vullen, daar de 
kinderen van 4-6 jaar daar geen gebruik van maken. 
• Vragenlijst past niet helemaal bij mijn situatie 
Volwassenonderwijs niveau 1, op werkplek 
• Omdat ik zorg coordinator ben heb ik weinig lessen, 
deze uitslag geeft geen goed beeld van onze school. 
• één of ander visueel iets wat aangeeft hoever men is in 
het beantwoorden van de enquete. 
• Jammer dat ik alleen opmerkingen heb kunnen maken 
over "mijn"lessen en dus niet mee heb kunnen nemen wat 
er binnen onze vakgroep aan ict wordt gedaan. Ik geef les 
op een school waarin de niveaus 1 t/m 4 worden gegeven, 
ook binnen onze vakgroep. Daardoor is er binnen deze 
vakgroep per niveau en opleiding een scheiding in het 
aantal uren dat je met een elo bezig bent. 
• Bij de vragen "hoe groot is uw behoefte" rijst bij mij 
twijfel over hoe groot het belang voor mij is, of hoezeer ik 
zoiets mis 
• Ik geef een beroepsgericht vak. Daarbij zijn de 
leermiddelen behalve boeken en software ook allerlei 
materialen waarmee vaardigheden geoefend worden (bijv. 
koken) 

• Het vak Beeldende Vorming leent zich om leerlingen 
zich te laten uiten op creatief gebied: vooral tekenen en 
handv.heid. (eventueel met textiele werkvormen en muziek 
gecombineerd.) Wij ,als school, leggen de nadruk op deze 
vaardigheden en veel minder de ICT vaardigheden. ICT 
wordt benut als zoekmachine en tekstverwerker i.v.m. het 
maken van verslagen. Vandaar dat ICT maar matig benut 
wordt. 
• Ik vind de enquete wel interessant, maar gegeven de 
aard van de cursus moet u de gegeven antwoorden niet 
gebruiken. de cursus wordt in 9 maanden gegeven en is een 
specifieke vakcursus, die in de avonduren wordt gegeven 
door 6 profi's die zelf verantwoordelijk zijn voor het 
lesmateriaal. alleen op schiphol komt er een computer bij 
kijken, maar da tis allemaal héél gering. 
• Bij het aangeven van het soort onderwijs wordt niet 
echt rekening gehouden met het soort onderwijs waarin ik 
werkzaam ben, namelijk Nederlands als tweede taal aan 
anderstalige volwassenen. 
• Vele vragen zijn gericht op de leerjaren 3-8. Zelf geef 
ik les aan kleuters. Het gebruik van het smartboard in de 
klas is bij ons intensief; educatieve software, educatieve 
filmpjes, activiteiten die ik zelf maak met powerpoint. 
Echter zijn er geen vragen die over het Smartboard gaan, 
terwijl dit tegenboowrdig toch een 'hot item' is. 
• Antwoorden zijn nu eigenlijk al achterhaald, want 
ontwikkelingen mbt elo en leerlingvolgsysteem gaan 
razendsnel. 
• Ik op onze school geen eigen klas, maar werk in het 
computerlokaal met kinderen uit alle groepen. Verder ben 
ik de ICTer van de school en ook bovenschools op 
ICTgebied bezig. 
• De ICT-er van onze school had sommige vragen beter 
kunnen beantwoorden.  Verder geen opmerkingen. 
• is deze vragenlijst bekeken door een doent 
/schoolleider uit het VO? Een aantal vragen is voor een 
docent Nederlands in het VO met en ruime spreiding van 
brugklas tot 6 vwo moeilijk in te vullen. Er is een verschil 
tussen brugklas en 6 vwo. 
• Ik geef drie vakken (nlt, natuurkunde, zelf ontwikkeld 
vak natuurwetenschappen). Per vak verschilt het gebruik 
van ict heel sterk. Daar kon ik bij het invullen moeilijk 
rekening mee houden. Ik heb een gemiddelde genomen van 
deze vakken. 
• ik geef les op het voortgezet speciaal basisonderwijs 
(VSO), richting vmbo en havo Verder geef ik les aan een 
combinatieklas Havo4-5, deze optie ontbreekt. Het vak 
economie is een belangrijk hoofdvak op de havo (profiel 
economie en maatschappij). Slordig dat dit vak vergeten is 
in de lijst met vakken 
• Ik heb altijd in de ict gewerkt voordat ik lesgaf, ik ben 
er dus als het waren handiger in dan collega's 
• Deze vragenlijst gaat er niet vanuit dat er binnen het 
VMBO een specifieke ICT-leerroute bestaat. Bij ons op 
school dus wel. 
• Ik geef 2 x per week cursussen engels voor 
volwassenen voor begiiners en gevorden via gemeente en 
kultureel werk, vandaar dat dit onderzoek misschien niet 
helemaal voor mij van toepassing was. 
 



Question 120, Code 8: Wat zijn voor u de belangrijkste 
redenen waarom u niet of nauwelijks gebruik maakt 
van ict in de lessen? (Meer antwoorden mogelijk), Nog 
anders namelijk 

• Ik geef praktijkles meubel-,interieur- en 
jachtbetimmering. Wij maken weinig gebruik van 
computers voor tijdens deze lessen. 
• voegt weinig tot niets toe aan mijn lessen 
• Ik ben docent bewegingsonderwijs. Daar is het niet 
noodzakelijk ICT te gebruiken. 
• computers doen het bijna nooit, slechte educatieve 
software (doet het ook bijna nooit), slechte ict-
ondersteuning. 
• Ik heb les gegeven in alle b-vakken en economische 
vakken op MBO en HBO's. Ik ben nu gepensioneerd en 
geeft bijlessen in al deze vakken op VMBO,HAVO, VWO 
en universitaire niveau. Gezien de zeer slechte boeken op 
het middelbare onderwijs schrijf ik op de computer voor 
mijn leerlingen een verduidelijking van hun boeken. 
• computers niet beschikbaar tijdens mijn lessen; beperkt 
gebruik bij 'huiswerk'opdrachten mogelijk. 
• HET GROOTSTE GEDEELTE IS PRAKTIJKLES 
VERPLEEGKUNDE EN DAT KAN NOG NIET VIA DE 
PC HET BLIJFT MENSENWERK 
• Lichamelijke opvoeding, nog niet veel in de lessen te 
gebruiken. 
• De methode die gebruikt wordt in de lessen laat dit niet 
toe en biedt weinig mogelijkheid tot ict gebruik. 
• Docent LO 
• we hebben op school een aantal computerlokalen, die 
vaak bezet zijn door de vakken waarbij de computer 
onontbeerlijk is, zoals administratie. Zodoende maak ik 
alleen als het echt nodig is, gebruik van de computer. Het 
lesprogramma vraagt het ook niet per se. 
• ik geef lichamelijke opvoeding 
• praktisch onderwijs, het doen van handelingen 
• alleen maar voor power-point 
• Lichamelijke opvoeding is voornamelijk een 
praktijkvak 
• Ik geloof heuilig in mondelinge overdracht en leren via 
een onderwijsleergesprek. Thuis maakt men eventuele 
opdrachten via de pc en internet. 
• Wegens slechte handfunctie werk ik als vrijwilleger 
sinds 8 jan. en sta niet meer voor de klas 
• In mijn werk geen computer nodig 
• doelgroep (lln) beschikken niet of nauwelijks over 
computers cq computervaardigheden 
• Gebruik van ICT voegt niets toe aan de kennis van en 
de vaardigheden voor mijn vakken 
• beroepseducatie voor volwassenen vindt plaats vanuit 
de werkgever. hier heeft de leerling via de computer 
toegang tot alle voor de cursus nuttige (niet noodzakelijke) 
vakmatige informatie. 
• gebruik ict past niet binnen praktijklessen als sociale 
vaardigheden 
• vak wiskunde is niet zo geschikt voor ict 
• Ligt aan de leerlingen die te jong zijn. 
• doelgroep is nog te klein 
• Ik geef tekenen en handvaardigheid en leg de nadruk 
op doen en niet zozeer op de theorie. Af en toee laat ik ze 
wel het een en ander opzoeken, maar dan gaat het vooral 
om beeldmateriaal. 
• beroepsspecifieke software is voor leerlingen niet te 
verkrijgen, dus oefenen ze daarmee op school. 

• Bij de methode voor de havo zijn weinig 
internetoefeningen. Alleen bij de vmbo-methode zijn cd-
roms of internetopdrachten 
• Niet nodig bij de cursussen die ik geef 
• In LO lessen niet van toepassing 
• Het is het beleid in onze school om geen gebruik te 
maken van computers in de lessen. 
• computers horen vooralsnog niet bij beeldende 
vorming lessen. 
 
Question 190, Code 17: Aan welk schooltype en welke 
klas geeft u dit schooljaar het MERENDEEL van uw 
lessen? (Slechts één antwoord mogelijk!), Anders, 
namelijk ... 

• Priveonderwijs. Volwasseneducatie 
• MBO1 
• hogeschool 
• MBO-BBL 
• Leerlingen in de leeftijd 10-14 (Middle School volgens 
Amerikaans systeem- Amerikaanse School in Den Haag) 
• Evenredige verdeling tussen: 1 havo/vwo 2 havo 3 
havo 
• Havo/vwo 2 
• pro 
• Ik ben mediathecaris en heb met alle leerlingen te 
maken. 
• Brugklassen met alle drie niveaus door elkaar 
• Ik geef bijlessen 
• havo 3, VWO 3, HAVO 4 en Havo 5 
• htl 2 
• Evenveel aan vmbo1 t/m vmbo4 
• volwassenen0nderwijs 
• ik werk op een praktijkschool voor autistische 
leerlingen, we werken niet met klassen, de leerlingen zijn 
o.a. onderverdeel naar stoornis en niet naar leeftijd 
• Per 1 februari ben ik met pensioen 
• volwassenonderwijs;avondcolleges; leergangen na 
werktijd. 
• havo/vwo 1 
• het is altijd lastig om dit goed aan te geven: ik geef les 
aan zieke kinderen, op school, thuis of in het ziekenhuis.  ik 
heb daardoor ook met meerdere scholen en schooltypes te 
maken.  het is dan zo enorm belangrijk dat je de computer 
in kunt zetten voor deze kinderen. en dat is per school 
verschillend. 
• VMBO met LWOO 
• kopklas amsterdam 
• volwassen educatie 
• 2havo/vwo 
• De klassen 1 en 2 zijn bij ons voor een groot deel 
dakpanklassen. Ik geef les in de onderbouw 
HAVO/Atheneum/Gymnasium. 
• vmboTL leerjaar 1,2,3 en 4 geef ik alemaal evenveel 
les.Daarnaast ben ik decaan. 
• brugklas Havo / Vwo en Havo/Mavo 
• bijscholing volwassenen 
• Schakel- en determineerjaar (tussen basisschool en 
voortgezet onderwijs in) met als niveaus vmbo-havo. 
• bovenbouw havo/atheneum 
• Ik geef les in het team VMBO 1 en 2, evenveel lessen 
op elke jaarlaag 
 



Question 200, Code 18: In welk vakgebied geeft u in het 
schooljaar 2005-2006 les? Wanneer u in meerdere 
vakken lesgeeft, graag alléén uw HOOFDVAK noteren., 
Anders, namelijk ... 

• communicatie en presentatie 
• Groenvoorziening 
• ICT 
• economie 
• Tekenen - Kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing 
• bewegingsonderwijs 
• beeldende vorming 
• beeldende vakken 
• Economie 
• alles 
• ALs mediathecaris geef ik lessen in 
informatievaardigheden 
• Lichamelijk opvoeding 
• Mens & Natuur 
• eco 
• Belachelijk dat Economie en Management & 
Oganisatie er weer niet bij staan. 
• Informatica 
• bewegingsonderwijs (SDV-praktijk) 
• Economie 
• management en organisatie 
• Economie, MMO 
• 3e klassen economie 4 en 5 M & O 
• management en organisatie en economie 
• handel en administratie 
• Lichamelijke  opvoeding 
• economie 
• economie 
• muziek 
• beeldende vorming 
• LO 
• muziek 
• Administratie 
• bloemsierkunst 
• Spaans 
• Economie 
• Praktijkvakken in de afdeling Handel/Administratie 
• ZIEKTEKUNDE 
• lichamelijke opvoeding 
• decanaat 
• Handel & Adminisratie 
• lichamelijk onderwijs 
• Administratie 
• ict 
• economie 
• Grieks, Latijn, KCV 
• lichamelijke opvoeding 
• Informatiekunde 
• beroepsgericht 
• handel en administratie 
• economie 
• in principe geef ik les in alle vakken. op verschillende 
niveaus. 
• Zorg en Welzijn breed 
• Bloembinden 
• Informatiekunde, economie 
• speciale begeleiding /coach 
• Economie 
• praktische sector orrientatie, beeldende vorming 

• Beeldende Vorming (combinatie van Tekenen en 
Handv. heid) 
• informatica 
• mens en maatschappij 
• Groenvoorziening 
• Handvaardigheid,kunst en cultuur 
• Beeldende Vorming (=Handvaardigheid en tekenen) 
• Combinatie natuurkunde en biologie 
• Muziek 
• economie 
• ziekteleer 
• Zorg en welzijn 
• Handel & Verkoop 
• economie. 
• Een door de school zelf ontwikkeld vak genaamd 
informatieverwerking. Hierbij wordt gewerkt aan 
leervoorwaarden als kritisch lezen, goed luisteren, 
concentratie, geheugen, ruimtelijk inzicht, etc. 
• economie!!!! 
• IT-leerroute, Duits en Nederlands 
• LO 
• dierverzorging 
• sociale vaardigheden en relaties en seksualiteit 
• ICT 
• Lichamelijke Opvoeding 
• Beeldende vakken. 
• economie 
• Beeldende Vorming 
 
Question 210, Code 6: Welke denominatie heeft uw 
school?, Nog anders, namelijk ... 

• particulier 
• De American School of The Hague is een stichting, 
dus niet openbaar? 
• bedrijf voor inburgering 
• reformatorisch 
• Reformatorisch 
• Reformatorische SG 
• Particuliere aanbieder, zoals op dit moment 
gebruikelijk is in het NT2-onderwijs. (Slechte zaak!!!) 
• Penitentiaire Inrichting 
• Gereformeerd 
• reformatorisch 
• ROC, ik weet niet waar dat onder valt 
• niet van toepassing 
• Algemeen Toegankelijk Onderwijs,samengaan van 
openbaar en nutsonderwijs 
• Interconfessioneel 
• Ik geef bijles 
• bijzonder neutraal 
• Regionaal Opleidingen Centrum voor beroeps 
onderwijs 
• Particulier onderwijs 
• Jenaplan. 
• militaire school 
• ik werk op verschillende scholen. 
• reformatorisch 
• islamitisch onderwijs 
• weet niet 
• Particuliere school 
• dalton onderwijs 
• Gereformeerd 
• geen denominatie, 



• Reformatorisch 
• Protestant-Christelijk en in mindere mate katholiek 
• vereniging 
• particulier 
• Reformatorisch 
• een Regionaal Opleidings Centrum voor bereops en 
volwaaseneneducatie 
• Reformatorisch 
• regionaal opleidingscentrum 
• katholiek-apostolisch 
• stichting 
• ROC 
• er is voor mij geen verschil: ik geef op alle type 
scholen les 
• algemeen toegankelijk 
• particulier onderwijs 
• Regionaal Opleidingen Centrum, afdeling VAVO 
(volwassenen onderwijs) 
• gereformeerd 
• particulier 
• Evangelisch 
• geen denominatie, is een particuliere instelling 
• interconfessioneel 
• open oecemenisch 
• OPen katholieke school 
• geen idee 
• particulier 
• vrije school 
• Gereformeerd 
• Privé taleninstituut 
• Vrije school 
• Openbaar Christelijk Oecumene 
 
Question 8003, Code 7: Hoe verkrijgt u ict-
lesmateriaal? (Meer antwoorden mogelijk), Anders, 
namelijk... 

• gekochte programma's 
• via promotieactiviteite van de uitgeverijen 
• Via uitgever lesstof op internet 
• meestal bij bestaande methodes, maar vaker aparte ict 
naast de methode 
• Via ICT-coördinator 
• via ict'er, maar het werkt nooit. Het lesmateriaal wat ik 
zelf graag zou willen downloaden of zou willen installeren 
met een cd-rom ofzo kan niet want wij hebben een netwerk 
waarin alleen de admin iets mag installeren en dat gebeurt 
dus niet!! 
• koopprogramma's 
• via schoolleverancier 
• Via de website van de uitgever van de boeken. 
• via opleiding 
• informaticavo.nl 
• via KENTEQ 
• specifieke programma's: AutoCad Inventor Solid Edge 
Isagraf 
• Portal ROC Flevoland 
• Ik geef bijles met behulp van engelse, amerikaanse en 
australische boeken, die veel beter en goedkoper zijn. 
• zelf zoeken, via ICT afdeling, via collega's 
• via ict coordinator 
• via blackboard van de instelling 
• de directie koopt alles in zonder overleg. 
• via ict-er 
• via de school 

• van de ict-coordinator 
• Veel materiaal is aanwezig op school 
• expertgroepen uitgevers 
• Via de website kun je lesmateriaal opzoeken 
• via onze ICT-er 
• digischool 
• zoeken naar geschikte software 
• lectuur,website van de vakvereniging 
• In samenhang met leverancier ELO 
 
Question 8006: Welk computerprogramma of digitale 
content vindt u voor uw onderwijs het meest 
waardevol? 

• Blackboard als communicatie middel en inschrijf/ toets 
programma 
• digitaal schoolbord 
• formule-editor 
• Ambra soft Klikwereld 
• www.woordkasteel.com 
• specifiek bij de methode behorende software 
• kennisnet 
• Kennisnet 
• de software van ambrasoft en het cito 
leerlingvolgsysteem 
• PowerPoint; Word; Excel; Brainstorm; Keynote; 
Pages; Numbers; Safari 
• - 
• geen idee 
• geen idee 
• esis 
• ? 
• Zelf corrigerende programma's , waar de leerlingen 
zelfstandig mee kunnen werken. Wel met de mogelijkheid 
dat de leerkracht achteraf kan oproepen wat er uitgevoerd is 
en hoe de score is. 
• geen kennis van 
• ik heb te weinig mogelijkheden om de computer te 
gebruiken om hier een goed antwoord op te geven. 
• op dit moment tekstverwerkingsprogramma's 
• supermemo 
• weet nbiet 
• b 
• internet 
• explore, om op websites te komen biv teleblik.nl 
• natschool en zorgcontext 
• Administratieprogramma DOTCOM LVS: 
leerlingvolgsysteem email Software programma's voor 
kleuters 
• word 
• Cabri (is een wiskundeprogramma) 
• Het Microsoft Office pakket 
• digitaal schoolplein,diginet 
• Bij methode/leerboek ontwikkelde software 
Powerpoint Electronische leeromgeving 
• internet 
• geen idee 
• kennisnet 
• vorrbereidende oefeningen mbt taal en rekenen (ik heb 
groep 1-2) 
• Leer het lekker zelf 
• xx 
• geen idee 
• oefenprogramma's bij talen 
• Bedrijfssimulatieprogramma's 



• parnassys 
• Ik zou heel graag een smartboard willen in de klas. 
Lijkt me ideaal! De overige voorzieningen zijn voldoende 
tot goed, zeker wat programma's betreft. Daarin doet de 
school nooit moeilijk. 
• tekstverwerker 
• Esis 
• de software van Veilig leren lezen de software van 
Ambra-soft taal en rekenen kennisnet 
• nu nog via site(s) van economisch bekeken 
• kennisnet en via het smartboard, educatieve films en 
schooltelevisie, remediërende software 
• spring / noise 
• de cd-rom die bij de methode hoort 
• beeldbewerking 
• - 
• Diverse sites met oefenmateriaal w.o. www.margoo.be 
en www.nt2taalmenu.nl 
• roosterprogramma, office, examn 
• Moeilijk te zeggen in het algemeen. 
• computerprogramma's behorend bij de gebruikte 
methodes 
• kleuterprogramma's 
• cambiumned.nl 
• Brainbox 
• niet bekend 
• di digitale sites van de methodes die gebruikt worden 
bieden voldoende ruimte en uitdagend materiaal. Verder 
kan via google vrijwle alles wat echt nodig is gevonden 
worden. 
• VU-grafiek 
• www.rekenweb.nl 
• Hardware en Software voor het doen van 
natuurwetenschappelijke metingen (zoals IPCoach) 
• photoshop, word bestanden 
• word 
• programma's behorende bij het lesmateriaal 
• Microsoft programma's zoals word, excel, pp 
• Microsoft programma's zoals Word, Exel, PP 
• Ik werk in het NT2 onderwijs, waar veel met software-
programma's wordt gewerkt. Ik mis MUISWERK, als 
aanvullend programma en een internet-aansluiting. DAt is 
om diverse redenen voor nieuw- en oudkomers van groot 
belang!! 
• - 
• Het laten zien van plaatjes en filmpjes 
• programma's waarmee ik zelf ervaring heb 
• mail 
• Visio 
• ? 
• geen idee 
• ? 
• we hebbe digibits die is erg leuk voor de leraren maar 
ook voor de kinderen 
• net overgestapt naar het MBO, kan ik nog niet zeggen. 
NT2 volwassenonderwijs vorig jaar was het programma 
IJsbreker waardevol 
• word 
• geen idee 
• ambrasoft 
• / 
• webkwestie 
• Muiswerk 

• computerprogramma's voor leren tekstverwerken, 
programma's bij de leerstof. 
• dat wat het meest aansluit bij het (les)programma van 
de deelnemers en dat ook userfriendly is. 
• Autocad 
• de software behorende de methodes, zoals veilig leren 
lezen, voorloper van de leessleutel in groep 1/2, en diverse 
rekenprogramma's, taalacrief 
• Aan de overige onderwijsmethoden gelieerde 
programma's 
• VU-grafiek Vu-stat Doorzien 
• Veilig leren lezen 
• esis 
• Op dit moment msOffice. Maar geen specifieke 
vakgerelateerde programmatuur. 
• Kennisnet 
• internet 
• Windows office 
• internet 
• www.tendenssite.nl 
• Zelf gebruik ik het meest Word perefect X3, 
Powerpoint, Internetbrowsers 
• - digitaal toetsen - digitaal leerlingvolgsysteem - e-mail 
- internet 
• weet ik niet 
• Geen idee 
• net@school 
• ik heb nooit voldoende programma's kunnen testen, 
omdat de pc's bij ons op school het nooit doen en blijkbaar 
zijn er andere prioriteiten. Dus ik weet het niet. 
• Taal Actief Malmberg 
• cijfer- en administratieprogramma Magister 
• paint shop pro 12, magix videomontage laatste versie, 
word, powerpoint 
• Voor mijn vak: Muiswerk; voor de opleidingen in het 
algemeen CadCam 
• methodegebonden software of remedierende software 
• Getal en ruimte wiskunde cdroms 
• Office 
• digitaal schoolbord 
• taalprogramma's 
• kennisnet google 
• leerling volgsysteem van CITO 
• internet 
• ? 
• er zijn meerdere,hoe ze precies heten zou ik zo 1,2,3 
niet kunnen bedenken. 
• educatieve software voor het digitale schoolbord 
beeldbank klasse tv 
• ik werk met de programma's van school en verder 
voornamelijk met de standaard Officeprogramma's 
• Powerpoint en website 
• klassen-tv 
• My@vo 
• zoekprogramma's 
• educatieve software bv via kennisnet, bruna of 
software bij methodes 
• ambrasoft en kennisnet 
• Smartboard in kombinatie met Powerpoint, Word, 
Excel 
• digitale bibliotheek 
• ? 
• smartboard-software 
• x 



• Biodata 
• word 
• toetsen en programma's waarbij je dingen in kunt 
voeren uit de bestaande methodes, die je naar je hand kan 
zetten, dus niet de slaaf van de pc worden, maar de 
computer dienstbaar maken op een vriendelijke manier voor 
jezelf. Voor mij als ict coördinator niet zo's probleem wel 
voor collega's. 
• oefenprogramma's voor taal en rekenen 
• Word/Internet 
• de klas punt nu  kennisnet 
• moeilijk te zeggen, vooral de eigen ontwikkelde 
programma's 
• administratie en leerlingvolgsysteem parnassys 
• kennisnet internet ons eigen intranet site van 
veiliglerenlezen 
• OFFICE programma"s 
• geen idee 
• geen specifieke voorkeur 
• word 
• leerlingvolgsysteem CITO en maatwerk rekenen 
• Leerlingvolgsysteem 
• vista (blackboard) 
• Ik heb geen programma of digitale content. 
• Email 
• Een prograammma dat zonder haperen werkt en 
waarbij de leerlingen zonder (of met weinig hulp) 
zelfstandig aan kunnen werken en ik als leerkracht dus 
andere zaken kan regelen binnen de groep 
• software voor leerlingen waarmee ze zelfstandig 
kunnen werken. 
• informaticavo.nl electronische leeromgeving 
• programma's die leerlingen in het lezen ondersteunen 
• wij werken met een kindvriendelijk buroblad 
"klikstart" daarmee kun je zelfs voor heel jonge kinderen de 
zelfstandigheid stimuleren met betrekking tot ict! 
• ? 
• Daar heb ik te weinig vergelijkingsmateriaal voor 
• fronter 
• het is voor mij een beetje lastig om deze vragen te 
beantwoorden. Ik werk nl. met kleuters, Wij werken met 
Woordenstart van Ambrasoft,Bas gaat digitaal en Schatkist 
• Magister 
• ik weet hierop geen antwoord 
• Methodegebonden programma's, Programma's als 
extra uitdaging als basisstof is verwerkt. 
• Een computerprogramma waarbij heel gemakkelijk 
wiskundige formules kunnen worden ingevoerd, grafielken 
kunnen worden getekend en meetkundige figuren. 
• toetsen opde computer,leerlingenvolgsysteem 
• Excel en Word 
• Het ICT-programma dat bij het leerboek hoort: E-
Klasse van Wolters Noordhoff 
• De Officeprogramma's 
• - 
• LVS cito Word Excel 
• geen mening 
• microsoft wordt hier heel erg veel gebruikt 
• Veilig leren lezen 
• onbekend 
• computerprogramma's die kinderen die extra 
ondersteuning krijgen (ik ben werkzaam als Remedial 
Teacher) ook daadwerkelijk sturend helpen, zodat ze zelf 
elke dag ermee aan de slag kunnen in hun eigen groep. 
Voor ons is dat o.a. het programma Leesladder, Flits, 

Ambrasoft-programma's.  Het leerlingvolgsysteem moet 
nog beter gedigitaliseerd worden. Parnassys wordt nu 
bekeken. Het programmadat we nu gebruiken wordt alleen 
door de administratrice gebruikt. De mogelijkheden voor 
ons intranet zijn nul! We kunnen wel uitdraaien krijgen, 
maar niet op een voor ons overzichtelijk, logische manier. 
• word;excel;powerpoint;outlook 
express;hotmail;google;follow me;acrobat 
• Examn 
• Ambrasoft 
• ? 
• Word 
• 2D en 3D tekenprogramma's Meet en regel techniek 
Besturings techniek 
• Word (tekstverwerking) Excel (spreadsheet), 
simulaties, toetsafname mogelijkheden, 
verwerkingsmogelijkheden voor individuele leerlingen, 
forum, Internetwebsite. 
• powerpoint COL, progr op school ontwikkeld voor 
training en volgen van vorderingen 
• internet, tekstverwerking 
• Ik werk zelf met kleuters. Programma's die makkelijk 
te bedienen zijn voor jonge kinderen, eventueel 
zelfcorrigerend en een computer waarbij ze niet te veel 
kunnen "rommelen" zou fijn zijn. 
• Portal, Lesmethode, 
• veilig leren lezen 
• e-mail 
• weet niet 
• de site www.fi.uu.nl/Rekenweb van het Freudenthal 
Instituut 
• geen idee 
• Het grote probleem zit hem niet bij programma's of 
geld maar bij de kwaliteit van de leeraren. Het gebruik van 
een grafische rekenmachine is op heel veel middelbare 
scholen de eerste jaren verboden. Wat heeft het voor zin om 
over ICT-onderwijs te praten als leraren nog les geven 
zonder gebruik te maken van de wat modernere technieken. 
De boeken zijn overigens net zo primitief. Kijk hoe andere 
landen les geven. 
• word 
• veilg leren lezen, schatkist , flits, maatwerk 
• Rekenprogramma, pluspunt Spelling  Taaljournaal 
• my@vo words 
• kennisnet; het archief van Klokhuis; 
leerlingvolgsysteem dat op de instelling zelf ontwikkeld is 
• weet niet 
• Nova Portal, is het netwerk voor cursisten en 
medewerkers van onze school 
• Excel 
• Geen idee 
• Internet 
• lweo methode 
• Die goed werkt 
• Microsoft Office 
• microsoft office voldoet aan al mijn huidige behoeften 
• geen voorkeur 
• netwerk met mededelingen, en iedereen kan inloggen 
waar hij/zij maar wil 
• office 
• internet voor  het opzoeken van informatie 
• Schatkist taal voor kleuters Schatkist rekenen voor 
kleuters 
• excell 



• Aangezien er op mijn werk weinig tot geen computers 
voor de leerlingen zijn en het er niet naar uitziet dat dit snel 
zal veranderen heb ik me ook niet verdiept in 
computerprogramma's. Dat heeft gewoon geen zin. De 
frustratie is dan ook groot. 
• programma's horend bij de lesboeken 
• geen idee 
• oefeningen bij leerstof op verschillende niveau's 
aangeboden 
• weet niet 
• Ik heb onvoldoende overzicht om hier iets over te 
kunnen zeggen. Wat ik persoonlijk veel gebruik is 
PowerPoint. 
• Kennisnet 
• weet niet 
• weet niet 
• Binnenkort gaan wij met digitale schoolborden 
werken. De behoeften komen dan wellicht weer anders te 
liggen. Behoefte aan mogelijkheid tot digitale verwerking 
van werkboeken geschiedenis, aardrijkskunde e.d. tegen 
een redelijke prijs. Ook digitale verwerking van toetsen van 
bijvoorbeeld methode gechiedenis. 
• Word wordt bij mij het meest gebruikt Daarnaast 
werken wij voor spelling veel met Ambrasoft Ook de 
computercursus Basisbits is een topper 
• kennisnet 
• volg systeem 
• Veilig leren lezen 
• website van methode Neue Kontakte 
• Flitsen 
• Word 
• Wij hebben diverse Ambrasoft programma's die goed 
bevallen, bij onze Taalmethode Taalactief hoort goede 
software, bij het rekenen gebruiken we o.a. het programma 
Dartel, voor ons leerlingvolgsysteem hebben we Esis (van 
Rovict). Ook topo doen we via de computer. 
• nvt 
• kennisnet 
• software waarin gedifferntieerd wordt, inspeelt op het 
nivo van het kind 
• netwerk 
• ?????? 
• Methodegebonden software 
• Ambrasoft,Hoofdwerk 
• nvt 
• intranet 
• digitale toetsenbank 
• Word 
• Wat direct aansluit bij het lesprogramma, meer oefen-, 
verbreding- en verdiepingsstof 
• Schatkist met de muis 
• dat weet ik niet 
• Coach. 
• It's Learning 
• Computerprogramma's die bij de methode horen: Alles 
Telt, de Blauwe Planeet, Taalverhaal Taal en Spelling. 
Daarnaast Zuidvallei, TafelTotaal. 
• Blackboard, Talents 
• het smartboard. sinds 2 weken hangen deze op mijn 
school en dit is absoluut de toekomst 
• geen idee 
• power point 
• ? 
• ik weet niet of ambrasoft het computerprogramma 
is.....we gebruiken veel woordtotaal en leesladder 

• 1. Community Verzorging (met verwijzingen naar 
relevante sites, zoals VoedingsCentrum, Drugsinfo, 
Voorlichtingssites, Nibud, Consumentenbond, enzovoort) 
2. VSO-lemateriaal (met uitgewerkte lessen op het niveau 
waar mijn leerlingen wat mee kunnen) 
• internet voor mijn vak omgangskunde 
• words, internet, programma,s die bij de methode,s 
zitten 
• Geen voorkeur voor specifiek programma. Gebruik 
zelf "Muiswerk" voor Nederlands 
• In mijn vakgebied zijn dat zeer speciale programma's 
die vaak wel in het bezit zijn van de dealers. Wij als school 
mogen die niet gebruiken omdat er rechten op zitten en die 
worden niet of tegen een hoge vergoeding gegeven. Die 
speciale Computer based training programma's zijn zelf erg 
duur, en zeer specialisties. 
• WE HEBBEN HET WEL MAAR BEN NOG NIET 
ECHT ENTHOUSIAST 
• cijferprogramma magister 
• parnassys 
• ambrasoft is heel goed, hoofdwerk, taalfanfare. Verder 
hebben we nog een aantal programma's die naast de 
lesboeken worden gebruikt. Er zijn veel te weinig 
computers en er is geen geld om daar wat aan te doen. 
• rekenprogramma's die aansluiten bij de reken-
wiskundemethode die op school gehanteerd wordt 
spellingsoefeningen begrijpen en studerend lezen 
oefeningen totpografie programma's die helpen om een 
mooi werkstuk te maken voor kinderen van de basisschool. 
• CITO LVS 
• De programma's van Ambrasoft. 
• a: Het meest waardevolle programma voor het 
basisonderwijs zou moeten zijn: een cewntrale database van 
waar uit alle schoolprogramma's de leerlingnamen     halen, 
de resultaten worden bijgehouden per leerling, MAAR 
VOOR EEN AANVAARDBARE PRIJS    Want juist bij 
het basisonderwijs geldt: we krijgen te weinig gelden. b: 
Ook het digitale schoolbord (groot en klein) echt 
waardevolle aanwinst. c: Waar we heel veel gebruik van 
maken is Teleblik 
• geen idee 
• geen idee 
• Digibordsysteem - Activ 
• Geen mening 
• Taal en rekenprogramma's behorende bij de 
lesmethode 
• websites gericht op kinderen 
• simulatie programa's , appletts ,modelleer omgeving 
,meten met de computer,sturen met de computer. 
• LVS (ESIS met de vernieuwde toepassing voor digitale 
rapporten, maar dit komt pas eind 2008 heb ik begrepen) 
BOVO Kennisnet 
• word- wintoets - exel - explorer - 
• geen idee 
• weet ik niet 
• Eduscope 
• tja..... 
• hotpatatoes 
• intranet daar hebben wij onze gegevens voor de 
leerlingen staan 
• geen idee 
• De ICT die bij de boeken zit. 
• it's:learning, magister, wintoets, anglia, on-line 
oefeningen bij methodes 



