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Inleiding 

Achtergrond 
Sinds 2001 heeft TNS NIPO voor Ict op School verschillende bekendheids-, imago- en 
gebruikersonderzoeken uitgevoerd. In navolging hierop heeft Ict op School aan TNS 
NIPO gevraagd ook in 2006 een meting uit te voeren.  
 
Ict op School is begin dit jaar gefuseerd met Kennisnet. Er is dus geen sprake meer van 
Stichting Ict op School maar Ict op School als onderdeel van stichting Kennisnet Ict op 
School. 
 
Ict op School is benieuwd in welke mate scholen in het primair en voortgezet onderwijs 
het afgelopen jaar ICT verder hebben geïntegreerd in de lessen. Ook vindt Ict op School 
het belangrijk meer inzicht te krijgen in de wensen, behoeften, verwachtingen en ambities 
van haar doelgroepen bij de integratie van ICT in het onderwijs. Wat betreft haar eigen 
rol wil Ict op School meer weten over haar imago, en het gebruik en de waardering van 
haar producten. 

Doel van het onderzoek 
Ict op School wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities van scholen en 
samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT en de ondersteuning die Ict op School 
kan bieden om deze ambities te realiseren. Ook wil zij terugblikken op het afgelopen jaar 
en achterhalen wat de relevantie is van de producten en diensten van Ict op School voor 
het huidige ICT-gebruik. 
 
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in:  
� stand van zaken ICT-gebruik in het onderwijs;  
� wensen/behoeften aan ondersteuning in de toekomst;  
� belang van samenwerking;  
� bekendheid en imago van Ict op School;  
� gebruik en waardering van de producten en diensten van Ict op School.  

Doelgroep 
Het onderzoek heeft binnen het primair en voortgezet onderwijs plaatsgevonden en is 
gehouden onder de volgende doelgroepen:  
� de regionale samenwerkingsverbanden;  
� de schoolbesturen;  
� ICT-management/directeuren;  
� docenten.  
 
In dit rapport zullen de belangrijkste resultaten worden weergegeven van het onderzoek 
onder ICT-management/directeuren.  
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Methode en steekproef 
Voor een beschrijving van de gebruikte methode en steekproef verwijzen wij naar de 
onderzoeksverantwoording in de bijlagen. De resultaten van 2006 worden gepresenteerd 
in het perspectief van ontwikkelingen in de tijd. Hiervoor zijn gegevens uit voorgaande 
metingen gebruikt. 
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1 Niveau computergebruik in onderwijs lijkt stabiel 

1.1 Meerderheid scholen in (ver)gevorderde fase van 
computergebruik voor onderwijsdoeleinden 

Aan het ICT-management is gevraagd het computergebruik voor onderwijsdoeleinden te 
verdelen over vijf typeringen. Na de verschuiving van beginnend naar gevorderd gebruik 
die in de laatste metingen zichtbaar was, lijkt de verdeling nu stabiel. De meerderheid 
(81%) van de scholen in het primair onderwijs typeert het ICT-gebruik als (ver)gevorderd 
(68% gevorderd, 13% vergevorderd).  
 

1 | Hoe zou u het computergebruik voor onderwijsdoeleinden op uw school het beste 
typeren? - primair onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2006 

Wanneer we kijken naar de periode 2001-2006, dan is duidelijk te zien dat er na 2002 een 
verschuiving heeft plaatsgevonden van beginnend gebruik naar gevorderd gebruik. De 
laatste drie jaar is de verdeling zeer stabiel. De percentages zijn ter verduidelijking 
opgenomen in een tabel. 
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2 | Tabel typering computergebruik - primair onderwijs 

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

Bron: TNS NIPO, 2006 

In het voortgezet onderwijs is het aandeel gevorderd gebruik gelijk gebleven (61% in 
2005, 62% in 2006). Het percentage scholen dat het ICT-gebruik typeert als vergevorderd 
was in 2005 16% en is nu 24%. 

3 | Hoe zou u het computergebruik voor onderwijsdoeleinden op uw school het beste 
typeren? - voortgezet onderwijs  
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Wanneer we kijken naar de afgelopen vijf jaar, zien we in 2001 en 2002 een ander beeld 
dan in de overige jaren. De laatste vier jaar laten ongeveer hetzelfde beeld zien wat 
betreft gevorderd gebruik: tussen de 60% en 70%. Het beginnend gebruik schommelt 
tussen de 10% en 25%, het vergevorderd gebruik laat een stijgende trend zien (12% in 
2003, 26% in 2006). Dit is ook te zien in de tabel, die ter verduidelijking is opgenomen. 
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4 | Tabel typering computergebruik - voortgezet onderwijs 

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

Bron: TNS NIPO, 2006 

1.2 Ruim de helft scholen geen contentfilter, meer digitale 
schoolborden in voortgezet dan in primair onderwijs 

Dit jaar zijn voor het eerst enkele vragen in de enquête opgenomen over de aanwezigheid 
van een content filter, digitale schoolborden en glasvezelverbindingen.  
 

1.2.1 Gebruik contentfilter vier op de tien, aanwezigheid digitaal schoolbord 
vooral bij primair onderwijs laag 

In het primair onderwijs geven bijna vier op de tien ICT-managers aan dat hun school 
gebruik maakt van een content filter (37%). Ruim de helft van de ICT-managers uit het 
primair onderwijs geven aan dat hun school hier geen gebruik van maakt (57%). In het 
voortgezet onderwijs ligt de verhouding tussen wel of geen gebruik van een content filter 
ongeveer gelijk aan die van het primair onderwijs: 42% van de ICT-managers in het 
voortgezet onderwijs geeft aan dat hun school een content filter gebruikt, 55% geeft aan 
dat hun school geen gebruik maakt van een content filter. 
 
Ook is de ICT-managers gevraagd of hun school beschikt over een digitaal schoolbord. In 
het primair onderwijs wordt door een op de tien ICT-managers aangegeven dat hun 
school beschikt over een digitaal schoolbord (11%). Van deze ICT-managers geeft iets 
minder dan de helft aan dat er één digitaal schoolbord aanwezig is, iets meer dan de helft 
van deze managers geeft aan dat er tussen de twee en de vijf digitale schoolborden 
aanwezig zijn op de school. Van de ICT-managers in het primair onderwijs die aangeven 
dat hun school niet beschikt over een digitaal schoolbord, geeft de helft aan ook niet 
binnen twee jaar te zullen beschikken over een digitaal schoolbord. Vier op de tien ICT-
managers die momenteel aangeven nog geen digitaal schoolbord te hebben, denken dat 
hun school binnen twee jaar over een digitaal schoolbord bezit (39%). Ten opzichte van 
het totaal aantal ICT-managers is dat 34%. 
 
In het voortgezet onderwijs geven vier op de tien ICT-managers aan dat hun school 
beschikt over een digitaal schoolbord (41%). Het grootste gedeelte van deze ICT-
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managers geven aan dat hun school één tot vijf digitale schoolborden bezit (42% geeft 
aan één digitaal schoolbord te bezitten, 46% geeft aan tussen twee en vijf digitale 
schoolborden aanwezig te hebben op school). Bijna zes op de tien ICT-managers geven 
aan dat hun school niet over een digitaal schoolbord beschikt (58%). Nog eens de helft 
van deze ICT-managers geeft aan dat hun school ook binnen twee jaar niet zal 
beschikken over een digitaal schoolbord. Ten opzichte van alle ondervraagde ICT-
managers in het voortgezet onderwijs is dat 29%. Vier op de tien ICT-managers die 
momenteel aangeven dat hun school niet over een digitaal schoolbord beschikt, 
verwachten dat er binnen twee jaar wel een digitaal schoolbord is aangeschaft. 
 

5 | Aanwezigheid digitaal schoolbord – primair en voortgezet onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2006 

1.2.2 Eenderde reserveert geen budget voor internetvoorzieningen na gratis 
scholenaanbod 

Momenteel maakt 72% van de ICT-managers in het primair onderwijs gebruik van het 
gratis scholenaanbod voor internet van KPN/XS4all. Van de ICT-managers in het primair 
onderwijs die aangaven momenteel gebruik te maken van het gratis aanbod van 
KPN/XS4all, heeft de helft budget gereserveerd voor de internetvoorzieningen voor als 
het gratis aanbod is verstreken. Eenderde geeft aan dit niet te hebben gedaan (33%).  
 
