
Prioriteit
Ict-managers geven aan dat zij hun aandacht tot nu toe 
vooral gericht hebben op de aanschaf van hardware en 
educatieve programmatuur. Om te komen tot effectief 
gebruik van ict in het onderwijs is het volgens ict-ma-
nagers de hoogste tijd meer aandacht te besteden aan 
de kennis en vaardigheden van leraren. Het besef om 
vooral in te zetten op de ict-competenties van leraren is 
bij het management nog niet eerder zo groot geweest. 
Zonder competente leraren die toegerust zijn bij het les-
geven gebruik te maken van de beschikbare ict-voor-
zieningen, zullen de gedane investeringen in hardware 
en educatieve software voor scholen minder rendement 
opleveren dan mogelijk is.

fi guur: Aandachtsgebieden die volgens ict-managament 
de hoogste prioriteit hebben.

Ict-infrastructuur
In de afgelopen jaren is door het onderwijs fors geïnves-
teerd in de aanschaf van infrastructurele ict-voorzienin-
gen. De beschikbaarheid van computervoorzieningen 
voor onderwijsdoeleinden is in een periode van 20 jaar 
ongeveer vijftien keer zo groot geworden. Inmiddels 
beschikken scholen in het basisonderwijs en voortge-
zet onderwijs over gemiddeld één computer voor elke 8 
leerlingen. Geleidelijk aan investeren scholen minder in 
toename van het aantal computers maar gaat de aan-
dacht vooral uit naar kwaliteitsverbetering van de be-
schikbare ict-voorzieningen. Volgens het management 
van zowel de basisscholen als de scholen voor voortge-
zet onderwijs is 20- 25% van de huidige computers aan 
vervanging toe. Over het algemeen vindt het ict-manage-
ment de beschikbare ict-voorzieningen toereikend voor 
gebruik in de lessen. Negen van de tien basisscholen 
geeft aan dat de beschikbare ict-voorzieningen [meer 
dan] voldoende zijn. Dit geldt voor 80% van de scho-
len voor voortgezet onderwijs. Het aantal scholen dat 
de ict-voorzieningen als matig of slecht beoordeelt, is 
in de afgelopen jaren vooral in het basisonderwijs sterk 
gedaald. Sinds 2001 bedraagt de afname van scholen 
met onvoldoende ict-voorzieningen in het basisonder-
wijs 30% en in het voortgezet onderwijs 12%.

fi guur: Scholen met [meer dan] toereikende 
ict-voorzieningen

Ook over het beheer en onderhoud van de ict-voorzie-
ningen zijn de ict-managers zeer te spreken. Volgens 
negen op de tien managers in het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs is het beheer en onderhoud [meer 
dan] voldoende geregeld. Het aantal scholen met pro-
blemen op het gebied van computerbeheer is dan ook 
sterk afgenomen. Sinds 2001 is in het basisonderwijs 
het aantal scholen met matig of slecht beheer gedaald 
van 40% naar 11%. In het voortgezet onderwijs van 32% 
naar 8%. 

Gebruik van ict
Volgens het ict-management is bij ruim driekwart van 
de scholen het computergebruik in een [ver]gevorderd 
stadium van ontwikkeling. In het basisonderwijs is 
in de afgelopen vier jaar het aantal scholen met een 
[ver]gevorderd stadium van computergebruik verdub-
beld. In het voortgezet onderwijs is de groei minder 
sterk. In voortgezet onderwijs typeerde reeds in 2001 
het merendeel van de zichzelf als [ver]gevorderd. 

fi guur: Percentage scholen met [ver]gevorderd stadium 
van computergebruik

tekst: alfons ten brummelhuis/ict heeft leraar hard nodig

Het percentage leraren dat computers gebruikt bij het 
lesgeven is in het basisonderwijs aanmerkelijk hoger 
dan in het voortgezet onderwijs.
In het basisonderwijs gebruikt 84% van de leraren de 
computer bij lesgeven. Toen in 2002 aan de scholen 
werd gevraagd welk percentage van de leraren naar 
verwachting in 2005 computers in de klas zou gebruiken 
was de schatting 93%. In de praktijk is het computerge-
bruik in afgelopen drie jaar met 12% toegenomen. Deze 
toename is behoorlijk lager dan de groei van 21% die in 
2002 werd verwacht. Voor 2008 verwacht het manage-
ment dat 96% van de leraren computertoepassingen 
gebruikt bij het lesgeven. Dat zou neerkomen op een 
zelfde groei als in de afgelopen drie jaar: 12%.
 