• Novoscript - schrijfonderwijs ondersteuning Pluspunt 
digitaal - rekenonderwijs ondersteunend MS word - 
werkstukken 
• Ik heb aan de Vrije Universiteit kennis gemaakt met 
het programma Blackboard, een digitale leeromgeving. Iets 
dergelijks hebben we nie op school, zou ik wel gaan 
gebruiken als die mogelijkheid er komt. Tot nu toe zet ik 
vaak word, powerpoint en internet in, of webkwesties. 
• word 
• De elektronische leeromgeving. 
• weet ik niet 
• woordkasteel, kennisnet 
• Ik ben niet zo op de hoogte van deze materie 
• ontwikkelings volg model 
• Specifieke ondersteuning van de op school gebruikte 
methodes, die administreren wat de leerling doet en evt.de 
vooruitgang van de leerling zelf bijhoudt. 
• Fronter ACE 
• weet ik niet 
• elo 
• a@vo 
• Software geleverd bij Biologie voor jou 
• ? 
• Het digitale schoolbord 
• ? 
• ons leerlingvolgsysteem 
• programma's gericht op alfa cursisten in het 
volwassenenonderwijs, inburgeringgericht 
• LINK Administratie 
• excel 
• klassetv 
• geen idee 
• weet ik niet 
• powerpoint 
• Veilig leren lezen en Pluspunt. Ook words en internet. 
• Cabri 
• geogebra 
• schatkist BAS Esis ik tover ik speel 
• electronische leeromgeving 
• internet, grafische software 
• portfolio4u 
• Word en internet 
• Magister (digitaal leerlingvolgsysteem dat het mogelijk 
maakt om ook thuis cijfers in te kunnen voeren) 
• @VO 
• het programma dat het meeste biedt en dat 
tegelijkertijd zo makkelijk mogelijk is 
• tele-top 
• De Office-programma's 
• De digitale leeromgeving van mijn school 
• diverse 
• Kennisnet / Rekenweb 
• zelfregulerende programma's die de resultaten v.d. 
computeroefeningen v.d. leerling -bijvoorbeeld tafels leren- 
bijhouden. d.w.z. vorderingen registreren en een moeilijker 
programma opstarten en anderzijds " fout" beantwoorde 
opgaven, herhalen en trainen.... 
• Magister 
• De tekstverwerking etc... 
• mij lijkt it's learning wel waardevol, hoewel ik dit 
programma nog niet met de leerlingen gebruik. 
• Leerlingvolgsystemen t.b.v. resultaten en voortgang 
voor de leerling 
• Kennisnet 

• -programmas via internet 
• de cse op de pc 
• Kennisnet 
• ? 
• Word 
• elektronische leeromgeving 
• toetsen digitaal 
• Multisim/Ultboard (Electrocic Workbench): 
Teken/simulatie programmavoor de electronica 
• ik werk met een groep jongste kleuters, waarvoor ik 
het leren omgaan met een computer voldoende vind; denk 
hierbij b.v. aan muisvaardigheid. 
• ms OFFICE 
• n.v.t. 
• Spellingsprogramma van TaalActief Ambrasoft 
Rekenprogramma 
• ? 
• elektronische leeromgeving, powerpoint (voor 
presentaties) 
• weet niet specifiek 
• elo 
• Muiswerk, Readplease, Teach 2000, Overhoor.nl 
• ? 
• ambrasoft programma's 
• ? 
• maatwerk 
• weet niet 
• cijfer/leerlingenvolgsysteem 
• internet 
• ambrasoft programma's 
• Magister 
• digitale oefen programma´s voor de leerlingen 
• Link en Starboardsoftware 
• Geen idee 
• Ben er onvoldoende mee bekend 
• nog geen voorkeur 
• Vind ik een beetje moeilijk te beantwoorden. We 
werken al ruim een jaar met het digitale schoolbord, maar 
de computers voor de kinderen (minimaal 2 per klas) staan 
er nog maar sinds een week (thin clients). Daarvoor waren 
de computers zo oud, dat we er niets mee deden. Als ik iets 
voro de kidenren opzoek is het via google en kennisnet. Ik 
denk over een paar maanden hier een beter antwoord op te 
kunnen geven. 
• we zijn er nog niet zo mee bezig zijn in opzet zijn net 
verhuisd 
• computerprogramma's bij de verschillende methodes 
• Office pakket of het gratis alternatief. 
• cdrom behorende bij lesmethode 
• ? 
• 0 
• Hueber - Themen 
• Educatieve software (óf sites als beeldbank e.d.) 
behorende bij de lesmethode En het digitale Leerling Volg 
Systeem (LVS) 
• weet niet 
• word 
• methode gebonden programmatuur 
• Ambrasoft, leefwereld, schatkist digibordopschool.nl 
• We hebben nu voor de onderbouw de Kijk registratie. 
Tevens maken wij gebruik van Parnassys. 
• Internet 
• Het internet 
• Cito 



• ? 
• methodecd, ELO, cijferprogramma, kennisnet, davindi 
• internet 
• Geen idee daar moet ik me eerst in verdiepen. 
• wintoets 
• verschillende op internet 
• Kan ik niet aangeven, ik geef les aan groep 1 en 2 en 
gebruik de computer dus niet echt specifiek voor les 
doeleinden. 
• office programma 
• nog niet over nagedacht. 
• maatwerk rekenen 
• Voor onze basisschool zijn de teopassingen bij de 
Taalmethode TA3 heel waardevol. Maar ook de software 
bij het rekenprogramma pluspunt wordt dagelijks gebruikt! 
• Heutink leerwereld 
• leerlingvolgsysteem 
• wrts-overhoorprogramma en de internetoefenzite van 
stepping stones 
• digitale leeromgeving 
• '? 
• office pakket 
• Adobe Photoshop, Power Point 
• Internet. Educatieve Oefenprogramma's 
• weet niet 
• LINK van PAT 
• een goed leerlingvolgsysteem en goede didactische 
programma's voor het oefenen van rekenen, spelling, 
topgrafie etc. 
• wis en reken, dit is een computerprogramma wat bij de 
rekenmethode Wis en Reken hoort. 
• ????? 
• Rekenrijk computerprogramma 
• google, word en excel 
• Ik gebruik de methode Promotie (praktijkonderwijs) en 
maak alleen gebruik van Office, Internet en email(hotmail, 
Live) 
• ? 
• Een computerprogramma die aansluit bij de les. 
Weinig tijd kost zodat er ook in grote groepen ieder kind 
tijdes deze les aan de beurt kan komen of grotendel aan de 
beurt kan komen. en voornamelijk ondersteunende en 
verdiepende leerstof op het gebied van rekenen en taal. 
• ?? 
• word 
• Educatieve software waarin de kinderen betrokken 
worden bij de pc 
• internet! 
• word en exel 
• - 
• moeilijke vraag, kan ik geen antwoord op geven. per 
slot van rekening valt en staat onderwijs met de 
toelichting/ondersteuning van b.v.  een docent. 
•  
• standaard toepassingen zoals word/excell cdrom bij de 
lesmethode 
• ???? 
• spelenderwijs leren 
• De programma's waarbij kinderen zelfstandig de 
leerstof kunnen oefenen op hun eigen niveau, na het 
bepalen van de struikelpunten.  Bij dat oefenprogramma 
wordt dan bijgehouden waar de leerlingen goed / slecht op 
scoren, zodat de leerkracht dat ook kan teruglezen. Die 
methodes moeten uiteraard passen bij de grbuikte methode. 

• Smartboardsoftware, boeken van methode op 
smartboard 
• electronische leeromgeving n@tschool 
• kan ik op het moment niet aangeven 
• Ambrasoft 
• Office pakket om leerlingen voor te berieden op 
werkomgeving. (Administratieve studierichting) 
• actacom 
• website behorend bij de methode 
• de educatieve cdroms voor kleuters 
• windows 
• alle programma's en content die gebruikersvriendelijk 
is. 
• leerlingvolgsysteem 
• Cito leerlingvolgsysteem 
• Nog te weinig ervaring om dat te kunnen beoordelen. 
• ? 
• weet ik niet! ZOMER 2009 STOP IK MET 
LESGEVEN! 
• weet niet 
• weet niet 
• geen idee 
• ? 
• geen programma 
• internet en tekstverwerking en soms Powerpoint 
• geen idee 
• methodegebonden computerprogramma's 
• TeleTop 
• Daar kan ik nog geen antwoord op geven omdat ik nog 
niet ver genoeg ben met de implementatatie van ICT in 
mijn lessen. 
• Rekenmeester Esis b 
• ik zou het niet weten, werk nog niet zo lang in het 
onderwijs, heb net mijn diploma gehaald en werk net op de 
school waar ik nu ben. Heb me hier nog niet echt in 
verdiept. Op school zijn er mensen die zich daar mee bezig 
houden. 
• wisweb 
• It's learning leeromgeving 
• internet 
• goede programmatuur waar leerlingen leren rekenen. 
• ? 
• ambrasoft kennisnet leerwereld 
• t.b.v specifieke beroepsgerichte vakonderdelen 
• geen mening over, onbekend mee 
• auot-cad inventor 
• alles wat we gebruiken 
• leerling volg systeem 
• De bij de methode geleverde software 
• geen mening 
• ? 
• office 
• methode gebonden 
• Veilig Leren Lezen 
• Het digitale schoolbord zou een geweldige toevoeging 
en toepassing kunnen zijn in de klas. Hierdoor is ICT beter 
en vaker inzetbaar, nu is dat lastig. Met een klas van 28 
kinderen zijn er nooit genoeg computers. In elk 
lokaal/groep een digitaal schoolbord zou erg waardevol 
zijn. 
• Software bij methode 
• heutink in de klas/nu 
• ? 
• - 



• netwijs, kennisnet, davindi 
• weet niet 
• spelling programma's, digitaal schoolbord, internet 
• magister 
• Internet 
• maatwerk 
• word powerpoint 
• internet, zoekmachines, Nedercom, Cambiumned, 
Taalblokken 
• het programma van de uitgever PAT uit Tilburg 
• Veili Leren Lezen groep 3 Pluspunt 
• wrts 
• magister (LVS) 
• geen idee 
• weet niet 
• internet 
• Words 
• digitale cijferregistratie 
• een goed sluitend leerlingvolgsysteem een 
rapportagesysteem dat door ALLE collega's zonder al te 
veel inwerken gebruikt kan worden oefenprogramma's voor 
de leerlingen een goed werkend roosterprogramma 
• Nog niet over nagedacht 
• weet ik niet precies 
• parnasys 
• N@tschool 
• geen idee van 
• weet niet 
• ? 
• internet 
• programma's waarmee leerlingen de aangeboden 
leerstof zelfstandog kunnen oefenen zodat de leerkracht de 
ruimte krijgt om leerlinge met [problemen extra te 
ondersteunen 
• Progamma's die aansluiten op de leerstof en die de 
leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren. 
• elo is denk ik de toekomst 
• officeprogramma's en internet 
• moleculen in beweging van de VU amsterdam en van 
de universiteit Nijmegen 
• kan ik niet beoordelen, te weinig ervaring 
• internet wikipwedia office 
• Het besturingssysteem (Windows XP, 2003) 
• kennisnet 
• kan ik echt niet zeggen 
• Internet explorer 
• n.v.t. 
• ? 
• Geen idee 
• Schatkist, Woordenstart 
• software bij lesmethode 
• De Veilig Leren Lezen oefeningen en (extra) toets. 
• techniek, ondersteuning bij het leren zelfstandig 
werken 
• Aangezien onze lokalen binnenkort uitgerust worden 
met smartboards, zal het bijbehorende programma voor mij 
de komende tijd het belangrijkst zijn, naast een goede 
internet verbinding. 
• geen idee 
• sites van kranten 
• geen voorkeur, doe nu veel in PPT en word 
• ik weet niet wat met content bedoeld wordt 
•  
• xx 

• veilig leren lezen 
• Leerlingvolgsyssteem methodegebonden software bij 
digi-schoolborden office-pakket remediërende programma's 
voor taal en rekenen 
• Electronische leeromgeving 
• Word 
• internet 
• geen idee 
• nn 
• klikwereld 
• Microsoft Word 
• powerpoint,audio/video players 
• n 
• alle microsoft toepassingen maar met name powerpoint 
• Het pakket Microsoft Office, of anders Open Office 
• wij maken gebruik van fronter. Erg handig als 
studenten niet dagelijks op school zijn 
• digitale school bord met bijbehorende software 
• weet ik niet 
• De oefenprogramma's die bij de leerstof aansluiten: 
rekenen, topografie, spelling enz. 
• Elobase, connect 
• ? 
• De bij de methode geleverde CD's, omdat de leerlingen 
daarmee zelfstandig, thuis, kunnen werken. 
• Ambrasoft, software bij taalmethode Taalverhaal 
• www.techniekstad teletop, noise en qmark/perception 
• outlook - word - excel - powerpoint  internet (google - 
wikipedia) www.rijnijsselzw.nl 
• weet ik niet 
• de methodegebonden software waarvan de leerlingen 
hun informatie halen en clips kunnen bekijken. 
• zoekprogramma's, wiki, microsoft office, indesign, 
illustrator, photoshop 
• Geen iidee 
• ? 
• geen mening 
• kennisnet 
• ? 
• geen mening 
• microsoft word 
• nvt 
• weet niet 
• software voor Nederlands als tweede taal. Er is al veel 
beschikbaar. 
• x 
• word 
• Words, Powepoint, Windows Media Player, Internet 
Explorer 
• Diversiteit in besturings programma's en algemene 
kantoorapplicaties, beveiligings software. 
• extra oefenprogramma's bij de lessen/ methodes 
• Software die past in het basisonderwijs 
• Geen, we experimenteren met de bij de methode 
geleverde software op CD-rom, en met Codename future 
(ELO) Maar beiden zijn niet optimaal. 
• blackoboard livelink etc 
• Het digitale schoolbord. 
• reken en taalprogramma's 
• Ambrasoft 
• Windows met office programma's 
• geen idee, moet me nog beter orienteren om hier 
antwoord op te kunnen geven. 
• Word en Excel 



• internet 
• programma's gericht op het vak 
• internet 
• weet niet 
• ? 
• tech 
• Taalklas 
• internet 
• Station to Station en Ambrasoft 
• BasGaatDigitaal 
• ? 
• geen 
• ??? 
• WEET NIET 
• een programma dat zonder veel toeters en bellen 
overzichtelijk te hanteren is voor zowel de leerkracht als de 
leerling 
• powerpoint, word en paint 
• kennisnet 
• Magister 
• magister, word, exel, power point 
• geen ervaring mee. 
• weet ik niet 
• wij ontwikkelen zelf de software die nodig is. 
• de methode gebonden software 
• Explorer Word Babylon 
• Reken rijk  Taal op maat 
• ambrasoft 
• internet, word, powerpoint, It's 
• De dvd`s van mini loco 
• tekstverwerking 
• office 
• methodegebonden software en internet 
• onbekend. Bij onze bijscholingscursus wordt de 
computer nauwelijks gebruikt 
• wikipedia 
• Boekhoudsoftware in een simulatie 
• Word (Office) 
•  
• Een programma waarmee kinderen zelfstandig en op 
maat kunnen weken 
•  
• ambrasoft 
• ms office /  connect W-N / peoplesoft / ELO 
• Ambrasoft 
• word 
• ik zou het op dit moment niet weten 
• Microsoft words, 
• - 
• leerlingvolgsysteem 
• scool 
• Cito lvs ed... 
• Voor je kiezen! 
• Tekenprogramma's. 
• Veilig Leren Lezen 
• Word 
• De eigen ontwikkelde sites die de leerlingen als portal 
kunnen gebruiken. 
• niet echt voorkeur 
• Nog te weinig ervaring om daar over een uitspraak te 
doen. 
• kan op naamkomen 
• ik moet eerlijkheidshalve aangeven dat ik in het 
speciaal onderwijs werk, waar we wel druk doende zijn 

veel te ontwikkelen en aan te schaffen. Maar mijn 
werkzaamheden zijn beperkt tot 2 dagen werken. En dan 
vervang ik andere docenten die adv dagen hebben, zodat ik 
alleen ad hoc het internet gebruik om dingen op te zoeken, 
lessen te illustreren, en her en der draaien kinderen een 
computerprogramma voor de diverse vakken. Toetsen en 
leerlingvolgsystemen liggen dus niet op mijn bordje. Heb 
daar dus ook weinig kijk op. Ik ben wel een voorstander 
van implementatie van ict mogelijkheden. Geen idee van de 
programma's die er te koop zijn. 
• Office (word, excel en outlook) en hopelijk in de 
toekomst Magister voor het leerlingvolgsysteem (dat werkt 
nu nog niet maar gaan we binnenkort gebruiken). Voor 
privé-doeleinden gebruik ik (thuis) Photoshop zeer vaak om 
oefeningen en werkboeken te maken. 
• geen idee, ik ben daar niet in thuis 
• geen idee 
• begrijp de vraag niet 
• Word en Excel 
• Microsoft Office 
• Beamer 
• een goed leerlingvolgsysteem, cijfer administratie 
• leerlingvolgsysteem 
• internet, email office pakketten 
• Leerlingvolgsysteem 
• programma's behorende bij de methodes. 
• werk zelf veel met zelfgemaakte powerpoint 
presentaties. mijn lessen bestaan uit 70 % praktijklessen 
afgewisseld met informatie die dan per 
presentaties/mondeling toegelicht worden 
• oh 
• bas gaat digitaal / ambrasoft alle programma's 
• elektronische leeromgeving 
• ik gebruik dat niet 
• Kennisnet.nl 
• onbekend 
• weet niet dde naam meer... asis? en asis-b 
• leessleutel 
• ?? 
• leerlingvolgsysteem en digitale software bij 
lesmethodes om extra te kunnen oefenen met de leerstof en 
RT en extra uitdaging te kunnen geven 
• ik ben hier absoluut niet bekend mee, want ik gebruik 
dit allemaal niet. 
• allerlei programma's 
• ? 
• Malmberg Taalblokken voor MTV 
• powerpoint 
• software die speciaal ontwikkeld is voor onze school. 
• IP Coach van het Amstelinstituut 
• Voor mijn vak (Sociale Vaardigheden) gebruik ik 
vrijwel geen computerprogramma, voor andere vakken lijkt 
me zoiets wel zinvol, maar weet ik te weinig om aan te 
kunnen geven wel programma het meest geschikt is. 
Bovendien werk ik met auditief gehandicapten waarvan het 
taalniveau zeer laag is 
• leerlingvolgsysteem 
• tekstverwerkingsprogramma word 
• ??????????? 
• grammaticale oefeninge, schrijfoefeningen 
• geen idee 
• hetgeen dat aansluit bij de praktijksituatie ter 
ondersteuning, niet sturend. 
• digitale leeromgeving 
• Office en N@tschool 



• Word en Excel 
• Een programma die aansluit bij de lesstof/methode 
• . 
• geen voorkeur 
• ? 
• ? 
• Word 
• ambra soft 
• Een al omvattend programma, die op verschillende 
niveaus gezte kan worden, met themas'enz. 
• software voor digitale schoolborden 
• Office 
• Geen idee 
• Veel om op te noemen 
• Word, Magister(cijferprogramma-
leerlingenvolgsysteem). Ken te weinig programma's die 
bruikbaar zijn. 
• TrajectPlanner 
• kennisnet 
•  
• ict behorende bij methode 
• oefenprogramma 
• Wij  bij ons op school gestart met het gebruik van 
Teletop. Hiermee zetten we lesprogramma's op, die 
leerlingen thuis via internet in kunnen zien. Het is de 
bedoeling dat leerlingen in de toekomst via Teletop ook 
werkstukken in kunnen leveren en met de docenten kunnen 
communiseren. De mogelijkheden van dit systeem worden 
in de toekost verder uitgebouwd. 
• Geen mening. 
• mailprogramma 
• Parnassys 
• Ik werk met een eigen FTP-server. Cursisten kunnen 
hun eigen materiaal downloaden. 
• word, excel 
• geen ideeen 
• g 
• nl.WikiPedia.org google.com 
• Geen mening 
• zelf ontwikkelde software gebasseerd op ons onderwijs 
• Explorer, outlool, word 
• autocad 
• medische sites outlook explorer 
• excel, word 
• word 
• geen idee 
• rekenmethodes, spelling 
• www.walhak.com 
• ??? 
• programma's voor het vak nederlands 
• veilig leren lezen,wereld in getallen 
 
Question 8007: Wat is voor u de meerwaarde van dit 
programma / deze content? 

• zeer groot 
• attractiever, meer mogelijkheden, 
aandachtsbevorderend 
• leerlingen kunnen later nalezen/inhalen 
• Oefeningen met stof uit het boek, op andere, speelse 
wijze aangeboden 
• kinderen kunnen de spellingoefenstof zelfstandig 
oefenen dmv leuke, maar leerzame spellen 
• sluit direct aan en levert een extra dimensie en 
afwisseling in het leerproces 

• zoeken 
• Informatie op leerlingniveau 
• ambrasoft is breed inzetbaar en het cito lvs is 
overzichtelijk 
• Ondersteunend en procesbevorderend tijdens de lessen. 
• - 
• idem 
• geen idee 
• je kan er heel veel mee doen, goed toepasbaar 
• ? 
• extra hulp voor het kind in de tijd dat je er zelf niet bij 
kunt zijn 
• geen 
• zie vorige vraag 
• biedt leerlingen de mogelijkheid zelfstandig dingen uit 
te werken. 
• per leerling volgt de leerstof...op maat dus. 
• nvt 
• b 
• zelfstudie leeringen 
• kan zo makkelijk erop in loggen en geeft voor lln 
duidelijk beeld 
• Handig en overzichtelijk zowel voor docent als student 
• Gemakkelijk, werkt snel, goede softwareprogramma's 
afgestemd op kleuters. 
• gebruik ik het meeste 
• Men kan er onderzoekend wiskunde mee bedrijven 
• Het is de basis voor computerles. 
• veel in op te zoeken ,veel lesideën en uitleg over het 
hoe en wat een les moet inhouden 
• Powerpoint: Snel hoofdzaken bespreken + 
mogelijkheid afbeeldingen te laten zien Electronische 
leeromgeving: leerling- en leerstofgerichte info, 
samenwerkingsmogelijkheden Bij methode/leerboek 
behorende software: Direct aansluitend bij wat de leerling 
in handen heeft. 
• hoort bij de lesmethode 
• nvt 
• ? 
• Kinderen vinden het werken met de computer in de 
meeste gevallen erg leuk. Daarom denk ik dat de kinderen 
die het niet zo leuk vinden werkbladen etc te maken, dat 
wel digitaal zouden willen doen. 
• goede oefeningen 
• xx 
• ? 
• extra oefenstof 
• Praktische toepassing van de theorie 
• Is een leerlingvolgsysteem, schoolagenda, 
observatieprogramma, absentie administratie en 
toetsprogramma ineen 
• Geeft meer inhoud aan de lessen, maakt het 
aantrekkelijker. 
• is altijd nodig 
• de administratie 
• wat de software betreft: kinderen kunnen zelfstandig 
de oefeningen doen, het programma registreert hoe ze het 
doen, dan volgen er herhalingen indien nodig, of het 
programma gaat verder met de oefenstof. Wat betreft 
kennisnet: het opzoekken van bepaalde 
(gedrags)problemen, het opdoen van ideeën en lessugesties. 
• extra oefeningen "scherp"houden 
• verrijking en ondersteuning van de leerkrachtgebonden 
lessen 
• ? 



• de kennis die de leerlingen uit het boek opsteken, 
kunnen ze zelf verder uitbreiden naar gelang de behoefte. 
Ze kunnen zichzelf ook toetsen of aanvullend materiaal 
bekijken. 
• vakgebonden 
• - 
• Dat ze eenvoudig door cursisten te begrijpen zijn. 
• Maakt werken makkelijker 
• n.v.t. 
• rt 
• ondersteunend 
• Staat vanalles op. Zeer bruikbaar, vooral voor spelling 
en grammatica. 
• Makkelijk en goed toegankelijk 
• geen 
• leerlingen kunnen in hun eigen tempo en op hun eigen 
moment werken 
• m.b.v. dit programma kunnen leerlingen meer en beter 
inzicht krijgen in formules/ functies en daardoor 
probleemoplossend bezig zijn. 
• De leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk met een 
zeer grote verscheidenhijd aan didactische spellen 
• Sterke uitbreiding en verbetering van de 
mogelijkheden tot het doen van experimenteel 
natuurwetenschappelijk onderzoek. 
• leerlinhgen kunnen zo materiaal zelf bewerken 
• Onmisbaar bij het maken van opdrachten 
• oefening en verduidelijking 
• Deelnemers kunnen verslagen maken op verschillende 
manieren 
• Deelnemers kunnen verslagen maken op verschilende 
manieren 
• Van internet: het gelijk in de wereld staan, het kunnen 
mailen met hun "roots", emancipatie en integratie. 
MUISWERK biedt meer mogelijkheden tot differentiatie. 
• - 
• Kinderen zien op dit moment meer van de lesstof 
• de mogelojkheid om lln daadwerkelijk dingen te leren 
• makkelijk contact 
• Compleet 
• ? 
• nvt 
• ? 
• Het wordt goed en simpel uitgelegd en de kinderen 
kunnen zelf leren hoe de computer werkt 
• cursisten kunnen zelfstandig werken. Alle 
taalonderdelen komen erin voor. cursisten kunnen lang erin 
werken 
• Verwerken van stof en verslagen. 
• geen idee 
• Kinderen kunnen zelfstandig oefenen en ik kan 
werkbladen maken gericht op een specifiek probleem. 
• / 
• De leerlingen zijn hier vakoverschreidend meebezig. 
• je eigen inbreng 
• goed inzetbaar bij de leerstof van de groep, en kan 
gebrikt worden inplaats van de schriftverwerking. 
• zelfstandig kunnen werken thuis kunnen werken saai 
voor docent werk door pc laten doen daardoor meer tijd en 
aandacht voor verdieping van stof 
• Tekenprogramma 
• voorloper leessleutel: alles wat er in die weken 
besproken wordt, kan met de spelletjes verwerkt en 
herhaald worden. en geoefend. 

• Verdieping, Remedial Teaching, voortgezette 
instructie etc. 
• Snelle verwerking van statistische gegevens. 
Verschillende grafieken en veranderingen bij wijziging 
parameters 
• de kinderen kunnen op hun eigen niveau werken 
• leerlingvolgsysteem 
• Word voor het schrijven van toetsen en Excell voor het 
maken van een planner en leerlingen laten oefenen met het 
maken van grafieken. 
• Handig in gebruik. 
• leren de kinderen surfen op het web 
• tekstverwerking/ tabellen maken 
• leerlingen kunnen zelfstandig informatie opzoeken 
• veel goede opdrachten voor leerlingen 
• Alle toetsen maak ik met dit programma, het 
programma exporteert ook naar PDF, dus de toetsen 
wordsen betrouwbaar afgedrukt door de drukkerij. Dat kan 
met Word niet, lay out verandert als er gedrukt wordt. 
• - digitaal toetsen; makkelijk nakijken mbt van een 
programma, tijdswinst - digitaal leerling-volgsysteem: 
makkelijk gegevens verwerken, inzichtelijk, tijdswinst - e-
mail: bereikbaarheid, makkelijk communiceren, makkelijk 
gegevens uitwisselen - internet: bronnen raadplegen, 
• x 
• geen idee 
• dit gaat gebruikt worden op onze school 
• zie vorige antwoord. 
• zelfregulerend 
• duidelijke structuur goede mogelijkheden 
• zonder deze programma's zijn mijn lessen inhoudelijk 
waardeloos 
• Muiswerk geeft objectieve beoordelingen van het 
taalniveau (en rekenniveau) en daarbij aangepaste 
oefeningen om vooruit te komen. Haalt zwakke en sterke 
punten naar voren en geeft een goed algemeen overzicht 
van kennis en kunde 
• aansluiting bij de leerstof 
• leerlingen kunnen zelf opdrachten oefenen en 
corrigeren. 
• Handig 
• je kunt internet direct in de klas projectereb, filmpjes 
bij geschiedebis, aardrijkskunde etc 
• oefenen 
• snel, goede, toegepaste informatie zonder kans op 
doorklikken naar niet-gewenste websites 
• dat alles op de pc staat en overzichtelijk is 
• alles is terug te vinden 
• geen 
• veelzijdig,weinig storingen,didactisch erg sterk 
• goede ondersteuning bij het lesgeven 
• geen idee, ik werk er gewoon mee. 
• In powerpoint maak ik mijn lesen, via de website zijn 
deze voor leerlingen thuis te bekijken 
• Dat de leerstof visueel ondersteund wordt en het geeft 
een verbreding van die leerstof 
• duidelijk leerlingvolgsysteem 
• dat de leerlingen hun zoekopdracht goed moeten 
kunnen uitleggen 
• aanbieden van de stof op een andere manier en toetsen 
• gemakkelijk door de leerlingen zelf te hanteren 
• Leerstof kan klassikaal worden gepresenteerd. 
• snel informatie zoeken 
• ? 



