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Voorwoord

Voor u ligt de eerste rapportage van de ICT-monitor over de lerarenopleidingen. Het
betreft de opleidingen voor leraar basisonderwijs (PABO) en de tweedegraads
lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, inclusief de opleidingen voor
kunsten. De ICT-monitor geeft jaarlijks een overzicht van de actuele stand van zaken op
het gebied van Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) in het onderwijs. Naast
deze rapportage zijn er vergelijkbare rapporten beschikbaar voor de sectoren
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs & volwasseneneducatie.

In een periode waarin ontwikkelingen op het gebied van ICT zich in een hoog tempo
aandienen en er steeds meer ICT-toepassingen voor onderwijsdoeleinden beschikbaar
komen, is het van belang om regelmatig te reflecteren op de wenselijkheid en de
noodzaak van het gebruik van ICT in het onderwijs. Dit geldt in het bijzonder voor de
lerarenopleidingen die de belangrijke taak hebben om aankomende leraren voor te
bereiden op het onderwijs van de toekomst. De ICT-monitor ondersteunt deze reflectie
door empirisch gefundeerde kennis over het gebruik van ICT in het onderwijs aan te
reiken. Daarnaast geeft de monitor informatie over de ontwikkelingen die in het
onderwijs als veelbelovend worden ervaren.

Directies en docenten van lerarenopleidingen kunnen via deze rapportage het gebruik
van ICT binnen de eigen opleiding vergelijken met het gebruik op andere
lerarenopleidingen. Voor beleidsmakers levert de rapportage aanknopingspunten voor
een vergelijking tussen gestelde beleidsdoelen en hetgeen in de onderwijspraktijk
gerealiseerd is. Ook biedt de ICT-monitor inzicht in de knelpunten die zich voordoen bij
het gebruik van ICT in de lerarenopleiding en de behoeften aan ondersteuning bij de
verdere invoering van ICT. Het is niet de bedoeling geweest om in deze rapportage een
standpunt in te nemen of een waardeoordeel uit te spreken over het gebruik van ICT in
het onderwijs.

De ICT-monitor is geen doel op zich, maar een hulpmiddel bij een veranderingsproces
waarin veel keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes dienen zich zowel op
landelijk niveau als op het niveau van individuele onderwijsinstellingen aan. De
voorliggende publicatie biedt referentiepunten bij het maken van keuzes over de plaats
van ICT in onderwijsleerprocessen. Daarbij is niet alleen een visie op onderwijs van
belang, maar een helder beeld van de huidige situatie is minstens zo belangrijk om te
komen tot een verantwoord invoeringsbeleid.

Alle instrumenten die gebruikt zijn voor de gegevensverzameling van de ICT-monitor
zijn beschikbaar via de website van zowel de ICT-monitor (www.ictmonitor.nl) als het
Procesmanagement ICT (www.ictonderwijs.nl).
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de voorliggende rapportage niet mogelijk zou
zijn geweest zonder de bereidheid van zeer veel directies, ICT-coördinatoren,
systeembeheerders, docenten en studenten om voor de ICT-monitor gegevens
beschikbaar te stellen. Namens het onderzoeksteam van de ICT-monitor bedank ik
graag al deze respondenten.

dr. Alfons ten Brummelhuis, projectleider ICT-monitor.
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1. Context en opzet van de ICT-monitor

Dit eerste hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de ICT-monitor en een overzicht
van de manier waarop de monitor in het studiejaar 1997/1998 in de lerarenopleidingen
is opgezet en uitgevoerd.
Allereerst wordt de positie van de ICT-monitor in het kader van het overheidsbeleid op
het gebied van ICT nader toegelicht (1.1 en 1.2). In paragraaf 1.3 volgt een overzicht
van het conceptueel model dat ten grondslag ligt aan de opzet van de ICT-monitor. De
drie daaropvolgende paragrafen (1.4, 1.5 en 1.6) bevatten gegevens over de operationele
uitvoering van de ICT-monitor. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer (1.7) voor de
overige hoofdstukken die betrekking hebben op de resultaten van ICT-monitor voor het
studiejaar 1997/1998.

1.1 Positionering

Computers nemen in onze samenleving een niet meer weg te denken plaats in. Vanaf
het moment dat de computer zijn intrede deed in het onderwijs zijn er studies uitgevoerd
naar de omvang en de aard van het computergebruik. Daarbij worden tot computer-
gebruik alle toepassingsmogelijkheden van de computer gerekend. Zo’n brede gebieds-
afbakening betekent dat ook recente toepassingen van informatie- en communicatie-
technologie (ICT) zoals multimedia, e-mail en Internet/WWW tot 'computergebruik'
gerekend worden.

De toename van het computergebruik in onze samenleving illustreert de overgang van
een industriële maatschappij naar een informatiemaatschappij. Productie van goederen
staat niet langer voorop, omgaan met informatie wordt één van de belangrijkste vaardig-
heden. Het onderwijs wordt geconfronteerd met de uitdaging bij te dragen aan het voor-
bereiden van mensen op die informatiemaatschappij. Voor leerlingen en hun leraren
moet het omgaan met computertoepassingen de gewoonste zaak van de wereld zijn. Dit
betekent dat ook het onderwijs zelf ingrijpende veranderingen zal moeten ondergaan.

Daarnaast staat het onderwijs en in het bijzonder de opleiding voor leraren, ook voor
andere opgaven. De belangrijkste zijn:
� bijdragen leveren aan oplossingen voor sociale, culturele en economische problemen

in de samenleving;
� in voldoende mate flexibel zijn en tegemoet komen aan specifieke behoeften van

mensen;
� inspelen op de maatschappelijke ontwikkeling van levenslang leren.