In het voortgezet onderwijs ligt het percentage ICT-managers dat gebruik maakt van het 
gratis scholenaanbod beduidend lager op 54%. Tweederde hiervan geeft aan ook budget 
te hebben gereserveerd voor als de periode van het gratis aanbod is verstreken (66%). 
Ook in het voortgezet onderwijs geeft eenderde aan dit niet te hebben gedaan (30%). 
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Over de internetverbinding is tevens gevraagd of men beschikt over een snelle 
glasvezelverbinding. In het primair onderwijs beschikt een kwart over een dergelijke 
verbinding (25%). In het voortgezet onderwijs ligt dat percentage op 39%. Van de ICT-
managers die aangaven niet over een snelle glasvezelverbinding te beschikken (PO: 61%, 
VO: 59%), geven in het primair onderwijs drie op de tien en in het voortgezet onderwijs 
ruim zes op de tien aan interesse of plannen te hebben om over te stappen op een snelle 
glasvezelverbinding (respectievelijk 30% en 63%). 
 

6 | Aanwezigheid van en interesse in snelle glasvezelverbinding – primair en voortgezet 
onderwijs (basis: allen) 
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Bron: TNS NIPO, 2006 
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1.3 Computergebruik onder leraren blijft stijgen, kennisniveau ook 

1.3.1 Computergebruik in primair onderwijs hoger dan in voortgezet onderwijs, 
verwachting opnieuw ambitieus 

In 2006 maakt in het primair onderwijs zo’n 87% van alle leerkrachten gebruik van 
computers in de klas. Verwacht wordt dat dit aantal over drie jaar gestegen zal zijn naar 
ruim negen op de tien (93%).  
 
Het verwachte computergebruik is altijd zeer hoog geweest, tussen de 89% en 96%. Sinds 
2002 is het daadwerkelijke gebruik van computers in de klas in het primair onderwijs 
gestegen van 72% naar 87%, maar het daadwerkelijke gebruik ligt nog wel lager dan wat 
men verwacht(te).  

7 | Gebruik van computers in de klas door leraren in het basisonderwijs 
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Het computergebruik onder leraren in het voortgezet onderwijs ligt aanzienlijk lager dan 
bij hun collega’s in het primair onderwijs. In 2006 maakt zo’n 48% van de leraren in het 
voortgezet onderwijs gebruik van de computer in de klas. Verwacht wordt dat dit aantal 
over drie jaar flink gestegen zal zijn naar 71%. Het voortgezet onderwijs laat op dit punt 
een stabiel beeld zien: het verwachte gebruik ligt rond de 70%, het daadwerkelijke 
gebruik ligt tussen de 41% en 52%. Zoals in de grafiek is te zien, ligt de verwachting over 
het toekomstige computergebruik ieder jaar te hoog. 

8 | Gebruik van computers in de klas door leraren in het voortgezet onderwijs 
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1.3.2 Kennisniveau blijft volgens ICT-managers stijgen 
Het percentage leraren in het basisonderwijs dat voldoende tot goed op de hoogte is van 
de mogelijkheden die ICT te bieden heeft, is gelijk aan dat van 2005 (80%). Wel is het 
aantal leraren dat goed op de hoogte is, toegenomen van 29% in 2005 naar 39% in 2006.  
 
In de periode 2001-2006 is het percentage leraren met een matig of slecht kennisniveau 
sterk gedaald (van 48% naar 19%), en is het percentage leraren met een goed of 
uitstekend kennisniveau sterk gestegen (van 5% naar 39%). Leraren met een 
kennisniveau dat voldoende is, zijn er elk jaar ongeveer evenveel (tussen de 41% en 
54%).  

9 | Kennisniveau computertoepassingen in lesmethode leraren in het primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs is het resultaat in 2006 vrijwel gelijk aan dat van 2005. Ruim 
drie op de tien leraren hebben een goed of uitstekend kennisniveau van de 
computertoepassingen (32%, was 27% in 2005). Bijna vier op de tien leraren hebben 
voldoende kennis (36%, was 33% in 2005). Nog eens drie op de tien leraren hebben een 
matig of slecht kennisniveau (32%, was 37% in 2005).  
 
Over de periode 2001-2006 is net als in het primair onderwijs een stijging van het aantal 
leraren met een goed of uitstekend kennisniveau te zien, en een daling van het percentage 
leraren met een matig of slecht kennisniveau. Het is alleen niet zo geleidelijk gegaan als 
in het primair onderwijs. Tussen 2002 en 2004 werd een afname geconstateerd van het 
aantal leraren met een hoog kennisniveau, vanaf 2004 steeg dit percentage weer. Het 
percentage leraren met een matig tot slecht kennisniveau is in zes metingen gedaald van 
77% naar 32%. 

10 | Kennisniveau computertoepassingen in lesmethode leraren in het voortgezet 
onderwijs 
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1.4 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. Het gebruik is dit jaar voor het eerst niet 
toegenomen (97%, was 99% in 2005). Nog steeds geven bijna alle ICT-managers (97%) 
aan dat de leerlingen deze computertoepassing minimaal wekelijks gebruiken. Op de 
tweede plaats staat het opzoeken van informatie op internet. Het percentage dat aangeeft 
dat leerlingen internet minimaal eenmaal per week gebruiken om informatie op te zoeken 
(87%) is ongeveer gelijk aan het percentage in 2005 (84%). Tekstverwerking komt net als 
vorig jaar op een derde plaats, maar het percentage is wel gestegen met tien procent 
(85%). 
 
Het gebruik van programma’s ter ondersteuning van de zelfstandigheid is weer terug op 
het oude niveau: na een dip in 2005 is het gebruik weer toegenomen tot 28%. Het gebruik 
van internet voor communicatie is op het laagste niveau sinds de eerste meting (19%). 
 
Wanneer we kijken naar de afgelopen zes metingen, zien we dat de 
computertoepassingen tekstverwerking, het opzoeken van informatie op internet en 
oefenprogramma’s alledrie een stijgende lijn laten zien. Het gebruik van de computer ter 
bevordering van het zelfstandig werken en voor communicatie schommelde de afgelopen 
vijf jaar. Beide toepassingen hebben een piek in 2002 en liggen sinds 2001 altijd 
gemiddeld rond de 28%.  

11 | Hoe vaak gebruiken leerlingen in het basisonderwijs gemiddeld de volgende 
computertoepassingen? Subtotaal dagelijks en wekelijks  

27

31

53

36

89

38

37

66

58

94

21

24

79

76

97

22

24

79

86

98

28

17

75

84

99

19

28

85

87

97

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Internet voor communicatie

Zelfstandig werken

Tekstverwerking

Opzoeken op internet

Oefenprogramma's

%

2006
2005
2004
2003
2002
2001

primair onderwijs

Bron: TNS NIPO, 2006 



ICT-management positief over investeringen | E5261c | © TNS NIPO | november 2006 | 14 

In het voortgezet onderwijs heeft tekstverwerking in 2006 de eerste plaats in 
computertoepassingen weer moeten afstaan aan opzoeken op het internet. Nagenoeg alle 
ICT-managers geven aan dat leerlingen de computer het meest gebruiken voor het 
opzoeken van informatie op internet (99%). Bijna alle ICT-managers geven daarnaast aan 
dat leerlingen de computer minimaal een keer per week gebruiken om tekst te verwerken 
(97%). Van oefenprogramma’s geeft 77% van de managers aan dat leerlingen ze 
minimaal een keer per week gebruiken. Het gebruik van computers voor 
communicatiedoeleinden wordt door 72% van de ICT-managers aangegeven als 
toepassing die minimaal wekelijks gebruikt wordt door leerlingen. De toepassing voor 
zelfstandig werken wordt nog steeds het minst gebruikt, maar is wel gestegen ten 
opzichte van vorig jaar (33% in 2005, 45% in 2006). 
 
De rangorde van computertoepassingen is door de jaren heen nagenoeg gelijk gebleven. 
Een grote meerderheid van de ICT-managers in het voortgezet onderwijs geven ieder jaar 
aan dat het opzoeken op internet en tekstverwerking toepassingen zijn die minimaal 
wekelijks gebruikt worden door leerlingen.  

12 | Hoe vaak gebruiken leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld de volgende 
computertoepassingen? Subtotaal dagelijks en wekelijks 
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2 Aandacht verschillende ICT-onderwerpen stabiel 

2.1 Educatieve software voor het eerst meeste aandacht in 
basisonderwijs, in voortgezet onderwijs nog steeds meeste 
aandacht ICT-infrastructuur 

Bij de invoering van ICT in het onderwijs zijn vier aandachtsvelden te onderscheiden. In 
totaal hebben de ondervraagde ICT-managers 100% verdeeld over deze aandachtsvelden. 
Volgens de ICT-managers in het primair onderwijs houden de scholen zich het meest 
bezig met de educatieve software (31%) en de ICT-infrastructuur (29%). Dit is nagenoeg 
gelijk aan vorig jaar, deze twee activiteiten vergen samen 60% van de aandacht. Wel 
komt educatieve software dit jaar voor het eerst op de eerste plaats, en volgt ICT-
infrastructuur op de tweede plek, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Op de derde plaats 
volgt kennis en vaardigheden van de leraren (23%) en als laatste volgt de visie op het 
gebruik van ICT (18%). De verdeling is door de jaren heen zeer stabiel gebleven. 