• klasikaal, in groepjes en individueel werken, uitleggen, 
ibstructie geven, verwerken op 1 bord, digitaal en altijd 
inzetbaar. 
• x 
• De opbouw; kennis wordt op een natuurlijke wijze 
aangeleerd en daarna getoetst. 
• . 
• als je het naar je hand kunt zetten. het werkt zoals jij 
vindt dat het werken moet. 
• extra oefenstof op een aantrekkelijke manier 
• voor iedereen te gebruiken voor veel doeleinden 
• uitgebreide software die goed functioneert 
• zelf ontwikkeld op maat geschreven 
• zeer breed inzetbaar, geeft goed inzicht in kengetallen 
en ontwikkeling van de school 
• ideeën inspiratie motivatie 
• Internet voor opzoeken, Word voor tekstverwerken, 
Excel voor rekenen en Power point voor presenteren 
• geen idee 
• zie vorig antwoord 
• kun je alles mee 
• overzichtelijk leerlingvolgsysteem en handige 
oefeningen voor kinderen die extra oefening in rekenen 
nodig hebben 
• Duidelijk overzicht, minder rompslomp 
• leerlingen weten waar zijn informatie kunnen vinden 
en ik hoef niet steeds alles voor ze te kopieren 
• Geen mening. 
• Direct kostenloos contact met de leerlingen. 
• Dat ik als leerkracht mijn aandacht kan geven aan 
andere dingen 
• zelf tijd hebben om andere taken te toen. 
• Bijdrage aan digitale toetsen/ontwikkelingen op ICT 
gebied is via de website zeer groot. ELO is prima om 
leerlingen te volgen/sturen 
• lezen is basisvaardigheid nummer 1, leerlingen moeten 
dit goed beheersen om vooruit te komen in hun 
ontwikkeling 
• stimuleert zelfstandigheid van jonge kinderen 
• ? 
• zie voorgaande 
• elo 
• Kinderen leren steeds beter omgaan met de computer. 
Allerlei begrippen worden op een speelse, aantrekkelijke 
manier "behandeld"en "getoetst" 
• Zeer gebruiksvriendelijk. Eenvoudig en doet wat het 
moet doen. 
• n.v.t. 
• Het bevordert zelfstandig werken van de leerlingen 
• Zeer hoog 
• minder nakijken koppeling aan extra leerstof 
• Bevordert systematisch werken 
• De ll kunnen hiermee zelfstandig aan de slag; het 
programma werkt zelfsturend en zelfcorrigerend. 
• Hier hebben mijn ll het meeste aan; geen poespas, zeer 
gebruikersvriendelijk! 
• - 
• Zijn bruikbare hulpmiddelen 
• geen mening 
• het is voor de mensen makkelijk in gebruik 
• Sluit goed aan bij de ervaringskennis en het aanbod 
tijdens de instructie 
• onbekend 

• Meerwaarde is zelfstandige ontplooiing van de 
kinderen. Het zelfsturend bezig kunnen zijn en telkens 
succeservaringen op te doen en te zien! 
• makkelijk in gebruik en algemeen bekend bij de 
meeste mensen 
• Alles 
• Snel inzetbaar en nuttig 
• ? 
• ik kan er via de beamer aantekeningen mee maken en 
documenten op de website plaatsen 
• Leerstof verrijking,betere vaardigheden,meer inzicht 
• Combinatie van Word Excel en forum, geeft de 
mogelijkheid voor onderlinge samenwerking en opslag van 
gegevens, waarbij leerlinge op school en thuis kunnen 
werken. Simulaties geven de mogelijkheid verschillende 
invoeden te bestuderen op een snelle en doeltreffend wijze. 
• directe manier om te communiceren met de deelnemrs 
• internet: informatie opzoeken tekstverwerking: toetsen 
opstellen 
• Dat de kleuters redelijk zelfstandig met de computer 
kunnen werken. 
• Biedt mogelijkheden om breder te kijken en daardoor 
naast de lesmethode ( 50% via computer) maatwerk te 
kunnen leveren 
• de kinderen zelfstandig werken en je kunt op 
verschillende niveaus werken 
• contact met collega's en leerlingen 
• weet niet 
• Hierop vind je verschillende ict-hulpmiddelen voor bij 
de lesstof, voornamelijk spelletjes 
• geen idee 
• Betere leraren. 
• onmisbaar 
• kinderen kunnen op een andere manier oefenen 
• extra oefening op een, voor de kinderen, aantrekkelijke 
manier 
• controle 
• kennisnet / klokhuis: je kunt er echt over elk 
onderwerp wel passende info / filmpje vinden volgsysteem: 
heeft werk makkelijker en overzichtelijker gemaakt, + 
leerling heeft inzage 
• weet niet 
• iedereen kan info online zetten voor iedee betrokken 
(leerlingen, docenten van een bep groep enz.) 
• breed inzetbaar 
• n.v.t. 
• Je kunt er alles vinden 
• de methode kenmerkt zich door actualiteit. 
• Dat er geen problemen op treden 
• Dat voorziet in de behoeften van mijzelf en mijn 
leerlingen 
• kan niet zonder 
• idem 
• overal aan de slag kunnen,op de hoogte blijven 
• daar kun je alles mee 
• zodat ze zelf kunnen onderzoeken/opzoeken 
• Sluit aan op de methode. De leerlingen oefenen / 
verwerken dan de aangeboden lesstof. 
• goed bruikbaar in mijn lessen economie 
• ? 
• meer oefening bij het aangebodenen 
• xxx 
• kinderen kunnen op hun eigen niveau stof aangeboden 
krijgen en oefenen 



• weet niet 
• PowerPoint: Het maakt de workshops (zo worden de 
lessen tegenwoordig genoemd) levendiger en makkelijker 
voor te bereiden. 
• veilig, duidelijk, interessant  voor kinderen/ leraren, 
ouders 
• ? 
• weet niet 
• Hopelijk tijbesparend corrigeren of zelfcorrigerend. 
Besparing op materiaalkosten. 
• Makkelijk in gebruik Geen hulp nodig van leerkracht 
Leuke manier van oefenen 
• veel content 
• ??? 
• Ik geef les in groep drie en de kinderen kunnen 
hiermee zelfstandig zeer goede oefeningen uitvoeren 
• leerlingen kunnen de leerstof zelfstandig oefenen en 
herhalen op een speelse manier met veel 
controlemogelijkheden 
• leesoefeningen 
• Tekstverwerken 
• gebruiksvriendelijkheid 
• nvt 
• er is veekl te vindne en te leren 
• dat ieder kind op zijn eigen nivo kan werken 
• kinderen en lkr kunnen op verschillende plaatsen 
werken 
• ????????????? 
• Ondersteunt de dagelijkse lessen het beste 
• zelfsturend, differentiatie 
• nvt 
• makkelijk te bereiken voor iedereen 
• makkelijk maken en afnemen van verschillende toetsen 
• Ik kan in Word tektsen van leerlingen verbeteren en 
commentaar plaatsen. 
• meer kunnen differentieren 
• extra oefening voor de kleuters mbt rekenen en taal 
• ?? 
• Coach is een natuurwetenschappelijk programma 
waarmee experimenten uitgevoerd en verwerkt kunnen 
worden. Verder kan hier gemodelleerd in worden. Hele 
snelle en hele lange proeven kunnen nu ook goed 
uitgevoerd worden. 
• Contact 
• Door de leerlingen zelfstandig te gebruiken, 
zelfcorrigerend, sluit aan bij de leerstof. 
• Leerlingen kunnen zelf oefenen en toetsen. Via 
Blackboard communiceren en bestanden uitwisselen 
• het visuele aspect, tijdwinst, de lessen worden 
leuker/interessanter 
• geen idee 
• voor het laten zien van tekeningen, tekst en foto`s 
• ? 
• extra oefeningen voor kinderen die nog moeite hebben 
met lezen 
• Over allerlei onderwerpen en op verschillende niveau's 
is wat te vinden, zodat je niet alles zelf hoeft te maken maar 
materiaal kant&klaar kan gebruiken of vrij makkelijk 
aanpassen. Het materiaal kan vaak ook zonder computer-
gebruik ingezet worden. 
• actuele info, ruim aanbod 
• algemeen engoed voor de basis ontwikkeling 
• Muiswerk is geheel zelfstandig te gebruiken door 
studenten. Het houdt de toetsresultaten goed en 
overzichtelijk bij. 

• De diepgang en de films (animaties) die gebruikt 
worden in deze programma's. Wij gebruiken over het 
algemeen zeer veel statische afbeelidingen, (sheets, en 
Powerpoint) Een bewegend beeld met geluid zegt de 
leerlingen veel meer dan een afbeelding. Hoe goed die ook 
mogen zijn. 
• HEEFT GEEN MEERWAARDE 
• thuis ivoeren van de cijfers 
• is een digitaal leerling volg systeem wat vrij compleet 
is en wat ik zowel thuis als op school kan openen. Het is 
ook super dat hierdoor alles overzichtelijk bewaard blijft 
van een lln. 
• het is volledig aan te passen op de behandelde leerstof 
( spellingdictees of tafels inoefenen) 
• Inzicht vergroten. Door duidelijke visuele voorbeelden 
• direct beschikbaar, altijd up to date 
• De leerlingen kunnen hiermee het geleerde verder 
inoefenen. Daarnaast is het ook zeer goed inzetbaar voor 
verdieping en remediering. 
• Zie het voorgaande 
• geen idee 
• geen idee 
• Zeer u9itgebreide mogelijkheden om de leerlingen 
klassikaal in contact te brengen met alles wat computer en 
internet te bieden heben. 
• geen mening 
• sluit direct aan bij de stof die in de klas wordt 
behandeld. 
• kinderen leren zo goed met computers en internet 
omgaan 
• verrijking, meer diepgang, sneller werken, 
• verlicht de werkdruk, de informatie is eenduidig en 
makkelijk uit te wisselen 
• toepassingen 
• .. 
• weet ik niet 
• Alle leerlinggegevens zijn in een handomdraai meteen 
beschikbaar. (Toetsen, rsultaten, oudergersprekken,enz.)Het 
is een uitstekend leerlingvolgsysteem dat nog steeds in 
ontwikkeling is. 
• ? 
• makkelijk zelf programma's en applets schrijven 
• je kan daar alles kwijt wat de lerlingen nodig hebben 
om te leren 
• geen idee 
• Het sluit precies aan bij waar de leerlingen mee bezig 
zijn en meestal zit het technisch goed in elkaar. 
• makkelijker en sneller communiceren, leerlingen 
vinden werken met computers leuker dus is hiervoor 
software nodig. 
• extra ondersteuning en eventueel vebreding van de les 
voor de leerling 
• De ELO legt de verantwoordelijkheid voor het leren 
ook deels bij de leerling neer.  Op dit moment bereidt ik 
zelf alles voor, en kopieer de opdrachten voor de leerlingen.  
Omdat ik veel in groepswerk bezig laat zijn, moet ik dan 
bv. 10 verschillende opdrachten met verwerkingssuggesties 
uitwerken, plus kopieren voor de leerlingen. Indien ik dit 
kwijt kon in een digitale leeromgeving of "klaslokaal" zou 
de leerling zelf altijd kunnen nazoeken wat er van hem 
verwacht wordt zonder het excuus te gebruiken dat de hond 
zijn papier heeft opgegeten, of hij het kwijt is geraakt. Ik 
gebruik ook wel powerpoint tijdens de les, als er leerlingen 
afwezig zijn kunnen ze op die manier ook de lesstof 
makkelijker (visueel) inhalen. 



• snelheid 
• Het is iets dat past bij deze tijd, voorkomt een hoop 
gesjouw met boeken en papieren en bied de gelegenheid 
directe feebback te geven op welk moment jij wilt. 
• weet ik niet 
• kinderen zelfstandig oefenen 
• zie vorige vraag en antwoord 
• je kan alle gegevens van alle leerlingen kwijt. 
• Het neemt tijdrovend werk uit handen dat anders aan 
individuele leerlingen wordt besteed. 
• Goede mogelijkheden voor oefenstof 
• blanco 
• overal benaderbaar 
• je kunt zxowel thuis als op school cijfers invoeren 
• ondersteuning voor leerlingen met concrete 
voorbeelden 
• ? 
• Dingen veel helderder uitleggen met een vergroot 
voorbeeld op het bord. Daarnaast makkelijker voorbeelden 
meegeven vanuit het internet of vanuit het netwerk van 
school. 
• ? 
• alle informatie is: makkelijk in te brengen, te vinden 
voor collega's, alle informatie staat bij elkaar 
• cursisten kunnen dan meer in niveau's werken 
• Totaalpakket met oefeningen, bronnen, volgsysteem 
etc. 
• rekenmogeljkheid 
• je kunt gebruik maken van allerlei filmpjes ter 
verduidelijking van de leerstof 
• geen idee 
• ? 
• ondersteunend 
• Oefenprogramma voor kinderen met grote mate van 
zelfstandig kunnen werken. Opzoeken van informatie en 
omzetten in tekst 
• tekenen van figuren en kunnen nabootsen. 
• hulp bij maken van eigen toetsvragen 
• kinderen kunnen er zelfstandig mee werken. Esis: 
toetsresultaten voor mijzelf 
• zelf laten nakijken 
• direct toepasbaar in lessen 
• De leerlingen kunnen hun vorderingen bijhouden via 
dit programma, Als docent kun je dat ook zien 
• Kinderen kunnen hier echt heel erg veel mee. Op 
internet kunnen ze alle kanten in, van werkstuk tot 
oefenstof bij een vak. 
• Dat je afwezigheid van leerlingen kunt controleren, dat 
je cijfers van leerlingen kunt zien, dat je THUIS cijfers in 
kunt voeren 
• Geheel leerlingvolgsysteem, elk onderdeel kan ermee 
werken. Van docent tot administratie. Een compleet 
overzicht van de leerling wordt hierdoor behaald en 
opgeroepen. 
• leerlingen leren op een andere manier de stof, 
meerdere ingangen van kennis krijgen ze dus 
• makkelijk voor planners, antwoorden en extra stof 
• ? 
• De lln kunnen makkelijk informatie opzoeken en 
achterlaten. Docenten kunnen tevens eenvoudig resultaten 
bijhouden en doorgeven. 
• ? 
• Beiden zijn geschikt voor zowel les- as 
bronnenmateriaal. 

• weet ik niet zo goed. Eerl;ijkheidshalve moet ik 
bekennen gepensioneerd basisonderwijzer te zijn en "af en 
toe' geroepen wordt om "in te vallen " (ongeveer 1x per 
mnd.0........ 
• goede koppeling bestanden 
• De basis 
• Dat je er extra oefenstof op kunt zetten, en informatie 
die je normaal op kopieën uitdeelt. 
• Je hebt een beter overzicht op de voortgang van de 
deelnemer(s) en kan deze dan bijsturen waar nodig. 
• Sluit aan bij de lesstof als zelfstandige oefening voor 
de leerlingen. 
• thuis te gebruiken door de leerlingen 
• leerlingen kunnen zelf toesten en goed oefenen 
• Goede informatiebron 
• ? 
• Kunnen werken in teksten, plakken, knippen, 
spellingscontrole 
• Makkelijker aanbieden van lesstof en volgen van 
leerlingen 
• tijdwinst 
• compleet, afgestemd op de praktijk 
• de kleuters moeten redelijk zelfstandig enkele 
oefenspelletjes kunnen uitvoeren. 
• uITVOER VOOR SCRIPTIES EN PRESENATIES 
• n.v.t 
• zelfstandig oefenen van allerlei onderwerpen 
• ? 
• ELO: als communicatiemiddel en als 'archief' om 
studieplanners terug te vinden. 
• vraagteken 
• meer en makkelijker oefenmateriaal verspreiden 
• Extra hulp, extra ondersteuning. 
• ? 
• leerlingen kunnen zelfstandig werken, leerkracht kan 
per individuele leerling het instellen en resultaten volgen, 
programma's lopen bijna nooit vast, zijn speels en spreken 
leerlingen aan. 
• ? 
• het werken op maat voor de kinderen die uitv allen of 
moeite hebben met rekenen 
• weet niet 
• een gecombineerd programma met alle info van de 
leerling daarin, denk aan cijfers, absentie, contact met thuis 
etc 
• veel informatie opzoeken door leerlingen 
• oefeningen waar kinderen zelfstandig mee aan de slag 
kunnen. 
• veelzijdigheid 
• Kinderen worden zelf gestimuleerd om actief met de 
leerstof om te gaan 
• Link is een goed werkende methode die gebruik maakt 
van ICT. Dit heeft cele voordelen. Met het starboard kan ik 
interactieve instructies geven, leerlingen laten presenteren, 
vide's bekijken etc. 
• geen idee 
• Zie vorig antwoord 
• nvt 
• nvt 
• zeer veel meerwaarde voor leerlingen en onderwijzers 
• De leerlingen kunnen zelfstandig aan extra oefenstof, 
remediëring of verrijking werken. 
• Met dit pakket kun je veel zaken ontwikkelen en het 
wordt vaak gebruikt. 
• leerlingen kunnen thuis zelf oefenen 



• ? 
• 0 
• De vanzelfsprekendheid in het gebruik voor de 
leerlingen 
• De software behorende bij de methode illstreert de 
methode heel goed. De leerlingen lezen er nu niet alleen 
over maar zien het bijvoorbeeld ook (filmpjes) of ervaren 
het zelf (proefjes etc.). Hoe meer verschillende manieren 
van leren (aanvoer informatie) hoe beter, het naar mijn idee, 
blijft hangen. Het LVS systeem is handig programma om 
gegevens overzichtelijk bij te houden. 
• geen 
• leren brief schrijven 
• aansluiting bij de leerstof 
• Veel materiaal op veel niveau's 
• Je kunt het overal openen en het is voor alle collega's 
toegangelijk een duidelijk overzicht van de leerlingen 
zonder al te veel papieren. 
• Oneindige bron van informatie 
• Kan er van alles opzoeken wat relevant is voor de 
lessen 
• snelle verwerking, meteen uitwerking van 
uitvalonderdelen 
• ? 
• Toepasbaarheid 
• beschikbaarheid van allerlei soorten informatie 
• Geen idee 
• anders is onze methode niet te gebruiken 
• extra oefeningen 
• geen 
• veel gebruiksmogelijkheden, gebruiksvriendelijk 
• n.v.t. 
• zelfstandig werken van de leerlingen, uitdagende 
manier van aanbieden 
• Geeft zoveel annvulling! 
• Via dit programma kom je vanzelf op allerlei andere 
sites terecht 
• In één opslag zien waar welke leerling staat 
• extra oefening voor de leerlingen. Werkt vaak ook 
motiverend 
• Het is makkelijk berijkbaar voor iedereen, je kunt 
toetsen en oefeningen klaarzetten voor bepaalde leerlingen. 
Je kunt overal inloggen op de leeromgeving. 
• ? 
• hiermee kunnen ze tekstverwerken, powerpoint 
gebruiken excell etc 
• Professionele software 
• Kinderen kunnen zelfstandig ermee aan het 
werk/oefenen. 
• weet niet 
• Zeer compleet. Goede integratie theorie en praktijk. 
Goede afwisseling in werkvormen. 
• leerlingvolgsysteem; brengt goed in kaart de 
individuele prestaties van de leerling, ten opzichte van 
zichzelf en de groep, geeft inzicht in leerrendementen en 
geeft een prognose over de verwachte opbrengst. 
Didactische programma's geven  aantrekkelijke oefenstof 
op maat voor de leerling, houden de resultaten bij en geven 
vervolg oefenstof opbasis van de resultaten net zo lang tot 
deze beheerst worden 
• de kinderen kunnen de leerstof spelenderwijs tot zich 
nemen 
• ?????????? 
• sluit goed aan op de methode 

• Iedere leerling kan er mee werken. Doel word door mij 
aangegeven 
• sluit aan bij het boek 
• ? 
• verdieping, verweking maar ook herhaling en het 
automatiseren van stof. 
• ?? 
• maken van werkstukken, grafieken 
• Leerzaam 
• maakt zoveel nieuwe dingen mogelijk, voor de 
leerlingen om op te zoeken maar ook voor communicatie 
• Uitwerken van compl. toetsen, toetsplannen, 
toetsmatrijzen, uitwerkbladen en meerkeuzeformulieren. 
• - 
• ... 
•  
• verslagen maken, oefenen van lesstof 
• ????? 
• extra voor kinderen met verbreding die zelfstandig 
werken. 
• Het kunnen terugvinden van de problemen van de klas 
en van het individuele kind 
• smartboardgebruik in de klas 
• geeft leerlingen inzicht in hun eigen leerproces en de 
mogelijkheid tot differentiatie in o.a. aanbod en plaats en 
tijd, kortom een maatwerk aanbod te volgen 
• nog geen idee van 
• Het is veelzijdig, zit goed in elkaar, kindvriendelijk, 
gebruiksvriendlijk, goed doordacht op onderwijswensen, 
didactisch goede structuur. 
• Voorbereiden op werkveld 
• geen 
• het sluit goed aan bij de kennis van de leerling en is 
gemakkelijk in gebruik. 
• is op maat gemaakt en de kleuters leren met de 
computer omgaan. 
• gemak 
• snel gegevens kunnen inzien/ alles wordt bewaard 
• goede registratie door de jaren heen 
• Je kuntr de ontwikkeling van de kinderen goed volgen 
en in kaart brengen 
• Zie voorgaande 
• ? 
• geen 
• weet niet 
• weet niet 
• n.v.t. 
• ? 
• geen meerwaarde 
• Bi ons onderwijs gaat het vooral om het maken van 
werkstukken; voor de docent om presentaties 
• geen 
• ze sluiten goed aan op de methode, stukje verwerking, 
extra inoefening 
• Toegankelijk, eenvoudig eigen websites te uploaden, 
eenvoudig in gebruik 
• n.v.t. 
• herhaalde oefning slijpt rekenen in en 
leerlingvorgsysteem is handig 
• zie vorig antwoord 
• oefeningen voor leerlingen 
• veel mogelijk, overal te ope nen 
• informatie opzoeken 
• inzicht en verbinding naar een live-omgeving 



• ? 
• goed bruikbaar in de klas 
• praktijk gericht 
• geen idee 
• Uitvoeren van de leertaak 
• leerlingen zijn enthousiaster om met de computer te 
werken 
• mits goed bijgehouden een goed systeem met 
informatie over leerlingen 
• Leerlingen gebruiken dit liever dan een schriftje oid. 
• geen mening 
• ? 
• geen idee 
• extra oefenstof 
• Op een andere manier met leerstof bezig zijn 
• Door het gebruik van digitale schoolborden komen de 
mogelijkheden van beeldbewerkingssoftwaren en 
internetgebuik volledig tot hun recht. Op deze manier kun 
je alle leerlingen bereiken door middel van ICT. Dit is ook 
een stuk 'spannender' dan een gewoon schoolbord in 
combinatie met enkele pc's achterin de klas. 
• Oefenmateriaal en zelfstandig werken voor de 
leerlingen 
• alles afgeschermd en duidelijk 
• ? 
• - 
• kindgericht, toegankelijk, overzichtelijk 
• nvt 
• oefenen van vaardigheden.  Schoolbord: klassikaal 
gebruik van websites en informatie 
• cijfers leerlingvolgsysteem 
• De mogelijkheid tot opzoeken, informatie verzamelen 
door kinderen. Dat is m.i. de het belangrijkste leerdoel, dat 
kinderen efficient gebruik leren maken van de ongekende 
mogelijkheden van Internet. Een mens kan niet alles weten, 
maar wel alles opzoeken. 
• voor individuele hulp 
• kinderen kunnen hun vaardigheden laten zien en betere 
werkstukken maken 
• Dat studenten zelfstandig kunnen werken naast lessen, 
hoorcolleges en trainingen 
• het is een perfect draaiend intranet waarbinnen de 
leerlingen alle opdrachten kunnen maken 
• Extra oefenen op een andere manier dan alleen op 
papier. Auditief 
• overhoren in eigen tempo 
• Het kunnen volgen van de ontwikkeling van leerlingen 
• .. 
• weet niet 
• veel info, rechtstreeks toepasbaar in de lessen 
• Maken van teksten en lichte grafische mogelijkheden 
• voor docent en student zijn de resultaten duidelijk 
• dat je meer bezig kunt zijn met lesgeven omdat de 
voorbereide omgeving gewoon prima draait. nu ben je 
enorm veel tijd kwijt met herstellen van fouten, opzoeken 
van zaken die er al lang horen te zijn, ruis, collega's 
uitleggen hoe dingen werken op de computer. 
• ? 
• ? 
• alle gegevens in 1 programma, waarin je ook vanuit 
huis kan inloggen om bijv. toetsen in te voeren 
• Totaal programma 
• nvt 
• weet niet 

• ? 
• de hele wereld ligt open. 
• // 
• verdieping en differentatie 
• leerlingen kunnen ook thuis werken, beter bereik met 
de ll.. Meer verschil in tempo v.d  ll 
• hoort bij mijn beroepspraktijkvakken 
• voegt zeer veel toe: leerlingen kunnen er wat mee en 
veel van leren 
• nvt 
• zelfstandig werken 
• Dit is waar mijn leerlingen heel veel in en mee leren 
gedurende hun opleiding. 
• er staat uiteenlopende informatie op, die up to date 
wordt gehouden en makkelijk terug te gebruiken is door de 
leerlingen 
• idem 
• Vele mogelijkheden, altijd up to date, niet afhankelijk 
van installatie van extra programma's, standaard op eclke pc 
te vinden, gebruiksgemak. 
• n.v.t. 
• ? 
• Geen 
• Kinderen kunnen daar goed zelfstandig mee werken. 
Het is goed in te stellen en heeft een duidelijk volgsysteem. 
• andere oinsteek, afwisseling, visualisatie van de lesstof 
• De kinderen zijn op een zinvolle manier bezig met 
extra taallessen en deze blijken heel waardevol te zijn als 
ondersteuning van de reguliere taallessen. 
• ik zoek verscillende nivo's en tempo 
• Dan kan ik in de les makkelijk zaken als perspectief 
tekenen, technische werktekeningen ed uitleggen. Ik kan 
filmpjes van dansen ed van kennisnet, youtube ed laten 
zien. Mogelijkheden om mijn lessen te verbeteren zijn dan 
oneindig!! 
• ze zijn allemaal goed die we gebruiken 
• dagelijks aanvoer van nieuws 
• gemakkelijk gebruik 
• ?? 
•  
• x 
• leerlingen oefenen dagelijks en het is zelfcorrigerend. 
De toetsen zijn goed en worden meteen verwerkt. Ook 
wordt duidelijk aangegeven op welk punt de leerling meer 
of minder scoort. 
• ondersteuning van lessen, mogelijkheden tot 
tekstverwerken/spreadsheet en vormgeving, hulp aan 
zwakke en sterke leerlingen 
• Contact met leerlingen, evt. toetsen en andere zaken 
voor leerlingen eropzetten 
• Algemeen toepasbaar 
• actueel. Veel toepassingsmogelijkheden. Ook 
mogelijkheid met geluid en beelden te werken. Enorme 
bron om lessen aantrekkelijker te maken. 
• geen idee 
• nn 
• De leerlingen kunnen zelfstandig en veilig informatie 
opzoeken en voor verschillende lessen en leermomenten 
gebruiken 
• De leerlingen kunnen via dit programma zelf een tekst 
op de computer verwerken. 
• een must voor de dagelijkse uitvoering 
• n 



• alle documenten, voor iedereen toepasbaar,didgitaal 
dossier. power point goede aanvulleing tijdens lesseen, 
zeker in combinatie met een smartboard. 
• enorm veelzijdig 
• Van de student wordt verwacht dat zijn hier op kijkt en 
zo altijd op de hoogte is van informatie en wijzigingen e.d. 
• biedt de leerlingen en de leerkracht meer 
mogelijkheden voor het aanbieden van het onderwijs. Het 
visualiseert nog meer voor de kinderen (met name voor 
allochtone kinderen). 
• weet ik niet 
• De variatie in de leerstof 
• Deelnemers kunnen in eigen tempo en tijd werken aan 
de opdrachten. 
• ? 
• De leerlingen kunnen oefenen, terwijl het niet ten koste 
gaat van de lestijd. 
• gebruiksvriendelijk, sluit zeer dicht aan op de lesstof 
• techniekstad heeft vakgreichte content. teletop is onze 
elo en noise ons leerling volg systeem uitgebreid met de 
bpv web module. qmark/perception als toetsenbank 
• office toepassingen voor email, schrijven etc. google 
wikipedia geebruik door studenten Rijnijsselzw.nl als portal 
voor roosters, resultaten etc 
• onbekend 
• Het programma ondersteunt en illustreert de methode. 
• vinden van informatie, onderzoek kunnen doen, 
toepssingen voor ontwerpen 
• moet het antwoord schuldig blijven 
• ? 
• geen mening 
• veel info te vinden 
• ? 
• geen mening 
• makkelijk in gebruik! 
• nvt 
• weet niet 
• Leerlingen kunnen zelfstandig en op eigen niveau en 
tempo oefenen. 
• x 
• kinderen werken steeds meer op de computer met 
Word dan in hun schriften. Ik vind dit goed omdat in de 
maatschappij tegenwoordig zo goed als alles via de 
computer gedaan wordt en ik wil dat ze een programma als 
Word op een juiste manier leren gebruiken. 
• Powerpoint is een hoop mee te maken, vooral geschikt 
voor het maken van lesactiviteiten voor op het smartboard 
• Op elkaar afstemmen op de hedendaagse behoefte 
• kinderen zijn betrokken, vinden het bijna zonder 
uitzondering leuk en leren zo ongemerkt een heleboel, ze 
zijn gemotiveerd. ik hoef niet als leraar alles extra uit te 
leggen. progamma's houden bij wat kinderen hebben 
gedaan en wat de resultaten zijn, makkelijk. éénvoudig om 
voor zorgleerlingen aangepaste leerstof te geven. 
• aanvullend materiaal + materiaal voor de "betere" ll 
• gestructureerd aanbieden, nakijkfaciliteiten, catalogus 
met materiaal 
• er kunnen veel groepen aangemaalt worden waardoor 
iedere docent zijn eigen dingen kan plaatsne en daarbij is er 
de mogelijkheid om mensen of groepen te blokkeren voor 
bepaalde informatie 
• Ik kan gemakkelijk iets laten zien aan de kinderen 
• extra oefening, verdieping 
• makkelijk in gebruik veel omvattend goed leerlingen- 
én leerkrachtgedeelte 

• Wordt veel gebruik van gemaakt 
• weet ik nog niet 
• Prima de bestanden en toepassingen voor onze lessen 
in op te stellen 
• alles te vinden in allerlei verschijningsvormen 
• dat ik het ict gebruik in mijn les kan uitbreiden 
• extra informatie 
• ? 
• ? 
• goede en duidelijk wiskundige notaties mogelijk 
• De cursisten kunnen in hun eigen tempo Nederlands 
leren 
• voor alle doeleinden bruikbaar, leerlingen leren 
ongemerkt een andere kant van internet kennen (dus geen 
msn, hyves enz) 
• veilige omgeving, afgestemd op het individuele kind, 
veel extra's, compleet systeem 
• Nuttige aanvulling voor wat er in de groep op taal- en 
rekengebied wordt aangeboden. 
• ? 
• ??? 
• ??? 
• WEET NIET 
• Ik heb geen concrete programma's paraat. 
• leerligen moeten zelf nadenken en kunnen vrijwel alles 
uitwerken voor het vak wiskunde waarin ik lesgeef. 
• goede achtergrond informatie 
• leerlingvolgsysteem 
• nuttig, goed bruikbaar 
• nvt 
• weet ik niet 
• Precies passend bij onze zelfgeschreven lesmethode 
• sluit aan bij de methode die de kinderen gebruiken, qua 
leerstof en lay out 
• Dat is wat mijn leerlingen nodig hebben om te kunnen 
functioneren 
• De leerkracht kan planningen maken, specifieke 
sessies maken voor individuele leerlingen en resultaten van 
de leerlingen bekijken. De software kan op 3 verschillende 
manieren worden ingezet: het programma volgt de 
methode, de leerkracht stelt zelf het programma samen 
(bestaande uit bijvoorbeeld extra oefenstof voor zwakke 
rekenaars) of de leerlingen kiezen zelf welke oefeningen zij 
gaan maken. 
• goed toepasbaar bij onze lesmethoden 
• voor leerlingen makkelijk toegankelijk, bruikbaar 
• Voor de kinderen is het uitdagend, en de oefeningen 
zijn prima. 
• . 
• kan veel doen 
• veel mogelijkheden met en zonder structuur, zelf 
kunnen zoeken, zoekgedrag ontwikkelen mbv van strak 
gestructureerde opdrachten 
• geen 
• bevat informatie 
• Nabootsen van de realiteit voor een student 
• Leerlingen kunnen er daadwerkelijk iets mee. 
•  
• De kinderen computervaardig maken Het zou mij werk 
uit handen nemen 
•  
• extra oefeningen voor de kids 
• Efficientie /  Zelfstandig werken / direct opvraagbaar 



• Kinderen kunnen hierbij zowel taal als rekenen goed 
oefenen. 
• overzichtelijk informatie opslaan 
• ik zou het niet weten 
• Het wordt algemeen gebruikt en is overal hetzelfde. 
Voor de leerlingen makkelijker om ook thuis verder te gaan 
met hun opdrachten. 
• - 
• vanuit de geschiedenis de ontwikkeling kunnen volgen 
• colectief aangeschaft 
• Het is mogelijk om digitaal te toetsen en de gegevens 
zijn breed inzetbaar. Het programma is volledig zelfsturend 
en regulerend. 
• Zeer praktische interessetests 
• Begeleidend en bindend bij de vervaardiging van het 
product. 
• Goede oefening voor de kinderen 
• leesbare verslagen 
• Het stuurt de leerlingen wat directer en ze hebben alles 
bij elkaar. 
• niet echt veel verschil tussen de programmas onderling 
• niet bekend. 
• ?? 
• xxx 
• Word: het schrijven van verslagen. Excel: het maken 
van klassenoverzichten. Outlook: mailen. Magister: het 
systematisch bijhouden van inhoudelijke leerlinggegevens 
en hiervan overzichten maken. Photoshop: het gemak 
waarmee ik visueel de informatie kan rangschikken en 
omvormen. 
• n.v.t 
• ... 
• zie voorgaande 
• schrijven van verslagen, maken van opdrachten en 
toetsen 
• Zelfstandigheid in gebruik 
• uitleg op bord digitaal voorbereiden 
• sneller inzicht in wat er speelt bij een leerling 
• kan de leerlingen volgen in hun loopbaan 
• absolute must 
• Tijdwinst 
• Zo kan ik bijvoorbeeld m.b.v. de software behorende 
bij onze taalmethode de dyslectische leerlingen de dictees 
via de computer aanbieden. 
• thuis maken, controleren, altijd identiek voor elke 
cursist 
• veel 
• precies voor kleuters / grote zelfredzaamheid 
• het motiveert enmaakt het onderwijs effectiever 
• geen 
• Breed inzetbaar 
• geen 
• makkelijk en overzichteliujk noteren van resultaten. 
• duidelijk 
• ?? 
• extra hulp en uitdaging voor kinderen terwijl in een 
combinatiegroep aan de andere klas lesgegeven wordt 
• nvt 
• dat leerlingen zelfstandig kunnen oefenen en meteen 
feedback krijgen 
• ? 
• leerlingen zelfstandig mee aan de slag 
• demonstraties, korte overzichten voor leerlingen 
• herkenbaar en betrouwbaar 

• Zeer praktisch toepasbaar en zeer gebruikersvriendelijk 
• Weet ik dus niet 
• beter zicht op vorderingen van leerlingen 
• vaardigheid in het maken  en bewerken van teksten 
• ?????????? 
• meer oefening en de ll doen dit op hun eigen snelheid 
en naar eigen behoefte 
• mogelijkheden om leerlingen nuttig te laten leren 
• fasciliterend, efficiency, tijd/plaats ongebonden 
• zelfstandig werken van de leerling 
• Elektronisch leeromgeving 
• In de volwassenonderwijs zijn dit de meest gevraagde 
programma's op de arbeidsmarkt 
• het nog eens oefenen van de gegeven lesstof 
• . 
• nvt 
• ? 
• ? 
• ? 
• goede oefenstof 
• Alom bruikbaar voor verschillende vakken en thema's 
• toepasbaar bij heel veel lessen 
• Je kunt er gewoonweg heel veel mee. 
• geen idee 
• Je kunt een leerling goed sturen/coachen 
• Word: opdrachten, toetsen maken Magister: cijfers 
bijhouden 
• Voorziet in een perfecte begeleiding voor de student 
• kan je thuis ook kijken 
•  
• andere invalshoek om te oefenen 
• op een andere manier de leerstof oefenen 
• Alles staat geregistreerd. Leerlingen kunnen niets meer 
kwijtraken. Ouders kunnen meekijken, etc. Het programma 
kan gebruikt worden in combinatie met de mogelijkheden 
van internet. 
• Niet van toepassing. 
• direct contact 
• Je kunt zowel thuis als op school inloggen. Het is een 
goed leerlingvolgsysteem 
• Bijzonder groot. 
• gemak van maken toetsen en bijhouden resultaten. 
• geen ideeen 
• g 
• Alles tevinden, duidelijke informatie. En eventueel 
uitgebreide informatie mocht ik dit nodig hebben. 
• nvt 
• duidelijk en helder 
• Communicatie, zelfstandig werken 
• werkt goed, veel mogelijkheden 
• Veel info te vinden 
• nuttig in de praktijk 
• tekstverwerken 
• geen idee 
• zelfstandig werken van kinderen 
• met geleide instructie werken aan het ontwikkelen van 
nieuwe lesmaterialen 
• ??? 
• Een andere manier van aanbieden. Kinderen zitten 
graag achter de computer. Dus het motiveert. 
• oefenstof, verwerkingsopdrachten, verrijkingsmateriaal 
voor de lln. 
 