ICT zal bij dit alles een belangrijke plaats innemen. De overtuiging groeit dat ICT kan
bijdragen aan een grotere actualiteit, kwaliteit, effectiviteit en aantrekkelijkheid van het
onderwijs.

Tegen deze achtergrond heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
in het begin van 1997 voor de lerarenopleidingen het actieprogramma Prommitt gestart.
In hetzelfde jaar nog zijn de stimuleringsactiviteiten op het gebied van ICT in het
actieplan 'Investeren in voorsprong’ verbreed van de lerarenopleidingen naar de andere
sectoren van het onderwijs (Ministerie van OC&W, 1997).
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1.2 De ICT-monitor

‘Investeren in voorsprong’ beschrijft de doelen voor elke sector van het onderwijs voor
de periode 1997-2001. Om te kunnen nagaan of die doelen worden gehaald, worden de
ontwikkelingen op het gebied van computergebruik via systematische gegevensver-
zamelingen periodiek in kaart gebracht. Zo’n systeem van periodieke gegevensverza-
melingen wordt een monitor genoemd, in dit geval de ICT-monitor. Naast een overzicht
van de actuele stand van zaken op het gebied van computergebruik verschaft de ICT-
monitor ook indicaties voor het te voeren beleid. Daarmee is de ICT-monitor een
krachtige bron van gegevens, die als basis kan dienen voor acties of interventies. Het is
dus geen doel in zichzelf maar een hulpmiddel bij het volgen van het veranderings-
proces dat op gang komt zodra computers voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt.

Voor het bepalen van een (beleids)koers is informatie nodig over zowel de huidige als
de beoogde situatie. De beoogde situatie op het gebied van ICT is verwoord in het
actieplan ‘Investeren in voorsprong’. De huidige situatie in het onderwijsveld, de
successen en knelpunten, wordt vastgelegd via de ICT-monitor. De resultaten zijn
onderwerp van evaluatie en reflectie en kunnen aanleiding zijn voor bijstellingen in het
beleid. Figuur 1 positioneert de ICT-monitor in de context van een beleidscyclus.

Figuur 1
ICT-monitor gepositioneerd in een beleidscyclus

1.3 Conceptueel model

Naast het beschrijven van de actuele stand van zaken op het gebied van ICT in het
onderwijs, biedt de ICT-monitor ook inzicht in de factoren die het gebruik in het
onderwijs belemmeren of bevorderen. Met name een goed inzicht in de samenhang
tussen beïnvloedende factoren is van essentieel belang bij de keuze van stimulerings-
maatregelen en het bepalen van innovatiebeleid.
Het conceptueel model dat ten grondslag ligt aan de analyse van beïnvloedende factoren
is toegepast in eerdere studies (Ten Brummelhuis, 1995; Janssen Reinen, 1996). In deze
studies wordt onderscheid gemaakt tussen een viertal clusters van indicatoren. Deze zijn
weergegeven in figuur 2.

beleidsdoel

ICT-monitor

evaluatie en reflectie

oorzaken van succes/falen

interventies
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Figuur 2
Conceptueel model van de ICT-monitor

Exogene indicatoren: indicatoren die niet of nauwelijks door een individuele onderwijs-
instelling te beïnvloeden zijn zoals sociaal-economische status van de studenten-
populatie en de financiële middelen die de overheid aan opleidingen beschikbaar stelt.

Endogene adoptie-indicatoren: indicatoren die gerelateerd zij aan de adoptiefase van het
vernieuwingsproces en die door de onderwijsinstelling zelf beïnvloed kunnen worden,
bijvoorbeeld de aanwezige ICT-infrastructuur en percepties van leraren over ICT.

Endogene implementatie-indicatoren: indicatoren die van belang zijn voor het
daadwerkelijk in de praktijk realiseren van de beoogde ICT-toepassingen zoals het
beleid van de onderwijsinstelling en interne deskundigheidsbevordering.

Implementatie-uitkomsten: indicatoren die betrekking hebben op de aard en omvang
van het computergebruik in het onderwijs. Hierbij staat centraal het gebruik van de
computer als leermiddel (medium) bij het geven van onderwijs. De omvang van het
computergebruik verwijst naar kwantitatieve aspecten zoals het aantal keren dat de
computers worden gebruikt. De aard van het computergebruik heeft betrekking op de
kwaliteit van het computergebruik voor de inrichting van onderwijsleersituaties en geeft
informatie over de manier waarop de computer wordt ingezet voor onderwijzen en
leren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van ICT als leerdoel
(object) van onderwijs (bv. leren over ICT in aparte lesuren informatica) en als
hulpmiddel voor het uitvoeren van administratieve en andere ondersteunende werk-
zaamheden. Verder geldt in het bijzonder voor de lerarenopleidingen dat de
voorbereiding van aankomende leraren op het gebruik van ICT in het leraarsberoep ook
behoort tot de implementatie-uitkomsten. Deze gebruiksvorm heeft betrekking op het
oefenen van de ICT-vaardigheden die nodig zijn in de beroepspraktijk waarvoor wordt
opgeleid en verwijst daarmee naar de ICT-aspecten in de kwalificatie eisen voor het
beroep van leraar.