13 | 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 de meeste aandacht besteed aan ICT-infrastructuur 
(34%) en aan educatieve software (25%). Deze twee activiteiten samen vergen net als in 
het primair onderwijs bijna 60% van de aandacht. Met 23% volgt het opdoen van kennis 
en vaardigheden van leraren en visie op het gebruik van ICT krijgt 17% van de aandacht.  
 
Door de jaren heen is een afname te zien van de aandacht voor ICT-infrastructuur (van 
47% naar 34%). Deze aandacht is ten goede gekomen aan de aandacht voor educatieve 
software en visie op het gebruik van ICT. De aandacht voor kennis en vaardigheden ligt 
sinds 2001 stabiel op ruim een vijfde.  

14 | 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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2.2 ICT-beleidsplan meestal aanwezig, niet altijd gebruikt 

2.2.1 Ruime meerderheid heeft een ICT-beleidsplan 
 
Een beleidsplan op het gebied van ICT is ook dit jaar bij een ruime meerderheid van de 
scholen aanwezig. Dit geldt zowel voor het primair onderwijs als voor het voortgezet 
onderwijs. 
 
In het primair onderwijs hebben ruim negen op de tien scholen een beleidsplan (92%). In 
2005 was dat 86%. In alle jaren waarin het onderzoek is uitgevoerd, heeft een overgrote 
meerderheid van de ICT-managers aangegeven een beleidsplan te hebben op het gebied 
van ICT. Het percentage scholen dat geen ICT-beleidsplan heeft, is meer dan gehalveerd 
(18% in 2001, 7% in 2006). 

15 | Aanwezigheid beleid of beleidsplan op school dat al dan niet wordt uitgevoerd - 
primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs heeft 83% van de scholen volgens de ondervraagde ICT-
managers een ICT-beleidsplan op school. Vorig jaar lag dit percentage nog op 90%.  
 
Ook bij het voortgezet onderwijs heeft het grootste deel van de ICT-managers de laatste 
jaren aangegeven een beleidsplan te hebben. Alleen in 2001 ligt dit percentage lager 
(63%). Sinds 2002 laat de grafiek een vrij constant beeld zien van het aantal ICT-
managers dat aangeeft een beleidsplan op het gebied van ICT te hebben. De hoeveelheid 
ICT-managers die aangeven geen beleidsplan te hebben is tussen 2001 en 2005 
afgenomen van 28% naar 10%. Dit percentage ligt momenteel weer een stuk hoger op 
18%.  

16 | Aanwezigheid beleid of beleidsplan op uw school dat al dan niet wordt uitgevoerd - 
voortgezet onderwijs 
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2.2.2 Een derde van de beleidsplannen blijft ongebruikt  
 
Aanwezigheid van een beleidsplan hoeft nog niet te betekenen dat het ook daadwerkelijk 
wordt gebruikt. De onderstaande grafiek geeft hier inzicht in. 
 
Van de basisscholen met een beleidsplan (92%), geeft twee derde aan hier ook 
daadwerkelijk gebruik van te maken. Op het totale aantal scholen is dit een percentage 
van 61%. Vier op de tien ICT-managers van een school met een beleidsplan geven aan 
het ICT-beleidsplan ongebruikt te laten liggen. Op het totale aantal ondervraagden is dit 
31%. 
 
Wanneer we kijken naar de periode 2001-2006, dan zien we dat het percentage ICT-
managers dat aangeeft geen gebruik te maken van het wel aanwezige ICT-beleidsplan, is 
gestegen. De laatste jaren lijkt dit percentage stabiel rond de 30% te liggen. Het 
percentage ICT-managers dat aangeeft het aanwezige plan daadwerkelijk te gebruiken, is 
door de jaren heen redelijk constant gebleven. 

17 | Wordt bestaand ICT-beleidsplan ook gebruikt? - primair onderwijs 
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Van de scholen in het voortgezet onderwijs met een beleidsplan (83%) gebruikt 63% het 
plan daadwerkelijk. In 2006 heeft dus 52% van het totale aantal ondervraagde scholen in 
het voortgezet onderwijs een beleidsplan dat gebruikt wordt. De resultaten van 2006 zijn 
ongeveer gelijk aan die van 2005. 
 
Wanneer we kijken naar de periode 2001-2006, zien we vooral de laatste drie jaren een 
constant beeld. Tussen 2001 en 2005 is het percentage scholen zonder beleidsplan 
afgenomen van 28% naar 10%. Nu lijkt het weer iets op te lopen (16%). Het percentage 
aanwezige maar ongebruikte beleidsplannen is in vijf jaar tijd verdubbeld (van 16% in 
2001 naar 32% in 2006).  

18 | Wordt bestaand ICT-beleidsplan ook gebruikt? - voortgezet onderwijs 
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2.3 Aandeel scholen met financieringsplan stabiliseert 

In het primair onderwijs beschikt 80% van de scholen over een meerjarig 
financieringsplan. Het resultaat van 2006 is daarmee vergelijkbaar met dat van 2005. 
Sinds de eerste meting in 2002 zien we dat het aandeel scholen met een meerjarig 
financieringsplan gestegen is van 67% naar 80%. Het percentage scholen zonder plan ten 
aanzien van de financiering is gehalveerd (28% in 2002, 14% in 2006). 

19 | Heeft u een meerjarig financieringsplan? - primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs heeft bijna driekwart van de scholen een meerjarig 
financieringsplan (73%). In 2005 lag dit percentage op 77%. Wanneer we kijken naar de 
periode vanaf 2002, dan zien we een vrij constant beeld: gemiddeld hebben zeven op de 
tien scholen een meerjarig financieringsplan, ongeveer een kwart heeft dat niet. Alleen in 
2003 leek het percentage scholen met een financieringsplan terug te lopen (60%), maar 
inmiddels ligt het aantal boven de 70%.  

20 | Heeft u een meerjarig financieringsplan? - voortgezet onderwijs 
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2.4 Tevredenheid over ICT-voorzieningen, beheer en rendement 
van investeringen toereikend 

2.4.1 Beoordeling ICT-voorzieningen blijft positief 
Over het algemeen vinden de ICT-managers in het basisonderwijs de ICT-voorzieningen 
toereikend voor gebruik in de lessen. In 2006 vinden ruim acht op de tien ICT-managers 
de voorzieningen (meer dan) voldoende (44% voldoende, 40% goed/uitstekend). Vorig 
jaar waren dat er negen op de tien. Het aantal managers dat de voorzieningen goed tot 
uitstekend vindt, is gedaald van 54% in 2005 naar 40% in 2006. 
 
Wanneer we kijken naar de periode vanaf 2001, valt op dat de stijgende trend van het 
aantal ICT-managers dat de voorzieningen voldoende tot uitstekend vindt, lijkt op te 
houden na 2005. Tussen 2001 en 2005 nam dit percentage toe van 56% naar 90%. Dit 
jaar lijkt dit percentage terug te zijn op het niveau van 2003-2004. Het percentage ICT-
managers dat de ICT-voorzieningen in het primair onderwijs matig of slecht vindt, is 
sinds 2001 teruggelopen van 43% naar 16%.  
 

21 | ICT-voorzieningen primair onderwijs 
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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 gemiddeld 30% van de computers aan vervanging toe. Tevens is gevraagd 
welk percentage van de computers voor onderwijsdoeleinden dit schooljaar 
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daadwerkelijk vervangen gaat worden. De ICT-managers verwachten dat gemiddeld 21% 
van de computers daadwerkelijk vervangen gaan worden. 
 
In het voortgezet onderwijs zijn de ICT-managers dit jaar meer tevreden over de 
voorzieningen dan in het basisonderwijs. Bijna de helft van de ICT-managers geeft aan 
de voorzieningen goed of uitstekend te vinden (48%). Het percentage managers dat de 
ICT-voorzieningen matig of slecht vindt, ligt op 16%. In 2005 was dat 21%.  
 
De ICT-managers in het voortgezet onderwijs laten een constant beeld zien, wanneer we 
kijken naar de periode vanaf 2001 tot nu. Ongeveer de helft van de managers geeft aan de 
ICT-voorzieningen uitstekend of goed te vinden. Het aantal voldoendes ligt sinds 2002 
tussen de 30% en 40%. Alleen 2001 laat een iets ander beeld zien: toen waren de ICT-
managers vaker ontevreden over de ICT-voorzieningen en gaven ruim drie op de tien 
managers aan de voorzieningen matig of slecht te vinden (34%). In alle opeenvolgende 
jaren is dat percentage beduidend minder. 