Question 8010, Code 17: Al meer dan 10 jaar staat in de 
top 3 aan ondersteuningsbehoeften van leraren 'meer 
bruikbare digitale leermaterialen' Wat moet volgens u 
gebeuren om te voorzien in de behoefte aan bruikbare 
digitale leermaterialen? (Meer antwoorden mogelijk), 
Anders, namelijk... 

• Beter onderwijs voor de docenten op het gebied van 
ICT in de klas. Smart Boards! (=digitale schoolborden) 
• in alle lokalen smartboards (of soortegelijke schermen) 
• goede inbraakpreventie en verzekeringsmogelijkheden, 
we worden steeds opnieuw met de totale afbraak (door 
diefstal)geconfronteerd en moeten lang wachten op 
vervanging en dan moet er ook lang gewacht worden voor 
alles weer gebruiksklaar is! 
• het niveau van de dig. leermat. verhogen tot VWO!!!!! 
• dienstbare programma's, inpasbaar en flexibel, en de 
methode zijn al duur genoeg, waarom niet als service er een 
degelijk digitaal  leerlingvolgsysteem bij te leveren. 
• Als er in elk lokaal een beamer, computer en een 
scherm/smartbord aanwezig is, dan is het veel 
gemakkelijker om ict tijdens de lessen te gebruiken. Nu ben 
ik afhankelijk van het lokaal waar ik lesgeef. 
• meer computers dienen beschikbaar te zijn. het liefst 
zou ik willen dat elke leerling een laptop heeft en dat er een 
draadloos netwerk beschikbaar is 
• Betere mogelijkheden om flexibeler "boeken" te 
gebruiken. Het gebruik ban een "boek" impliceert dat alles 
noodzakelijke kennisvermeerdering is. Weliswaar een 
specifiek NT2/ volwassenenonderwijs probleem. Uit een 
boek dat de deelnemer gemiddeld 80 euro kost de helft 
overslaan, wordt niet als prettig ervaren.... 
• docenten gericht scholen voor het geruik van digitale 
leermiddelen 
• zelf te ontwikkelen programma's aangepast aan de 
soort school (in mijn geval Dalton) en behoefte van docent 
en leerling 
• Scholen meer in de mogelijkheid geven pc aan te 
schaffen 
• infrastructuur rond gebruik van computers op scholen 
verbeteren. te weinig computers. 
• geld beschikbaar stellen zodat iedere school digitale 
schoolborden kan aanschaffen, waardoor ook de vraag, het 
gebruik en de ontwikkeling van digitale lessen toe zal 
nemen. 
• methode uitgevers stimuleren passende software te 
ontwikkelen voor het basisonderwijs. Software dat 
makkelijk toepassbaar is binnen het bestaande systeem, wat 
tevens een aanvulling is op de te gebruiken methode. 
Tevens zorgen dat de software betaalbaar is en makkelijk te 
up-daten. 
• eerst voldoende computers in de les!!! 
• leraren laten leren hoe ze de computers in hun 
lespraktijk kunne gebruiken. Voor mijn groep staan genoeg 
goede computers klaar, maar ik weet niet goed / durf niet 
goed ze in mijn lesgeven te gebruiken. Dus hoe moet ik 
mijn lessen/ rooster aanpassen dat de computers meer 
gebruikt worden, zonder dat er  onrust in mijn groep 
ontstaat 
• Ik denk dat er best goede digitale leermiddelen 
geleverd worden door de uitgeverijen, maar dat het aantal 
computers op de scholen nog steeds ontoereikend is! 
• Enkele casting-personen/bureaux concurrerende teams 
laten samenstellen voor het ontwikkelen van digitaal 
materiaal per vak en per schooltype. 

• ik werk op een school met autistische leerlingen, daar 
is nog geen digitaal materiaal in mijn vakgenied van te 
vinden 
• Nu eens ècht geld uittrekken voor computers / laptops 
en digitale lesborden. zonder goede materialen wordt er niet 
mee gewerkt. Er gaat teveel tijd kwijt aan het oplossen van 
problemen met soft en hardware. Als het niet direct 
toepasbaar is dan gebruiken leerkrachten het niet. Over het 
lagemeen zijn leerkrachten doeners en begeleiders die niet 
zitten te wchten op alerlei ingewikkelede software. 
• Geef onderwijzers een digitaal schoolbord 
• Bij élke methode bruikbare programma's, die 
geintegreerd zijn binnen de lessen. Rekening houdend met 
het aantal pc's (2, 5, 10, 20) 
• gratis. 
• duidelijkheid over schadelijkheid van "te veel" 
computergebruik 
• Als iemand iets heeft ontwikkeld, zou het fijn zijn als 
hij dat deelde. Desnoods in zo'n vorm dat zijn naam 
standaard wordt meegeleverd zodat hij een soort 'copyright' 
heeft. Maar nu is er vaak wat wrevel als iemand (zonder het 
te vragen) werk gebruikt dat een ander heeft ontwikkeld, 
omdat die ander er dan veel tijd in heeft zitten en die ene er 
dan te 'makkelijk' vanaf komt. 
• makkelijker toegang tot computers en internet tijdens 
de lessen 
• leermiddelen niet als stuurmiddel inzetten 
• Management in het onderwijs dat eindelijk eens 
gehinderd wordt door KENNIS 
 
Question 8011, Code 7: Welke steun ontvangt u vanuit 
<?> om uw ict-vaardigheden te ontwikkelen? (Meer 
antwoorden mogelijk), Anders, namelijk... 

• eigen initiatief om ICT pakketten te gebruiken of te 
ontwikkelen. 
• geef soms zelf aan ict ondersteuning als het gaat om de 
implementatie van ecucatieve software 
• 1 middag per week afwisselende met collega ict-er 
• ben zelf ict coördinator en wordt gefaciliteerd om hulp 
en cursussen te geven of in te kopen. 
• collegiale steun, verder weet ik (nog) niet. Ben op deze 
school redelijk nieuw 
• ruimte om mijn mogelijkheden op ICT te verspreiden  
onder collega's/leerlingen en de school staat open voor 
nieuwe ontwikkelingen op ELO etc 
• ik volg een opleiding Master SEN Special Needs. Zit 
op school in de ICT-werkgroep. Heb in het verre verleden 
allerlei programma's toegakelijk gemaakt voor kinderen. 
Ben nu als R.T. werkzaam in onder- en middenbouw, 
gebruik de computer hierbij elke dag (werk 3 dg. p.w.); 
daarnaast word ik via de opleiding geïnformeerd t.a.v. 
software. Gebruik internet ook om de kinderen zelf te laten 
zoeken naar de betekenis bij onbekende woorden - erg leuk! 
- maar mailen naar andere scholen, uitwisselen, zit er nog 
niet in! 
• Ik heb als een van de weinige docenten de beschikking 
over een leerlingcomputer in de klas. Daarnaast heb ik een 
vaste opstelling voor een beamer. Elke docent bij ons op 
school beschikt sinds het begin van dit schooljaar over een 
laptop. 
• Zoals eerder geschreven ben ik gepensioneerd en geef 
ik bijlessen. 
• Vanwege type school is er geen tijd om aan ict te 
besteden 
• ict coordinator geeft uitleg 



• schoolbrede scholing mbt isie en uitvoering 
• Ik heb net mijn eerste graads opleiding aan de VU 
afgerond, en heb een contract voor 4 uur gekregen tot het 
einde van het schooljaar. Tot nu toe verliep alles via mijn 
stagebegeleider, op dit moment ben ik hard bezig om de 
stand van zaken op school uit te zoeken voor zover die voor 
mij relevant is. Het kan zijn dat er veel ondersteuning te 
krijgen is, daar ben ik nog niet achter. Naar mijn mening 
moet ik zelf veel regelen en achterhalen, en is er in ieder 
geval geen ELO aanwezig. Wel zijn er lokalen met een 
interactief whiteboard. 
• ik heb er geen behoefte aan, maar het kan wel op 
school. 
• als ik moet ïnvallen'vertelt mij de klasse-onderwijzer 
bij de voorbereding welke leerling wat wanneer moet doen 
• zie het bijschrift een paar vragen geleden 
• ik werk overal maar kort (inval) en heb er nog geen 
behoefte aan, maar als ik vast zou werken zou ik er zelf wel 
achter komen hoe ict te gebruiken als de middelen er zijn. 
• Ben op eigen initiatief, eigen tijd en eigen kosten bezig 
met een opleiding waarin ICT en onderwijs centraal staan 
• Tijd om als ict-er te werken 
• ik ben zelf de ict-coördinator. Helaas hebben wij 
gebrek aan formatie waardoor ik tijdens een fulltime baan 
geen ambulante tijd krijg om de ict goed te kunnen 
organiseren. Voor zover mogelijk krijg ik wel steun, maar 
we hebben vooraal een tijdgebrek om alles goed te kunnen 
toepassen. 
• Is voor de LO lessen niet van toepassing. Leerlingen 
komen daar om te sporten, de vorige vraag met boeken is 
daardoor ook niet van toepassing. Er worden voor de LO 
lessen geen boeken gebruikt. 
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Inleiding 

Achtergrond 
Sinds 2001 heeft TNS NIPO voor Kennisnet (en Ict op School) verschillende 
bekendheids- en gebruikersonderzoeken uitgevoerd. Sinds 2008 gaan de organisaties 
verder onder de naam Kennisnet. Kennisnet heeft aan TNS NIPO gevraagd ook in 2008 
een vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
Kennisnet is benieuwd in welke mate scholen in het primair, voortgezet en 
beroepsonderwijs het afgelopen jaar ict verder hebben geïntegreerd in de lessen. Ook 
vindt Kennisnet het belangrijk meer inzicht te krijgen in de wensen, behoeften, 
verwachtingen en ambities van zijn doelgroepen bij de integratie van ict in het onderwijs.  

Doel van het onderzoek 
Kennisnet wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities en verwachtingen 
van leerkrachten en ict-managers op het gebied van ict en de ondersteuning die Kennisnet 
kan bieden om deze ambities te realiseren.  
 
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in:  
• stand van zaken omtrent ict-gebruik in het onderwijs;  
• wensen/behoeften aan ondersteuning in de toekomst;  
 
 Doelgroep 
Het totale onderzoek heeft binnen het primair, voortgezet en beroepsonderwijs 
plaatsgevonden en is gehouden onder de volgende doelgroepen: 
 

 ict-management 
 leerkrachten. 

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten weergegeven van het onderzoek onder 
ict-managers. Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken met eerdere metingen. 
Aangezien het beroepsonderwijs dit jaar voor het eerst meegenomen is, is een 
vergelijking met eerdere metingen voor deze doelgroep niet mogelijk.  

Bij weergave van de resultaten valt op dat de meting van 2007 mist. De meting van 2006 
heeft echter in het najaar plaatsgevonden, terwijl de huidige meting begin 2008 genomen 
is.  

Vragen die behandeld worden zijn: Hoe groot is de behoefte aan ondersteuning op het 
gebied van ict? Hoe vergevorderd is het ict gebruik op scholen en voor welke doeleinden 
wordt er gebruik van gemaakt (toepassingen)? Hoe ziet het beleid rond ict op school eruit 
(beheer, onderhoud en investeringen)?  
 

Methode en steekproef 
In totaal hebben 259 ict-managers meegedaan aan het onderzoek (po: n=150, vo: n=100, 
bve: n=9) via CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Gegevens die 
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verzameld zijn in het middelbaar beroepsonderwijs zijn opgenomen in de bijlage met 
overzicht van rechte tellingen. Het aantal respondenten in deze sector is onvoldoende 
voor een tekstrapportage. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 18 januari tot en met 7 
februari 2008. 
 
Waar gesproken wordt over de ict-managers in het beroepsonderwijs, dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat het hier slechts 9 respondenten betreft.  
 
Voor een beschrijving van de gebruikte methode en steekproef verwijzen wij naar de 
onderzoeksverantwoording in de bijlagen. Hier vindt u tevens de gebruikte vragenlijst en 
de tabellen van dit onderzoek.  
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1 Meerderheid scholen in (ver)gevorderde fase van 
computergebruik voor onderwijsdoeleinden  

In dit hoofdstuk word ingegaan op het computergebruik binnen het onderwijs. Het 
stadium van computergebruik voor onderwijsdoeleinden, de manier waarop het gebruik 
wordt gecoördineerd en de gebruikte toepassingen worden in dit hoofdstuk behandeld.  

1.1 Verschuiving naar (ver)gevorderd stadium stabiliseert volgens 
ict-management 

Aan het ict-management is gevraagd het computergebruik voor onderwijsdoeleinden te 
verdelen over vijf typeringen. In het primair onderwijs is er sinds 2003 een verschuiving 
te zien van beginnend naar gevorderd gebruik.  

1 | Hoe zou u het stadium van computergebruik voor onderwijsdoeleinden op uw school 
het beste typeren? - primair onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2008 

Deze verschuiving richting een verder gevorderd stadium lijkt zich de laatste jaren (sinds 
2005) enigszins te stabiliseren. De meerderheid (84%) van de scholen in het primair 
onderwijs typeert het ict-gebruik als (ver)gevorderd (73% gevorderd, 11% vergevorderd).  
De percentages zijn ter verduidelijking opgenomen in onderstaande tabel. 
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2 | Tabel typering stadium computergebruik - primair onderwijs 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 
 % % % % % % % 
Geen gebruik, ook nog geen plannen 1 - - - -  - - 
Oriëntatie op de mogelijkheden 5 6 - 2 2 1 - 
Beginnend gebruik 57 57 41 27 21 18 15 
Gevorderd gebruik 36 34 56 64 71 68 73 
Vergevorderd gebruik 1 2 3 7 6 13 11 

Bron: TNS NIPO, 2008 

In het voortgezet onderwijs is het aandeel (ver)gevorderd gebruik ongeveer gelijk 
gebleven (86% in 2006, 87% in 2008). Ook hier lijkt er sprake van stabilisering van het 
aantal scholen met (ver)gevorderd gebruik.  

3 | Hoe zou u het stadium van computergebruik voor onderwijsdoeleinden op uw school 
het beste typeren? - voortgezet onderwijs  
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Bron: TNS NIPO, 2008 

Tabel 4 geeft de typering van het computergebruik overzichtelijk weer. 
 

4 | Tabel typering stadium computergebruik - voortgezet onderwijs 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 
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 % % % % % % % 
Geen gebruik, ook nog geen plannen - - - 3 - - - 
Oriëntatie op de mogelijkheden  -  -  - - 2 2 - 
Beginnend gebruik 36 58 24 14 20 11 12 
Gevorderd gebruik 52 36 64 72 61 62 65 
Vergevorderd gebruik 12 6 12 11 16 24 22 

Bron: TNS NIPO, 2008 

1.2 Zelden ligt de verantwoording van ict-gebruik alleen bij 
leerkracht 

Dit jaar is er voor het eerst geprobeerd te achterhalen of er afspraken zijn gemaakt binnen 
een school omtrent het ict gebruik of dat de leerkracht hiervoor zelf verantwoordelijk is.  
 
Meestal is er binnen de instelling een coördinator voor ict voorzieningen of zijn er binnen 
de instelling afspraken gemaakt over het ict gebruik. Zelden ligt de verantwoording van 
het ict-gebruik volledig bij de leerkracht. Wel wordt in het voortgezet onderwijs vaker de 
verantwoording bij de leerkracht gelegd dan in het primair onderwijs.  
 
De helft van de respondenten binnen het primair onderwijs geeft aan dat de instelling 
voor het merendeel van de leerstofonderdelen afspraken heeft gemaakt omtrent de 
didactische inzet van ict. Een derde geeft aan dat de instelling een coördinator heeft voor 
ict-gebruik, maar dat de leerkracht verantwoordelijk is voor de keuze van de leerstof en 
de wijze van ict-gebruik.  
 
In het voortgezet onderwijs geeft bijna twee derde van de respondenten aan dat er binnen 
de instelling een coördinator voor ict voorzieningen is, maar dat de leerkracht 
verantwoordelijk is voor de keuze van de leerstof en de wijze van ict-gebruik. Slechts een 
kwart geeft aan dat de instelling afspraken heeft gemaakt voor het merendeel van de 
leerstofonderdelen over de didactische inzet van ict. 
Binnen het beroeps- en volwassen onderwijs zien we dat eenderde van de respondenten 
aangeeft dat er voor vrijwel alle leerstofonderdelen afspraken gemaakt zijn voor de inzet 
van ict. Een evenredig aandeel geeft aan dat de instelling een coördinator heeft voor ict-
voorzieningen waarbij de keuze van de leerstof en de wijze van ict-gebruik bij de 
leerkracht ligt.  
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5 | Tabel typering computergebruik eigen school /  instelling 

2008 

 
Primair 

onderwijs 
Voortgezet 
onderwijs 

Beroeps- en 
volwassenen-

educatie 
 % % % 
ICT gebruik in de les is de 
verantwoordelijkheid van de leerkracht  3 5 11 
Onze school / instelling heeft een 
coördinator voor ICT-voorzieningen; keuze 
van leerstof en wijze ict gebruik ligt bij de 
leerkracht.  34 63 33 
Onze school / instelling heeft afspraken 
gemaakt over didactische inzet van ict 
binnen het merendeel van de 
leerstofonderdelen 48 25 22 
Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn 
school-, instelling- of sectiebrede afspraken 
gemaakt over didactische inzet van ict. 15 7 33 

Bron: TNS NIPO, 2008 

1.3 Oefenprogramma’s, opzoekfuncties en tekstverwerking blijven 
de belangrijkste toepassingen 

In het primair onderwijs worden oefenprogramma’s voor leerstofonderdelen binnen de 
vakgebieden nog altijd het vaakst gebruikt. Op de tweede plaats staat het opzoeken van 
informatie op internet. Sinds 2004 is het percentage ict-managers dat aangeeft dat 
leerlingen internet minimaal eenmaal per week gebruiken om informatie op te zoeken 
enigszins gestabiliseerd. Dit na een sterke groei van 2001 tot 2003 (van 36% naar 76%). 
 
Gebruik van de computer voor tekstverwerking komt op de derde plaats, maar is wel iets 
gedaald in vergelijking met 2006 (van 85% naar 80%).  
Zeer opvallend zijn de toename in het gebruik van computers ter ondersteuning van het 
zelfstandig werken met behulp van de elektronische leeromgeving en de groei van het 
gebruik voor communicatie. Voor het eerst is dit jaar gekeken naar het gebruik van de 
computer om digitaal te toetsen. In het primair onderwijs maakt 11% hiervan gebruik. 
 
In onderstaande grafiek is van de afgelopen jaren in kaart gebracht wat het aandeel is per 
toepassing dat door leerlingen minimaal wekelijks gebruikt wordt.  
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6 | Hoe vaak gebruiken leerlingen in het primair onderwijs gemiddeld de volgende 
computertoepassingen? Subtotaal dagelijks en wekelijks  
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Bron: TNS NIPO, 2008 

Over het algemeen lijkt er in het voortgezet onderwijs, in vergelijking met het primair 
onderwijs, een groter aandeel leerlingen te zijn die dagelijks of wekelijks gebruik maakt 
van de toepassingen die minder worden gebruikt (bijvoorbeeld zelfstandig werken). Op 
de eerste plaats komt, net als in 2006, opzoeken op internet. Het percentage ict-managers 
dat aangeeft dat leerlingen hiervan dagelijks of wekelijks gebruik maken is in de loop der 
jaren redelijk stabiel gebleven. Dit geldt ook voor het gebruik van de computer voor 
tekstverwerking, wat op de tweede plaats komt (94%). Wel is hier sprake van een lichte 
daling sinds 2005 (97%) waarmee het weer op het oude niveau lijkt te komen (91% in 
2001).  
 
Het gebruik van oefenprogramma’s, ligt ondanks de stijging ten opzichte van 2006 (van 
77% naar 87%), in het voortgezet onderwijs een stuk lager dan in het primair onderwijs. 
Ook hier is in de loop der jaren sprake van een toename (2001: 64%; 2008: 87%).    
Internet als toepassing voor communicatie is flink gestegen sinds de vorige meting (2006: 
72%; 2008: 81%).  
Ruim de helft van de ict-managers geeft aan dat leerlingen minimaal wekelijks gebruik 
maken van de computer om zelfstandig te werken. In 2006 was dit nog minder dan de 
helft (45%). De toepassing van de computer om digitaal te toetsen, dit jaar voor het eerst 
in beschouwing genomen, wordt door bijna een kwart van de ict-managers genoemd als 
dagelijks tot wekelijks gebruikte toepassing.  
In onderstaande grafiek zijn de ontwikkelingen over de afgelopen jaren uitgesplitst per 
toepassing -die minimaal wekelijks gebruikt wordt- in het voortgezet onderwijs.  
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7 | Hoe vaak gebruiken leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld de volgende 
computertoepassingen? Subtotaal dagelijks en wekelijks 
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2 Visie komt vanuit technische en inhoudelijke 
invalshoek, kennis en vaardigheden zijn nodig 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie en beleid van ict in het onderwijs. Het 
percentage scholen dat een ict-beleidsplan heeft wordt aangegeven en het aandeel dat 
hiervan daadwerkelijk gebruik wordt.  

2.1 Computergebruik in lessen belangrijk voor schooldirectie 

Het computergebruik in de lessen wordt in vergelijking met andere aandachtvragende 
onderwerpen net als voorgaande jaren door schooldirecteuren (zeer) belangrijk geacht. 
Dit geldt voor zowel het primair onderwijs als voor het voortgezet onderwijs. Net als in 
2006 geeft 93% van de ict-managers in het primair onderwijs aan dat de schooldirectie 
het computergebruik (zeer) belangrijk vindt (belangrijk: 79%; zeer belangrijk: 14%). 
Over de jaren heen is het aandeel ict-managers dat aangeeft dat de schooldirectie 
computergebruik in de lessen belangrijk vindt, redelijk constant gebleven. Volgens de ict-
managers komt het nauwelijks voor dat de schooldirectie het computergebruik niet zo 
belangrijk vindt (dit komt geen enkel jaar boven de 7% uit). 

8 | Kunt u aangeven hoe belangrijk de schooldirectie het onderwerp computergebruik in 
de lessen vindt in vergelijking met andere onderwerpen die aandacht vergen? - 
primair onderwijs  
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Bron: TNS NIPO, 2008 

In het voortgezet onderwijs geven ruim negen op de tien ict-managers aan dat hun 
schooldirectie het onderwerp computergebruik (zeer) belangrijk vindt. In de periode 
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2005-2008 is een daling te zien in het percentage schooldirecteuren dat het 
computergebruik niet zo belangrijk acht (van 20% in 2005 naar 5% in 2008). Zie 
onderstaande grafiek voor een duidelijk overzicht van het belang van de schooldirectie 
over het computergebruik op scholen in het voortgezet onderwijs.  

9 | Kunt u aangeven hoe belangrijk de schooldirectie het onderwerp computergebruik in 
de lessen vindt in vergelijking met andere onderwerpen die aandacht vergen? - 
voortgezet onderwijs  
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Bron: TNS NIPO, 2008 
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2.2 Merendeel scholen heeft visie geformuleerd met betrekking tot 
ict in het onderwijs 

Acht op de tien ict-managers binnen het primair onderwijs geven aan dat er op de school 
een visie geformuleerd is met betrekking tot ict in het onderwijs. Volgens één op de acht 
ict-managers wordt aan ontwikkeling van visie gewerkt. Deze resultaten zijn 
vergelijkbaar met de gegevens van 2006. 
 

10 | Heeft uw school op centraal niveau een visie geformuleerd met betrekking tot ict in 
het onderwijs? –primair onderwijs  
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 Bron: TNS NIPO, 2008 
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In voortgezet onderwijs is het aandeel dat aangeeft een visie te hebben met betrekking tot 
ict in het onderwijs beduidend lager. Slechts zes op de tien ict-managers geven aan dat er 
een visie is met betrekking tot ict op de instelling. Ruim een kwart zou hiermee bezig 
zijn. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van 2006.  

11 | Heeft uw school op centraal niveau een visie geformuleerd met betrekking tot ict in 
het onderwijs? –voortgezet onderwijs 

60

26

10

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008

%

Weet niet
Nee, nog niet
Nee, maar we zijn er mee bezig
Ja

voortgezet onderwijs

 Bron: TNS NIPO, 2008 

2.3 ICT-beleidsplan meestal aanwezig, niet altijd gebruikt 

2.3.1 Ruime meerderheid heeft een ICT-beleidsplan 
 
Een ruime meerderheid van zowel het primair als het voortgezet onderwijs heeft een ict-
beleidsplan. In het primair onderwijs hebben, in 2006 en 2008, ruim negen op de tien 
scholen een beleidsplan. Van 2001 tot 2006 zijn er steeds meer scholen in het bezit van 
een beleidsplan (78% naar 92%). Sinds 2006 lijkt dit aandeel gestabiliseerd (2006:92%, 
2008: 93%).  
 
Dat men beschikt over een beleidsplan wil echter niet zeggen dat er ook daadwerkelijk 
gebruik van wordt gemaakt. In onderstaande grafiek kan men zien dat een redelijk deel 
van de scholen die in het bezit zijn van een beleidsplan, hier geen gebruik van maakt 
(71% heeft een gebruikt beleidsplan, 22% een ongebruikt beleidsplan).  
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12 | Welke van de volgende omschrijvingen is het meest van toepassing op het ict-beleid 
van uw school? – primair onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2008 

In het voortgezet onderwijs is het percentage scholen (80%) dat een beleidsplan heeft iets 
kleiner dan in het primair onderwijs. Er is sprake van een lichte daling sinds 2005 (van 
90% naar 80%). Eén op de vijf  scholen heeft geen beleidsplan.  
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13 | Welke van de volgende omschrijvingen is het meest van toepassing op het ict-beleid 
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2.3.2 Meerderheid benadert ict-beleid zowel technisch als onderwijsinhoudelijk 
 
Dit jaar is voor het eerst naar de werkwijze van het ict-beleid binnen de school gevraagd. 
Een overgrote meerderheid van de ict-managers geeft aan zowel vanuit een technische als 
een onderwijsinhoudelijke invalshoek input aan het ict-beleid te geven. Dit geldt voor 
zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. 
 
In het primair onderwijs is 64% gericht op beide aspecten bij het vormgeven van het ict-
beleid. Eenderde geeft aan voornamelijk vanuit een onderwijsinhoudelijke benadering 
input aan het beleid te geven. Slechts 6% gaat hierbij grotendeels uit van de technische 
invalshoek.  

14 | Vanuit welke invalshoek wordt er input gegeven aan het ict-beleid?- primair 
onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2008 
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In het voortgezet onderwijs geeft 59% van de ict-managers aan  zowel belang te hechten 
aan technische als aan onderwijsinhoudelijke aspecten bij het vormgeven van het ict-
beleid. Ruim een kwart geeft echter aan voornamelijk vanuit een technische invalshoek te 
werken. Slechts 15% gaat alleen uit van een onderwijsinhoudelijke invalshoek.  

15 | Vanuit welke invalshoek wordt er input gegeven aan het ict-beleid?- voortgezet 
onderwijs 
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2.4 Aantal scholen met meerjarig financieringsplan neemt toe in 
po, stabiliseert in vo 

Hoewel het aandeel van de basisscholen dat beschikt over een meerjarig 
financieringsplan in 2006 leek te stabiliseren is er dit jaar een toename te zien (van 80% 
naar 91%). In de periode 2002-2004 beschikte ongeveer zeven op de tien basisscholen 
over een meerjarig financieringsplan. In 2005 en 2006 gold dit voor acht op de tien 
basisscholen.  

16 | Heeft u een meerjarig financieringsplan? - primair onderwijs 
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Het percentage scholen zonder financieringsplan is sinds 2002 gedaald van 28% naar 9% 
in 2008.  
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In het voortgezet onderwijs heeft 69% een meerjarig financieringsplan. Ruim een kwart 
beschikt niet over een meerjarig financieringsplan. Over de periode 2002-2008 is het 
aantal scholen zonder financieringsplan ongeveer constant.  

17 | Heeft u een meerjarig financieringsplan? - voortgezet onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2008 
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2.5 Aandacht verschillende ict-onderwerpen stabiel 

2.5.1 Educatieve software weer meeste aandacht in primair onderwijs, in 
voortgezet onderwijs ict-infrastructuur op eerste plaats 

 
Er zijn vier aandachtsvelden (activiteiten) te onderscheiden op het gebied van ict in het 
onderwijs. Deze aandachtsvelden zijn: ict-infrastructuur, educatieve software, kennis en 
vaardigheden van leerkrachten en visie op het gebruik van ict.   
 
Volgens de ict-managers in het primair onderwijs houden de scholen zich dit jaar het 
meest bezig met de educatieve software (33%), op de voet gevolgd door ict-infrastructuur 
(27%). Over de periode 2001- 2008 is er een verschuiving zichtbaar waarbij ict-
infrastructuur als eerste plek (tot 2005) vervangen wordt door de educatieve software als 
aandachtsveld. Over de jaren heen worden de derde en vierde plaats steeds ingenomen 
door respectievelijk kennis en vaardigheden van leerkrachten (21% tot 23%) en visie op 
het gebruik van ict (15-18%). 

18 | Kunt u voor elk van deze activiteiten in procenten aangeven hoe intensief uw school 
zich hiermee tot nu toe heeft beziggehouden? - primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs wordt voornamelijk aandacht besteed aan de ict-
infrastructuur (35%) en de educatieve software (26%). Het aandeel van deze twee 
aandachtsvelden tezamen is redelijk constant over de jaren heen.  

19 | Kunt u voor elk van deze activiteiten in procenten aangeven hoe intensief uw school 
zich hiermee tot nu toe heeft beziggehouden? - voortgezet onderwijs 
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2.6 Computergebruik onder leerkrachten blijft stijgen, 
kennisniveau ook 

In 2008 wordt door de ict-managers aangegeven dat ongeveer 82% van de leerkrachten in 
het primair onderwijs gebruik maakt van computers tijdens de les. Tot 2006 was er sprake 
van een stijging (van 72% naar 87%). Het verwachte gebruik is over de loop der jaren 
redelijk stabiel gebleven en bedraagt voor 2011 naar schatting 92%.  

20 | Gebruik van computers in de klas door leerkrachten in het primair onderwijs 
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 Het computergebruik tijdens de lessen is volgens de ict-managers in het voortgezet 
onderwijs aanzienlijk lager dan in het primair onderwijs (61%). Wel is over de periode 
2002-2008 een stijging te zien in het computergebruik (van 41% naar 61%). Met name in 
de periode van 2006-2008 is er sprake van een aanzienlijke stijging (van 48% naar 61%).  

21 | Gebruik van computers in de klas door leerkrachten in het voortgezet onderwijs 
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2.7 Grootste behoefte aan aandacht voor kennis en vaardigheden 

In voorgaande jaren is aan de ict-managers gevraagd om aan te geven welke van de 
aandachtsgebieden op school de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen om het gebruik 
van computers tijdens de les te verhogen.   
 
Dit jaar wordt in het primair onderwijs de meeste waarde gehecht aan kennis en 
vaardigheden (37%). Zowel in 2006 als in 2005 stond dit aandachtsgebied ook op de 
eerste plaats (2006: 28%; 2005: 38%). Op de tweede plaats komt educatieve software 
(23%).Slechts 18% van de ict-managers vindt dat de visie op het gebruik van ict de 
hoogste prioriteit zou moeten krijgen. Sinds 2004 is er sprake van een daling (van 28% 
naar 18%). In 2004 werd er aan dit aandachtsgebied nog de hoogste prioriteit toegekend. 
Slechts 14% van de ict-managers is van mening dat apparatuurvoorzieningen de hoogste 
prioriteit zouden moeten krijgen. In 2006 kwam dit aandachtsgebied nog op de tweede 
plaats (26%).  
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22 | Aandachtsgebieden die de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen in het primair 
onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs staat dit jaar ook het aandachtsgebied kennis en vaardigheden 
op nummer één (35%). Voorgaande jaren stond deze ook op de eerste plaats. Op de 
tweede plaats wordt visie op het gebruik van ict het vaakst genoemd als aandachtsgebied 
dat de hoogste prioriteit heeft (26%), gevolgd door educatieve software (20%) en 
apparatuurvoorzieningen (17%). De gegevens zijn vergelijkbaar met 2006. 



Steeds meer ict-managers tevreden over voorzieningen | F1182 |  TNS NIPO | maart 2008 | 24 
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3 Ict-management positief over ict-infrastructuur en 
investeringen 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ict-infrastructuur en de mening van de ict-managers 
over de ict-voorzieningen op hun school. 

3.1 Groei in aandeel dat ict-voorzieningen als goed/uitstekend 
beoordeelt 

Over het algemeen vinden de ict-managers in het primair onderwijs de ict-voorzieningen 
toereikend voor gebruik in de lessen. In 2008 vinden negen op de tien ict managers de 
voorzieningen voldoende tot uitstekend. In 2006 was dit ruim acht op de tien. Hiervan is 
58% van mening dat de voorzieningen goed/uitstekend zijn ten opzichte van 40% in 
2006.  
 