1.4 Schriftelijke vragenlijsten en gevalsstudies

Over elk van de hierboven genoemde clusters van indicatoren worden in de ICT-
monitor jaarlijks gegevens verzameld via schriftelijke vragenlijsten bij alle
lerarenopleidingen voor basisonderwijs (PABO) en (tweedegraads) lerarenopleidingen
voor het voortgezet onderwijs. Deze gegevens worden aangevuld met verdiepende
gevalsstudies. De resultaten van de gevalsstudies kunnen worden gezien als
voorbeelden van ICT-gebruik die onder verschillende condities worden gerealiseerd. De
voorbeelden uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs &
volwasseneneducatie en de lerarenopleidingen zijn gebundeld in een afzonderlijke
rapportage (Meelissen, Janssen Reinen, Drent, Slotman & Ten Brummelhuis, 1998).

Exogene
indicatoren

Endogene
adoptie

indicatoren

Endogene
implementatie

indicatoren

Implementatie
uitkomsten
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De voorliggende rapportage heeft betrekking op de gegevens die in het studiejaar
1997/1998 bij de lerarenopleidingen met behulp van schriftelijke vragenlijsten zijn
verzameld. Het studiejaar 1997/1998 wordt in het vervolg van deze rapportage kortweg
aangeduid met het jaartal 1998.

1.5 Longitudinaal perspectief

De gegevensverzameling in 1998 is de eerste meting in het kader van de ICT-monitor.
Het is tevens de eerste grootschalige gegevensverzameling over het gebruik van ICT in
de lerarenopleidingen. Dit betekent dat er voor vrijwel geen van de indicatoren
waarover in de ICT-monitor gegevens worden verzameld vergelijkbare gegevens uit
eerdere metingen beschikbaar zijn. Voor de lerarenopleidingen zijn de resultaten over
1998 te beschouwen als een nulmeting. De gegevensverzameling is zodanig opgezet dat
de resultaten van de volgende metingen in de komende jaren vergeleken kunnen worden
met de gegevens van deze metingen. Daarmee kan in de komende jaren vanuit een
longitudinaal perspectief de richting en snelheid van veranderingen op het gebied van
ICT-toepassingen bij de opleiding voor leraren zichtbaar worden gemaakt.

1.6 Opzet van de survey

Alle PABO’s en (tweedegraads) lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs
(inclusief de lerarenopleidingen voor de kunsten) nemen deel aan de ICT-monitor. Dit
betekent dat er voor de lerarenopleidingen sprake is van een populatie-onderzoek.
In totaal hebben alle 45 hogescholen (inclusief opleidingen voor de kunsten) toegezegd
aan de ICT-monitor deel te nemen. Als eerste stap in de gegevensverzameling zijn deze
hogescholen benaderd met het verzoek om aan te geven welke typen lerarenopleiding
tot de hogeschool behoren en welke respondenten vervolgens binnen elk type leraren-
opleiding benaderd zouden kunnen worden voor het invullen van de verschillende
vragenlijsten die tot de ICT-monitor behoren. Deelname aan de ICT-monitor omvat
voor een lerarenopleiding het invullen van de volgende schriftelijke vragenlijsten:
� beleidsvragenlijst: een vragenlijst in te vullen door iemand die goed op de hoogte is

van het ICT-beleid binnen de opleiding, veelal is dit een directielid;
� technische vragenlijst: een vragenlijst in te vullen door iemand die goed op de

hoogte is van de aanwezige ICT-infrastructuur binnen de opleiding: meestal wordt
deze functionaris aangeduid met computercoördinator, ICT-coördinator of
systeembeheerder;

� docentenvragenlijst: een vragenlijst in te vullen door alle docenten die lesgeven aan
een geselecteerde groep studenten uit het eerste of laatste studiejaar;

� studentenvragenlijst: een vragenlijst in te vullen door de studenten uit het eerste of
laatste studiejaar over hun kennis, vaardigheden en ervaringen op het gebied van
ICT.

De bovengenoemde vragenlijsten zijn gebundeld in een afzonderlijke publicatie
(Instrumentenboek lerarenopleidingen, ICT-monitor 1997/1998. Ten Brummelhuis et
al., 1998).

Ondanks de toezegging van de Colleges van Bestuur van alle lerarenopleidingen om
deel te nemen aan de ICT-monitor, hebben 31 opleidingen (69%) daadwerkelijk de
namen van respondenten doorgegeven. Hoewel bij de non-respondenten verschillende
telefonische rappelrondes zijn uitgevoerd, bleek uiteindelijk 31% van de opleidingen
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niet in staat of niet bereid om een overzicht van opleidingen en namen van respondenten
door te geven. Van deze opleidingen zijn derhalve geen gegevens over het gebruik van
ICT beschikbaar.

Gegeven de omvang van met name de (tweedegraads) lerarenopleidingen is voor elke
locatie de technische infrastructuur in kaart gebracht zoals die beschikbaar is voor de
studenten op de betreffende locatie. Ook in het geval er sprake is van verschil in ICT-
beleid tussen lerarenopleidingen binnen eenzelfde hogeschool, is er voor elke
lerarenopleiding een afzonderlijke beleidsvragenlijst ingevuld.

Uit het overzicht van het aantal verstuurde vragenlijsten (tabel 1) blijkt dat vooral de
tweedegraads lerarenopleidingen uit meerdere locaties bestaan en per locatie een
technische vragenlijst is ingevuld. Het ICT-beleid van de verschillende locaties die tot
eenzelfde instelling behoren, is meestal gelijk. In die gevallen is door de instelling één
beleidsvragenlijst ingevuld. Doordat de technische vragenlijsten betrekking hebben op
gegevens van een specifieke locatie en de beleidsvragenlijsten gegevens bevatten die
volgens de directie van de lerarenopleiding van toepassing zijn voor alle locaties van de
hogeschool zijn er meer technische vragenlijsten verstuurd dan beleidsvragenlijsten.