22 | ICT-voorzieningen voortgezet onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs is volgens de ICT-managers 20% van de computers aan 
vervanging toe. De verwachting van de ICT-managers is dat 23% van de computers ook 
daadwerkelijk vervangen gaat worden dit schooljaar. 
 
 



ICT-management positief over investeringen | E5261c | © TNS NIPO | november 2006 | 25 

2.4.2 Beheer en onderhoud computervoorzieningen positief beoordeeld 
Ook het beheer en onderhoud van de ICT-voorzieningen vinden de ICT-managers over 
het algemeen toereikend. Bijna negen op de tien ICT-managers (88%) in het primair 
onderwijs vinden dat dit (meer dan) voldoende is (29% voldoende, 59% goed/uitstekend). 
Dit is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.  
 
Wanneer we kijken naar de periode 2001-2006, dan zien we een duidelijk toename in het 
percentage ICT-managers dat het beheer en onderhoud goed of uitstekend vindt (van 20% 
naar bijna 60%), en een afname van het aantal managers dat aangeeft het beheer en 
onderhoud matig of slecht te vinden (van 40% in 2001 naar 13% in 2006).  

23 | Beheer en onderhoud computervoorzieningen in het primair onderwijs 
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Maar liefst 91% van de ICT-managers in het voortgezet onderwijs beoordeelt het beheer 
en onderhoud als (meer dan) voldoende. Ook het percentage ICT-managers dat het beheer 
en onderhoud als goed of uitstekend betitelt, is aan het stijgen en is in 2006 hoger dan 
ooit, namelijk 70%. 
 
Wanneer we kijken naar de afgelopen jaren, dan zien we een toename van bijna 30% in 
het aantal ICT-managers dat aangeeft het beheer en onderhoud goed of uitstekend te 
vinden. Ook de afname in het aantal managers dat het beheer en onderhoud matig of 
slecht vindt is flink: van 32% in 2001 naar 7% in 2006. 

24 | Beheer en onderhoud computervoorzieningen in het voortgezet onderwijs 
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Een vergelijking tussen het primair en het voortgezet onderwijs laat zien dat het beheer 
en onderhoud van computervoorzieningen beter beoordeeld wordt door ICT-managers in 
het voortgezet onderwijs dan door hun collega’s in het primair onderwijs. In beide 
onderwijsvormen gaan ICT-managers het beheer en onderhoud steeds beter beoordelen 
en geven steeds minder managers aan het beheer en onderhoud matig of slecht te vinden. 
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2.4.3 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 van 2006 zijn vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. Het percentage ICT-managers in het primair onderwijs dat (zeer) tevreden is, ligt 
op 84% (was vorig jaar 86%). De verhouding tussen het aantal managers dat tevreden is 
en het aantal dat zeer tevreden is, is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Net als in 2005 is 
geen enkele ICT-manager zeer ontevreden over het rendement. Vijftien procent (was 
14% in 2005) is ontevreden. 

25 | 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 

primair onderwijs

14 12 15

70 74 69

14
14 15

2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2004 2005 2006

%

Weet niet

Zeer ontevreden

Ontevreden

Tevreden

Zeer tevreden

 
Bron: TNS NIPO, 2006 
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In het voortgezet onderwijs is 89% (zeer) tevreden over het rendement van de gedane 
investeringen, in 2005 was dit 85%. In tegenstelling tot het primair onderwijs, zijn er in 
het voortgezet onderwijs enkele ICT-managers zeer ontevreden over het rendement van 
de investeringen (2%). Het percentage managers dat (zeer) ontevreden is, komt daarmee 
op 10% (was 15% in 2005). 

26 | 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 
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2.5 Computergebruik in lessen belangrijk voor schooldirectie 

Zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs is het onderwerp computergebruik in 
de lessen, in vergelijking met andere onderwerpen die aandacht vergen, nog steeds (zeer) 
belangrijk voor de schooldirectie. 
 
In het primair onderwijs geeft 93% van de ICT-managers aan dat de schooldirectie ICT 
(zeer) belangrijk vindt (77% belangrijk, 16% zeer belangrijk). Zes procent vindt het niet 
zo belangrijk, een op de honderd (1%) geeft aan dat de schooldirectie het onderwerp 
helemaal niet belangrijk vindt in vergelijking met andere onderwerpen die aandacht 
vergen. 
 
De periode 2002-2006 laat een constant beeld zien. Ruim zeven op de tien ICT-managers 
geven aan dat de schooldirectie het onderwerp belangrijk vindt, het percentage zeer 
belangrijk ligt tussen de 16% en 21%, en een zeer klein deel vindt het onderwerp 
onbelangrijk.  

27 | 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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Van de ICT-managers in het primair onderwijs geeft 77% aan dat op centraal niveau een 
visie is geformuleerd met betrekking tot ICT in het onderwijs, 15% geeft aan dat hier aan 
gewerkt wordt.  
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In het voortgezet onderwijs geeft 90% van de ICT-managers aan dat hun schooldirectie 
ICT (zeer) belangrijk vindt (67% belangrijk, 23% zeer belangrijk). Dit is 11% hoger dan 
vorig jaar. Dit komt vooral door de stijging van het percentage ICT-managers dat 
aangeeft dat hun schooldirectie het belangrijk vindt (67%, was in 2005 58%). Een op de 
tien ICT-managers geeft aan dat de schooldirectie het onderwerp computergebruik in de 
lessen niet zo belangrijk vindt in vergelijking met andere onderwerpen.  
 
De periode 2002-2006 laat bij het voortgezet onderwijs een iets minder stabiel beeld zien 
dan bij het primair onderwijs. Evengoed geeft tussen de 60% en 74% van de ICT-
managers aan dat hun schooldirectie het onderwerp belangrijk vindt. Het percentage dat 
zeer belangrijk als antwoord geeft, schommelt tussen de 10% en 28%.  

28 | 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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In het voortgezet onderwijs heeft 58% van de scholen een visie geformuleerd en is 24% 
hier mee bezig. Deze resultaten komen grotendeels overeen met die van 2005 (geen 
significante verschillen).  
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3 Aandacht voor kennis en vaardigheden verdient 
prioriteit 

3.1 Gebruik van ICT voor kwaliteitsverbetering en het stimuleren 
van het gebruik van computers in de klas hoge prioriteit 

Om inzicht te verkrijgen in de aandachtsgebieden van ICT-managers is gevraagd welke 
activiteiten een hoge prioriteit hebben. Net als in 2005 geven de ICT-managers in het 
primair onderwijs aan dat het stimuleren van gebruik van computers in de klas en het 
gebruik van ICT voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs zeer hoge prioriteit hebben 
(beide 90%). Daarna volgen het gebruik van ICT voor achterstandsleerlingen en scholing 
van leraren (beide 73%). Het gebruik van ICT voor communicatie met ouders en 
leerlingen thuis heeft net als in voorgaande jaren de minst hoge prioriteit (34%).  
 
In 2005 noemden ICT-managers in het primair onderwijs gemiddeld 5,0 en in het 
voortgezet onderwijs 5,2 activiteiten als aandachtsgebieden met prioriteit. In 2006 liggen 
deze getallen op 5,4 (primair onderwijs) en 5,6. De resultaten van 2006 zijn dus 
vergelijkbaar met die van 2005, maar niet met de jaren daarvoor. Toen noemden de ICT-
managers gemiddeld minder activiteiten die prioriteit verdienen. Opgemerkt moet worden 
dat de veranderde vraagstelling hierin een rol gespeeld kan hebben. 
 

29 | Welke van de volgende activiteiten hebben een hoge prioriteit? - primair onderwijs* 

Primair onderwijs 2003 2004 2005 2006 

 % % % % 

Stimuleren van gebruik van computers in de klas 70 67 85 90 

Gebruik van ICT voor kwaliteitsverbetering van onderwijs 57 67 84 90 

Gebruik van ICT voor achterstandsleerlingen 39 47 70 73 

Scholing van leraren 49 40 67 73 

Internetaansluiting 29 29 58 72 

Andere infrastructurele voorzieningen zoals interne netwerken, apparatuur, 

programmatuur 

36 30 49 54 

Samen met andere scholen ICT-kennis ontwikkelen en uitwisselen 27 31 55 51 

Gebruik van ICT voor communicatie met ouders en leerlingen thuis 22 20 32 34 

     

* De vraagstelling ‘Welke van de volgende activiteiten hebben de hoogste prioriteit?’ is in 2005 gewijzigd in 

de vraagstelling ‘Wilt u aangeven welke van de volgende activiteiten een hoge prioriteit hebben?’     