Van 2001 tot 2003 is er sprake van een redelijke toename in het aandeel dat de 
voorzieningen voldoende tot uitstekend vindt (van 56% naar 85%). De jaren erna is dit 
aandeel constant gebleven. Het percentage dat erg tevreden is, is over het algemeen 
gegroeid in de periode 2001-2008. 

24 | Toereikendheid ict-voorzieningen voor gebruik in lessen binnen primair onderwijs 

43

27

15 14
9

16
9

35

32
47

42

36

44

33

21

38
44

54

40

58

42

11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

%

Weet niet
Goed / uitstekend
Voldoende
Matig / slecht

primair onderwijs

Bron: TNS NIPO, 2008 

Aan de ict-managers is tevens gevraagd aan te geven hoeveel procent van de computers 
bestemd voor onderwijsdoeleinden in hun ogen aan vervanging toe is. In het primair 
onderwijs is volgens de ict-managers gemiddeld 19% van de computers aan vervanging 
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toe. Dit is sterk afgenomen ten opzichte van 2006 (30% was toen aan vervanging toe). 
Daarnaast is gevraagd hoeveel computers voor onderwijsdoeleinden dit jaar 
daadwerkelijk vervangen gaat worden. In 2008 is dit 23%, ongeveer even groot als in 
2006 (21%).  
 
In het voortgezet onderwijs zijn de ict-managers dit jaar minder tevreden over de ict-
voorzieningen dan in het primair onderwijs. Acht op de tien managers zijn van mening 
dat de ict-voorzieningen voldoende of goed toereikend zijn voor de lessen. Vorig jaar was 
dit 85%. Echter, het aandeel hiervan dat de ict-voorzieningen als goed of uitstekend 
beoordeelt, is gegroeid van 48% naar 56%. Wanneer we kijken naar de periode 2001-
2008, valt op dat ruim eenderde van de ict-managers in 2001 nog ontevreden is over de 
ict-voorzieningen. Dit aandeel daalt in de jaren met ongeveer 15%.   

25 | Toereikendheid ict-voorzieningen voor gebruik in lessen binnen voortgezet onderwijs 
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Ook in het voortgezet onderwijs is er sprake van een afname in het aantal computers dat 
volgens ict-managers aan vervanging toe is. Deze daling is echter niet zo groot als in het 
primair onderwijs. 17% van de computers zou aan vervanging toe zijn ten opzichte van 
20% in 2006. De verwachting van de ict-managers is dat 22% daadwerkelijk vervangen 
wordt.  
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3.2 Prioriteit uitgaven ict hoger in voortgezet onderwijs dan in 
primair onderwijs 

Dit jaar is voor het eerst de prioriteit van verschillende uitgaven voor ict in de komende 3 
jaar in beschouwing genomen.  
 
In het primair onderwijs wordt in de eerste plaats een hoge prioriteit gegeven aan de 
uitgaven van digiborden (57%). Op de tweede plaats komen de uitgaven voor 
programmatuur en content voor onderwijs (33%) gevolgd door uitgaven voor PC’s 
(31%). Ongeveer 30% geeft uitgaven voor scholing van leerkrachten en technische 
ondersteuning een hoge prioriteit. In de volgende grafiek kunt u de prioriteiten per 
uitgave bekijken.     
 

26 | Welke prioriteiten hebben de verschillende uitgaven voor ict in de komende drie 
jaar?- primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs worden de uitgaven voor ict in vergelijking met het primair 
onderwijs veel belangrijker geacht. Ongeveer de helft van de ict managers kent een hoge 
prioriteit toe aan uitgaven voor breedband, netwerkvoorzieningen en een elektronische 
leeromgeving (44%). Bijna 40% van de ict-managers is van mening dat het van belang is 
om geld te besteden aan de scholing van leerkrachten, programmatuur en content voor 
onderwijs. Zie onderstaande grafiek voor een volledig overzicht.  
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27 |  Welke prioriteiten hebben de verschillende uitgaven voor ict in de komende drie 
jaar?- voortgezet onderwijs  
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3.3 Beheer en onderhoud computervoorzieningen positief 
beoordeeld 

Het beheer en onderhoud van de ict-voorzieningen vinden de ict-managers over het 
algemeen toereikend. Dit geldt in het primair onderwijs voor negen op de tien ict-
managers (91%). Hiervan vindt zelfs 68% dat dit goed of uitstekend is.  

28 | Beheer en onderhoud computervoorzieningen in het primair onderwijs 
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De periode 2001-2008 in beschouwing genomen, zien we een duidelijk toename in het 
percentage ict-managers dat het beheer en onderhoud goed of uitstekend vindt (van 20% 
naar bijna 70%), en een afname van het aantal managers dat aangeeft het beheer en 
onderhoud matig of slecht te vinden (van 40% in 2001 naar 9% in 2008).  
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Ook in het voortgezet onderwijs zijn bijna negen op de tien managers tevreden over het 
beheer en onderhoud. Ten opzichte van 2006 is er echter sprake van een lichte daling 
(2006: 91%). Bijna tweederde is van mening dat het beheer en onderhoud goed of 
uitstekend is.  

29 | Beheer en onderhoud computervoorzieningen in het voortgezet onderwijs 
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3.4 Zeer grote behoefte aan meer bruikbaar lesmateriaal en direct 
deskundige hulp als computers of netwerk haperen  

Aan alle ict-managers is gevraagd in hoeverre hun school behoefte heeft aan 
ondersteuning ten aanzien van computergebruik in de lessen. Aan de hand van deze 
resultaten is voor het primair en voortgezet onderwijs een top 7 van wensen en behoeften 
samengesteld. Deze top 7 is een weergave van de onderwerpen waarvan de 
ondervraagden hebben aangegeven dat de behoefte aan ondersteuning ‘zeer groot’ is. Op 
deze manier wordt de prioriteitsstelling duidelijk. 
 
Een kwart van de ict-managers in het primair onderwijs geeft aan een zeer grote behoefte 
te hebben aan direct deskundige hulp als computers of netwerken haperen (26%). Vorig 
jaar was deze behoefte ook het grootst (29%). Op de tweede plaats is er een zeer grote 
behoefte aan meer bruikbaar lesmateriaal (20%) en aan computerprogramma’s waarmee 
leerlingen zelfstandig kunnen werken (20%). Deze laatste behoefte was in 2006 gelijk 
(22%). De behoefte aan meer bruikbaar lesmateriaal wordt in vergelijking met de 
resultaten van 2006 vaker genoemd (16%). Er zijn in vergelijking met 2006 twee nieuwe 
binnenkomers in de top 7: de behoefte aan een betere afstemming tussen ict-
voorzieningen en de programmatuur (16%) en een snelle en veilige verbinding vanuit 
huis (16%) hebben de plaats ingenomen van de behoefte aan een grotere betrouwbaarheid 
van de aansluiting met internet en van de behoefte aan een gezamenlijk ontwikkelde visie 
op ict in het onderwijs. 
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30 | Is de behoefte aan…….. zeer groot? Scholen in het primair onderwijs 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 
% % % % % % % 

Directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen 44 33 22 31 16 29 26 
Computerprogramma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen 
werken 47 51 17 23 22 22 20 
Meer bruikbaar lesmateriaal  35 34 16 14 10 16 20 
Extra computers of apparatuurvoorzieningen 45 27 19 23 10 23 16 
Bruikbaar leerlingvolgsysteem/leerlingenadministratiesysteem 14 23 15 21 17 19 16 
Betere afstemming tussen ICT-voorzieningen en de          
programmatuur * 10 7 14 16 
Snelle en veilige verbinding vanuit huis *  14 11 16 
Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet ** 30 27 24 20 10 16 14 
Een gezamenlijk ontwikkelde visie op ICT in het onderwijs **  10 15 11 
Handreikingen voor gebruik van computerprogramma’s in de les 19 20 15 10 7 11 11 
Goede voorbeelden van ICT en didactiek 28 26 7 8 13 14 10 
Hulp bij het selecteren van goede educatieve software 22 14 8 6 7 11 10 
Cursussen gericht op lesgeven met ICT-toepassingen 14 13 10 6 6 8 10 
Samenwerking en informatie-uitwisseling binnen regio 7  7 10 7 
Electronische leeromgeving 12 4 6 3 8 6 
Gelegenheid om op andere scholen te kijken hoe ICT wordt gebruikt 15 6 8 5 7 13 3 
     
* vorig jaar niet in top 7     
** vorig jaar in top 7     
     

 Bron: TNS NIPO, 2008  

In het voortgezet onderwijs wordt op de eerste plaats de behoefte aan een bruikbaar 
leerlingvolgsysteem genoemd (23%). Op de tweede plaats komt de behoefte aan meer 
bruikbaar lesmateriaal (22%). Dit is opvallend aangezien deze in 2006 niet in de top 7 
stond. Deze behoefte wordt gevolgd door de behoefte aan directe deskundige hulp als de 
computers of het netwerk haperen (19%). De behoefte aan een gezamenlijk ontwikkelde 
visie op ict in het onderwijs (18%) en de behoefte aan een snelle en veilige verbinding 
vanuit huis (17%) zijn sinds 2006 nieuw binnen in de top 7. De behoefte aan 
computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken, de behoefte aan 
goede voorbeelden van ict en didactiek en de behoefte aan een elektronische 
leeromgeving zaten dit jaar, in tegenstelling tot 2006, niet in de top 7.  
 
In het voortgezet onderwijs is er sinds 2001 minder vaak behoefte aan een grotere 
betrouwbaarheid van de aansluiting met internet. In onderstaande tabel is de top 7 van de 
verschillende soorten ondersteuning waaraan een zeer grote behoefte is, weergegeven 
over de periode 2001-2008. 
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31 | Is de behoefte aan…….. zeer groot? Scholen in het voortgezet onderwijs 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 
% % % % % % % 

Bruikbaar leerlingvolgsysteem/leerlingenadministratiesysteem 27 29 27 29 25 25 23 
Meer bruikbaar lesmateriaal *  29 37 14 20 14 14 22 
Directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen  21 12 4 10 15 16 19 
Een gezamenlijk ontwikkelde visie op ICT in het onderwijs *  9 14 18 
Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet  42 21 27 17 17 18 17 
Snelle en veilige verbinding vanuit huis *  18 11 17 
Betere afstemming tussen ICT-voorzieningen en de programmatuur  11 21 20 16 
Computerprogramma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen 
werken ** 

26 23 15 28 22 18 16 

Goede voorbeelden van ICT en didactiek ** 14 15 19 18 14 17 16 
Extra computers of apparatuurvoorzieningen  25 13 13 12 23 12 14 
Cursussen gericht op lesgeven met ICT-toepassingen  6 7 6 6 10 12 14 
Electronische leeromgeving ** 8 9 10 10 15 13 
Samenwerking en informatie-uitwisseling binnen regio  5 8 8 
Hulp bij het selecteren van goede educatieve software  23 16 5 9 13 13 6 
Gelegenheid om op andere scholen te kijken hoe ICT wordt gebruikt 9 4 12 4 10 8 6 
Handreikingen voor gebruik computerprogramma’s in de les  14 18 8 19 6 6 5 
     
* vorig jaar niet in top 7     
** vorig jaar in top 7     
     

 Bron: TNS NIPO, 2008  
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3.4.1 Tevredenheid over rendement gedane ict-investeringen stabiel 
Sinds 2004 wordt aan de ict-managers de vraag voorgelegd hoe tevreden zij zijn over het 
rendement dat de gedane investeringen op het gebied van ict tot nu toe binnen de school 
hebben opgeleverd. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2006. 
 
In het primair onderwijs is ongeveer 87% (zeer) tevreden over het rendement, hiervan is 
16% zeer tevreden. Vorig jaar was dit 84%, waarvan 15% zeer tevreden was. Ook de 
verhouding van het aantal ict-managers dat tevreden en het aantal dat zeer tevreden is, is 
over de periode 2004-2008 gelijk gebleven. 

32 | Bent u tevreden over het rendement dat de gedane investeringen op het gebied van 
ict tot nu toe binnen uw school hebben opgeleverd? - primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs is dezelfde continuïteit zichtbaar in de periode 2004-2008. 
87% van de ict-managers geeft aan (zeer) tevreden te zijn over het rendement dat de 
gedane investeringen op het gebied van ict opgeleverd hebben. Over de jaren heen ligt het 
aandeel dat zeer tevreden is steeds rond de 13%.   

33 | Bent u tevreden over het rendement dat de gedane investeringen op het gebied van 
ict tot nu toe binnen uw school hebben opgeleverd? - voortgezet onderwijs 

13 13 14 13

66
72

75 74

19
9

3
715

1 1
11 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006 2008

%

Weet niet
Zeer ontevreden
Ontevreden
Tevreden
Zeer tevreden

voortgezet onderwijs

Bron: TNS NIPO, 2008 



Steeds meer ict-managers tevreden over voorzieningen | F1182 |  TNS NIPO | maart 2008 | 36 

4 Toename digitale leermiddelen verwacht, rol 
Kennisnet belangrijk 

In dit hoofdstuk gaan we in op de educatieve software en content. 

4.1 Redelijk grote beschikbaarheid soorten software met name in 
voortgezet onderwijs  

Dit jaar is voor het eerst van verschillende soorten software onderzocht of deze voor 
onderwijsdoeleinden beschikbaar zijn. Nagenoeg alle ict-managers (98%) van het primair 
onderwijs geven aan dat specifieke software voor het oefenen van de leerstof aanwezig 
zijn op hun school. Dit geldt ook de beschikbaarheid van kantoortoepassingen, zoals 
tekstverwerking, presentatiesoftware, rekenbladen, gegevensbestanden (96%). Ongeveer 
negen op de tien managers geven aan dat een digitaal leerlingvolgsysteem en een 
mailprogramma aanwezig is voor onderwijsdoeleinden.  
 
De software zoals simulaties (bijvoorbeeld het nabootsen van proefjes, 16%), software 
ten behoeve van samenwerken aan een taak (bijvoorbeeld discussiefora, 34%) en een 
elektronische leeromgeving (45%) zijn in mindere mate beschikbaar voor 
onderwijsdoeleinden in het primair onderwijs. Onderstaand figuur geeft een helder 
overzicht van de mate van beschikbaarheid van software in het primair onderwijs.  

34 | Mate van beschikbaarheid soorten software voor onderwijsdoeleinden op eigen 
instelling – primair onderwijs 

4

41

82

65

2

40

11

53

9

8

96

59

16

98

60

89

45

91

92

2

2

2

34

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Kantoortoepassingen

Grafische software

Simulaties

Software tbv samenwerken aan taak

Specifieke software voor oefenen leerstof

Digitale toetsen

Leerboek of methodegebonden software

Elektronische leeromgeving

Digitaal leerlingvolgsysteem

Mail programma

%
Niet aanwezig / niet geïnstalleerd Op school / instelling beschikbaar voor onderwijsdoeleinden Weet niet

primair onderwijs

  Bron: TNS NIPO, 2008 



Steeds meer ict-managers tevreden over voorzieningen | F1182 |  TNS NIPO | maart 2008 | 37 

Ook in het voortgezet onderwijs neemt de beschikbaarheid van kantoortoepassingen een 
grote rol in (96%). Een gedeelde tweede plaats wordt ingevuld door specifieke software 
voor het oefenen van leerstof (94%) en een digitaal leerlingvolgsysteem (94%). Net als in 
het primair onderwijs geeft negen op de tien ict-managers aan dat er een mailprogramma 
beschikbaar is voor onderwijsdoeleinden. In tegenstelling tot het primair onderwijs zien 
we dat op het voortgezet onderwijs vaak wel simulaties (80%) en een elektronische 
leeromgeving (69%) aanwezig zijn. Daarnaast is de beschikbaarheid van grafische 
software (79%) en het digitale toetsen (80%) ook groter.  Software ten behoeve van 
samenwerken aan een taak is, net als in het primair onderwijs, relatief weinig beschikbaar 
in het voortgezet onderwijs (45%). Zie onderstaande figuur voor de complete gegevens.    

35 | Mate van beschikbaarheid soorten software voor onderwijsdoeleinden op eigen 
instelling – voortgezet onderwijs 
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4.2 Digitale leermiddelen over drie jaar verdubbeld volgens ict-
managers 

Dit jaar is er voor het eerst gevraagd welk deel van de leermiddelen die leerlingen dit 
schooljaar gebruiken uit boeken bestaat en welk deel digitaal is. Er is gevraagd een 
schatting in percentages te geven. In het primair onderwijs wordt door de ict-managers 
aangegeven dat gemiddeld 83% van de leermiddelen uit boeken bestaat. De overige 17% 
is digitaal. Tevens is er gevraagd een schatting te geven hoe de verdeling van digitale 
leermiddelen en leermiddelen bestaande uit boeken er over 3 jaar uit zal zien. In het 
primair onderwijs wordt verwacht dat over 3 jaar 34% van de leermiddelen digitaal is 
(66% boeken).  

36 | Aandeel digitale en schriftelijke leermiddelen in huidig gebruik en in verwacht 
gebruik in 2011 –  primair onderwijs  
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                Bron: TNS NIPO, 2008 

Ook in het voortgezet onderwijs bestaat het merendeel (80%) van de leermiddelen uit 
boeken en is slechts 20% digitaal. In het voortgezet onderwijs verwacht men dat over 3 
jaar nog maar 58% van de leermiddelen uit boeken zal bestaan (42% digitaal). 
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37 | Aandeel digitale en schriftelijke leermiddelen in huidig gebruik en in verwacht 
gebruik in 2011 –  voortgezet onderwijs 
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        Bron: TNS NIPO, 2008 

 

4.3 Kennisnet kan nadrukkelijkere rol spelen 

Al meer dan 10 jaar staat in de top 3 aan ondersteuningsbehoeften van scholen ‘meer 
bruikbare digitale leermaterialen’. Aan de ict-managers is gevraagd wat er nodig is om in 
deze behoefte i bruikbare digitale leermaterialen te voorzien.  
 
In het primair onderwijs wordt het vaakst genoemd dat er meer digitale leermaterialen via 
Kennisnet beschikbaar gesteld moeten worden (28%). De tweede plaats wordt gedeeld 
met het standaardiseren van de technische uitwisselbaarheid van digitale leermaterialen 
(26%) en het geven van meer faciliteiten aan leerkrachten zodat zij zelf kunnen 
ontdekken welke digitale leermiddelen het beste passen bij de eigen manier van lesgeven 
(26%). Op de gedeelde derde plek komen het beter vindbaar maken van digitale 
leermaterialen voor onderwijs en het inzichtelijk maken welke digitale leermiddelen het 
beste passen bij een bepaalde manier van lesgeven.   
 
In het voortgezet onderwijs hecht men vooral waarde aan het aangeven welke 
vaardigheden een leerkracht nodig heeft om er succesvol gebruik van te kunnen maken 
(36%). Daarnaast acht men het van belang leerkrachten meer faciliteiten te geven om zelf 
te ontdekken welke leermiddelen het beste passen bij de eigen manier van lesgeven en het 
beter vindbaar maken van de beschikbare digitale leermaterialen voor het onderwijs 
(beide 35%). Ook worden het beschikbaar stellen van meer digitale leermiddelen via 
Kennisnet en  het transparant maken voor welke leerdoelen digitale leermaterialen 
bedoeld zijn vaak genoemd (beide 34%) als noodzakelijke gebeurtenissen om in de 
instelling aan de behoefte van bruikbare digitale leermaterialen te voorzien. Omdat deze 
vraag dit jaar voor het eerst gesteld is, zijn er geen gegevens van voorgaande jaren. 
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In onderstaande figuur is de top 5 zichtbaar van de ondersteuning die nodig is om te 
voorzien in de behoefte aan bruikbare digitale leermaterialen.  

38 | Tabel top vijf van ondersteuning noodzakelijk om te voorzien in de behoefte van de 
eigen school / instelling aan bruikbare digitale leermaterialen 

2008 
Primair onderwijs Voortgezet onderwijs 

 % % 
Meer digitale leermaterialen via Kennisnet 
beschikbaar stellen 28 (1) 34 (3) 
De technische uitwisselbaarheid van digitale 
leermaterialen standaardiseren 26 (2) 27 
Leerkrachten meer faciliteiten geven om zelf 
te ontdekken welke digitale leermiddelen het 
beste passen bij de eigen manier van lesgeven 26 (2) 35 (2) 
Beschikbare digitale leermaterialen voor het 
onderwijs beter vindbaar maken 24 (3) 35 (2) 
Inzichtelijk maken welke digitale 
leermaterialen het beste passen bij een 
bepaalde manier van lesgeven 24 (3) 32 
Bij digitale leermaterialen aangeven welke 
vaardigheden een leerkracht nodig heeft om er 
succesvol gebruik van te kunnen maken 23 36 (1) 
Transparant maken voor welke leerdoelen 
digitale leermaterialen bedoeld zijn 22 34 (3) 
   

Bron: TNS NIPO, 2008 
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5 Ict-managers positief over hun leerkrachten 

In dit hoofdstuk gaan we in op de deskundigheid van de leerkrachten. Ict-managers 
hebben aangegeven in hoeverre zij vinden dat de leerkrachten voldoende kennis en kunde 
hebben om ict te gebruiken in de lessen. 

5.1 Primair onderwijs beter op de hoogte van de mogelijke 
computertoepassingen in les dan voortgezet onderwijs 

Er is aan de ict-managers gevraagd naar de mate waarin de leerkrachten van de school op 
de hoogte zijn van de mogelijke computertoepassingen die zij bij hun les kunnen 
gebruiken.  
 
In het primair onderwijs is 52% voldoende op de hoogte van de mogelijke 
computertoepassingen. Eenderde is goed of zelfs uitstekend op de hoogte hiervan wat 
samen neerkomt op 84%.       

39 | Mate van kennis onder leerkrachten van computertoepassingen mogelijk te 
gebruiken bij lesmethode – primair onderwijs 
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 Bron: TNS NIPO, 2008 

In het voortgezet onderwijs zien we een minder positief beeld. Volgens de ict-managers 
zou slechts 38% voldoende op de hoogte zijn en 17% goed tot uitstekend. Een groot deel 
(43%) is volgens de ict-managers matig tot slecht op de hoogte van de mogelijke 
computertoepassingen.  
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40 | Mate van kennis onder leerkrachten van computertoepassingen mogelijk te 
gebruiken bij lesmethode – voortgezet onderwijs 
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 Bron: TNS NIPO, 2008 
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5.2 Bekwaamheid leerkrachten in omgang ict groter in primair 
onderwijs 

Naast de vraag in hoeverre leerkrachten op de hoogte zijn van de mogelijke 
computertoepassingen in de lessen, is er gevraagd naar het aandeel leerkrachten dat 
competent is in de omgang met ict voor verschillende doeleinden.   
 
Ongeveer 83% van de ict-managers in het primair onderwijs geeft aan dat ruim de helft 
van de leerkrachten goed kan inschatten of een website geschikt is voor gebruik in de les. 
Ruim de helft van de ict-managers schat zelfs in dat een meerderheid van de leerkrachten 
hier bekwaam in is. In de meeste gevallen (82%) zou minstens de helft van de 
leerkrachten handig zijn in het vinden van content en computertoepassingen voor lessen. 
77% van de ict-managers geeft aan dat meer dan de helft van de leerkrachten vaardig is in 
het gebruik van ict voor lesvoorbereiding. 
 

41 | Aandeel leerkrachten dat competent is in omgang met ict op verschillende 
onderwijsdoeleinden – primair onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2008 

 
De ict-managers in het voortgezet onderwijs schatten de bekwaamheid van de 
leerkrachten in de omgang met ict een stuk lager in dan hun collega’s in het primair 
onderwijs. Met name het aanpassen van digitaal lesmateriaal van internet om het geschikt 
te maken voor de les, is een vaardigheid die laag wordt ingeschat (58% van de ict-
managers is van mening dat vrijwel geen leerkracht over deze vaardigheid beschikt). Aan 
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het relatief grote aandeel ict-managers dat ‘weet niet’ heeft geantwoord, valt op te maken 
dat zij moeite hadden in te schatten in hoeverre leerkrachten over bepaalde ict 
vaardigheden beschikken.   
 
Vaardigheden waarvan een overgroot deel (>65%) van de ict-managers wel denkt dat 
minstens de helft van de leerkrachten deze bezit zijn: gebruik van ict in de 
lesvoorbereiding (76%), inschatten geschiktheid van ict voor gebruik in de les (66%) en 
het vinden van content en computertoepassingen voor lessen (66%). 

42 | Aandeel leerkrachten dat competent is in omgang met ict op verschillende 
onderwijsdoeleinden – voortgezet onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2008 
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Samenvatting 

 
Het computergebruik verschuift volgens de ict-managers steeds meer naar een 
(ver)gevorderd stadium van ontwikkeling. Dit geldt met name voor het computergebruik 
in het primair onderwijs. In zowel het primair als het voortgezet onderwijs wordt het 
computergebruik door schooldirecteuren (zeer) belangrijk geacht. Het gebruik van 
oefenprogramma’s, opzoeken op het internet en tekstverwerking zijn evenals in 
voorgaande jaren de belangrijkste toepassingen. Daarnaast wordt er steeds vaker gebruik 
gemaakt van internet voor communicatie. 
Ondanks dat een ruime meerderheid van de scholen, voornamelijk in het primair 
onderwijs, een ict-beleidsplan heeft, wordt er lang niet altijd gebruik gemaakt van het ict-
beleidsplan. 
 
In het primair en het voortgezet onderwijs wordt het ict-beleid veelal vanuit zowel 
technische als onderwijsinhoudelijke invalshoek benaderd.  
De scholen besteden de meeste aandacht aan educatieve software en ict-infrastructuur. In 
mindere mate is er aandacht voor visie op het gebruik van ict en de deskundigheid van 
leraren. In het primair onderwijs wordt vaker gebruik gemaakt van computers in de les 
dan in het voortgezet onderwijs.  
 
Over het algemeen vinden ict-managers binnen het primair- en voortgezet onderwijs 
de beschikbare ict-voorzieningen  toereikend. Ook over het beheer en onderhoud van ict-
voorzieningen is men tevreden. 
In het primair onderwijs wordt voornamelijk veel waarde gehecht aan uitgaven voor 
digiborden en heeft men een grote behoefte aan deskundige hulp als computers of 
netwerken tijdens lessituaties haperen. In het voortgezet onderwijs komen uitgaven voor 
breedband internetverbinding op de eerste plaats en is er voornamelijk behoefte aan een 
bruikbaar leerlingvolgsysteem. 
 
Er is sprake van een redelijk grote beschikbaarheid van de verschillende soorten software. 
Dit vinden vooral de ict-managers in het voortgezet onderwijs. De top drie van de soorten 
software die hoog scoren op beschikbaarheid, wordt gevormd door kantoortoepassingen, 
het oefenen van leerstof en een digitaal leerlingvolgsysteem. 
 
Het merendeel van de leermiddelen bestaat nog steeds uit boeken. De verwachting is dat 
het aandeel digitale leerstof zowel in het primair- als in het voortgezet 
onderwijs in de komende 3 jaar zal verdubbelen. Om te voorzien in de behoefte aan meer 
bruikbare digitale leermaterialen, zouden er volgens de ict-managers in het primair 
onderwijs meer digitale leermaterialen via Kennisnet beschikbaar gesteld moeten worden. 
In het voortgezet onderwijs hecht men meer waarde aan het aangeven welke 
vaardigheden een leerkracht nodig heeft om er succesvol gebruik van te kunnen maken. 
In het primair onderwijs zijn leerkrachten beter op de hoogte van de mogelijke 
computertoepassingen en meer bekwaam in de omgang met ict dan in het voortgezet 
onderwijs.
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 



Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 

 
In totaal zijn er 259 ICT-managers ondervraagd, waarvan 150 in het basisonderwijs, 100 in 
het voortgezet onderwijs en 9 in het beroepsonderwijs. De resultaten van het onderzoek zijn 
herwogen op regio, denominatie en op aantal leerlingen. De resultaten van het 
beroepsonderwijs zijn ongewogen.   
 
Veldwerk 

Het veldwerk heeft telefonisch bij TNS NIPO Callcenter plaatsgevonden (zie bijlage 2) in de 
periode van 18 januari 2008 t/m 7 februari 2008. De vragenlijst is opgenomen in de bijlagen.  
 
Toelichting bij de tabellen 

De computer berekent het percentage van elk cijfer afzonderlijk volgens een vaste 
afrondingsinstructie. Het gevolg is dat de optellingen van percentages niet altijd gelijk zijn 
aan het percentage van de som de (absolute) basiscijfers. Dergelijke (kleine) verschillen zijn 
dus slechts afrondingsverschillen.  
 
Meervoudige antwoorden 

In sommige gevallen komen antwoorden van ondervraagden in meer dan een 
antwoordcategorie voor, waardoor een optelling boven de 100% uitkomt. Percentuele 
uitkomsten van minder dan 0,5 worden in de resultaten aangegeven met ‘0’.  
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Bijlage 2 Herweging 



 

 

                                                                                                      Table 5 
                                       F1185S2. - ongewogen aantallen 

 
 

 
 

 
                                                               School type 
                             ------------------------------------------------------------------------------- 
                                    PO                   VO                MBO\BVE            Sample Size 
                             ----------------     ----------------     ----------------     ---------------- 
                                  abs       %          abs       %          abs       %          abs       % 
School type 
----------- 

 
PO -------------------------      150     100            -       -            -       -          150      58 

 
VO -------------------------        -       -          100     100            -       -          100      39 

 
MBO\BVE --------------------        -       -            -       -            9     100            9       3 

 
                                  ---     ---          ---     ---          ---     ---          ---     --- 

 
Sample Size ----------------      150     100          100     100            9     100          259     100 



 

 

 
                                                                                                      Table 6 
                                     F1185S2. - ongewogen aantallen - PO 

 
 
 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Denominatie 
----------- 
 
Openbaar\gemeentelijk -------        55       37 
 
Protestants-Christelijk -----        38       25 
 
Rooms-Katholiek -------------        48       32 
 
Algemeen Bijzonder ----------         3        2 
 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------         2        1 
 
Nog anders ------------------         4        3 
 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Sample Size -----------------       150      100 

 
Aantal leerlingen 
----------------- 
 
< 150 -----------------------        54       36 
 
150 - 250 -------------------        41       27 
 
> 250 -----------------------        55       37 
 
Onbekend --------------------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Sample Size -----------------       150      100 

 
Regio 
----- 
 
Drie grote steden -----------        17       11 
 
Rest West -------------------        35       23 
 
Noord -----------------------        25       17 
 
Oost ------------------------        34       23 
 
Zuid ------------------------        39       26 
 
                                    ---      --- 
 
Sample Size -----------------       150      100 



 

 

 
                                                                                                      Table 7 
                F1185S2. - PO - herwogen aantallen op aantal leerlingen, regio en denominatie 

 
 
 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Denominatie 
----------- 
 
Openbaar\gemeentelijk -------        51       34 
 
Protestants-Christelijk -----        39       26 
 
Rooms-Katholiek -------------        45       30 
 
Algemeen Bijzonder ----------         6        4 
 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------         2        1 
 
Nog anders ------------------         7        5 
 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       150      100 

 
Aantal leerlingen 
----------------- 
 
< 150 -----------------------        50       33 
 
150 - 250 -------------------        51       34 
 
> 250 -----------------------        49       33 
 
Onbekend --------------------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       150      100 

 
Regio 
----- 
 
Drie grote steden -----------        16       11 
 
Rest West -------------------        40       27 
 
Noord -----------------------        24       16 
 
Oost ------------------------        36       24 
 
Zuid ------------------------        33       22 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       150      100 



 

 

 
                                                                                                      Table 8 
                                     F1185S2. - ongewogen aantallen - VO 

 
 
 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Denominatie 
----------- 
 
Openbaar\gemeentelijk -------        32       32 
 
Protestants-Christelijk -----        16       16 
 
Rooms-Katholiek -------------        26       26 
 
Algemeen Bijzonder ----------        13       13 
 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------         9        9 
 
Nog anders ------------------         4        4 
 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       100      100 

 
Aantal leerlingen 
----------------- 
 
< 900 -----------------------        51       51 
 
900 - 1800 ------------------        40       40 
 
> 1800 ----------------------         9        9 
 
Onbekend --------------------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       100      100 

 
Regio 
----- 
 
Drie grote steden -----------        13       13 
 
Rest West -------------------        25       25 
 
Noord -----------------------        15       15 
 
Oost ------------------------        23       23 
 
Zuid ------------------------        24       24 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       100      100 



 

 

 
                                                                                                      Table 9 
         F1185S2. - VO - herwogen aantallen op aantal leerlingen (op locatie), regio en denominatie 

 
 
 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Denominatie 
----------- 
 
Openbaar\gemeentelijk -------        25       25 
 
Protestants-Christelijk -----        19       19 
 
Rooms-Katholiek -------------        22       22 
 
Algemeen Bijzonder ----------        16       16 
 
Samenwerkingsverband\combina- 
tie -------------------------        12       12 
 
Nog anders ------------------         6        6 
 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       100      100 

 
Aantal leerlingen 
----------------- 
 
< 900 -----------------------        66       66 
 
900 - 1800 ------------------        30       30 
 
> 1800 ----------------------         4        4 
 
Onbekend --------------------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       100      100 

 
Regio 
----- 
 
Drie grote steden -----------        15       15 
 
Rest West -------------------        30       30 
 
Noord -----------------------        11       11 
 
Oost ------------------------        21       21 
 
Zuid ------------------------        23       23 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------       100      100 



 

 

 
                                                                                                     Table 10 
                                  F1185S2. - ongewogen aantallen - MBO\BVE 

 
 

 
                              ------------------ 
                                    abs        % 
Denominatie 
----------- 
 
Algemeen Bijzonder ----------         4       44 
 
Protestants-Christelijk -----         2       22 
 
Rooms-Katholiek -------------         -        - 
 
Nog anders ------------------         3       33 
 
Weet niet\ geen opgave ------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------         9      100 

 
Aantal leerlingen 
----------------- 
 
< 900 -----------------------         2       22 
 
900 - 1800 ------------------         2       22 
 
> 1800 ----------------------         5       56 
 
Onbekend --------------------         -        - 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------         9      100 

 
Regio 
----- 
 
Drie grote steden -----------         1       11 
 
Rest West -------------------         3       33 
 
Noord -----------------------         1       11 
 
Oost ------------------------         2       22 
 
Zuid ------------------------         2       22 
 
                                    ---      --- 
 
Herwogen aantal -------------         9      100 



 

 

 
                                                                                                     Table 11 
                                      F1185S2. - CONTROLE WEEGFACTOREN 

 
 

 
                                                               School type 
                             ------------------------------------------------------------------------------- 
                                    PO                   VO                MBO\BVE            Sample Size 
                             ----------------     ----------------     ----------------     ---------------- 
                                  abs       %          abs       %          abs       %          abs       % 
Gewichtsfactoren 
---------------- 

 
- 0.19 ---------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
0.2 - 0.59 -----------------        -       -           22      22            -       -           22       8 

 
0.6 - 1.59 -----------------      144      96           70      70            -       -          214      83 

 
1.6 - 1.99 -----------------        4       3            6       6            -       -           10       4 

 
2.0 - 2.99 -----------------        2       1            2       2            -       -            4       2 

 
3 - 3.99 -------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
4 - 4.99 -------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
5 - 9.99 -------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
10 en > --------------------        -       -            -       -            -       -            -       - 

 
No answer ------------------        -       -            -       -            9     100            9       3 

 
                                  ---     ---          ---     ---          ---     ---          ---     --- 

 
Totaal ondervraagden -------      150     100          100     100            9     100          259     100 
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Bijlage 3 Methode van onderzoek: CATI 



CATI 
Snel een representatief onderzoek 
 
Telefonisch ondervragen is snel en dankzij de goede sturingsmogelijkheden bijzonder 
representatief. Door voortdurend optimaal gebruik te maken van technologische 
ontwikkelingen heeft TNS NIPO telefonisch onderzoek ofwel CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviewing) uitgebouwd tot een uniek instrument. De telefoon is nog steeds 
het communicatiemiddel met de hoogste penetratiegraad en daardoor  uitstekend 
geschikt om snel een representatief onderzoek uit te voeren. 
 