Tabel 1
Overzicht van het aantal verstuurde en geretourneerde vragenlijsten

Aantal verstuurd Aantal ingevuld geretourneerd

PABO

tweede
graads
oplei-
ding totaal PABO

tweedegraads
opleiding totaal

Type vragen-
lijst ICT-
monitor

Respons-
eenheid n n n n % n % n %

beleid opleiding 22 9 31 18 82% 7 78% 25 81%

technisch opleiding 26 32 58 16 62% 18 56% 34 59%

docent opleiding 19 6 25 19 100% 6 100% 25 100%

docenten 428 399 827 169 40% 148 37% 317 38%

student opleiding 20 8 28 8 40% 7 88% 15 54%

studenten 1263 1727 2990 245 19% 296 17% 551 18%

Tabel 1 bevat naast het overzicht van verstuurde vragenlijsten ook een overzicht van de
geretourneerde vragenlijsten. Uit deze tabel komt naar voren dat van elk type vragenlijst
tenminste 50% van de opleidingen één of meerdere exemplaren heeft geretourneerd.
Een dergelijke respons is niet zonder meer toereikend om een representatief beeld van
het computergebruik in de sector lerarenopleidingen te kunnen schetsen.
In het geval de instellingen die niet bereid zijn om aan de ICT-monitor deel te nemen
geen specifieke kenmerken hebben, is de respons op beleidsniveau voldoende (81%)
voor het presenteren van een adequaat beeld van het ICT-beleid in de sector leraren-
opleidingen. Ook de respons op de technische vragenlijsten wordt als toereikend
beschouwd om hierna een representatief beeld te kunnen schetsen van de ICT-
voorzieningen in de lerarenopleidingen. Vergelijkingen tussen gegevens over de
beschikbare ICT-infrastructuur van de instellingen die niet aan de monitor deelnemen
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(verzameld in het kader van Prommitt) en de gegevens van de deelnemende instellingen
laten namelijk zien dat er op dit aspect geen verschil bestaat tussen respondenten en
non-respondenten.

De respons van docenten en studenten is laag, respectievelijk 38% en 18%. Deze lage
respons in combinatie met het ontbreken van gegevens die het mogelijk maken om de
eventuele effecten van de non-respons te analyseren, geven aanleiding om te waar-
schuwen voor een systematische vertekening in de gegevens van de docenten en
studenten. De beschikbare gegevens bevatten aanwijzingen dat de docenten met
computergebruik zijn oververtegenwoordigd en de docenten die weinig of nooit met
computers werken in het gegevensbestand van de monitor zijn ondervertegenwoordigd.
Vergelijkingen tussen de gegevens van de ICT-coördinator over kenmerken van
docenten inzake computergebruik en de gegevens van de docenten zelf vertonen
namelijk grote discrepanties. Deze discrepanties wijzen er op dat de docenten die
computers gebruiken zijn oververtegenwoordigd waardoor de gegevens mogelijk een
overschatting laten zien van het feitelijk computergebruik in de lerarenopleidingen.
De omvang van deze eventuele overschatting kan nader worden geanalyseerd wanneer
volgend jaar de gegevens van de tweede meting beschikbaar zijn.

1.7 Leeswijzer

De volgende hoofdstukken bevatten resultaten over de beschikbaarheid en het gebruik
van ICT in de lerarenopleidingen. De stand-van-zaken in 1998 wordt daarin
gepresenteerd als een momentopname.
In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van het huidige
computergebruik. Daarbij komen verschillende aspecten van het computergebruik aan
bod zoals het aantal lerarenopleiders dat computers gebruikt, de frequentie van het
computergebruik en het soort computertoepassingen dat bij de opleiding van leraren
wordt gebruikt. In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de mate waarin studenten buiten
de opleiding in aanraking komen met computers.
Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de beschikbare ICT-infrastructuur in de lerarenoplei-
dingen. Daarbij komen gegevens aan bod over het aantal computers, de computertypen
en de programmatuur waarover de lerarenopleidingen beschikken.
Hoofdstuk 4 gaat over het onderwijsconcept van de lerarenopleidingen en de bijdrage
die computers leveren aan de realisatie daarvan in de dagelijkse praktijk. Verder komen
gegevens aan bod over de mate waarin de lerarenopleidingen een beleid voeren op het
gebied van ICT en de investeringen die daarmee gemoeid zijn.
In hoofdstuk 5 wordt de houding ten opzichte van ICT vanuit twee perspectieven
belicht, namelijk vanuit de lerarenopleiders en de studenten. Ook wordt vanuit beide
perspectieven gekeken naar de kennis en vaardigheden op het gebied van ICT.
De beschikbaarheid van ondersteuning op het gebied van ICT, de knelpunten bij het
computergebruik en de behoeften voor de toekomst vormen drie thema’s die nauw aan
elkaar gerelateerd zijn. Deze drie thema’s komen aan bod in hoofdstuk 6.
In hoofdstuk 7 wordt vooruitgeblikt naar de toekomst. Het hoofdstuk omvat een
overzicht van de onderwijsontwikkelingen die de directies en de docenten van de
lerarenopleidingen in de nabije toekomst verwachten. Ook zijn gegevens opgenomen
over de mate waarin de lerarenopleidingen op de hoogte zijn van recente
ontwikkelingen en hetgeen dit kan betekenen voor de toekomst.
Het laatste hoofdstuk bevat een samenvatting van resultaten gevolgd door een discussie
met aanbevelingen voor het beleid.
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2. Het huidige computergebruik