        Bron: TNS NIPO, 2006 

Wanneer we de resultaten van vorig jaar daadwerkelijk vergelijken met die van 2006, 
zien we wat de rangorde betreft grotendeels hetzelfde beeld als in 2005. Alleen het samen 
met andere scholen ontwikkelen en uitwisselen van ICT-kennis is van plaats verwisseld 
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met andere infrastructurele voorzieningen. Over het algemeen lijken de percentages iets 
hoger te liggen dan vorig jaar. Vooral de internetaansluiting wordt door meer ICT-
managers dan vorig jaar genoemd als prioriteit (72% t.o.v. 58% in 2005). 
 
In het voortgezet onderwijs wordt het gebruik van ICT voor kwaliteitsverbetering van 
onderwijs het vaakst genoemd als aandachtsgebied met een hoge prioriteit (79%). Het 
stimuleren van gebruik van computers in de klas komt op de tweede plaats (77%). Daarna 
volgt de internetaansluiting (76%). Scholing van leraren komt op een vierde plaats (72%). 
Vergeleken met vorig jaar zijn er geen grote verschillen zichtbaar. Over het algemeen 
liggen de percentages elk jaar hoger. Steeds meer managers geven aan dat de 
verschillende activiteiten hoge prioriteit hebben. In sommige gevallen zijn de percentages 
in vier jaar tijd zelfs verdubbeld. De veranderde vraagstelling heeft hierin 
hoogstwaarschijnlijk een rol gespeeld. 

30 | Welk van de volgende activiteiten hebben een hoge prioriteit?* – voortgezet 
onderwijs 

Voortgezet onderwijs 2003 2004 2005 2006 

 % % % % 

Gebruik van ICT voor kwaliteitsverbetering van onderwijs 54 57 80 79 

Stimuleren van gebruik van computers in de klas 68 64 71 77 

Internetaansluiting 45 38 68 76 

Scholing van leraren 57 42 68 72 

Gebruik van ICT voor achterstandsleerlingen 32 40 73 68 

Andere infrastructurele voorzieningen zoals interne netwerken, apparatuur, 

programmatuur 

37 43 66 68 

Gebruik van ICT voor communicatie met ouders en leerlingen thuis 34 22 50 64 

Samen met andere scholen ICT-kennis ontwikkelen en uitwisselen 20 27 39 46 

Verbetering van de ICT-voorzieningen voor school- en leerlingenadministratie  - 41 - - 

* De vraagstelling ‘Welke van de volgende activiteiten hebben de hoogste prioriteit?’ is in 2005 gewijzigd in 

de vraagstelling ‘Wilt u aangeven welke van de volgende activiteiten een hoge prioriteit hebben?’  

             Bron: TNS NIPO, 2005  
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3.2 Grootste behoefte aan aandacht voor kennis en vaardigheden 

Aan de ICT-managers is gevraagd om aan te geven welke van de aandachtsgebieden op 
school de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen. In het primair onderwijs is dat kennis 
en vaardigheden van leraren, net als vorig jaar. Het percentage ICT-managers dat dit 
heeft aangegeven, is wel gedaald met 10% (28% t.o.v. 38% in 2005). 
Apparatuurvoorzieningen (ICT-infrastructuur) komt dit jaar met 26% op een tweede 
plaats. Vorig jaar stond dit aandachtsgebied nog op de laatste plaats van 
aandachtsgebieden met de hoogste prioriteit. Het lijkt erop dat ICT-managers de 
aandachtsgebieden visie op het gebruik van ICT en educatieve software sinds 2004 steeds 
minder vaak noemen als hoogste prioriteit. 

31 | Aandachtsgebieden die de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen in het primair 
onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs noemen de meeste ICT-managers kennis en vaardigheden als 
aandachtsgebied met de hoogste prioriteit (41%), het hoogste percentage sinds 2004. Dit 
aandachtsgebied is tevens het enige met een stijgende trend ten aanzien van het aantal 
ICT-managers dat dit aandachtsgebied de hoogste prioriteit geeft. De overige drie 
aandachtsgebieden lijken in drie jaar tijd steeds minder te worden genoemd als gebied dat 
de hoogste prioriteit zou moeten krijgen in het voortgezet onderwijs. 
 

32 | Aandachtsgebieden die de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen in het voortgezet 
onderwijs 
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In de volgende grafieken zijn de vier aandachtsgebieden aangegeven. Er is een 
onderscheid gemaakt naar de mate waarin men zich er tot nu toe mee heeft 
beziggehouden en wat de hoogste prioriteit zou moeten zijn in de toekomst, indien de 
groeiverwachting gerealiseerd zou worden.  
 
De ICT-managers geven aan dat de scholen in het primair onderwijs zich tot nu toe 
voornamelijk hebben beziggehouden met educatieve software en 
apparatuurvoorzieningen. Kennis en vaardigheden hebben daarna de meeste aandacht en 
visie op het gebruik van ICT heeft tot nu toe de minste aandacht gekregen. De gebieden 
die tot nu toe relatief weinig aandacht hebben gehad, worden het vaakst genoemd als 
aandachtsgebieden die de hoogste prioriteit verdienen. Kennis en vaardigheden worden 
het vaakst genoemd als prioriteit. 
 
Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. In 2005 was aan kennis en vaardigheden relatief 
weinig aandacht gegeven, maar werd het wel het meest genoemd als aandachtsgebied dat 
de hoogste prioriteit verdient. Blijkbaar is het opdoen van kennis en vaardigheden niet 
daadwerkelijk als prioriteit gesteld voor 2006, want we zien nu een vergelijkbaar beeld. 

33 | Aandachtgebieden: situatie tot nu toe versus toekomstig gewenste prioriteit in het 
primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs wordt net als in het primair onderwijs de hoogste prioriteit 
toegekend aan kennis en vaardigheden. Dit is ook net als in het primair onderwijs een 
aandachtsveld dat tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen. Apparatuurvoorzieningen 
krijgen weinig prioriteit in de toekomst, dit aandachtsveld heeft tot nu toe de meeste 
aandacht gekregen. 

34 | Aandachtgebieden: situatie tot nu toe versus toekomstig gewenste prioriteit in het 
voortgezet onderwijs 
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3.3 Kwart scholen heeft beleid om lichamelijke klachten 
computergebruik tegen te gaan 

Klachten van leerlingen over pijn na computergebruik zijn nadelen van groeiend 
computergebruik. Daarom is in deze meting een vraag opgenomen over de aanwezigheid 
van een beleid dat er op is gericht om te voorkomen dat leerlingen na computergebruik 
klachten hebben.  
 
Een kwart van de scholen in het primair onderwijs blijkt een dergelijk programma te 
hebben. Dit is gelijk aan de resultaten van 2005. In 2004 had een op de drie scholen in het 
primair onderwijs een anti-rsibeleid. 

35 | Is er in de school een beleid aanwezig dat er op is gericht om te voorkomen dat 
leerlingen na computergebruik klachten hebben? - primair onderwijs 
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Van alle scholen in het primair onderwijs heeft een kwart een beleid dat ook 
daadwerkelijk gebruikt wordt. Drie op de tien scholen zijn van plan een dergelijk beleid 
op te stellen, en vier op de tien scholen hebben geen plannen om een anti-rsibeleid te 
ontwikkelen (39%).  

36 | Bent u, of is uw school van plan beleid te ontwikkelen dat er op gericht is te 
voorkomen dat leerlingen na computergebruik pijn hebben in handen, polsen, armen, 
schouders of nek? - primair onderwijs 
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Ook in het voortgezet onderwijs zijn de resultaten te vergelijken met vorig jaar. Bijna een 
kwart van de scholen heeft een beleid gericht op het voorkomen van lichamelijke 
klachten door computergebruik. In 2004 was dit een op de drie scholen. 

37 | Is er in de school een beleid aanwezig dat er op is gericht om te voorkomen dat 
leerlingen na computergebruik klachten hebben? - voortgezet onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs is een kwart van de scholen van plan beleid te ontwikkelen 
om te voorkomen dat leerlingen na computergebruik pijn hebben. Bijna de helft van de 
scholen geeft aan geen beleid te hebben en ook niet van plan te zijn beleid op te stellen.  

38 | Bent u, of is uw school van plan beleid te ontwikkelen dat er op gericht is te 
voorkomen dat leerlingen na computergebruik pijn hebben in handen, polsen, armen, 
schouders of nek? - voortgezet onderwijs 
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4 Meeste behoefte aan directe deskundige hulp en 
aan leerlingenadministratiesystemen 

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. 
 
In het primair onderwijs is behoefte aan directe deskundige hulp als de computers of het 
netwerk haperen het grootst (29%). Tevens bestaat er een grote behoefte aan extra 
computers of apparatuurvoorzieningen (23%) en aan computerprogramma’s waarmee 
leerlingen zelfstandig kunnen werken (22%). Twee nieuwe binnenkomers in de top 7 zijn 
meer bruikbaar lesmateriaal (16%) en de behoefte aan een gezamenlijk ontwikkelde visie 
op ICT in het onderwijs (15%). Deze hebben de plaats ingenomen van de wens om goede 
voorbeelden te zien van ICT en didactiek (13% in 2005) en de behoefte aan een snelle en 
veilige verbinding vanuit huis (14% in 2005). 