CATI biedt alle voordelen van computergestuurd onderzoek, zoals optimale 
steekproeftrekking, foutloze routing in de vragenlijsten en directe data output. Daarnaast 
heeft de combinatie van telefonisch enquêteren en computergestuurde dataverzameling nog 
een aantal specifieke voordelen: 
 
 Representatief. De respondenten kunnen worden geselecteerd uit TNS NIPObase, maar 

het is ook mogelijk te werken met een databestand van een opdrachtgever of om uit alle 
telefoonnummers in Nederland at random respondenten te generen. 

 Top of mind. Telefonisch onderzoek is uitermate geschikt als het gaat om onderzoek naar 
actuele onderwerpen waarbij reactie of opinie moet worden geregistreerd. Ook voor 
onderzoek naar spontane bekendheid van producten, merken of campagnes, is telefonisch 
onderzoek zeer geschikt. 

 Effectief. Computergestuurd enquêteren betekent het efficiënt afnemen van ingewikkelde 
vragenlijsten omdat de juiste volgorde van de vragen is voorgeprogrammeerd. 
Doorverwijzingen worden automatisch door de computer gevolgd. Hoe ingewikkeld de 
vragenlijst ook is, de enquêteur hoeft alleen maar de vragen die op zijn scherm 
verschijnen op te lezen en kan zich verder geheel op de antwoorden concentreren. 

 Direct controle door opdrachtgever. De opdrachtgever kan inloggen op de computer van 
de enquêteur. Dit maakt meekijken en –luisteren bij het doorlopen van de vragenlijst 
mogelijk.  

 
TNS NIPO Callcenter 
TNS NIPO beschikt over uitgebreide faciliteiten voor computergestuurd telefonisch 
onderzoek. Door het gebruik van de computer is een optimale voortgangsbewaking van het 
veldwerk mogelijk. TNS NIPO Callcenter beschikt over een geautomatiseerd 
afsprakensysteem waardoor de gesprekken plaatsvinden op tijdstippen die de respondenten 
het beste uitkomt. Bovendien is het mogelijk om afgebroken interviews op een later tijdstip te 
hervatten. 
 
Net als bij CAPI bewaakt de computer de voortgang van het veldwerk. Aan het eind van elke 
dag wordt automatisch een responsverslag gemaakt. Op deze wijze kan onmiddellijk worden 
ingegrepen als de respons in bepaalde groepen achterblijft. 
Het systeem levert tevens informatie over de gemiddelde gespreksduur (totaal en per 
enquêteur), het aantal gesprekken dat is gerealiseerd (totaal en per enquêteur), het aantal 



afspraken, het aantal weigeringen (met motief) en het aantal nummers/adressen dat nog 
openstaat. Zo is er permanent inzicht in de vorderingen van het veldwerk en kan er tijdig 
worden bijgestuurd of ingegrepen. 
 
In het TNS NIPO Callcenter bewaken supervisors continu de kwaliteit van het veldwerk 
vanuit speciaal ingerichte controle-units (meeluister- en meekijkfaciliteiten). Volgens een 
vaste steekproefroutine wordt met enquêteurs meegekeken en -geluisterd. De supervisor 
maakt een verslag van het functioneren van de enquêteur dat wordt opgeslagen in een 
evaluatielogboek. Indien nodig geeft de supervisor aanwijzingen en fungeert bij problemen 
als vraagbaak voor de enquêteurs.  
 
Database met ongekende mogelijkheden 
Uiteraard kan CATI worden ingezet voor onderzoek onder specifieke doelgroepen of onder 
relaties van opdrachtgevers. Daarnaast beschikt TNS NIPO over verscheidene bronnen voor 
steekproeftrekking. TNS NIPO selecteert voor CATI haar respondenten uit TNS NIPObase, 
een unieke database met ruim 200.000 respondenten. Door de omvang van TNS NIPObase 
en de rijkdom aan geregistreerde socio-economische, demografische, gedrags- en 
bezitskenmerken kunnen we voor elke doelgroep omvangrijke en representatieve 
steekproeven samenstellen. In de database is veel informatie over alle respondenten 
beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om snel onderzoek te doen naar zeer laag gepenetreerde 
artikelen of diensten. Een tijdrovende screening is niet meer nodig. En omdat de 
instrumenten in TNS NIPObase gebruikmaken van dezelfde software, is het mogelijk om 
binnen een onderzoek of zelfs binnen één interview verschillende veldwerkinstrumenten te 
combineren (bijvoorbeeld bij lange vragenlijsten). 
 
TNS NIPO besteedt veel zorg aan de samenstelling en instandhouding van TNS NIPObase. 
Daarom is het goed mogelijk continue effectmetingen van kort- of langlopende 
reclamecampagnes of bijvoorbeeld sponsoringacties uit te voeren. Ook het uitvoeren van 
vervolgonderzoek is zeer gemakkelijk. Gegevens uit eerdere onderzoeken kunnen worden 
benut om vervolgonderzoek uit te voeren bij (delen) van de respondenten die eerder voor de 
opdrachtgever zijn ondervraagd. Daarnaast kan TNS NIPObase worden verrijkt met 
gegevens die van de opdrachtgever afkomstig zijn. Zo zijn single-source koppelingen en 
analyses mogelijk. 
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Bijlage 4 Vragenlijst 
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INTRODUCTIE 
(ENQ.: Start vragenlijst indien wordt opgenomen) 
 
 
VRAAG 1010   ADDRESS 

500L1 VAN HET ADRESBESTAND 
 
SCHRIJF IN POSITIE Q1000 Q1010 
VRAAG 1011   ADDRESS 

301L4 VAN HET ADRESBESTAND 
 
SCHRIJF IN POSITIE Q1012 Q1011 
VRAAG 1111    

710L1 
 
VRAAG 1001    

110L1 
Goede..., u spreekt met ... van TNS NIPO. 
In opdracht van Kennisnet doen wij op dit moment een onderzoek naar computergebruik op school. Hiervoor 
wil ik 
graag spreken met degene die verantwoordelijk is voor het ict-beleid op uw school. Kunt u mij hiermee 
doorverbinden? 
(Enq: bijvoorbeeld een ict-manager of directeur, in ieder geval verantwoordelijk voor beleid!!) 
 
 1  Ja 
 2  Nee (later terugbellen) 
    EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "A" 
 3  Nee (weigering) 
    EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "E" 
 4  Nee, functie bestaat niet 
    GA VERDER NAAR VRAAG 999 
 
VRAAG 1002    

111L1 
Goede..., u spreekt met ... van het TNS NIPO. 
In opdracht van Kennisnet doen wij op dit moment een onderzoek naar het gebruik van ict op scholen in het 
primair, voortgezet en mbo-onderwijs. 
De vragenlijst zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen, wilt u hieraan meewerken? 
 
 1  Ja 
 2  Nee, geen tijd, afspraak maken 
    EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "A" 
 3  Nee, weigering 
    EINDE VAN INTERVIEW, NON-RESPONS "E" 
 
INDIEN [ Q1000 , 1 ] PLAATS IN TXT1 "primair" 
INDIEN [ Q1000 , 2 ] PLAATS IN TXT1 "voortgezet" 
INDIEN [ Q1000 , 3 ] PLAATS IN TXT1 "mbo \ Volwassenen" 
VRAAG 1005    

99L1 
Volgens onze gegevens bent u werkzaam in het <?> onderwijs. Klopt dat? 
 
 1  Ja 
 2  Nee, maar wel in een andere onderwijsvorm 
 3  Nee, werk niet in het onderwijs 
    GA VERDER NAAR VRAAG 999 
 
VRAAG 1095   MEERVOUDIGE VRAAG  

95L3 
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VOEG TOE AAN Q1095 Q1000 
VRAAG 1096    

INDIEN [ Q1005 , 2 ] 
TOON GEEN ANTWOORDCATEGORIËN GENOEMD IN Q1095 

98L1 
Aan welk schooltype bent u dan werkzaam? 
 
 1  Primair 
 2  Voortgezet 
 3  MBO \ Volwassenenonderwijs 
 9  Geen van deze 
    GA VERDER NAAR VRAAG 999 
 
SCHRIJF IN POSITIE Q2000 Q1000 
INDIEN [ Q1096 , 1 ] SCHRIJF IN POSITIE Q2000 [ 1 ] 
INDIEN [ Q1096 , 2 ] SCHRIJF IN POSITIE Q2000 [ 2 ] 
INDIEN [ Q1096 , 3 ] SCHRIJF IN POSITIE Q2000 [ 3 ] 
SCHRIJF IN POSITIE 499 VAN HET ADRESBESTAND Q2000 
PLAATS IN SCHOOL "instelling" 
PLAATS IN SCHOLEN "instellingen" 
INDIEN [ Q2000 , 1 TO 2 ] PLAATS IN SCHOOL "school" 
INDIEN [ Q2000 , 1 TO 2 ] PLAATS IN SCHOLEN "scholen" 
VRAAG 1    

112L1 
In welk stadium bevindt zich het computergebruik voor onderwijsdoeleinden op uw <?>? 
(Enq: lees 1-5 op) 
 
 1  Geen gebruik en ook nog geen plannen 
 2  Orientatie op de mogelijkheden 
 3  Beginnend gebruik 
 4  Gevorderd gebruik 
 5  Vergevorderd gebruik 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 8001    

851L1 
Welke omschrijving typeert het computergebruik op uw <?> het best? 
(Enq.: Slechts één antwoord mogelijk!) 
(Enq.: lees code 1-4 op) 
 
 1  Het is de verantwoordelijkheid van elke leraar om zelf te bepalen wel of geen ict te 

gebruik bij het lesgeven. 
 2  Onze <?> heeft een coördinator voor ict-voorzieningen; leraren kiezen meestal zelf voor 

welke leerstof en op welke manier zij gebruik maken van ict bij het lesgeven. 
 3  Voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen onze <?> afspraken gemaakt 

over de didactische inzet van ict. Het wordt belangrijk gevonden dat alle leraren zich aan 
deze afspraken houden. 

 4  Voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn <?>- of sectiebrede afspraken gemaakt over de 
didactische inzet van ict. De inzet van ict sluit aan bij de opvattingen die wij op <?> 
hebben over onderwijs en leren. ICT is bij alle leraren geïntegreerd in hun onderwijs. 
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PLAATS IN intro "Kunt u aangeven hoe vaak leerlingen gemiddeld op <?> gebruik maken van de volgende computertoepassingen?" 
INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 11 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- van de computer voor tekstverwerking bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk 
- van oefenprogramma's voor leerstofonderdelen binnen de vakgebieden 
- van opzoeken van informatie 
- van elektronische leeromgeving 
- van communicatie of samenwerking 
- van digitaal toetsen 
 
 
 
PLAATS IN stelling Q100,1 
VRAAG 11    

INDIEN [ # Q1 , 1 TO 2 ] 
852L1 

<?> 
Gebruik van de computer voor tekstverwerking bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk 
(Enq: Het gaat hierbij om een zo goed mogelijke inschatting van alle leerlingen samen in onder-, midden- en 
bovenbouw) 
 
 1  Dagelijks 
 2  Wekelijks 
 3  Ongeveer 1 keer per maand 
 4  Enkele keren per jaar 
 5  Minder vaak of nooit 
 9  Weet niet 
 
PLAATS IN intro " " 
VRAAG 9    

152L1 
Kunt u aangeven hoe belangrijk de directie van uw instelling het onderwerp computergebruik in 
de lessen vindt in vergelijking met andere onderwerpen die aandacht vergen? 
(Enq: lees 1-4 op) 
 
 1  Zeer belangrijk 
 2  Belangrijk 
 3  Niet zo belangrijk 
 4  Helemaal niet belangrijk 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 91    

610L1 
Heeft uw <?> op centraal niveau een visie geformuleerd met betrekking tot ICT in het onderwijs? 
 
 1  Ja 
 2  Nee, maar we zijn ermee bezig 
 3  Nee, nog niet 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 4    

115L1 
Welke van de volgende omschrijvingen is het MEEST van toepassing op het ICT-beleid van uw <?>? 
(Enq: lees 1-3 op) 
 
 1  Er is helemaal geen beleid of beleidsplan 
 2  Er is een beleidsplan, maar (bijna) niemand gebruikt het 
 3  Er is een beleidsplan dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd 
 9  Weet niet 
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VRAAG 8002    
861L1 

U bent verantwoordelijk voor het ict beleid binnen de <?>. 
Vanuit welke invalshoek geeft u input voor het beleid? 
 
 1  Vanuit technische invalshoek 
 2  Vanuit onderwijsinhoudelijke hoek 
 3  Zowel vanuit technische invalshoek als onderwijsinhoudelijke invalshoek 
 
VRAAG 5    

116L1 
Heeft u een meerjarig financieringsplan? 
 
 1  Ja 
 2  Nee 
 9  Weet niet 
 
*TAB 40 
VRAAG 6   FORMULIER VRAAG   
Bij de invoering van ICT in het onderwijs zijn 4 aandachtsvelden te onderscheiden. Kunt u voor elk van deze 
activiteiten in procenten aangeven hoe intensief uw <?> zich hiermee tot nu toe heeft bezig gehouden. U kunt 
een percentage aangeven tussen de 0 en 100%. Zorgt u ervoor dat het totaal op 100% uitkomt. Het betreft de 
volgende onderwerpen: 
(Enq: lees 1-4 op) 
1. ICT-infrastructuur 
 
PLAATS IN GTOT [ GT01 + GT02 + GT03 + GT04 ] 
VRAAG 380    

INDIEN [ GTOT <> 100 & # ( 117L3 = 999) ] 
130L1 

De gegeven percentages tellen niet op tot honderd. 
U heeft het volgende ingetikt: 
1. ICT-infrastructuur <Question 6> % 
2. Educatieve software <Question 6> % 
3. Kennis en vaardigheden <Question 6> % 
4. Visie op het gebruik van ICT <Question 6> % 
Samen is het <?> % 
 
 1  Doorgaan 
 2  Opnieuw invullen 
    *BACK 6 
 
PLAATS IN GT01 [ 0 ] 
PLAATS IN GT02 [ 0 ] 
PLAATS IN GT03 [ 0 ] 
PLAATS IN GT04 [ 0 ] 
PLAATS IN GT05 [ 0 ] 
PLAATS IN GTOT [ 0 ] 
*TAB 20 
VRAAG 7   FORMULIER VRAAG  
Kunt u in procenten aangeven welk deel van de leraren binnen uw <?> op dit moment gebruik maakt van 
computers tijdens de les en hoeveel procent u verwacht dat over drie jaar hiervan gebruikt maakt? U kunt een 
percentage tussen de 0 en 100% noemen. Indien u het niet precies weet, geef dan een zo goed mogelijke 
schatting. 
(Enq.: Indien weet niet tik 999 in) 
nu 
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VRAAG 8   MEERVOUDIGE VRAAG  148L4 
139L9 

Kunt u aangeven welke van de volgende aandachtsgebieden op uw <?> de hoogste prioriteit zouden moeten 
krijgen om dat te bereiken? En welke daarna? 
(Enq: lees 1-4 op, meer antwoorden mogelijk, in volgorde van belangrijkheid noteren) 
 
 1  Apparatuurvoorzieningen 
 2  Educatieve software 
 3  Kennis en vaardigheden 
 4  Visie op het gebruik van ICT 
 8  Geen van deze 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 2    

113L1 
In hoeverre vindt u de ICT-voorzieningen op uw <?> toereikend voor gebruik in de lessen? De ICT-
voorzieningen 
zijn... 
(Enq: lees 1-5 op) 
 
 1  Slecht 
 2  Matig 
 3  Voldoende 
 4  Goed 
 5  Uitstekend 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 201   FORMULIER VRAAG  
Kunt u in procenten aangeven welk percentage van de computers voor onderwijsdoeleinden aan vervanging 
toe is 
bijvoorbeeld door ernstige technische gebreken of veroudering? 
U kunt een percentage tussen de 0 en 100% noemen. In dien u het niet precies weet, geef dan een zo goed 
mogelijke schatting. 
(Enq: Indien de respondent het echt niet weet, typ dan 999) 
 
VRAAG 202   FORMULIER VRAAG  
Kunt u in procenten aangeven welk percentage van de computers voor onderwijsdoeleinden dit schooljaar 
daadwerkelijk is of wordt vervangen? 
U kunt een percentage tussen de 0 en 100% noemen. In dien u het niet precies weet, geef dan een zo goed 
mogelijke schatting. 
(Enq: Indien de respondent het echt niet weet, typ dan 999) 
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PLAATS IN T02 "Welke prioriteit hebben de volgende uitgaven voor ICT in de komende drie jaar? 
 
Prioriteit van de uitgaven voor:" 
INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 8003 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- PC's 
- Laptops 
- Digiborden 
- PDA - handcomputers 
- Elektronische leeromgeving 
- Netwerkvoorzieningen 
- Breedband 
- Technische ondersteuning 
- Scholing leraren 
- Programmatuur en content voor onderwijs 
 
 
 
PLAATS IN T01 "PC's" 
VRAAG 8003    

862L1 
<?> 
- PC's 
(Enq: lees 1-3 op) 
 
 1  Laag 
 2  Gemiddeld 
 3  Hoog 
 5  Weet niet 
 
PLAATS IN T02 "Prioriteit van de uitgaven voor:" 
VRAAG 3    

114L1 
Wat is uw oordeel over de manier waarop het beheer en het onderhoud van de 
computervoorzieningen op uw <?> zijn geregeld? 
(Enq: lees 1-5 op) 
 
 1  Slecht 
 2  Matig 
 3  Voldoende 
 4  Goed 
 5  Uitstekend 
 9  Weet niet 
 
PLAATS IN intro "Kunt u aangeven in welke mate UW <?> behoefte heeft aan de volgende ondersteuning of voorzieningen op het gebied 
van ICT?" 
INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 12 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de regio 
- hulp bij het vinden en selecteren van goede educatieve software 
- gelegenheid om op andere scholen te kijken hoe ICT wordt gebruikt 
- meer bruikbaar lesmateriaal voor computergebruik 
- computerprogramma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 
- goede voorbeelden van ICT en didactiek 
- een bruikbaar leerlingvolgsysteem \ leerlingadministratiesysteem 
- handreikingen voor het gebruik van computerprogramma's in de les 
- cursussen gericht op lesgeven met ICT-toepassingen (didactische vaardigheden) 
- extra computers of andere computervoorzieningen 
- een elektronische leeromgeving 
- grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet (minder storingen) 
- directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen 
- betere afstemming tussen ICT-voorzieningen voor schooladministratie en de programmatuur voor 
onderwijsdoeleinden waar leraren gebruik van maken 
- een snelle en veilige verbinding vanuit huis met de computervoorzieningen op <?> 
- een door leerkrachten en directie gezamenlijke ontwikkelde visie op ict in het onderwijs 
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PLAATS IN stelling Q120,1 
VRAAG 12    

613L1 
<?> 
Is de behoefte van uw <?> aan ... 
samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de regio 
(Enq: lees 1-4 op) 
 
 1  Zeer groot 
 2  Tamelijk groot 
 3  Tamelijk klein 
 4  Zeer klein 
 8  Heb ik helemaal GEEN behoefte aan 
 7  Heb ik helemaal geen behoefte aan, want dit heb ik al is al aanwezig 
 9  Weet niet 
 
PLAATS IN intro " " 
VRAAG 520    

552L1 
Bent u over het rendement dat de gedane investeringen op het gebied van ICT tot nu toe binnen uw instelling 
hebben opgeleverd.. 
(Enq: lees 1-4 op) 
 
 1  Zeer tevreden 
 2  Tevreden 
 3  Ontevreden 
 4  Zeer ontevreden 
 9  Weet niet 
 
PLAATS IN T02 "Kunt u van de volgende soorten software aangeven of deze voor onderwijsdoeleinden 
beschikbaar zijn op uw <?>?" 
INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 8005 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- kantoortoepassingen (bijvoorbeeld tekstverwerking, presentatiesoftware, rekenbladen, gegevensbestanden) 
- Grafische software (bijvoorbeeld fotosoftware, videosoftware, software om tekeningen of figuren te maken) 
- Simulaties (bijvoorbeeld voor het nabootsen van proefjes) 
- Software om samen te werken aan een taak (bijvoorbeeld Wiki, Googledocs, discussiefora, Blog) 
- Specifieke software voor oefenen van leerstof 
- Digitale toetsen 
- Leerboek of methodegebonden software 
- Elektronische leeromgeving 
- Digitaal leerlingvolgsysteem 
- Mail programma 
 
 
 
PLAATS IN T01 "kantoortoepassingen (bijvoorbeeld tekstverwerking, presentatiesoftware, rekenbladen, gegevensbestanden)" 
VRAAG 8005    

875L1 
<?> 
- kantoortoepassingen (bijvoorbeeld tekstverwerking, presentatiesoftware, rekenbladen, gegevensbestanden) 
(Enq: lees eventueel 1-2 op) 
 
 1  Niet aanwezig niet geïnstalleerd 
 2  Op <?> beschikbaar voor onderwijsdoeleinden 
 9  Weet niet 
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PLAATS IN T02 " " 
PLAATS IN GTOT [ 0 ] 
PLAATS IN G01 [ 0 ] 
PLAATS IN G02 [ 0 ] 
VRAAG 8008   FORMULIER VRAAG  
Welk deel van de leermiddelen die leerlingen dit schooljaar gebruiken bestaat 
uit boeken en welk deel is digitaal? 
Geef een zo goed mogelijke schatting in een percentage tussen 0 en 100. 
(Enq: het totaal moet optellen tot 100%) 
 
PLAATS IN GTOT [ G02 + G01 ] 
VRAAG 8068    

INDIEN [ GTOT <> 100 ] 
897L1 

Er is helaas iets NIET GOED gegaan!! 
U heeft aangegeven dat de leermiddelen die leerlingen dit schooljaar gebruiken 
bestaan uit: 
<Question 8008> Procent Boeken 
<Question 8008> Procent Digitaal 
SAMEN IS HET <?>, DAT IS GEEN 100% 
Kunt u uw antwoorden verbeteren? 
 
 9  verbeter vorige vraag 
    GA VERDER NAAR VRAAG 8077 
 
PLAATS IN GTOT [ 0 ] 
PLAATS IN G01 [ 0 ] 
PLAATS IN G02 [ 0 ] 
VRAAG 8009   FORMULIER VRAAG  
Hoe ziet de verdeling er volgens u over drie jaar uit? 
Geef een zo goed mogelijke schatting in een percentage tussen 0 en 100 
(Enq: het totaal moet optellen tot 100%) 
 
PLAATS IN GTOT [ G02 + G01 ] 
VRAAG 8069    

INDIEN [ GTOT <> 100 ] 
904L1 

Er is helaas iets NIET GOED gegaan!! 
U heeft aangegeven dat de leermiddelen die leerlingen over drie jaar gaan 
gebruiken bestaan uit: 
<Question 8009> Procent Boeken 
<Question 8009> Procent Digitaal 
SAMEN IS HET <?>, DAT IS GEEN 100% 
Kunt u uw antwoorden verbeteren? 
 
 9  verbeter vorige vraag 
    GA VERDER NAAR VRAAG 8088 
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VRAAG 8010   MEERVOUDIGE VRAAG  
TOON IN RANDOM VOLGORDE 

905L19 
Al meer dan 10 jaar staat in de top 3 aan ondersteuningsbehoeften van scholen 'meer 
bruikbare digitale leermaterialen' 
Wat moet volgens u gebeuren om op uw <?> te voorzien in de behoefte aan bruikbare digitale 
leermaterialen? 
(Enq.: meer antwoorden mogelijk) 
 
 2  Meer digitale leermaterialen via Kennisnet beschikbaar stellen 
 3  Beschikbare digitale leermaterialen voor het onderwijs beter vindbaar maken 
 4  Transparant maken voor welke leerdoelen digitale leermaterialen bedoeld zijn 
 5  Inzichtelijk maken welke digitale leermaterialen het beste passen bij een bepaalde manier 

van lesgeven 
 6  De technische uitwisselbaarheid van digitale leermaterialen standaardiseren 
 7  Bij digitale leermaterialen aangeven welke vaardigheden een leerkracht nodig heeft om er 

succesvol gebruik van te kunnen maken. 
 8  Een kwaliteitskeurmerk voor digitale leermiddelen toepassen 
 9  Via onderzoek vaststellen met welke digitale leermaterialen leerlingen daadwerkelijk 

beter presteren 
 10  Gebruik maken van open source software zodat iedereen zonder kosten digitale 

leermiddelen mag gebruiken, aanpassen en verspreiden 
 11  Eerst een breed gedragen visie op gebruik van ict binnen de <?> ontwikkelen en daarna 

digitale leermiddelen aanschaffen die op deze visie is afgestemd 
 12  Leraren meer faciliteiten geven om zelf te ontdekken welke digitale leermiddelen het 

beste passen bij de eigen manier van lesgeven 
 13  Geld voor schoolboeken gebruiken voor ontwikkeling van digitale leermaterialen en deze 

materialen delen met andere scholen 
 17  Anders, namelijk... 
 19  Weet niet 
 
VRAAG 8011    

925L1 
In welke mate zijn de leerkrachten van uw <?> op de hoogte van de computertoepassingen 
die zij bij de lesmethode zouden kunnen gebruiken? 
(Enq: lees 1-5 op) 
 
 1  Slecht 
 2  Matig 
 3  Voldoende 
 4  Goed 
 5  Uitstekend 
 9  Weet niet 
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PLAATS IN T02 "Hoeveel leerkrachten in uw <?> zijn competent in het omgaan met ict voor de volgende 
doeleinden?" 
INFO PAGINA   
(Noot vd programmeur: vraag 8012 wordt, in random volgorde, gesteld voor: ...) 
 
- ICT gebruiken voor lesvoorbereiding 
- Met de klas werken aan een project waarbij de leerlingen tijdens de lessen verschillende ict-toepassingen 
gebruiken 
- Inschatten wanneer onderwijs- en leersituaties geschikt zijn voor het gebruik van ict 
- Inschatten of een website geschikt is om in de les te gebruiken 
- Digitaal lesmateriaal van internet aanpassen zodat het geschikt is voor gebruik in de les 
- Op internet bruikbare content en computertoepassingen vinden voor de lessen 
- Lessen waarin ict wordt gebruikt praktisch organiseren 
- Communiceren met leerlingen via ICT 
 
 
 
 
PLAATS IN T01 "ICT gebruiken voor lesvoorbereiding" 
VRAAG 8012    

926L1 
<?> 
- ICT gebruiken voor lesvoorbereiding 
(Enq: lees 1-5 op) 
 
 1  (Vrijwel) geen enkele leerkracht 
 2  Minderheid van de leerkrachten 
 3  Ongeveer de helft van de leerkrachten 
 4  De meerderheid van de leerkrachten 
 5  (Vrijwel) alle leerkrachten 
 9  Weet niet 
 
PLAATS IN T02 " " 
VRAAG 300    

299L1 
Tot slot nog een aantal algemene vragen. 
 
 1  Doorgaan 
 
VRAAG 31   MEERVOUDIGE VRAAG  

533L19 
Wat is of zijn uw functie(s) binnen de schoolorganisatie? 
(Enq.: meerdere antwoorden mogelijk) 
 
 8  ICT-verantwoordelijke binnen het bestuur 
 3  (schoollocatie)directeur\(adjunct) 
 4  ICT-coördinator 
 5  bureaumedewerker bestuur ambtenaar afdeling onderwijs 
 6  Adviseur van bestuur 
 7  Lid bovenschools managementteam 
 9  Leerkracht\docent 
 10  Systeembeheerder 
 11  Ict-manager 
 18  Anders, namelijk ... 
 19  Wil niet zeggen 
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VRAAG 32   MEERVOUDIGE VRAAG  
INDIEN [ Q2000 , 2 ] 

309L9 
Welke onderwijstypen behoren tot uw <?>? 
(Enq.: lees 1-3 op, meer antwoorden mogelijk) 
 
 1  Vmbo 
 2  Havo 
 3  Vwo 
 8  Anders, namelijk 
 9  Weet niet 
 
VRAAG 33    

318L1 
Vindt u het goed dat wij uw <?> naam samen met de door u gegeven antwoorden 
aan Kennisnet doorgeven, met het doel de huidige dienstverlening te verbeteren? 
 
 1  Ja, dat is goed 
 2  Nee, liever niet 
 
VRAAG 998   
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Dan wens ik u verder nog een prettige dag. 
 
VRAAG 999   
Dan heb ik verder geen vragen meer voor u. 
Nog een prettige dag verder. 
 
EINDE VAN INTERVIEW, NIET GESLAAGD, WEL GESCHREVEN 
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Tabel 1
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

School type

PO ------------------------- 150 58 150 100* - -* - -*
VO ------------------------- 100 39 - -* 100 100* - -*
MBO\BVE -------------------- 9 3 - -* - -* 9 100*

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 1005: Volgens onze gege-
vens bent u werkzaam in het
<TXT1> onderwijs. Klopt dat?

Ja ------------------------- 259 100 150 100 100 100 9 100
Nee, maar wel in een andere
onderwijsvorm -------------- - - - - - - - -
Nee, werk niet in het
onderwijs ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gesteld aan : Vr. 1005 Nee, maar wel in een andere onderwijsvorm

Vr. 1096: Aan welk
schooltype bent u dan
werkzaam?

Primair -------------------- - - - - - - - -
Voortgezet ----------------- - - - - - - - -
MBO \ Volwassenenonderwijs - - - - - - - - -
Geen van deze -------------- - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ - - - - - - - -
Totaal ondervraagden ------- - - - -

Vr. 1: In welk stadium be-
vindt zich het computerge-
bruik voor onderwijsdoelein-
den op uw school\instelling?

Geen gebruik en ook nog
geen plannen --------------- - - - - - - - -
Orientatie op de
mogelijkheden -------------- - - - - - - - -
Beginnend gebruik ---------- 35 14 23 15 12 12 - -
Gevorderd gebruik ---------- 178 69 109 73 65 65 4 44
Vergevorderd gebruik ------- 44 17 17 11* 22 22 5 56*
Weet niet ------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 2
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8001: Welke omschrijving
typeert het computergebruik
op uw school\instelling het
best?

Het is de verantwoorde-
lijkheid van elke leraar om
zelf te bepalen wel of geen
ict te gebruik bij het
lesgeven. ------------------ 10 4 4 3 5 5 1 11
Onze school\instelling
heeft een coördinator voor
ict-voorzieningen; leraren
kiezen meestal zelf voor
welke leerstof en op welke
manier zij gebruik maken
van ict bij het lesgeven. -- 116 45 51 34* 63 63* 3 33
Voor het merendeel van de
leerstofonderdelen zijn bin-
nen onze school\instelling
afspraken gemaakt over de
didactische inzet van ict.
Het wordt belangrijk gevon-
den dat alle leraren zich
aan deze afspraken houden. - 99 38 72 48* 25 25* 2 22
Voor vrijwel alle leersto-
fonderdelen zijn school\in-
stelling- of sectiebrede
afspraken gemaakt over de
didactische inzet van ict.
De inzet van ict sluit aan
bij de opvattingen die wij
op school\instelling hebben
over onderwijs en leren.
ICT is bij alle leraren geïn-
tegreerd in hun onderwijs. - 33 13 23 15 7 7* 3 33

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gesteld aan : Vr. V1, NOT V1 Geen gebruik en ook nog geen plannen Orientatie op de mogelijkheden

Vr. 11_1: Kunt u aangeven
hoe vaak leerlingen gemid-
deld op instelling gebruik
maken van de volgende compu-
tertoepassingen?- Gebruik
van de computer voor
tekstverwerking bijvoorbeeld
voor het maken van een
werkstuk.