Dit hoofdstuk staat in het teken van gegevens die in het conceptueel model van de ICT-
monitor zijn aangeduid met implementatie-uitkomsten. De eerste paragraaf geeft voor
de lerarenopleidingen een overzicht van het computergebruik in 1998. Dit overzicht is
gebaseerd op twee verschillende bronnen: lerarenopleiders en studenten. In de volgende
paragrafen komen aan bod de didactische inzet van de computer (2.2), de
computertoepassingen die worden gebruikt (2.3), de organisatie van het computer-
gebruik (2.4), de locaties voor computergebruik (2.5), het invoeringsstadium (2.6) en
het computergebruik voor management en organisatie (2.7). Het hoofdstuk sluit af met
een samenvatting van de resultaten.

2.1 Computergebruik vanuit twee perspectieven: lerarenopleiders en studenten

De lerarenopleiders
Op basis van de gegevens die verzameld zijn bij de docenten van de lerarenopleidingen
ofwel de lerarenopleiders (n = 317), gebruikt 88% van de respondenten de computer
wel eens voor het geven van onderwijs, lesvoorbereiding of -evaluatie. Van alle
lerarenopleiders die een ingevulde vragenlijst hebben geretourneerd, gebruikt 18% de
computer wekelijks als leerdoel (leren over ICT). Een kwart van de docenten gebruikt
de computer wekelijks als leermiddel tijdens het onderwijs (bereiken van een leerdoel
met behulp van of door middel van ICT). In totaal gebruikt éénderde van de docenten de
computer nooit als leerdoel of als leermiddel bij het onderwijs (figuur 3).
De meeste lerarenopleiders gebruiken ICT als hulpmiddel. Daarbij wordt ICT gebruikt
als gereedschap bij het uitvoeren van taken, bijvoorbeeld tekstverwerking of e-mail. In
totaal gebruikt 62% van de docenten de computers wekelijks voor dergelijke
werkzaamheden.

Figuur 3
Percentage lerarenopleiders met computergebruik als leerdoel, leermiddel of hulpmiddel
(gebaseerd op docentgegevens)
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Bezien over de drie toepassingen zoals hierboven onderscheiden (leerdoel, leermiddel
en hulpmiddel), werkt 12% van de lerarenopleiders nooit met de computer bij de
uitvoering van onderwijs, lesvoorbereiding of -evaluatie. Zoals opgemerkt in hoofdstuk
1 dient er rekening mee te worden gehouden dat onder de respondenten de docenten met
computergebruik zijn oververtegenwoordigd. Dit betekent dat het feitelijke
computergebruik door lerarenopleiders naar verwachting lager ligt dan het beeld dat
naar voren komt op grond van de beschikbare gegevens.

In aanvulling op het computergebruik bij de uitvoering van docenttaken, is aan de
lerarenopleiders gevraagd met welke regelmaat zij in het studiejaar 1997/1998 de
computer gebruiken bij een voor de ICT-monitor geselecteerde groep studenten. Er zijn
zowel docenten voor het eerste opleidingsjaar als het examenjaar geselecteerd. Tussen
deze beide groepen is geen (statistisch significant) verschil in de mate waarin docenten
gebruik maken van computers tijdens het onderwijs. Ook bestaat er geen verschil in de
mate van computergebruik tussen de docenten van de PABO en de tweedegraads
opleiding. De berekening van de mate van computergebruik is gebaseerd op de
verhouding tussen het aantal lesuren met computergebruik en het totaal aantal lesuren
dat een docent aan een bepaalde groep studenten geeft. Deze berekeningswijze is van
belang omdat veel docenten in de tweedegraads opleiding meer lesuren aan eenzelfde
groep studenten geven dan het geval is binnen de PABO-opleiding. Gelet op het
ontbreken van verschillen in de mate van computergebruik zal bij de verdere presentatie
van gegevens geen onderscheid worden gemaakt tussen docenten van de PABO en de
tweedegraads opleiding, noch tussen docenten die lesgeven in het eerste- of examenjaar.

Figuur 4
Aantal lesuren dat lerarenopleiders gebruik maken van computers bij het onderwijs aan een
groep studenten

Wanneer gekeken wordt naar het ICT-gebruik van lerarenopleiders die aan een
willekeurig geselecteerde eerste klas of examenklas lesgeven, dan blijkt dat ruim vijf
van elke tien docenten waarmee een klas gedurende het studiejaar in aanraking komt, bij
geen enkele les computers gebruiken (figuur 4). Twee van elke tien lerarenopleiders
gebruiken de computer tijdens het studiejaar bij minder dan vijf lesuren aan de
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geselecteerde klas. Door slechts één van elke tien lerarenopleiders wordt de computer
bij eenzelfde groep studenten tijdens meer dan 20 lesuren gebruikt.

Resumerend komt uit de gegevens naar voren dat negen van elke tien lerarenopleiders
wel eens gebruik maakt van de computer, maar slechts een zeer beperkt aantal
lerarenopleiders de computer regelmatig bij het onderwijs gebruikt. De computer is voor
de meeste lerarenopleiders een hulpmiddel dat vooral gebruikt wordt bij de
lesvoorbereiding en andere administratieve werkzaamheden.
Uitgaande van een willekeurige groep studenten geeft bijna de helft van de
lerarenopleiders waarmee deze studenten in aanraking komen wel eens opdrachten
waarbij computers gebruikt moeten worden. Ongeveer 10% van de lerarenopleiders
maakt substantieel gebruik van computers bij het onderwijs.