39 | Is de behoefte aan…….. zeer groot? Scholen in het primair onderwijs 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 % % % % % % 

Directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen  44 33 22 31 16 29 

Extra computers of apparatuurvoorzieningen  45 27 19 23 10 23 

Computerprogramma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken  47 51 17 23 22 22 

Bruikbaar leerlingvolgsysteem/leerlingenadministratiesysteem 14 23 15 21 17 19 

Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet  30 27 24 20 10 16 

Meer bruikbaar lesmateriaal *  35 34 16 14 10 16 
Een gezamenlijk ontwikkelde visie op ICT in het onderwijs *     10 15 

Goede voorbeelden van ICT en didactiek **  28 26 7 8 13 14 

Betere afstemming tussen ICT-voorzieningen en de programmatuur     10 7 14 

Gelegenheid om op andere scholen te kijken hoe ICT wordt gebruikt 15 6 8 5 7 13 
Snelle en veilige verbinding vanuit huis **      14 11 

Handreikingen voor gebruik van computerprogramma’s in de les  19 20 15 10 7 11 

Hulp bij het selecteren van goede educatieve software  22 14 8 6 7 11 
Samenwerking en informatie-uitwisseling binnen regio   7  7 10 

Cursussen gericht op lesgeven met ICT-toepassingen  14 13 10 6 6 8 

Electronische leeromgeving  12 4 6 3 8 

       

* vorig jaar niet in top 7       

** vorig jaar in top 7       

 Bron: TNS NIPO, 2006  
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In het voortgezet onderwijs bestaat de meeste behoefte nog steeds aan een bruikbaar 
leerlingenadministratiesysteem (25%). Op de tweede plaats volgt de behoefte aan betere 
afstemming tussen ICT-voorzieningen en de programmatuur (20%). Op een gedeelde 
derde plaats volgen een grotere betrouwbaarheid van de aansluiting op internet en 
computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken (beide 18%).  
De behoefte aan voorbeelden van ICT en didactiek stond vorig jaar nog niet in de top 7. 
De behoefte aan extra computers en een snelle en veilige verbinding vanuit huis stonden 
vorig jaar nog hoog in de lijst, maar zijn dit jaar afgezakt naar een twaalfde en dertiende 
plaats. De top 7 heeft daarmee één nieuwe binnenkomer en twee wensen uit de top van 
vorig jaar zijn gedaald in de lijst.  

40 | Is de behoefte aan…….. zeer groot? Scholen in het voortgezet onderwijs 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 % % % % % % 

Bruikbaar leerlingvolgsysteem/leerlingenadministratiesysteem 27 29 27 29 25 25 

Betere afstemming tussen ICT-voorzieningen en de programmatuur     11 21 20 

Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet  42 21 27 17 17 18 

Computerprogramma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken  26 23 15 28 22 18 

Goede voorbeelden van ICT en didactiek *  14 15 19 18 14 17 

Directe deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen  21 12 4 10 15 16 

Electronische leeromgeving  8 9 10 10 15 
Een gezamenlijk ontwikkelde visie op ICT in het onderwijs     9 14 

Cursussen gericht op lesgeven met ICT-toepassingen  6 7 6 6 10 12 

Hulp bij het selecteren van goede educatieve software  23 16 5 9 13 13 

Meer bruikbaar lesmateriaal  29 37 14 20 14 14 

Extra computers of apparatuurvoorzieningen **  25 13 13 12 23 12 
Snelle en veilige verbinding vanuit huis **     18 11 
Samenwerking en informatie-uitwisseling binnen regio     5 8 

Gelegenheid om op andere scholen te kijken hoe ICT wordt gebruikt 9 4 12 4 10 8 

Handreikingen voor gebruik computerprogramma’s in de les  14 18 8 19 6 6 

       

* vorig jaar niet in top 7       

** vorig jaar in top 7       

 Bron: TNS NIPO, 2006  
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5 Samenwerkingsverbanden meest genoemd, 
ondersteuning van Ict op School sterk toegenomen 

Volgens het ICT-management in het primair onderwijs hebben samenwerkingsverbanden 
van scholen (64%), Kennisnet (48%), Ict op School (26%), maar ook de 
onderwijsbegeleidingsdienst (25%) het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd 
aan het computergebruik in het onderwijs. De percentages die bij deze instanties horen, 
zijn niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. Onder de grafiek is een tabel ter 
verduidelijking opgenomen. 
 
Door de jaren heen zijn de samenwerkingsverbanden en Ict op School zeer belangrijke 
ondersteuners geworden. De steun van de onderwijsbegeleidingsdienst neemt af, net als 
de steun van het ministerie van OC&W. Opvallend is ook de afnemende steun vanuit het 
bedrijfsleven. 
 

41 | Welke groepen of instanties hebben uw school het afgelopen jaar in belangrijke mate 
ondersteund op het gebied van computergebruik? - primair onderwijs 
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42 | Tabel ondersteuning primair onderwijs 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Samenwerkingsverbanden 32 45 54 62 64 
Kennisnet 44 44 42 47 48 
Ict op School 13 11 12 21 26 
Onderwijsbegeleidingsdienst 42 36 28 29 25 
Gemeente/provincie 19 23 15 20 17 
Ministerie OC&W 32 29 22 19 17 
Externe bedrijven (bijv. ICT-bedrijf)   13 4 
Geen, zelf gedaan 6  4 3 6 
ROC 10 12 0 1 1 
Anders, namelijk 18 29 12 3 3 
Weet niet 1 2 4 5 5 

Bron: TNS NIPO, 2006 
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Ook in het voortgezet onderwijs komt de meeste ondersteuning van 
samenwerkingsverbanden van scholen (53%). Kennisnet (34%) en Ict op School (26%) 
nemen ook nog steeds een belangrijke positie in.  
 
Net als bij het primair onderwijs loopt ook in het voortgezet onderwijs de steun van het 
ministerie van OC&W terug. Dit geldt ook voor de steun uit het bedrijfsleven. Waar het 
bedrijfsleven in 2003 nog een van de belangrijkste ondersteuners was, is deze steun nu 
gedaald naar een minimum (3%). Onder de grafiek is een tabel ter verduidelijking 
opgenomen. 
 

43 | Welke groepen of instanties hebben uw school het afgelopen jaar in belangrijke mate 
ondersteund op het gebied van computergebruik? - voortgezet onderwijs 
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44 | Tabel ondersteuning voortgezet onderwijs 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Samenwerkingsverbanden 33 37 29 48 53 
Kennisnet 35 45 41 35 34 
Ict op School 13 10 9 25 26 
Ministerie OC&W 21 31 26 25 16 
Onderwijsbegeleidingsdienst 3 5 8 7 12 
Geen, zelf gedaan 7 14 14 2 9 
Gemeente/provincie 6 11 9 13 7 
Bedrijfsleven 20 34 18 7 3 
Externe bedrijven (bijv. ICT-bedrijf)  5 2 
Anders, namelijk 17 10 8 3 3 
Weet niet  9 10 16 11 

Bron: TNS NIPO, 2006 
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6 Bekendheid Ict op School stabiel, hoge waardering 
activiteiten 

6.1 Naamsbekendheid Ict op School gelijk gebleven 

In het primair onderwijs kennen ruim negen op de tien ICT-managers Ict op School van 
naam (91%). Bijna twee derde kent Ict op School zelfs meer dan alleen van naam (64%). 
Dit is exact gelijk aan het resultaat van vorig jaar. 
 
De periode 2002-2006 laat een stijgende lijn zien tussen 2002 en 2004, daarna is de 
naamsbekendheid stabiel. In de eerste drie jaar is het percentage ICT-managers dat 
aangeeft de stichting meer dan alleen van naam te kennen, meer dan verdubbeld. De 
totale naamsbekendheid is in 2002-2004 gestegen van 73% naar 93%. De laatste drie jaar 
is de naamsbekendheid zeer constant gebleven. 

45 | Naamsbekendheid Ict op School - primair onderwijs  
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In het voortgezet onderwijs kennen ook ruim negen op de tien ICT-managers Ict op 
School (95%). Ruim twee derde kent de stichting zelfs meer dan alleen van naam (69%).  
 