Dagelijks ------------------ 115 44 49 32* 59 59* 7 78
Wekelijks ------------------ 109 42 71 48* 35 35 2 22
Ongeveer 1 keer per maand -- 28 11 26 17* 2 2* - -
Enkele keren per jaar ------ 3 1 2 2 1 1 - -
Minder vaak of nooit ------- 2 1 2 1 - - - -
Weet niet ------------------ 2 1 - - 2 2 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 3
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Gesteld aan : Vr. V1, NOT V1 Geen gebruik en ook nog geen plannen Orientatie op de mogelijkheden

Vr. 11_2:- Gebruik van
oefenprogramma's voor leer-
stofonderdelen binnen de
vakgebieden.

Dagelijks ------------------ 122 47 90 60* 29 29* 3 33
Wekelijks ------------------ 118 45 55 37* 58 58* 5 56
Ongeveer 1 keer per maand -- 13 5 4 2* 9 9* - -
Enkele keren per jaar ------ 1 0 - - 1 1 - -
Minder vaak of nooit ------- 5 2 1 1 3 3 1 11
Weet niet ------------------ 1 1 - - 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gesteld aan : Vr. V1, NOT V1 Geen gebruik en ook nog geen plannen Orientatie op de mogelijkheden

Vr. 11_3:- Gebruik van
opzoeken van informatie

Dagelijks ------------------ 139 54 58 38* 72 72* 9 100*
Wekelijks ------------------ 96 37 70 47* 25 25* - -*
Ongeveer 1 keer per maand -- 20 8 19 13* 1 1* - -
Enkele keren per jaar ------ - - - - - - - -
Minder vaak of nooit ------- - - - - - - - -
Weet niet ------------------ 4 2 3 2 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gesteld aan : Vr. V1, NOT V1 Geen gebruik en ook nog geen plannen Orientatie op de mogelijkheden

Vr. 11_4:- Gebruik van
elektronische leeromgeving

Dagelijks ------------------ 87 34 46 31 36 36 5 56
Wekelijks ------------------ 61 24 41 28 19 19 1 11
Ongeveer 1 keer per maand -- 26 10 15 10 11 11 - -
Enkele keren per jaar ------ 11 4 9 6 2 2 - -
Minder vaak of nooit ------- 71 27 38 25 31 31 2 22
Weet niet ------------------ 2 1 1 1 1 1 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gesteld aan : Vr. V1, NOT V1 Geen gebruik en ook nog geen plannen Orientatie op de mogelijkheden

Vr. 11_5:- Gebruik van
communicatie of samenwerking

Dagelijks ------------------ 77 30 26 17* 43 43* 8 89*
Wekelijks ------------------ 84 33 46 31 38 38 - -
Ongeveer 1 keer per maand -- 35 13 28 19* 7 7* - -
Enkele keren per jaar ------ 27 10 23 15* 3 3* 1 11
Minder vaak of nooit ------- 29 11 25 17* 4 4* - -
Weet niet ------------------ 6 3 2 1 5 5 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 4
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Gesteld aan : Vr. V1, NOT V1 Geen gebruik en ook nog geen plannen Orientatie op de mogelijkheden

Vr. 11_6:- Gebruik van
digitaal toetsen

Dagelijks ------------------ 9 4 5 3 5 5 - -
Wekelijks ------------------ 31 12 12 8* 18 18* 1 11
Ongeveer 1 keer per maand -- 61 24 30 20 27 27 4 44
Enkele keren per jaar ------ 72 28 42 28 29 29 2 22
Minder vaak of nooit ------- 81 31 61 41* 19 19* 1 11
Weet niet ------------------ 4 2 1 1 2 2 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 9: Kunt u aangeven hoe
belangrijk de directie van
uw instelling het onderwerp
computergebruik in de lessen
vindt in vergelijking met an-
dere onderwerpen die
aandacht vergen?

Zeer belangrijk ------------ 49 19 21 14* 24 24 4 44
Belangrijk ----------------- 193 74 118 79 70 70 5 56
Niet zo belangrijk --------- 15 6 10 7 5 5 - -
Helemaal niet belangrijk --- 1 0 1 1 - - - -
Weet niet ------------------ 1 1 - - 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 91: Heeft uw school\in-
stelling op centraal niveau
een visie geformuleerd met
betrekking tot ICT in het
onderwijs?

Ja ------------------------- 190 73 123 82* 60 60* 7 78
Nee, maar we zijn ermee
bezig ---------------------- 45 17 19 13* 26 26* - -
Nee, nog niet -------------- 20 8 8 5 10 10 2 22
Weet niet ------------------ 4 2 - - 4 4* - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 4: Welke van de volgende
omschrijvingen is het MEEST
van toepassing op het ICT-be-
leid van uw
school\instelling?

Er is helemaal geen beleid
of beleidsplan ------------- 32 12 10 7* 20 20* 2 22
Er is een beleidsplan, maar
(bijna) niemand gebruikt het 61 24 33 22 27 27 1 11
Er is een beleidsplan dat
daadwerkelijk wordt
uitgevoerd ----------------- 164 63 106 71* 53 53* 5 56
Weet niet ------------------ 2 1 1 0 - - 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 5
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8002: U bent verantwoor-
delijk voor het ict beleid
binnen de < SCHOOL>. Vanuit
welke invalshoek geeft u
input voor het beleid?

Vanuit technische invalshoek 35 14 9 6* 26 26* 1 11

Vanuit
onderwijsinhoudelijke hoek - 61 23 45 30* 15 15* 1 11

Zowel vanuit technische in-
valshoek als onderwijsinhou-
delijke invalshoek --------- 163 63 96 64 60 60 7 78

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 5: Heeft u een meerjarig
financieringsplan?

Ja ------------------------- 210 81 136 91* 69 69* 5 56

Nee ------------------------ 44 17 13 9* 26 26* 4 44

Weet niet ------------------ 5 2 1 1 5 5* - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 6
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 6_1: Bij de invoering
van ICT in het onderwijs
zijn 4 aandachtsvelden te on-
derscheiden. Kunt u voor elk
van deze activiteiten in pro-
centen aangeven hoe inten-
sief uw school\instelling
zich hiermee tot nu toe
heeft bezig gehouden. 1.
ICT- infrastructuur

000 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

003 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

005 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

010 ------------------------ 28 11 22 15* 6 6 - -

012 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

015 ------------------------ 10 4 7 4 4 4 - -

020 ------------------------ 32 12 25 17* 7 7* - -

025 ------------------------ 42 16 24 16 15 15 3 33

030 ------------------------ 49 19 28 19 19 19 2 22

033 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

040 ------------------------ 44 17 21 14 20 20 3 33

045 ------------------------ 4 1 - - 4 4* - -

050 ------------------------ 22 8 11 7 11 11 - -

060 ------------------------ 10 4 4 3 4 4 1 11

070 ------------------------ 5 2 2 1 4 4 - -

075 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

999 ------------------------ 5 2 - -* 5 5* - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 30,5 27,3* 35,1* 35,0

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 7
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 6_2: Bij de invoering
van ICT in het onderwijs
zijn 4 aandachtsvelden te on-
derscheiden. Kunt u voor elk
van deze activiteiten in pro-
centen aangeven hoe inten-
sief uw school\instelling
zich hiermee tot nu toe
heeft bezig gehouden. 2.
Educatieve software

005 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

007 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

010 ------------------------ 12 5 1 1* 10 11* 1 11

013 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

015 ------------------------ 6 2 2 2 3 3 1 11

020 ------------------------ 43 17 24 16 19 20 - -

025 ------------------------ 54 21 26 18 25 26 3 33

030 ------------------------ 66 26 42 28 21 23 3 33

033 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

035 ------------------------ 8 3 5 4 2 2 - -

040 ------------------------ 34 13 25 16 8 9 1 11

045 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

050 ------------------------ 13 5 11 8 2 2 - -

060 ------------------------ 5 2 5 3 - - - -

070 ------------------------ 5 2 4 2 2 2 - -

075 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

Herwogen aantal ------------ 254 100 150 100 95 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 253 150 94 9

Gemiddelde ----------------- 29,7 32,6* 25,6* 25,6

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 8
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 6_3: Bij de invoering
van ICT in het onderwijs
zijn 4 aandachtsvelden te on-
derscheiden. Kunt u voor elk
van deze activiteiten in pro-
centen aangeven hoe inten-
sief uw school\instelling
zich hiermee tot nu toe
heeft bezig gehouden. 3.
Kennis en vaardigheden

000 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

005 ------------------------ 4 2 2 1 2 2 - -

010 ------------------------ 32 13 18 12 12 12 2 22

012 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

013 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

015 ------------------------ 19 7 11 8 8 8 - -

017 ------------------------ 1 0 1 0 - - - -

020 ------------------------ 78 31 44 29 32 34 2 22

025 ------------------------ 47 19 26 17 17 18 4 44

030 ------------------------ 45 18 33 22 12 13 1 11

033 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

035 ------------------------ 3 1 3 2 - - - -

040 ------------------------ 14 6 7 4 7 8 - -

050 ------------------------ 4 2 2 1 3 3 - -

060 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

Herwogen aantal ------------ 254 100 150 100 95 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 253 150 94 9

Gemiddelde ----------------- 22,6 23,0 22,1 21,1

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 9
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 6_4: Bij de invoering
van ICT in het onderwijs
zijn 4 aandachtsvelden te on-
derscheiden. Kunt u voor elk
van deze activiteiten in pro-
centen aangeven hoe inten-
sief uw school\instelling
zich hiermee tot nu toe
heeft bezig gehouden. 4.
Visie op het gebruik van ICT

000 ------------------------ 5 2 - -* 5 6* - -

001 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

005 ------------------------ 16 6 12 8 4 4 - -

010 ------------------------ 79 31 47 31 30 31 2 22

015 ------------------------ 22 9 12 8 8 9 2 22

017 ------------------------ 1 0 1 0 - - - -

020 ------------------------ 60 24 39 26 19 20 2 22

025 ------------------------ 43 17 23 15 17 18 3 33

030 ------------------------ 20 8 12 8 8 8 - -

035 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

040 ------------------------ 4 2 3 2 1 1 - -

050 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 254 100 150 100 95 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 253 150 94 9

Gemiddelde ----------------- 17,2 17,2 17,2 18,3

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 10
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Gesteld aan : 117L3 AND NOT (117L3 EQUALS 999)

Vr. 380: De gegeven percenta-
ges tellen niet op tot hon-
derd. U heeft het volgende
ingetikt: 1. ICT-infras-
tructuur <GT01> % 2. Educa-
tieve software <GT02> % 3.
Kennis en vaardigheden
<GT03> % 4. Visie op het ge-
bruik van ICT <GT04> % Samen
is het <GTOT> %

Doorgaan ------------------- - - - - - - - -

Opnieuw invullen ----------- - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ - - - - - - - -

Totaal ondervraagden ------- - - - -

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 11
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 7_1: Kunt u in procenten
aangeven welk deel van de le-
raren binnen uw < SCHOOL> op
dit moment gebruik maakt van
computers tijdens de les?

010 ------------------------ 8 3 4 3 4 4 - -

012 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

015 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

020 ------------------------ 5 2 - -* 5 5* - -

025 ------------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

030 ------------------------ 8 3 5 3 2 2 1 11

035 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

040 ------------------------ 15 6 3 2* 12 12* - -

045 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

050 ------------------------ 21 8 8 5 12 12 1 11

055 ------------------------ 3 1 - - 3 3 - -

060 ------------------------ 18 7 4 3* 13 13* 1 11

065 ------------------------ 3 1 1 1 1 1 1 11

066 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

070 ------------------------ 24 9 12 8 12 12 - -

075 ------------------------ 8 3 5 3 3 3 - -

080 ------------------------ 28 11 17 12 9 9 1 11

085 ------------------------ 6 2 3 2 3 3 - -

090 ------------------------ 20 8 11 7 7 7 2 22

095 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

100 ------------------------ 80 31 71 47* 9 9* - -

999 ------------------------ 4 2 - - 2 2 2 22*

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 73,3 81,8* 60,6* 66,4

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 12
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 7_2: Kunt u in procenten
aangeven welk deel van de le-
raren binnen uw < SCHOOL> u
verwacht dat over drie jaar
gebruik te maken van
computers tijdens de les?

000 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

010 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

015 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

025 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

030 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

040 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

045 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

050 ------------------------ 14 5 4 3* 9 9* 1 11

060 ------------------------ 5 2 - -* 5 5* - -

070 ------------------------ 11 4 4 2 6 6 1 11

075 ------------------------ 14 5 5 3 9 9* - -

080 ------------------------ 30 12 8 5* 20 20* 2 22

085 ------------------------ 5 2 3 2 2 2 - -

088 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

090 ------------------------ 32 12 16 11 15 15 1 11

095 ------------------------ 13 5 5 4 5 5 2 22

100 ------------------------ 123 48 100 67* 22 22* 1 11

999 ------------------------ 3 1 - - 2 2 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 87,0 91,9* 79,9* 82,5

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 13
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8: Kunt u aangeven welke
van de volgende aandachtsge-
bieden op uw < SCHOOL> de
hoogste prioriteit zouden
moeten krijgen om dat te be-
reiken? En welke daarna?
(Totaal)

Apparatuurvoorzieningen ---- 149 57 93 62 51 51 4 44
Educatieve software -------- 168 65 107 71* 59 59 3 33
Kennis en vaardigheden ----- 198 76 110 74 82 82 5 56
Visie op het gebruik van ICT 162 63 98 65 60 60 4 44
Geen van deze -------------- 14 6 11 8 2 2 1 11
Weet niet ------------------ 3 1 2 1 - - 1 11

Totaal antwoorden ---------- 694 268 421 281 255 255 18 200
Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8_O1: Kunt u aangeven
welke van de volgende aan-
dachtsgebieden op uw school
\instelling de hoogste prio-
riteit zouden moeten krijgen
om dat te bereiken? (eerste
genoemd)

Apparatuurvoorzieningen ---- 39 15 21 14 17 17 - -
Educatieve software -------- 55 21 34 23 20 20 1 11
Kennis en vaardigheden ----- 92 36 55 37 35 35 3 33
Visie op het gebruik van ICT 56 21 27 18 26 26 3 33
Geen van deze -------------- 14 6 11 8 2 2 1 11
Weet niet ------------------ 3 1 2 1 - - 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8_O2: Kunt u aangeven
welke van de volgende aan-
dachtsgebieden op uw school
\instelling de hoogste prio-
riteit zouden moeten krijgen
om dat te bereiken? En welke
daarna?

Apparatuurvoorzieningen ---- 37 19 22 20 13 16 2 40
Educatieve software -------- 53 27 35 31 18 22 - -
Kennis en vaardigheden ----- 71 36 34 31 35 43 2 40
Visie op het gebruik van ICT 36 19 21 19 15 18 1 20
Geen van deze -------------- - - - - - - - -
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 197 100 112 100 80 100 5 100
Totaal ondervraagden ------- 198 113 80 5

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 14
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8_O3: Kunt u aangeven
welke van de volgende aan-
dachtsgebieden op uw school
\instelling de hoogste prio-
riteit zouden moeten krijgen
om dat te bereiken? En welke
daarna?

Apparatuurvoorzieningen ---- 29 23 18 22 10 24 1 50
Educatieve software -------- 44 35 27 32 16 39 1 50
Kennis en vaardigheden ----- 30 24 19 23 11 27 - -
Visie op het gebruik van ICT 24 19 20 24 5 11 - -
Geen van deze -------------- - - - - - - - -
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 127 100 84 100 42 100 2 100
Totaal ondervraagden ------- 129 84 43 2

Vr. 8_O4: Kunt u aangeven
welke van de volgende aan-
dachtsgebieden op uw school
\instelling de hoogste prio-
riteit zouden moeten krijgen
om dat te bereiken? En welke
daarna?

Apparatuurvoorzieningen ---- 44 40 32 42 11 34 1 50
Educatieve software -------- 17 15 11 15 5 14 1 50
Kennis en vaardigheden ----- 4 4 2 3 2 6 - -
Visie op het gebruik van ICT 46 41 30 40 15 46 - -
Geen van deze -------------- - - - - - - - -
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 111 100 75 100 34 100 2 100
Totaal ondervraagden ------- 112 75 35 2

Vr. 2: In hoeverre vindt u
de ICT-voorzieningen op uw
school\instelling toereikend
voor gebruik in de lessen?
De ICT-voorzieningen zijn...

Slecht --------------------- 3 1 2 1 2 2 - -
Matig ---------------------- 31 12 12 8* 18 18* 1 11
Voldoende ------------------ 74 29 49 33 24 24 1 11
Goed ----------------------- 109 42 71 47* 35 35 3 33
Uitstekend ----------------- 42 16 17 11* 21 21 4 44
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 15
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 201_1: Kunt u in procen-
ten aangeven welk percentage
van de computers voor onder-
wijsdoeleinden aan vervan-
ging toe is bijvoorbeeld
door ernstige technische
gebreken of veroudering?

000 ------------------------ 87 34 53 35 32 32 2 22

001 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

002 ------------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

005 ------------------------ 10 4 7 5 3 3 - -

007 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

010 ------------------------ 42 16 27 18 13 13 2 22

012 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

015 ------------------------ 10 4 3 2 8 8* - -

020 ------------------------ 29 11 20 14 6 6* 3 33

025 ------------------------ 17 6 5 3* 12 12* - -

030 ------------------------ 10 4 2 2* 7 7 1 11

033 ------------------------ 2 1 - - 1 1 1 11

035 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

040 ------------------------ 7 3 3 2 4 4 - -

050 ------------------------ 12 4 10 7 1 1* - -

060 ------------------------ 4 2 2 1 2 2 - -

070 ------------------------ 2 1 2 2 - - - -

075 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

080 ------------------------ 5 2 3 2 2 2 - -

085 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

090 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

095 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

100 ------------------------ 6 2 5 3 1 1 - -

999 ------------------------ 4 1 1 1 3 3 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 18,3 19,1 17,4 15,9

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 16
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 202_1: Kunt u in procen-
ten aangeven welk percentage
van de computers voor onder-
wijsdoeleinden dit school-
jaar daadwerkelijk is of
wordt vervangen?

000 ------------------------ 89 34 65 43* 24 24* - -*

001 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

002 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

003 ------------------------ 1 0 1 0 - - - -

004 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

005 ------------------------ 13 5 9 6 4 4 - -

007 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

008 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

010 ------------------------ 27 10 13 9 13 13 1 11

012 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

015 ------------------------ 8 3 1 1* 6 6 1 11

020 ------------------------ 28 11 14 9 12 12 2 22

025 ------------------------ 25 10 7 5* 17 17* 1 11

030 ------------------------ 8 3 3 2 4 4 1 11

033 ------------------------ 5 2 3 2 1 1 2 22*

040 ------------------------ 2 1 2 1 1 1 - -

045 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

050 ------------------------ 4 2 3 2 1 1 - -

060 ------------------------ 5 2 3 2 2 2 - -

070 ------------------------ 1 1 1 0 1 1 - -

075 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

080 ------------------------ 4 2 4 3 - - - -

090 ------------------------ 3 1 3 2 - - - -

100 ------------------------ 23 9 14 9 9 9 - -

999 ------------------------ 4 2 1 1 2 2 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 22,6 22,6 22,4 23,3

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 17
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8003_1: Welke prioriteit
hebben de volgende uitgaven
voor ICT in de komende drie
jaar? Prioriteit van de
uitgaven voor: - PC's

Laag ----------------------- 56 22 38 26 15 15 2 22
Gemiddeld ------------------ 119 46 65 43 49 49 5 56
Hoog ----------------------- 82 32 46 31 34 34 2 22
Weet niet ------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_2: Prioriteit van
de uitgaven voor: - Laptops

Laag ----------------------- 134 52 88 58* 45 45 1 11*
Gemiddeld ------------------ 83 32 43 29 36 36 3 33
Hoog ----------------------- 40 16 18 12 17 17 5 56*
Weet niet ------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_3: Prioriteit van
de uitgaven voor: -
Digiborden

Laag ----------------------- 58 22 25 17* 27 27 6 67*
Gemiddeld ------------------ 76 29 39 26 36 36 1 11
Hoog ----------------------- 121 47 85 57* 35 35* 1 11
Weet niet ------------------ 4 2 1 1 2 2 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_4: Prioriteit van
de uitgaven voor: - PDA -
handcomputers

Laag ----------------------- 213 82 127 85 80 80 6 67
Gemiddeld ------------------ 25 10 11 7 11 11 3 33
Hoog ----------------------- 12 4 5 3 6 6 - -
Weet niet ------------------ 9 4 7 4 3 3 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_5: Prioriteit van
de uitgaven voor: -
Elektronische leeromgeving

Laag ----------------------- 68 26 44 29 22 22 2 22
Gemiddeld ------------------ 96 37 60 40 31 31 5 56
Hoog ----------------------- 92 35 45 30* 44 44* 2 22
Weet niet ------------------ 3 1 1 1 2 2 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 18
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8003_6: Prioriteit van
de uitgaven voor: -
Netwerkvoorzieningen

Laag ----------------------- 91 35 66 44* 23 23* 2 22
Gemiddeld ------------------ 74 29 46 31 27 27 1 11
Hoog ----------------------- 91 35 37 25* 48 48* 5 56
Weet niet ------------------ 3 1 1 1 1 1 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_7: Prioriteit van
de uitgaven voor: - Breedband

Laag ----------------------- 107 41 84 56* 21 21* 2 22
Gemiddeld ------------------ 65 25 37 24 26 26 2 22
Hoog ----------------------- 82 32 26 17* 50 50* 5 56
Weet niet ------------------ 6 2 3 2 3 3 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_8: Prioriteit van
de uitgaven voor: -
Technische ondersteuning

Laag ----------------------- 50 19 33 22 15 15 2 22
Gemiddeld ------------------ 135 52 74 49 58 58 3 33
Hoog ----------------------- 69 27 40 27 25 25 4 44
Weet niet ------------------ 5 2 3 2 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_9: Prioriteit van
de uitgaven voor: - Scholing
leraren

Laag ----------------------- 65 25 40 26 23 23 3 33
Gemiddeld ------------------ 111 43 70 46 37 37 4 44
Hoog ----------------------- 81 31 41 27 39 39* 1 11
Weet niet ------------------ 2 1 - - 1 1 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8003_10: Prioriteit van
de uitgaven voor: - Program-
matuur en content voor
onderwijs

Laag ----------------------- 20 8 14 9 6 6 1 11
Gemiddeld ------------------ 146 56 87 58 54 54 5 56
Hoog ----------------------- 92 35 49 33 39 39 3 33
Weet niet ------------------ 1 1 - - 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

--------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 19
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 3: Wat is uw oordeel o-
ver de manier waarop het be-
heer en het onderhoud van de
computervoorzieningen op uw
school\instelling zijn
geregeld?

Slecht --------------------- 12 5 6 4 6 6 - -
Matig ---------------------- 16 6 8 5 7 7 1 11
Voldoende ------------------ 60 23 35 23 23 23 2 22
Goed ----------------------- 122 47 81 54* 38 38* 3 33
Uitstekend ----------------- 49 19 20 13* 26 26* 3 33
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_1: Kunt u aangeven in
welke mate UW school\instel-
ling behoefte heeft aan de
volgende ondersteuning of
voorzieningen op het gebied
van ICT? Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
samenwerking en informatie-
uitwisseling binnen de regio

Zeer groot ----------------- 19 7 10 7 8 8 - -
Tamelijk groot ------------- 91 35 52 35 36 36 3 33
Tamelijk klein ------------- 101 39 61 41 36 36 4 44
Zeer klein ----------------- 29 11 16 11 12 12 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 4 1 1 1 3 3 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 13 5 9 6 2 2 1 11
Weet niet ------------------ 3 1 - - 3 3 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_2: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
hulp bij het vinden en selec-
teren van goede educatieve
software

Zeer groot ----------------- 22 8 16 10 6 6 - -
Tamelijk groot ------------- 89 34 40 27* 47 47* 1 11
Tamelijk klein ------------- 120 46 76 51 38 38* 6 67
Zeer klein ----------------- 17 7 12 8 5 5 - -
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 3 1 1 1 2 2 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 6 2 5 3 - - 1 11
Weet niet ------------------ 2 1 - - 1 1 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 20
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 12_3: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
gelegenheid om op andere
scholen te kijken hoe ICT
wordt gebruikt

Zeer groot ----------------- 12 5 5 3 6 6 1 11
Tamelijk groot ------------- 92 36 52 35 38 38 2 22
Tamelijk klein ------------- 122 47 69 46 48 48 5 56
Zeer klein ----------------- 19 7 16 11* 3 3* - -
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 3 1 - - 3 3 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 11 4 7 5 2 2 1 11
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_4: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
meer bruikbaar lesmateriaal
voor computergebruik

Zeer groot ----------------- 52 20 29 20 22 22 1 11
Tamelijk groot ------------- 116 45 55 37* 60 60* 1 11
Tamelijk klein ------------- 70 27 52 35* 14 14* 4 44
Zeer klein ----------------- 13 5 9 6 3 3 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 3 1 2 1 1 1 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 2 1 2 2 - - - -
Weet niet ------------------ 3 1 - - 1 1 2 22*

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_5: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
computerprogramma' s waarmee
leerlingen zelfstandig
kunnen werken

Zeer groot ----------------- 47 18 30 20 16 16 1 11
Tamelijk groot ------------- 125 48 74 50 48 48 2 22
Tamelijk klein ------------- 53 20 27 18 23 23 3 33
Zeer klein ----------------- 17 7 12 8 5 5 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 2 1 1 1 - - 1 11
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 10 4 5 3 5 5 - -
Weet niet ------------------ 4 2 - - 3 3 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 21
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 12_6: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
goede voorbeelden van ICT en
didactiek

Zeer groot ----------------- 31 12 16 10 16 16 - -
Tamelijk groot ------------- 152 59 92 61 57 57 3 33
Tamelijk klein ------------- 61 23 35 23 22 22 4 44
Zeer klein ----------------- 8 3 6 4 2 2 - -
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 1 0 - - 1 1 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 2 1 1 1 1 1 - -
Weet niet ------------------ 4 2 1 1 1 1 2 22*

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_7: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
een bruikbaar leerling-
volgsysteem \
leerlingadministratiesysteem

Zeer groot ----------------- 47 18 24 16 23 23 1 11
Tamelijk groot ------------- 52 20 27 18 22 22 3 33
Tamelijk klein ------------- 50 19 36 24* 12 12* 2 22
Zeer klein ----------------- 43 17 29 19 13 13 2 22
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 4 2 4 3 - - - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 61 24 30 20 30 30* 1 11
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_8: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
handreikingen voor het
gebruik van computerprogramma
's in de les

Zeer groot ----------------- 22 9 16 11 5 5 1 11
Tamelijk groot ------------- 126 49 65 43 61 61* - -*
Tamelijk klein ------------- 85 33 54 36 25 25* 6 67
Zeer klein ----------------- 19 7 13 9 6 6 - -
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 1 0 - - 1 1 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 2 1 1 1 - - 1 11
Weet niet ------------------ 5 2 1 1 2 2 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 22
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 12_9: Is de behoefte van
uw school\instelling aan ...
cursussen gericht op lesge-
ven met ICT-toepassingen
(didactische vaardigheden)

Zeer groot ----------------- 29 11 16 10 14 14 - -
Tamelijk groot ------------- 129 50 72 48 54 54 3 33
Tamelijk klein ------------- 79 31 48 32 27 27 4 44
Zeer klein ----------------- 13 5 13 8* 1 1* - -
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 3 1 - - 2 2 1 11
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 1 1 1 1 0 0 - -
Weet niet ------------------ 3 1 - - 2 2 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_10: Is de behoefte
van uw school\instelling aan
... extra computers of
andere computervoorzieningen

Zeer groot ----------------- 38 15 24 16 14 14 - -
Tamelijk groot ------------- 82 32 56 37* 25 25 1 11
Tamelijk klein ------------- 94 36 52 34 37 37 5 56
Zeer klein ----------------- 33 13 17 11 15 15 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 5 2 - -* 5 5* - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 7 3 2 1 3 3 2 22*
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_11: Is de behoefte
van uw school\instelling aan
... een elektronische
leeromgeving

Zeer groot ----------------- 22 9 9 6 13 13* - -
Tamelijk groot ------------- 95 37 59 40 35 35 1 11
Tamelijk klein ------------- 84 32 61 41* 19 19* 4 44
Zeer klein ----------------- 25 10 13 9 10 10 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 2 1 2 1 - - - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 27 10 4 2* 22 22* 2 22
Weet niet ------------------ 4 1 2 1 1 1 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 23
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 12_12: Is de behoefte
van uw school\instelling aan
... grotere betrouwbaarheid
van de aansluiting met
internet (minder storingen)

Zeer groot ----------------- 39 15 21 14 17 17 1 11
Tamelijk groot ------------- 37 14 20 13 16 16 1 11
Tamelijk klein ------------- 82 32 56 37* 23 23* 3 33
Zeer klein ----------------- 62 24 36 24 24 24 2 22
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 6 2 4 3 2 2 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 32 12 12 8* 17 17* 2 22
Weet niet ------------------ 2 1 - - 2 2 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_13: Is de behoefte
van uw school\instelling aan
... directe deskundige hulp
als de computers of het
netwerk haperen

Zeer groot ----------------- 58 22 39 26 19 19 - -
Tamelijk groot ------------- 59 23 33 22 25 25 2 22
Tamelijk klein ------------- 71 27 45 30 23 23 3 33
Zeer klein ----------------- 33 13 15 10 16 16 2 22
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 5 2 3 2 2 2 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 31 12 14 9 15 15 2 22
Weet niet ------------------ 1 1 1 1 0 0 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_14: Is de behoefte
van uw school\instelling aan
... betere afstemming tussen
ICT-voorzieningen voor
schooladministratie en de
programmatuur voor onder-
wijsdoeleinden waar leraren
gebruik van maken

Zeer groot ----------------- 42 16 24 16 16 16 1 11
Tamelijk groot ------------- 93 36 53 35 37 37 3 33
Tamelijk klein ------------- 84 32 49 32 32 32 3 33
Zeer klein ----------------- 26 10 16 11 9 9 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 3 1 - - 3 3 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 10 4 8 5 3 3 - -
Weet niet ------------------ 1 0 - - - - 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 24
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 12_15: Is de behoefte
van uw school\instelling aan
... een snelle en veilige ver-
binding vanuit huis met de
computervoorzieningen op
school\instelling

Zeer groot ----------------- 42 16 23 16 17 17 2 22
Tamelijk groot ------------- 73 28 37 24 33 33 3 33
Tamelijk klein ------------- 68 26 47 31* 20 20 2 22
Zeer klein ----------------- 41 16 27 18 13 13 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 2 1 2 1 0 0 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 30 12 13 9 17 17 1 11
Weet niet ------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 12_16: Is de behoefte
van uw school\instelling aan
... een door leerkrachten en
directie gezamenlijke ontwik-
kelde visie op ict in het
onderwijs

Zeer groot ----------------- 35 14 17 11 18 18 1 11
Tamelijk groot ------------- 97 38 57 38 36 36 4 44
Tamelijk klein ------------- 78 30 43 29 32 32 3 33
Zeer klein ----------------- 19 8 16 11* 3 3* 1 11
Heb ik helemaal GEEN
behoefte aan --------------- 5 2 2 1 4 4 - -
Heb ik helemaal geen behoef-
te aan, want dit heb ik al/i
s al aanwezig -------------- 23 9 15 10 8 8 - -
Weet niet ------------------ 1 0 - - 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 520: Bent u over het ren-
dement dat de gedane investe-
ringen op het gebied van ICT
tot nu toe binnen uw instel-
ling hebben opgeleverd..