De studenten
Van de studenten op de lerarenopleiding heeft 96% in 1998 thuis, op de opleiding, een
stageschool of ergens anders wel eens een computer gebruikt. Voor 80% van de
studenten geldt dat zij tijdens het studiejaar op de lerarenopleiding in aanraking zijn
geweest met computers. Door 91% wordt thuis met een computer gewerkt. Gemiddeld
werkt een student van de lerarenopleiding 3-4 uur per week met de computer.
De helft van de studenten heeft tijdens het studiejaar geen enkele keer computers
gebruikt tijdens een stage (figuur 5). Het komt weinig voor dat studenten tijdens een
stage regelmatig computers inzetten voor onderwijsdoeleinden. De studenten ervaren
hierbij als belangrijkste knelpunten het gebrek aan eigen kennis en vaardigheden om de
computer adequaat voor onderwijsdoeleinden in te kunnen zetten en de gebrekkige
computerfaciliteiten op de stageschool.

Figuur 5
Inzet van computers voor onderwijsdoeleinden door studenten tijdens stages gedurende het
studiejaar 1997/1998

2.2 Didactische inzet van de computer

In de lerarenopleidingen worden computers tijdens het onderwijs het meest gebruikt
voor tekstverwerking (bij 74% van de lerarenopleiders) en informatie verzamelen
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(51%). Voor het trainen van beroepsvaardigheden maakt een kwart van de
lerarenopleiders wel eens gebruik van een computer(simulatie)programma. Binnen de
lerarenopleidingen komt een rijke variëteit aan computertoepassingen voor. Echter, bij
het merendeel van de lerarenopleiders beperkt het computergebruik bij het onderwijs
zich tot opdrachten aan studenten die betrekking hebben op de eerder genoemde
tekstverwerking en het opzoeken van informatie (tabel 2).

Tabel 2
Percentage lerarenopleiders met een bepaalde gebruiksvorm van de computer bij het geven van
onderwijs

Typering Omschrijving
% leraren-
opleiders

Brieven/tek-
sten schrijven

studenten schrijven op de computer brieven, opstel of teksten
voor bv. een werkstuk 74%

Informatie
verzamelen

ik laat studenten informatie opzoeken in elektronische
gegevensbestanden 51%

Gegevens
verwerking

ik laat studenten de computer gebruiken bij het ordenen en
verwerken van verzamelde gegevens 40%

Instructie ik laat de studenten iets nieuws leren aan de hand van een
computerprogramma 31%

Oefenen ik laat de studenten zelfstandig basisstof verwerken op de
computer 30%

Training ik laat de studenten (beroeps)vaardigheden oefenen met
behulp van een simulatie(programma) op de computer 24%

Uitleg/demon-
stratie

ik bedien zelf de computer om een begrip of vaardigheid aan
de studenten uit te leggen 23%

Presentatie studenten gebruiken de computer als presentatiemiddel voor
bv. een spreekbeurt 23%

Inleiden ik laat de studenten met de computer werken om zich te
oriënteren op een nieuw onderwerp 22%

Meten ik gebruik de computer voor het verrichten van metingen en
gegevensregistratie bv. bij natuurkundeproefjes 18%

Verrijken ik laat studenten zelfstandig verrijkingsstof verwerken op de
computer (extra stof en verdieping) 16%

Toetsen studenten maken hun toetsen op de computer 13%

Remediëren ik gebruik de computer om gerichte extra hulp te geven aan
studenten met een achterstand 11%

Probleem
oplossen

een computerprogramma reikt een probleem aan dat de
studenten met behulp van de computer moeten oplossen 9%

Geen ik gebruik de computer op geen van bovenstaande manieren 10%

Ook uit de gegevens van de studenten (tabel 3) komt naar voren dat de meeste studenten
tijdens de opleiding gebruik maken van de computer voor tekstverwerking (80%), het
maken van een werkstuk (75%) en het verzamelen van informatie voor een werkstuk via
een cd-rom of Internet (58%). Computeractiviteiten die buiten de opleiding worden
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uitgevoerd betreffen naast tekstverwerking (79%) veelal het spelen van spelletjes
(74%). Ruim 40% van de studenten oefent tijdens de opleiding in het gebruik van
computerprogramma’s die in de beroepspraktijk (scholen voor po, vo of bve) worden
gebruikt. Weinig studenten komen in aanraking met het ontwerpen van een
leeromgeving met behulp van een multimedia-ontwerpprogramma (3%).

Tabel 3
Percentage studenten met een bepaalde gebruiksvorm van de computer als onderdeel van de
opleiding en daarbuiten