De naamsbekendheid van Ict op School heeft sinds 2002 een gunstige ontwikkeling 
doorgemaakt bij de ICT-managers op het voortgezet onderwijs. Van het percentage 
managers dat Ict op School in 2002 niet kende, is in 2006 nog ongeveer een vijfde deel 
over (24% in 2002, 5% in 2006), waarmee de bekendheid gestegen is van 76% in 2002 
naar 95% in 2006. Het aandeel ICT-managers dat aangeeft de stichting meer dan alleen 
van naam te kennen, is in vijf jaar tijd opgelopen van 37% naar 69%.  

46 | Naamsbekendheid Ict op School - voortgezet onderwijs 
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6.2 Website bekendste communicatiemiddel 

Een organisatie van naam kennen is weliswaar waardevol, maar vaak niet voldoende. Om 
daadwerkelijk profijt te kunnen hebben van de organisatie is inhoudelijke bekendheid 
vereist. Wat Ict op School doet en wat deze stichting voor het onderwijs kan betekenen, 
zijn belangrijke aspecten van deze inhoudelijke bekendheid. 
 
Aan de ICT-managers die hebben aangegeven Ict op School meer dan alleen van naam te 
kennen, is gevraagd naar de bekendheid van een aantal specifieke producten en diensten 
van Ict op School. In onderstaande grafieken staan voor het primair onderwijs en het 
voortgezet onderwijs de resultaten waarbij als basis alle ICT-managers zijn genomen.  
De website (55%), het NieuwsBulletin (44%) en de ISPwijzer (35%) zijn de bekendste 
communicatiemiddelen. Ook de bijeenkomsten genieten een redelijk hoge bekendheid 
(32%).  

47 | Bekendheid specifieke producten/diensten - primair onderwijs 
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Aan de ICT-managers die de genoemde dienst kennen, is gevraagd deze dienst met een 
rapportcijfer te waarderen. Omdat niet de gehele steekproef bekend is met de diensten, 
zijn de rapportcijfers slechts indicatief. In de grafiek staat vermeld hoeveel respondenten 
een rapportcijfer hebben gegeven. 
 
De ICT-managers in het primair onderwijs hebben de meeste waardering voor de 
Kieswijzer (7,5) en voor de kwaliteitsregelingen en de ICT-boom (beide 7,2). De laagste 
cijfers worden ook dit jaar gegeven aan de nieuwsbrief e-Zine (6,6).  
 
Het lijkt erop dat de algemene beoordeling in een stijgende lijn zit. Vorig jaar gaf men 
maximaal een zeven, nu geeft men drie diensten een cijfer dat hoger is dan zeven. 

48 | Rapportcijfers voor de verschillende diensten - primair onderwijs 
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Ook in het voortgezet onderwijs is de website duidelijk het bekendste 
communicatiemiddel (61%). Op de tweede plek volgt de ISP-wijzer (49%), gevolgd door 
bijeenkomsten (42%). Het informatiepakket OSS (38%) en de Kieswijzer (37%) zijn ook 
nog steeds redelijk bekend. Zeer onbekende diensten van Ict op School zijn de brochure 
‘Wat weten we over…’ en Samen deskundiger (respectievelijk 5% en 4%). 

49 | Bekendheid specifieke producten/diensten - voortgezet onderwijs 
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De hoogste cijfers kennen de ICT-managers in het voortgezet onderwijs toe aan de 
nieuwsbrief e-Zine, aan Kieswijzers en infowijzers, aan de bijeenkomsten en aan de 
kwaliteitsregelingen (allen 6,8). Met een 6,7 volgt het nieuwsbulletin. De laagste cijfers 
worden gegeven aan de ICT-boom en aan Vier in Balans (beide 6,4). Er zijn dit jaar geen 
cijfers onder de zes. Vorig jaar waren die er wel. De beoordeling van de nieuwsbrief is 
het meest opvallend: vorig jaar bijna onderaan, nu het hoogste cijfer. Wel moet worden 
opgemerkt dat de verschillen tussen de cijfers klein zijn: tussen het hoogste en het laagste 
cijfer zit slechts vier tiende punt. 

50 | Rapportcijfers voor de verschillende diensten - voortgezet onderwijs 
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6.3 Imago Ict op School: informatief, deskundig en van en voor 
scholen 

 
Aan degenen die hebben aangegeven Ict op School meer dan alléén van naam te kennen, 
is een aantal stellingen voorgelegd over het imago van de stichting. In onderstaande twee 
grafieken is voor het primair en het voortgezet onderwijs het percentage respondenten 
aangegeven dat het (helemaal) eens is met de stellingen. Indien mogelijk is een 
vergelijking in de tijd meegenomen. 
 
ICT-managers uit het primair onderwijs zien Ict op School het meest als informatief 
(91%) en deskundig (87%). De helft van de respondenten verbindt Ict op School met het 
imago van belangenbehartiging / consumentenorganisatie (46%). De resultaten van 2006 
zijn redelijk vergelijkbaar met die van 2005, met uitzondering van de stelling ‘Ict op 
School staat voor onafhankelijk’: vorig jaar vonden zeven op de tien ICT-managers dit, 
nu is dit teruggelopen naar de helft van de managers (51%).  
 
Wanneer we de resultaten door de tijd bekijken, zien we een stijgende lijn bij de stelling 
over deskundigheid. Bij het imagoaspect onafhankelijk was tot vorig jaar ook een 
stijgende lijn te zien maar dit jaar zien respondenten Ict op School in veel mindere mate 
als onafhankelijk.  

51 | In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende imagostellingen? 
(helemaal) mee eens - primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs zien we een iets ander beeld. De meeste respondenten zien de 
Ict op School als informatief (88%), net als in het primair onderwijs. Daarna volgt echter 
van en voor scholen met 83%, deskundigheid volgt op de derde plaats met 74%. Net als 
in het primair onderwijs wordt ook in het voortgezet onderwijs Ict op School in 
verhouding tot de andere imagokenmerken het minst geassocieerd met 
belangenbehartiging / consumentenorganisatie. Maar ook hier herkent wel bijna de helft 
van de scholen het als imagokenmerk van Ict op School.  
 
Wanneer we de laatste vijf jaar bekijken, loopt het aspect deskundigheid voor het 
voortgezet onderwijs gestaag terug. De stijgende lijn van het onafhankelijkheidskenmerk 
van Ict op School die is opgebouwd in de periode 2002-2005 is ook in het voortgezet 
onderwijs in 2006 achteruit gegaan. Verder heeft Ict op School bij de ICT-managers in 
het voortgezet onderwijs een redelijk stabiel imago. 

52 | In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende imagostellingen? 
(helemaal) mee eens - voortgezet onderwijs 
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6.4 Activiteiten Ict op School als betekenisvol ervaren  

Voor het verkrijgen van inzicht in de behoefte bij scholen aan continuering van de 
huidige activiteiten, is aan alle respondenten gevraagd hoe belangrijk men het vindt dat 
Ict op School deze activiteiten uitvoert. 
 
In het primair onderwijs vinden de meeste ICT-managers het zeer belangrijk dat de 
stichting informatie en kennis verspreidt (94%). Daarna volgt het inventariseren van de 
vraag van scholen naar ICT-producten en -diensten (81%). De resultaten zijn 
vergelijkbaar met vorig jaar. 
 
Wanneer we kijken naar de periode 2003-2006, zien we een stijgende trend bij het 
verspreiden van informatie en kennis en bij het inventariseren van de vraag van scholen 
naar ICT-producten en -diensten. Ook de belangenbehartiging wordt door steeds meer 
ICT-managers (zeer) belangrijk gevonden. Het ondersteunen bij het maken van keuzes en 
vooral het ondersteunen van de samenwerking laten een constant beeld zien. 

53 | Belang hoofdactiviteiten Ict op School, (zeer) belangrijk - primair onderwijs 
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Net als in het primair onderwijs vinden de meeste ICT-managers in het voortgezet 
onderwijs het verspreiden van informatie en kennis (zeer) belangrijk (88%). Daarna volgt 
het ondersteunen bij het maken van keuzes uit het aanbod van ICT-producten en  
-diensten (77%). De ICT-managers zijn het met hun collega’s uit het basisonderwijs eens 
over het belang van ondersteuning van de samenwerking: deze activiteit eindigt ook in 
het voortgezet onderwijs op de laatste plaats (55%). 
 
Wanneer we kijken naar de periode vanaf 2003, dan zien we bij het verspreiden van 
informatie en kennis, het ondersteunen van het keuzeaanbod en de belangenbehartiging 
een stijgende trend. Het belang van de inventarisatie van de vraag van scholen naar ICT-
producten en -diensten schommelt en is over het algemeen iets minder van belang dan in 
het primair onderwijs. Over het algemeen liggen de percentages in het primair onderwijs 
iets hoger dan in het voortgezet onderwijs.  