Zeer tevreden -------------- 37 14 24 16 13 13 - -
Tevreden ------------------- 188 72 107 71 74 74 7 78
Ontevreden ----------------- 28 11 18 12 9 9 1 11
Zeer ontevreden ------------ 5 2 1 1 3 3 1 11
Weet niet ------------------ 1 1 1 1 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

------------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 25
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8005_1: Kunt u van de
volgende soorten software aan-
geven of deze voor onder-
wijsdoeleinden beschikbaar
zijn op uw instelling? - kan-
toortoepassingen (bijvoorbe-
eld tekstverwerking, presen-
tatiesoftware, rekenbladen,
gegevensbestanden)

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 10 4 6 4 4 4 - -
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 249 96 144 96 96 96 9 100
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8005_2: - Grafische
software (bijvoorbeeld foto-
software, videosoftware,
software om tekeningen of
figuren te maken)

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 83 32 61 41* 21 21* - -
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 176 68 89 59* 79 79* 9 100
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8005_3: - Simulaties (bij-
voorbeeld voor het nabootsen
van proefjes)

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 141 55 123 82* 18 18* - -*
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 112 43 24 16* 80 80* 8 89*
Weet niet ------------------ 6 2 3 2 2 2 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8005_4: - Software om sa-
men te werken aan een taak
(bijvoorbeeld Wiki, Google-
docs, discussiefora, Blog)

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 155 60 97 65 53 53 5 56
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 100 39 50 34 45 45 4 44
Weet niet ------------------ 5 2 3 2 2 2 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

------------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

------------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 26
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8005_5: - Specifieke
software voor oefenen van
leerstof

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 11 4 3 2 6 6 2 22
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 248 96 147 98 94 94 7 78
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8005_6: - Digitale
toetsen

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 81 31 60 40* 20 20* 1 11
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 178 69 90 60* 80 80* 8 89
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8005_7: - Leerboek of
methodegebonden software

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 28 11 17 11 9 9 2 22
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 230 89 133 89 91 91 6 67
Weet niet ------------------ 1 0 - - - - 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8005_8: - Elektronische
leeromgeving

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 113 44 79 53* 31 31* 3 33
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 143 55 68 45* 69 69* 6 67
Weet niet ------------------ 3 1 3 2 - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8005_9: - Digitaal
leerlingvolgsysteem

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 20 8 14 9 6 6 - -
Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 239 92 136 91 94 94 9 100
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 27
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8005_10: - Mail programma

Niet aanwezig / niet
geïnstalleerd -------------- 22 8 12 8 10 10 - -

Op school\instelling be-
schikbaar voor
onderwijsdoeleinden -------- 237 92 138 92 90 90 9 100

Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 28
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8008_1: Welk deel van de
leermiddelen die leerlingen
dit schooljaar gebruiken be-
staat uit boeken en welk
deel is digitaal? Boeken %

000 ------------------------ 1 1 - - 1 1 - -

020 ------------------------ 1 0 - - - - 1 11

025 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

030 ------------------------ 1 0 - - - - 1 11

040 ------------------------ 1 0 - - - - 1 11

050 ------------------------ 8 3 2 1 4 4 2 22

060 ------------------------ 12 5 3 2* 8 8 1 11

065 ------------------------ 3 1 2 1 1 1 - -

070 ------------------------ 18 7 9 6 7 7 2 22

075 ------------------------ 16 6 9 6 6 6 - -

080 ------------------------ 84 33 59 39* 25 25* - -

085 ------------------------ 13 5 6 4 7 7 - -

090 ------------------------ 63 25 40 27 24 24 - -

095 ------------------------ 18 7 8 6 9 9 - -

096 ------------------------ 3 1 2 1 1 1 - -

098 ------------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

099 ------------------------ 1 0 1 0 - - - -

100 ------------------------ 13 5 7 5 5 5 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 80,8 82,9* 80,2 54,4*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 29
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8008_2: Welk deel van de
leermiddelen die leerlingen
dit schooljaar gebruiken be-
staat uit boeken en welk
deel is digitaal? Digitaal %

000 ------------------------ 13 5 7 5 5 5 1 11

001 ------------------------ 1 0 1 0 - - - -

002 ------------------------ 2 1 1 1 1 1 - -

004 ------------------------ 3 1 2 1 1 1 - -

005 ------------------------ 18 7 8 6 9 9 - -

010 ------------------------ 63 25 40 27 24 24 - -

015 ------------------------ 13 5 6 4 7 7 - -

020 ------------------------ 84 33 59 39* 25 25* - -

025 ------------------------ 16 6 9 6 6 6 - -

030 ------------------------ 18 7 9 6 7 7 2 22

035 ------------------------ 3 1 2 1 1 1 - -

040 ------------------------ 12 5 3 2* 8 8 1 11

050 ------------------------ 8 3 2 1 4 4 2 22

060 ------------------------ 1 0 - - - - 1 11

070 ------------------------ 1 0 - - - - 1 11

075 ------------------------ 1 0 1 1 - - - -

080 ------------------------ 1 0 - - - - 1 11

100 ------------------------ 1 1 - - 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 19,2 17,1* 19,8 45,6*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 30
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8009_1: Hoe ziet de ver-
deling er volgens u over
drie jaar uit? Boeken %

000 ------------------------ 5 2 - -* 3 3 2 22*

010 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

020 ------------------------ 7 3 3 2 2 2 2 22*

025 ------------------------ 3 1 - - 3 3 - -

030 ------------------------ 9 3 - -* 7 7* 2 22

040 ------------------------ 10 4 5 3 4 4 2 22

050 ------------------------ 45 18 23 15 23 23 - -

055 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

060 ------------------------ 47 18 34 22* 14 14 - -

065 ------------------------ 1 1 1 1 1 1 - -

070 ------------------------ 58 22 40 27* 18 18 - -

075 ------------------------ 13 5 8 5 5 5 - -

080 ------------------------ 32 12 21 14 11 11 - -

085 ------------------------ 9 4 7 4 3 3 - -

090 ------------------------ 11 4 7 5 3 3 1 11

095 ------------------------ 3 1 1 1 2 2 - -

100 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 61,8 66,1* 58,2* 30,0*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 31
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8009_2: Hoe ziet de ver-
deling er volgens u over
drie jaar uit? Digitaal %

000 ------------------------ 1 0 - - 1 1 - -

005 ------------------------ 3 1 1 1 2 2 - -

010 ------------------------ 11 4 7 5 3 3 1 11

015 ------------------------ 9 4 7 4 3 3 - -

020 ------------------------ 32 12 21 14 11 11 - -

025 ------------------------ 13 5 8 5 5 5 - -

030 ------------------------ 58 22 40 27* 18 18 - -

035 ------------------------ 1 1 1 1 1 1 - -

040 ------------------------ 47 18 34 22* 14 14 - -

045 ------------------------ 2 1 2 1 - - - -

050 ------------------------ 45 18 23 15 23 23 - -

060 ------------------------ 10 4 5 3 4 4 2 22

070 ------------------------ 9 3 - -* 7 7* 2 22

075 ------------------------ 3 1 - - 3 3 - -

080 ------------------------ 7 3 3 2 2 2 2 22*

090 ------------------------ 2 1 - - 2 2 - -

100 ------------------------ 5 2 - -* 3 3 2 22*

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100

Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Gemiddelde ----------------- 38,2 33,9* 41,8* 70,0*

* = Verschilt significant op 95% niveau

TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 32
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8010O: Al meer dan 10
jaar staat in de top 3 aan
ondersteuningsbehoeften van
scholen 'meer bruikbare
digitale leermaterialen' Wat
moet volgens u gebeuren om
op uw school\instelling te
voorzien in de behoefte aan
bruikbare digitale
leermaterialen?

Meer digitale leermateria-
len via Kennisnet
beschikbaar stellen -------- 80 31 42 28 34 34 5 56
Beschikbare digitale leerma-
terialen voor het onderwijs
beter vindbaar maken ------- 76 29 37 24* 35 35 4 44
Transparant maken voor wel-
ke leerdoelen digitale
leermaterialen bedoeld zijn 73 28 33 22* 34 34 5 56
Inzichtelijk maken welke di-
gitale leermaterialen het
beste passen bij een
bepaalde manier van lesgeven 72 28 35 24 32 32 5 56
De technische uitwisselbaar-
heid van digitale leermate-
rialen standaardiseren ----- 71 28 39 26 27 27 5 56
Bij digitale leermaterialen
aangeven welke vaardigheden
een leerkracht nodig heeft
om er succesvol gebruik van
te kunnen maken. ----------- 75 29 34 23* 36 36* 5 56
Een kwaliteitskeurmerk voor
digitale leermiddelen
toepassen ------------------ 51 20 30 20 17 17 3 33
Via onderzoek vaststellen
met welke digitale leermate-
rialen leerlingen daadwerke-
lijk beter presteren ------- 71 27 34 23 31 31 6 67*
Gebruik maken van open sour-
ce software zodat iedereen
zonder kosten digitale leer-
middelen mag gebruiken,
aanpassen en verspreiden --- 68 26 33 22 28 28 7 78*
Eerst een breed gedragen vi-
sie op gebruik van ict bin-
nen de <SCHOOL> ontwikkelen
en daarna digitale leermid-
delen aanschaffen die op
deze visie is afgestemd ---- 55 21 30 20 21 21 4 44
Leraren meer faciliteiten
geven om zelf te ontdekken
welke digitale leermiddelen
het beste passen bij de
eigen manier van lesgeven -- 79 30 40 26 35 35 4 44
Geld voor schoolboeken ge-
bruiken voor ontwikkeling
van digitale leermaterialen
en deze materialen delen
met andere scholen --------- 47 18 24 16 22 22 1 11
Aanschaf (meer) digitale
schoolborden\ smartboards -- 11 4 9 6 2 2 1 11
Digitale leermaterialen
moeten goedkoper worden ---- 6 2 5 4 1 1 - -
Er moeten financiële midde-
len voor worden vrijgemaakt 20 8 17 11* 4 4 - -
Meer computers beschikbaar
stellen -------------------- 9 3 8 5 1 1 - -
Niets, niet van toepassing - 7 3 5 3 2 2 - -
Leraren (bij)scholen ------- 12 5 7 5 5 5 - -
Meer leermaterialen die ge-
bruikt kunnen worden voor\
aansluiten bij methodes
voor het digitale schoolbord 9 3 9 6* - -* - -
Meer\ beter aangepaste
software aanbieden --------- 27 10 15 10 11 11 1 11
Meer digitale leermateria-
len via internet\ webgeba-
seerd beschikbaar stellen -- 6 2 2 1 3 3 1 11
Meer voorlichting ---------- 3 1 3 2 1 1 - -

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

----------------------------



Uitwisseling van geschikt
materiaal\ toepassingen
(met vergelijkbarescholen) - 2 1 1 1 1 1 - -
Weet niet ------------------ 11 4 6 4 4 4 - -
Anders, namelijk... -------- 44 17 23 15 20 20 1 11

Totaal antwoorden ---------- 986 381 521 347 408 408 58 644
Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 33
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8011: In welke mate zijn
de leerkrachten van uw school
\instelling op de hoogte van
de computertoepassingen die
zij bij de lesmethode zouden
kunnen gebruiken?

Slecht --------------------- 8 3 4 3 4 4 - -
Matig ---------------------- 61 23 19 13* 39 39* 2 22
Voldoende ------------------ 119 46 79 52* 38 38* 2 22
Goed ----------------------- 61 24 44 29* 14 14* 3 33
Uitstekend ----------------- 9 3 4 3 3 3 1 11
Weet niet ------------------ 2 1 - - 1 1 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8012_1: Hoeveel leer-
krachten in uw instelling
zijn competent in het omgaan
met ict voor de volgende doe-
leinden? - ICT gebruiken
voor lesvoorbereiding

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 10 4 7 5 3 3 - -
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 46 18 28 18 17 17 2 22
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 76 29 43 29 31 31 2 22
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 87 34 47 31 38 38 3 33
(Vrijwel) alle leerkrachten 34 13 25 17* 7 7* 2 22
Weet niet ------------------ 5 2 - -* 5 5* - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8012_2: - Met de klas
werken aan een project waar-
bij de leerlingen tijdens de
lessen verschillende
ict-toepassingen gebruiken

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 11 4 9 6 2 2 - -
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 85 33 49 32 33 33 3 33
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 86 33 46 30 39 39 1 11
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 55 21 32 21 20 20 3 33
(Vrijwel) alle leerkrachten 20 8 15 10 3 3* 2 22
Weet niet ------------------ 3 1 - - 3 3 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 34
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8012_3: - Inschatten wan-
neer onderwijs- en leersitua-
ties geschikt zijn voor het
gebruik van ict

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 8 3 7 4 2 2 - -
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 69 27 31 21* 37 37* 1 11
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 93 36 50 33 39 39 4 44
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 64 25 49 33* 15 15* - -
(Vrijwel) alle leerkrachten 19 7 13 9 3 3* 3 33*
Weet niet ------------------ 6 2 - -* 5 5 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8012_4: - Inschatten of
een website geschikt is om
in de les te gebruiken

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 8 3 6 4 2 2 - -
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 48 19 19 13* 28 28* 1 11
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 68 26 32 21* 34 34* 2 22
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 86 33 59 39* 24 24* 3 33
(Vrijwel) alle leerkrachten 45 17 35 23* 8 8* 2 22
Weet niet ------------------ 4 2 - - 3 3 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8012_5: - Digitaal lesma-
teriaal van internet aanpas-
sen zodat het geschikt is
voor gebruik in de les

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 22 9 10 7 11 11 1 11
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 125 48 73 49 47 47 4 44
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 64 25 35 23 27 27 2 22
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 34 13 22 14 10 10 2 22
(Vrijwel) alle leerkrachten 11 4 10 7* 1 1 - -
Weet niet ------------------ 3 1 - - 3 3 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
TNS NIPO - Amsterdam | N | F1182-F1185 | Veldwerk januari 2008
Herwogen op leerlingen (op locatie), regio en denominatie (MBO\BVE ongewogen)
Productiedatum en -tijd: 2008-03-18 13.58

---------------- ----------------------------------------------------------

---------------- ---------------- ---------------- ----------------

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

---------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---

-----------------------------

--- --- --- --- --- --- --- ---



Tabel 35
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 8012_6: - Op internet
bruikbare content en compu-
tertoepassingen vinden voor
de lessen

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 7 3 6 4 1 1 - -
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 54 21 22 15* 30 30* 2 22
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 97 37 52 35 40 40 4 44
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 74 28 51 34* 21 21* 2 22
(Vrijwel) alle leerkrachten 26 10 20 13 5 5* 1 11
Weet niet ------------------ 3 1 - - 3 3 - -

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8012_7: - Lessen waarin
ict wordt gebruikt praktisch
organiseren

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 12 5 7 5 4 4 - -
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 67 26 32 21 32 32 3 33
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 79 31 37 25* 41 41* 1 11
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 72 28 54 36* 16 16* 2 22
(Vrijwel) alle leerkrachten 25 10 19 12 4 4* 2 22
Weet niet ------------------ 5 2 1 1 3 3 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 8012_8: - Communiceren
met leerlingen via ICT

(Vrijwel) geen enkele
leerkracht ----------------- 54 21 43 29* 12 12* - -
Minderheid van de
leerkrachten --------------- 69 27 46 31 22 22 - -
Ongeveer de helft van de
leerkrachten --------------- 50 19 19 13* 29 29* 2 22
De meerderheid van de
leerkrachten --------------- 48 18 23 15 20 20 4 44
(Vrijwel) alle leerkrachten 29 11 13 9 14 14 2 22
Weet niet ------------------ 9 3 5 4 3 3 1 11

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 300: Tot slot nog een
aantal algemene vragen.

Doorgaan ------------------- 259 100 150 100 100 100 9 100

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
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Tabel 36
ICT op school - ICT-management

School type

Totaal
ondervraagden PO VO MBO\BVE

abs % abs % abs % abs %

Vr. 31O: Wat is of zijn uw
functie(s) binnen de school-
organisatie? ( Enq.:
meerdere antwoorden mogelijk)

(schoollocatie)directeur
\(adjunct) ----------------- 74 29 55 37* 18 18* 1 11
ICT-coördinator ------------ 157 61 106 71* 50 50* 1 11*
bureaumedewerker bestuur
ambtenaar afdeling onderwijs 1 0 1 1 - - - -
Adviseur van bestuur ------- 4 2 - - 4 4* - -
Lid bovenschools
managementteam ------------- 8 3 7 4 1 1 - -
ICT-verantwoordelijke
binnen het bestuur --------- 20 8 16 11* 4 4 - -
Leerkracht\docent ---------- 99 38 70 47* 29 29* - -*
Systeembeheerder ----------- 31 12 3 2* 26 26* 1 11
Ict-manager ---------------- 33 13 11 7* 18 18 4 44*
Intern begeleider ---------- 3 1 3 2 - - - -
Bouwcoördinator ------------ 2 1 2 1 - - - -
ICT-medewerker ------------- 1 0 - - 1 1 - -
Bovenschoolse ICT-medewerker - - - - - - - -
Hoofd automatisering ------- 4 2 - - 2 2 2 22*
Decaan --------------------- 4 1 - - 4 4* - -
Anders, namelijk ... ------- 22 8 7 5* 13 13* 2 22
Wil niet zeggen ------------ - - - - - - - -

Totaal antwoorden ---------- 462 178 282 188 169 169 11 122
Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

Vr. 32O: Welke onder-
wijstypen behoren tot uw
<SCHOOL>? (Enq.: lees 1-3
op, meer antwoorden mogelijk)

Vmbo ----------------------- 69 69 - - 69 69 - -
Havo ----------------------- 58 58 - - 58 58 - -
Vwo ------------------------ 59 59 - - 59 59 - -
Praktijkonderwijs ---------- 16 16 - - 16 16 - -
Atheneum ------------------- 6 6 - - 6 6 - -
Gymnasium ------------------ 4 4 - - 4 4 - -
Anders, namelijk ----------- 10 10 - - 10 10 - -
Weet niet ------------------ - - - - - - - -

Totaal antwoorden ---------- 223 223 - - 223 223 - -
Herwogen aantal ------------ 100 100 - - 100 100 - -
Totaal ondervraagden ------- 100 - 100 -

Vr. 33: Vindt u het goed dat
wij uw school\instelling na-
am samen met de door u gege-
ven antwoorden aan Kennisnet
doorgeven, met het doel de
huidige dienstverlening te
verbeteren?

Ja, dat is goed ------------ 205 79 122 81 79 79 4 44*
Nee, liever niet ----------- 54 21 28 19 21 21 5 56*

Herwogen aantal ------------ 259 100 150 100 100 100 9 100
Totaal ondervraagden ------- 259 150 100 9

* = Verschilt significant op 95% niveau
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Question 32, Code 8: Welke onderwijstypen behoren tot 
uw <?>? (Enq.: lees 1-3 op, meer antwoorden mogelijk), 
Anders, namelijk 

• alle vormen van onderwijs 
• VO 
• atheneum 
• Specifiek praktijk onderwijs 
• Praktijkonderwijs (speciaal onderwijs). 
• Mbo 
• MBO 
• Speciaal onderwijs voor langzaam lerende kinderen 
(voorheen VSO MLK). 
• Praktijk onderwijs. 
• Praktijkonderwijs 
• Gymnasium 
• Praktijkonderwijs 
• Vmbo t/m gymnasium. 
• Gymnasium 
• Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium 
• Atheneum 
• Praktijkonderwijs 
• Gymnasium 
• Praktijkonderwijs. 
• Atheneum 
• Atheneum, gymnasium 
• Praktijkonderwijs 
• praktijkonderwijs 
• PRO [praktijkonderwijs] 
• Praktijkonderwijs 
• Vmbo-tl, tweetalig onderwijs voor vwo. 
• vmbo-t 
• Speciaal voortgezet onderwijs. 
• Praktijkonderwijs. 
• Internationale schakelklassen, haagse kopklas. 
 
 
Question 31, Code 18: Wat is of zijn uw functie(s) 
binnen de schoolorganisatie? (Enq.: meerdere 
antwoorden mogelijk), Anders, namelijk ... 

• Bovenschoolse ICT coorrdinator. 
• Intern begeleiden 
• Techniek coordinator 
• I- coach 
• Conrector en public relations 
• Intern begeleider. 
• lid van werkgroep ICT gemeentebreed, 
bouwcoördinator. 
• intern begeleider 
• ADV-vervanger 
• bouw coordinator 
• conciërge 
• netwerkbeheerder 
• Ik ben teamcoordinator van het bedrijfbureau GDC 
ICT 
• Hoofd ict 
• Adviseur van de rector. 
• Hoofd automatisering. 
• stagedecaan, cursuscoördinator 
• Coördinator netwerkbeheer 
• Netwerkbeheerder. 
• Decaan 
• ICT onderwijs-assistent 
• adviseur van de directie bij ict-aangelegenheden. 

• conrector 
• roostermaker 
• ICT medewerken 
• vervangend rector 
• Plaatsvervangend rector. 
• Hoofd automatisering. 
• Kernteamlid. 
• decaan, coach voor nieuwe leraren. 
• Hoofd dients informatievoorziening en automatisering 
+ interim manager en verantwoordelijke voor hdt opzetten 
van het shared service center 
 
 
Question 8010, Code 17: Al meer dan 10 jaar staat in de 
top 3 aan ondersteuningsbehoeften van scholen 'meer 
bruikbare digitale leermaterialen' Wat moet volgens u 
gebeuren om op uw <?> te voorzien in de behoefte aan 
bruikbare digitale leermaterialen? (Enq.: meer 
antwoorden mogelijk), Anders, namelijk... 

• Gebruiksvriendelijkheid. 
• De software moet worden geintegreerd in het lesboek. 
• Helemaal niets. 
• Goedkoper maken van de software. 
• De methodegebonden software moet uitgebreider 
worden. Er moet een goed volgsysteem aan gekoppeld zijn 
die automatisch de moeilijkheidsgraad aanpast. Ook moet 
de software de leerling van uitleg voorzien. En er moet 
meer software komen voor de digiborden. 
• Meer fianciele ruimte vanuit de overheid speciaal voor 
dit materiaal 
• Meer voorlichting. 
• Meer geld beschikbaar maken. 
• Meer software voor digiborden. Meer digitale 
sorftware voor toetsen. 
• Meer geld voor software en cursussen voor 
leerkrachten beschikbaar maken. 
• Afstemmen op de behoeften van de kinderen 
• Uitgeverijen moeten meer aan het werk. 
• digibords, eenduidigheid tussen elektronische 
flipcharts zodat ze uitwisselbaar zijn. 
• Aanschaf digitale schoolborden. 
• Dat de uitgevers hun contenent webbase beschikbaar 
stellen 
• De prijs moet lager. 
• We weten wat we willen, maar we hebben daar geen 
geld voor. Meer financiele middelen. 
• Financiele injectie vanuit het rijk. 
• Digitale middelen (boeken) vanuit uitgeverijen. 
Digitale borden. Inzichtelijker maken waar je je spullen 
kunt halen. 
• Dat alle klassen digitale borden krijgen, en dat er 
minimaal twee computers per klas zijn. 
• Software die de lesmethoden in boeken of delen 
daarvan vervangt. 
• Leerondersteunende materiaal. 
• Meer educatieve software met leerkrachtmodule. 
• We hebben bruikbare leermaterialen voldoende 
• Meer goede software en goede begeleiding en 
ondersteuning daarin. Verder een goede ICT visie. Voor de 
jongeren is het belangrijk dat ze op de pabo klaargestoomd 
worden. 
• Voor onze school moet er een netwerk komen. Meer 
software en meer goede computers. 
• Geld 



• Financiele input. 
• We zijn begonnen met een digitaalbord, en dat moet 
uitgebreid worden met borden in de groepen. 
• Meer geld daarvoor beschikbaar stellen. 
• Niets 
• Scholing leraren en in het beleidsplan opnemen. 
• Leerkrachten de mogelijheid geven om zelf budget 
ruimte te hebben om softwaren toe te passen. 
• Financiele injectie. 
• Educatieve software via het internet. 
• Afstemming van de software bijvoorbeeld gekoppeld 
aan de leerlingenadministratie. 
• Bij bijvoorbeeld het digitaal programma Alles Telt 
krijgen de leerlingen niet de fouten zien. De digitale toetsen 
dus zo maken dat de kinderen beter worden geholpen door 
praktische oefeningen. 
• meer computers beschikbaar stellen. 
• Goede software voor digitale borden 
• Meer digitale borden. 
• Over het algemeen is het de betaalbaarheid. Er komen 
steeds meer methodes die bruikbaar zijn. 
• Ik heb er geen behoefte aan. 
• De financiele middelen moeten er zijn. De kennis en 
inzicht van de leraren. 
• Meer geld voor software. 
• Beeldmateriaal van de beeldbank gesorteerd naar 
methodes. Lessen voor het digitale bord. 
• De digitale leermaterialen moeten aansluiten bij de 
leermiddelen die we al hebben. 
• ONDERHOUD VAN DE COMPUTERS BEHOORT 
BIJ ONS TOT DE TOPNOODZAKELIJKHEID: DIT 
MOET VAN BUITEN KOMEN!! 
• Niets. 
• DE VAARDIGHEDEN VAN DE DOCENTEN 
ZULLEN WEL FLINK OMHOOG MOETEN OM 
DUIDELIJK TE KUNNEN KRIJGEN WAAR WE ALS 
SCHOOL NAAR TOE WILLEN EN DAT TE KUNNEN 
UITVOEREN. 
• Ik ben op zoek naar leermaterialen die aansluiten bij de 
methoden die bij het digitale schoolbord gepresenteerd 
kunnen worden. 
• Hoofdzaak bij ons is vooral het aantal aanwezige, 
bruikbare computers en ook een digitaal schoolbord 
waardoor het makkelijker wordt de software klassikaal te 
kunnen gebruiken. De software zelf is in voldoende mate 
aanwezig. 
• Zodra uitgeverijen hun digitale aanbod zo maken dat ik 
het boek of delen van het boek niet meer nodig heb, vind ik 
het fantastisch. 
• DIGITALE LEERMATERIALEN DIE 
AANSLUITEN BIJ DE ZORGNIVEAU'S VAN DE 
LEERLINGEN. 
• MEER COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN 
VOOR LEERLINGEN 
• Meer geld, financiele middelen. 
• Afhankelijk van de leerkracht dat je bent. Intrinsieke 
motivatie van de leerkrachten. 
• Uitgevers hebben een groot aandeel in het uitgeven 
van materialen. Wij zouden willen kiezen dat we een 
licentie voor ons totale leerlingenbestand kunnen krijgen. 
Dan kunnen we een softwareserverruimte huren. 
• Meer financiële mogelijkheden om de middelen aan te 
schaffen. 
• Meer financiële faciliteiten om dat mogelijk te maken. 

• Duidelijkheid voor leerraren hoe het kan worden 
ingezet samen met digitale borden. 
• De methode makers moeten meer bruikbaar open 
lesmateriaal leveren wat te gebruiken is samen met de 
digitale borden en waar de leeraar zijn eigen invulling aan 
kan geven. 
• meer geld 
• Een gemeenschappelijke plaats per vakgebied creeren 
voor onderlinge communitie tussen leraren en het 
registreren van goede ideeen en materialen/toepassingen die 
kunnen  worden uitgewisselt, zodat niet iedere leeraar het 
wiel opnieuw hoeft uit te vinden. 
• digitale schoolborden 
• de programma"S ZOUDEN MEER OPEN MOETEN 
ZIJN, ZODAT WIJ ZE ZELF VORM EN INHOUD 
KUNNEN GEVEN 
• De digitale leermiddelen/toepassingen veel goedkoper 
maken, materiaal wat al beschikbaar is is vaak te duur en 
wordt daarom niet gebruikt. 
• meer computers en digiborden 
• meer voorlichting door kennisnet 
• Digitale leermaterialen moeten goedkoper worden. 
• Meer computerruimtes + computers. Vooral ruimte 
• Dat uitgevers meer en passender (kwalitatief betere) 
software aanbieden. 
• Scholingbehoefte leraren 
• 1. Zelf corrigeren. 2. Zelf registreren. 3. Verrijkend. 4. 
Echt uitdagend. 5. Interessantere zaken (bv. mogelijkheid 
zelf een spel te ontwikkelen door een leerling, hoe zelf een 
website te bouwen voor de school of voor en door de 
groep). Het gaat zeer snel (ontwikkelingen). 
• Ontwoikkeling van bruikbaar digitaal leermateriaal. 
Fanancieel aantrekkelijk. 
• Alerter uitgeven. Uitgevers zijn de leveranciers, maar 
kwalitatief blijven ze achter (met name bij ICT) 
• Financieel aantrekkelijker 
• Leraren omscholen. 
• Bacta (Engeland) vergelijkbaar met Kennisnet. Zij 
hebben een heel goed werkbaar model. Uitgeverijen in 
Nederland vind ik te commercieel opgezet richting het 
onderwijs. Bacta heeft daar een betere visie en kennis op 
het onderwijs dan de situatie in Nederland. In Engeland zijn 
bij 90% van de scholen al digitale borden hangen die 
ingezet kunnen worden met behulp van uitgeverijen. Dit zie 
ik als een opzet met meer resultaat en als goed voorbeeld. 
Ze lopen ongeveer 2,5 tot 3 jaar voor op ons. 
• verbinding tussen verschillende 
administratieprogramma's educatieve software maken 
• Een cursus voor leerlingen om om te gaan met 
powerpoint. 
• Sturend voor de kinderen zodat deze zelf aan de slag 
kunnen. In volgsysteem passend. 
• meer hardware en daarbij de juiste software 
• Het aantal computers moet omhoog. 
• de Inspectie zou zich meer op het ICT gebeuren 
moeten richten 
• Software eenvoudig in het gebruik voor zowel 
leerlingen als leerkracht. Dat ze er zelfstandig mee kunnen 
werken, de leerlingen. Dat het resultaten weergeeft. En dat 
de software zelf aan geeft wat het gevolgtraject is qua 
oefenstof voor de leerling. Dat er dus zelf differantiatie in 
zit. 
• uitgevers en leerstofontwikkelaars zouden die info veel 
meer via het internet beschikbaar moeten stellen 



• Een goede infrastructuur. Voldoende financiële 
middelen en personeel om het geinplemeteerd te krijgen. 
Voldoende opleiding en training. 
• Apparatuur, computer, laptops. Boeken digitaal 
beschikbaar zijn. Zodat kinderen daarmee kunnen werken. 
• Meer gericht op leerkrachten 
• Programma's die de scores van leerlingen bijhouden, 
reminierende programma's 
• Ook meer inzicht in kosten, de kosten liggen heel erg 
uit elkaar bij aanschaf. 
• Meer pc's binnen de groepen 
• Dat het onderwijs grote behoefte heeft aan digitale 
schoolborden. 
• software die voor alle borden beschikbaar zijn 
• De digitale lesmaterialen meer aanpassen op 
rekengebied. Ook taalprogramma's met het werkwoord 
spellen beter te oefenen. 
• Geld. 
• standaardisering van ilo's 
• Meer toetsen en leerlingvolgsystemen. Ook port folio's 
• Jongere leerkrachten. 
• Ik denk dat de uitgeverij meer overleg moet plegen met 
mensen in het veld. Ze zullen wel een aantal mensen als 
docent hebben werken, maar naar mijn idee is dit te weinig. 
• Er moeten financiële middelen voor moeten worden 
vrijgemaakt. Er moet ook voldoende aangepaste software 
beschikbaar zijn. 
• Er moet voornamelijk intellectueel uitdagende 
software voor bijvoorbeeld de bovenbouw beschikbaar 
worden gesteld en online verkrijgbaar zijn met evt. 
verbonden abbonamentskosten. 
• Er zou een ICT-coördinator moeten worden aangesteld 
die onderzoek doet naar de beschikbaarheid en de 
mogelijkheden van software voor het onderwijs. 
• Een beleidsplan. Er moet budget aanwezig zijn. 
• Goede en deskundige voorlichting over de digitale 
voordelen daarvan. 
• Meer digitaal leermateriaal 
• Meer ontwikkeling van digitaal lesmateriaal. 
• Afbetalingen software op licenties 
• Ik zou het zelf graag meer web-based zien. 
• Uitgevers moeten ipv boeken betere goede digitale 
mogelijkheden maken. 
• Uitgevers moeten met betere en volledige software 
komen. 
• Uitgevers moeten coalities aangaan met scholen om 
materiaal te ontwikkelen. Belangrijkste is de uitgever 
• Promitie van digitaal lesmateriaal, vanuit de overheid. 
• Niet van toepassing, ik zit in het praktijkonderwijs. 
• Wij kiezen hier voor bottum-up, dus gewoon aan de 
gang gaan. De leerkrachten moeten gewoon doen, en zo 
leren hoe het werkt. 
• Wat wij missen is de mogelijkheid om bij de bestaande 
methode te experimenteren met de bestaande 
leermaterialen. Als wij dit nu doen brengt dit extra kosten 
met zich mee. 
• Er moet meer worden geïnvesteerd om het ICT 
gebeuren in de school te onderhouden. 
• Meer digitale schoolborden. 
• Bewustwording van de lararen 
• De school moet de software aanschaffen. 
• genoeg hardware/beschikbaarheid / visie op aanwezige 
methoden 
• Meer scholing voor de docenten. 

• een uitgebreid digitaal leermateriaal voor een volledig 
les (meer hoofdstukken i.p.v. kleine onderdelen) 
• scholing van personing. 
• Macht van uitgevers breken, zodat ze ook de behoefte 
krijgen om goede software te leveren. 
• combinatie van boeken en actuele ondersteuning via 
internet goed op elkaar laten aansluiten. 
• Bijscholing van leraren. 
• Uitwisseling van geschikt materiaal [toepassingen] met 
vergelijkbare scholen. Leveranciers van materiaal geschikt 
voor ons type onderwijs moeten zich zelf beter bekend 
maken. 
• één op één elke leerling een computer en scholing van 
docenten 
• Kwaliteit moet verbeteren. 
• BTW gelijk trekken aan boeken. 
• Smartboards. 
• De didactiek van de ict voor de docenten moet 
aangepakt worden, d.m.v. trainingen en cursussen. 
• Zelf digitaal materiaal samenstellen, dus niet maken, 
de stof die ik wil gebruiken wil ik zelf kunnen 
samenstellen. 
• Op de leermethoden toegepaste software. 
• Meer methodes waarin websites ondersteunend zijn. 
Ook waardoor de stof leuker wordt. 
• Alles wat op digitaal gebied door docenten is gemaakt 
aan leermiddelen, toegankelijk te maken voor alle collega's. 
Op alle leermiddelen die gemaakt zijn zal een 
metadateringssysteem van toepassing moeten zijn. Er zal 
voor alle leerlingen een single-sign-on systeem moeten zijn. 
Kennisnet kan hier een zeer belangrijke sturende rol in 
kunnen spelen. 
• Meer leermaterialen voor speciaal onderwijs. 
• Investeren in software. 
• Laagdrempeliger voor zowel leraren en leerlingen, de 
maatschappij is er op gericht om  dingen zelf te ontdekken, 
terwijl op de scholen nog sterk het 'aanreiken' een rol 
speelt. Leerlingen hebben veel meer de behoefte om zelf te 
zoeken en ontdekken. 
 
 