Typering opleiding buiten opleiding

het schrijven van een brief, verhaal of verslag
(tekstverwerken) 80% 79%

het maken van een werkstuk 75% 50%

het verzamelen van informatie voor een werkstuk
(bv via cd-rom of Internet/WWW) 58% 35%

het oefenen van leerstof 56% 21%

het surfen op Internet/WWW 52% 41%

het maken van een tekening 46% 41%

het oefenen in het gebruik van computer-
programma’s voor de beroepspraktijk (po, vo, bve) 44% 11%

het maken van een toets/tentamen 42% 9%

het schrijven en lezen van e-mail berichten 37% 40%

het houden van een spreekbeurt/presentatie 29% 14%

het werken met een gegevensbestand 26% 23%

het spelen van computerspelletjes 24% 74%

het werken met een rekenblad 17% 12%

het uitvoeren van een proef of verrichten van
metingen (bv. voor natuurkunde) 5% 3%

het programmeren 4% 5%

het maken van een leeromgeving met een
multimedia-ontwerpprogramma 3% 2%

2.3 Computertoepassingen

Het computergebruik in de lerarenopleidingen concentreert zich zowel voor de leraren-
opleiders zelf als hun studenten rondom een drietal computertoepassingen (tabel 4):
� tekstverwerking;
� Internet, inclusief e-mail;
� educatieve programma’s.
Zoals in paragraaf 2.2 reeds aangegeven wordt door de meeste lerarenopleiders gebruik
gemaakt van de computer voor tekstverwerking. Deze toepassing wordt door de meeste
lerarenopleiders ook van hun studenten gevraagd. Ongeveer de helft van de
lerarenopleiders maakt zowel zelf als voor het onderwijs aan studenten gebruik van
educatieve computerprogramma’s.
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Tabel 4
Percentage lerarenopleiders dat zelf gebruik maakt van bepaalde computertoepassingen of
studenten er mee in aanraking brengt

Toepassing
Leraren-
opleiders Studenten

tekstverwerking 85% 77%

e-mail 68% 45%

internet/WWW 64% 57%

raadplegen van gegevensbestanden 53% 45%

educatieve programma's 52% 47%

registratie van studentvorderingen 43% 11%

gegevensbestand 34% 18%

tekenprogramma 33% 35%

rekenbladen 24% 15%

simulatieprogramma beroepspraktijk 17% 16%

toetsprogrammatuur 15% 12%

inrichten leeromgeving met multimedia-ontwerpprogramma 10% 7%

programmeren 9% 10%

videoconferencing 4% 3%

2.4 Organisatie van het computergebruik

Onder de lerarenopleiders die gebruik maken van computers bij het onderwijs
domineren twee verschillende organisatievormen. De meest voorkomende
organisatievorm is een onderwijssituatie waarbij op bepaalde plaatsen binnen de
opleiding computerwerkplekken zijn ingericht en studenten individueel of in groepjes
aan opdrachten werken. Deze organisatievorm is te typeren als het studiehuismodel
ofwel zelfstandig werkmodel en wordt door bijna 60% van de lerarenopleiders tijdens
enkele lessen gehanteerd. Bijna een kwart van de lerarenopleiders hanteert deze
organisatievorm regelmatig.
De tweede veel voorkomende organisatievorm van computergebruik betreft het werken
in een computerlokaal (46% van de lerarenopleiders een enkele keer en 23%
regelmatig). Daarbij werken alle studenten van eenzelfde groep tegelijk met computers.
Andere organisatievormen zoals het frontaal lesgeven met behulp van de computer of
begeleiding van studenten op afstand door middel van videoconferencing of e-mail
komen nauwelijks voor.

2.5 Locaties voor computergebruik

De lerarenopleiding
Lerarenopleiders die bij hun onderwijs gebruik maken van computers, kunnen op de
meeste opleidingen terecht in een computerlokaal (90% van de lerarenopleiders), de
bibliotheek of het studielandschap (60% van de lerarenopleiders). Gemiddeld staan in
een computerlokaal 19 computers opgesteld. Een kwart van de lerarenopleiders beschikt
in het eigen vaklokaal over computerapparatuur. Verder geeft bijna de helft van de
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lerarenopleiders aan dat er binnen de opleiding specifieke computerwerkplekken voor
studenten beschikbaar zijn (figuur 6).

Figuur 6
Locaties en aantal computers beschikbaar voor lerarenopleiders die gebruik maken van
computers bij het geven van onderwijs

Buiten de opleiding
De meeste studenten van de lerarenopleiding kunnen thuis met een computer werken
(91%). Eénderde van de studenten beschikt over een eigen computer. De computers die
de studenten thuis gebruiken, zijn veelal uitgerust met MS-Windows (85%), een
kleurenbeeldscherm (93%), geluidsboxen (62%), cd-rom (66%) en een kleurenprinter
(56%). Eénderde deel van de studenten beschikt thuis over een modem/ISDN-
aansluiting en 28% heeft toegang tot Internet/WWW (figuur 7).

Figuur 7
Kenmerken van de computerapparatuur waar studenten thuis mee werken
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2.6 Invoeringsstadium van computergebruik

Aan de lerarenopleiders is gevraagd hun eigen computergebruik te typeren. Daarbij is
gebruik gemaakt van de volgende vijf typeringen:
a) Ik ben nog weinig op de hoogte van de mogelijkheden die computers in het onderwijs te

bieden hebben.
b) Ik heb interesse. Ik wil graag meer weten over de mogelijkheden van

computertoepassingen voor onderwijsdoeleinden.
c) Ik heb enige ervaring met computergebruik en zet computers zo nu en dan in bij mijn

onderwijs.
d) Ik heb enige routine met computergebruik. Ik vraag me af hoe computertoepassingen in

de dagelijkse onderwijspraktijk kunnen worden ingepast.
e) Ik ben een expert op het gebied van computergebruik en ik heb verschillende

computertoepassingen in mijn onderwijs geïntegreerd. Ik draag mijn ervaringen over
aan anderen.