54 | Belang hoofdactiviteiten Ict op School, (zeer) belangrijk - voortgezet onderwijs 
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6.5 Gebruik website Ict op School stabiel in primair onderwijs, 
toename in voortgezet onderwijs 

In het primair onderwijs gebruiken vier op de tien ICT-managers wel eens de website van 
Ict op School (42%). Ten opzichte van vorig jaar is het gebruik van de website bijna niet 
veranderd. Het gebruik van de website is de laatste drie jaar zeer stabiel gebleven: ruim 
vier op de tien ICT-managers geven aan de site te gebruiken en zo’n 10% kent de site wel 
maar gebruikt deze niet (tussen de 7% en 13%). 

55 | Gebruik website www.ictopschool.net - primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs gebruikt inmiddels meer dan de helft van de ICT-managers 
(54%) de website. Vorig jaar kende 49% de website (4% kende de site, 45% gebruikte 
deze ook daadwerkelijk), dit jaar ligt dat percentage op 60% (6% bekend, 54% gebruikt).  
 
In tegenstelling tot het primair onderwijs is bij het voortgezet onderwijs wel een 
verandering door de jaren heen zichtbaar. Het percentage ICT-managers dat aangeeft de 
website te gebruiken, groeit ieder jaar en is sinds de eerste meting flink gestegen (van 
30% in 2003 naar 54% in 2006).  

56 | Gebruik website www.ictopschool.net - voortgezet onderwijs 
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6.6 Rapportcijfer Ict op School blijft stijgen 

Alle respondenten die Ict op School meer dan alleen van naam kennen is gevraagd naar 
een totaaloordeel over de diensten en producten van Ict op School, uitgedrukt in een 
rapportcijfer (waarbij 1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Ict op School krijgt zowel van 
de ICT-managers van basisscholen als van de ICT-managers in het voortgezet onderwijs 
een ruime voldoende (respectievelijk een 7,4 en een 7). De rapportcijfers zijn ten opzichte 
van 2002 zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs gestaag 
gestegen. 

57 | Totaaloordeel 
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Samenvatting 

� Het kennisniveau van leraren is de afgelopen jaren voortdurend verbeterd. 
 

� Het gebruik van computers door leraren in het basisonderwijs stijgt nog steeds. 
Het aantal leraren dat computers gebruikt in het voortgezet onderwijs stabiliseert 
en blijft daarmee aanmerkelijk lager dan in het basisonderwijs.  
 

� Nog steeds beschikt het grootste gedeelte van de scholen over een ICT-
beleidsplan. Het gebruik van dit plan neemt echter niet toe maar is stabiel 
(primair onderwijs) of lijkt af te nemen (voortgezet onderwijs). Het percentage 
scholen met een meerjarig ICT-financieringsplan blijft stabiel op een redelijk 
hoog niveau te liggen.  
 

� De tevredenheid over beheer en onderhoud van computers is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Dit jaar lijkt de tevredenheid zich te stabiliseren. Over de ICT-
voorzieningen is men positief. 
 

� Het stimuleren van het gebruik van computers in de klas, het gebruik van ICT 
voor kwaliteitsverbetering van onderwijs, de internetaansluiting, scholing van 
leraren en gebruik van ICT voor achterstandsleerlingen vormen zowel in het 
primair als in het voortgezet onderwijs de belangrijkste aandachtsgebieden.  
 

� Het verbeteren van vaardigheden en kennis van ICT onder leraren verdient 
volgens het ICT-management in de nabije toekomst hoge prioriteit. 
 

� Een op de vier scholen heeft een beleid gericht op het voorkomen van 
lichamelijke klachten als gevolg van computergebruik. Een op de drie 
basisscholen is van plan beleid te ontwikkelen op dit gebied. Bij het voortgezet 
onderwijs ligt dit aandeel op een kwart. 
 

� Scholen in het primair onderwijs hebben dit jaar de grootste behoefte aan directe 
deskundige hulp als de computers of het netwerk haperen. In het voortgezet 
onderwijs is de behoefte aan een (beter) leerlingenadministratiesysteem het 
grootst.  
 

� Het belang van Ict op School bij het leveren van een bijdrage aan 
computergebruik in het onderwijs is sterk gestegen. 
 

� De naamsbekendheid van Ict op School is gestabiliseerd in het primair onderwijs. 
Bij het voortgezet onderwijs lijkt de naamsbekendheid nog steeds te groeien. De 
website geniet de grootste bekendheid bij beide onderwijstypen. 
 

� De waardering van Ict op School is sinds 2002 toegenomen en wordt beoordeeld 
met een ruime voldoende. 
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 
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Onderzoeksverantwoording 
 
In totaal zijn er 250 ICT-managers ondervraagd, waarvan 150 in het basisonderwijs en 
100 in het voortgezet onderwijs. De resultaten van het onderzoek zijn herwogen op 
denominatie, regio en aantal leerlingen.  
 
Veldwerk 
Het veldwerk heeft telefonisch bij TNS NIPO Callcenter plaatsgevonden (zie bijlage 2) in 
de periode van 18 september t/m 26 oktober van 2006. 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 optellingen van percentages niet altijd gelijk zijn 
aan het percentage van de som der (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 100% uitkomt. Percentuele 
uitkomsten van minder dan 0,5 worden in de resultaten aangeven met een ‘0’. 
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Bijlage 2 Methode van onderzoek: CATI 
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Computergestuurd telefonisch onderzoek 
 
Als instrument is de telefoon niet meer weg te denken in het marktonderzoek. 
Telefonisch ondervragen kent immers een aantal evidente voordelen. Het is snel, 
levert meestal een hoge respons op en is dankzij de goede sturingsmogelijkheden 
bijzonder representatief.  
 
Door optimaal gebruik te maken van de recente technologische ontwikkelingen heeft 
TNS NIPO telefonisch onderzoek uitgebouwd tot een uniek instrument. Onder de naam 
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) wordt aan opdrachtgevers 
hoogwaardig specifiek onderzoek op maat aangeboden. 

 
CATI: efficiënt en foutloos 
CATI combineert de voordelen van telefonisch enquêteren met de voordelen van 
computergestuurde dataverzameling: 

� ‘Direct data entry’: de antwoorden worden meteen ingetoetst. Hierdoor is invoer 
achteraf niet meer nodig en kunnen nauwelijks invoerfouten ontstaan. 

� 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 voor te lezen en kan zich verder geheel op de 
antwoorden concentreren. 

� De computer controleert gedurende het interview de consistentie van de 
antwoorden. 

� De gegevens zijn direct te verwerken. Zodra het laatste gesprek is gehouden, is 
het bestand in principe beschikbaar. 

� Vragen en vraagblokken kunnen per respondent automatisch in een andere 
volgorde worden gesteld. Dit vermindert het gevaar van het halo-effect (de 
respondent concentreert zich minder goed op latere stellingen en geeft deze een 
zelfde beoordeling als eerdere stellingen). 

� In geval van non-respons (de te ondervragen persoon is niet thuis, maar 
bijvoorbeeld wel een huisgenoot) kan een afspraak worden gemaakt voor later. 
Het systeem zorgt er dan voor dat de afspraak strikt nagekomen wordt. Verder 
wordt ook het aantal weigeringen bijgehouden en kan zo (dagelijks) het respons-
percentage worden berekend. Bovendien wordt een respondent bij geen gehoor 
nogmaals op maximaal vier andere dagen gebeld (indien gewenst nog vaker). 

� Computergestuurd enquêteren betekent het efficiënt afnemen van ingewikkelde 
vragenlijsten omdat de juiste volgorde van de vragen is voorgeprogrammeerd. 
Dat levert in veel gevallen een kostenvoordeel op. 

� 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. TNS NIPO Callcenter, de afdeling voor computergestuurd telefonisch 
onderzoek, is uitgerust met 240 cabines van waar uit de enquêteurs volledig 'computer 
assisted' consumenten en bedrijven ondervragen. 
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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. 
 
De computer bewaakt 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 (cellen) 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), het aantal nummers/adressen dat nog 
openstaat, et cetera. 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 (deskundigen op het gebied van 
telefonisch onderzoek) 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.  
 
Voor de steekproeftrekking beschikt TNS NIPO over alle telefoonnummers in Nederland 
zodat in alle gevallen een verantwoorde steekproef samengesteld kan worden. 
 
Catibus: the small business solution 
Een CATI onderzoek wordt bij TNS NIPO exclusief voor één opdrachtgever uitgevoerd. 
Daarnaast voert TNS NIPO wekelijks een eigen CATI-onderzoek uit onder de 
Nederlandse huishoudens: de Catibus. Het is mogelijk een klein aantal vragen met deze 
omnibus te laten ‘meelopen’. Ideaal voor kleinere ondernemers of kleinere 
(deel)onderzoeken.  
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Bijlage 3 Vragenlijst 
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Bijlage 4 Tabellen 
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Bijlage 5 Open antwoorden 

 