fi guur: Percentage leraren met computergebruik in 
basisonderwijs

In het voortgezet onderwijs maakt iets minder dan de 
helft van de leraren gebruik van de computer bij lesge-
ven. De verwachting is dat over drie jaar in 2008 zeven 
van de tien leraren in het voortgezet onderwijs compu-
ters zal gebruiken. Dit zou betekenen een toename van 
22%. In vergelijking met de gerealiseerde groei in de 
afgelopen is dit een optimistische verwachting. Bezien 
over de afgelopen tien jaar groeit het aantal leraren met 
computergebruik jaarlijks gemiddeld 3%.

fi guur: Percentage leraren met computergebruik 
in voortgezet onderwijs

Deskundigheid
De kennis van leraren over het gebruik van ict in het on-
derwijs neemt elk jaar toe. 
Acht van de tien leraren in het basisonderwijs zijn vol-
doende of goed op de hoogte van de mogelijkheden die 
ict te bieden heeft. In het voortgezet onderwijs zijn zes 
van tien leraren voldoende/goed op de hoogte. Het aan-
tal leraren dat goed op de hoogte is van de computer-
mogelijkheden is in de afgelopen vier jaar toegenomen 
van gemiddeld 6% tot 28% in 2005. Het aantal leraren 
dat matig of slecht op de hoogte is van de mogelijkhe-
den van ict is in 2005 in het basisonderwijs gedaald tot 
19% en in het voortgezet onderwijs tot 39%. Inzicht in 
de mogelijkheden van ict is een noodzakelijke voor-
waarde voor het maken van keuzes voor gebruik in het 
onderwijs. Vervolgens is het van belang dat leraren over 
de benodigde didactische vaardigheden beschikken om 
deze keuzes in de praktijk te realiseren. Deskundigheid 
van leraren in het didactisch gebruik van ict heeft vol-
gens het management de hoogste prioriteit [zie kader 
prioriteit].

fi guur: Percentage leraren matig/slecht op de 
hoogte van de mogelijkheden die ict te bieden heeft

Samenhang
Een belangrijke les die geleerd kan worden uit de erva-
ringen van de afgelopen twintig jaar is dat succesvolle 
invoering van ict geen kwestie is van meer computers 
of extra content. De werkelijke opgave voor effectief en 
effi ciënt gebruik van ict in het onderwijs is het mana-
gen van de onderlinge verbinding tussen visie, kennis, 
programmatuur en hardware. Dit vereist leiderschap en 
samenwerking. Leiderschap is op de eerste plaats nodig 
voor visieontwikkeling in een school. 
Als eenmaal een breed gedragen visie binnen een 
schoolteam aanwezig is, is ook leiderschap nodig om 
te komen tot afstemming met de andere bouwstenen 
voor succesvol ict-gebruik. Educatieve programmatuur 
en hardware zijn als technische bouwstenen door een 

fi nanciële transactie aan te schaffen. 
Dit geldt niet voor de sociale bouwstenen van visie en 
deskundigheid. De sociale bouwstenen zijn het resultaat 
van refl ectie en samenwerking. Samenwerking houdt in 
het werken aan een gemeenschappelijk doel door het 
delen van kennis en ervaringen. Op de meeste scho-
len blijkt samenwerking tussen leraren de belangrijkste 
bron van informatie te zijn voor het gebruik van compu-
tertoepassingen in de klas. Een cultuur van collegiale 
samenwerking en teamgeest is daarmee van doorslag-
gevend belang voor de professionalisering van leraren 
in het gebruik van ict. Voor individuele leraren is het vrij-
wel ondoenlijk een duurzame integratie van ict binnen 
de school te realiseren. 
Van scholen die er in geslaagd zijn succesvolle verande-
ringen met ict te realiseren, kan worden geleerd dat ict 
een krachtige hefboom kan zijn voor kwaliteitsverbete-
ring en innovatie van het onderwijs.

Onderzoek
De vermelde resultaten zijn afkomstig uit onderzoeken 
die in de afgelopen jaren in opdracht van Ict op School 
door TNS NIPO zijn uitgevoerd. Het onderzoek omvat 
voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs de volgen-
de doelgroepen:
• regionale samenwerkingsverbanden;
• schoolbesturen;
• ict-management / directeuren;
• docenten.
Het volledige overzicht van resultaten is te vinden in vier 
onderzoeksrapporten die te downloaden zijn via: 
www.ictopschool.net/snel/TNS-NIPO2005

Scholen hebben meer ambities met 

ict dan ze in de praktijk kunnen 

waarmaken. Het probleem volgens 

de scholen zelf: de leraren hebben 

te weinig kennis en vaardigheden. 

Hieronder de resultaten van een 

TNS NIPO-onderzoek naar ict-ambi-

tie en -praktijk in onderwijsland. 
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