Van de lerarenopleiders is ruim een derde nog maar weinig bekend met de mogelijkheden
van de computer of typeert het eigen gebruik met geïnteresseerd in of oriënterend op de
mogelijkheden die computers voor onderwijsdoeleinden te bieden hebben. Enige ervaring
met computergebruik bij het onderwijs heeft 19% van de lerarenopleiders. Bijna 30% van
de lerarenopleiders is van mening enige routine te hebben met computergebruik en vraagt
zich af hoe computers verder kunnen worden ingepast in het eigen onderwijs. Van veel
ervaring die wordt overgedragen aan anderen is sprake bij 20% van de lerarenopleiders.

Over het algemeen beschouwen lerarenopleiders die verbonden zijn aan een tweedegraads
opleiding zich zelf meer deskundig op het gebied van computergebruik dan de
lerarenopleiders van de PABO. Verder is er een duidelijk verschil in de typering van
computergebruik tussen mannelijke en vrouwelijke lerarenopleiders. Mannelijke
lerarenopleiders geven aanmerkelijk vaker aan dat zij routine hebben in het gebruik van
computers dan vrouwelijke lerarenopleiders (figuur 8). Veel vrouwelijke lerarenopleiders
zeggen dat zij interesse hebben in het verkennen van de mogelijkheden die ICT voor het
onderwijs te bieden heeft.

Figuur 8
Typering van het eigen computergebruik door lerarenopleiders
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2.7 Computergebruik voor management en organisatie

Alle lerarenopleidingen maken dagelijks gebruik van computers voor administratieve
werkzaamheden. Het meest intensief wordt de computer benut voor correspondentie
(tekstverwerking), financiële zaken, personeelsadministratie, het bijhouden van
bibliotheek- en studentgegevens en het opzoeken van informatie (figuur 9).
Door 60% van de opleidingen worden computers ook regelmatig gebruikt voor het
uitwisselen van administratieve gegevens tussen verschillende locaties of met de
overheid.

Figuur 9
Percentage lerarenopleidingen met computergebruik voor administratieve doeleinden

In aanvulling op de bovenstaande gegevens is aan de directie gevraagd welke
werkzaamheden die te maken hebben met het bijhouden van studentgegevens door de
computer worden ondersteund. Het overzicht in tabel 5 laat zien dat de computer vooral
wordt gebruikt voor registratie van persoonsgegevens en studieresultaten. Potentiële
mogelijkheden van de computer ter ondersteuning van toetsing, leerstofregistratie of
andere administratieve werkzaamheden die verwijzen naar een onderwijsaanpak waarbij
rekening wordt gehouden met verschillen in leerwegen tussen studenten, komen
nauwelijks voor. Computers worden bijvoorbeeld weinig gebruikt voor
curriculumplanning met individuele studenten (12%) of het vastleggen van de
individuele ontwikkeling van studenten in een portfolio (12%). Resumerend kan worden
gesteld dat het administratief gebruik vooral gericht is op de automatisering van
werkzaamheden die passen bij een meer traditionele onderwijsbenadering. Op
administratief gebied wordt op beperkte schaal gebruik gemaakt van de potentiële
mogelijkheden van ICT ter ondersteuning van didactische vernieuwingen.
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Tabel 5
Percentage lerarenopleidingen waarbij werkzaamheden die te maken hebben met het bijhouden
van studentgegevens en -resultaten door de computer worden ondersteund

Werkzaamheden
% leraren-
opleidingen

Registratie van studentgegevens

opslaan van persoonsinformatie (bv. naam, adres, woonplaats, enz.) 100%

vastleggen van studieresultaten / studiepunten 89%

registratie van gegevens onderwijskwaliteit / studenttevredenheid 46%

uitstroomgegevens studenten 46%

Toetsing

het opstellen van toetsen 35%

het beheren van een toetsbank 27%

het afnemen van toetsen; de toetsing zelf 15%

het normeren van een toets 15%

Leerwegregistratie

het vastleggen van de behaalde resultaten per leerstofonderdeel 65%

het registreren van de leerstofonderdelen die een student heeft afgerond 58%

het opstellen van een overzicht van resultaten op opleidingsniveau ten
behoeve van resultaatvergelijking over jaren heen

31%

het vastleggen van de volgorde waarin een student leerstofonderdelen
doorloopt

23%

het vastleggen van de individuele ontwikkeling ofwel groeiproces van de
student (bv. portfolio)

12%

het opstellen van een curriculumplanning met individuele studenten 12%

Ruim driekwart van de lerarenopleidingen is van mening dat het stadium van
computergebruik voor administratieve doeleinden getypeerd kan worden als gevorderd
of vergevorderd. Bijna een kwart van de opleidingen typeert het eigen gebruik van
computers voor administratieve doeleinden als beginnend gebruik. (figuur 10).
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Figuur 10
Typering door de directie van het computergebruik voor administratieve doeleinden

2.8 Samenvatting

� Bijna negen van elke tien lerarenopleiders maakt gebruik van de computer. De
computer is voor de meeste lerarenopleiders een hulpmiddel dat vooral gebruikt
wordt bij de lesvoorbereiding.

� Bijna de helft van de lerarenopleiders waarmee studenten gedurende een studiejaar
in aanraking komen, laat studenten met computers werken. Minder dan 10% van de
lerarenopleiders maakt substantieel gebruik van computers ten behoeve van het
onderwijs.

� Tijdens het onderwijs beperkt het computergebruik zich bij het merendeel van de
lerarenopleiders tot opdrachten aan studenten die een beroep doen op
tekstverwerking en het opzoeken van informatie.

� Studenten komen tijdens hun stage niet of in beperkte mate in aanraking met
computergebruik voor onderwijsdoeleinden.

� De meeste lerarenopleiders die bij hun onderwijs gebruik maken van computers
hanteren een zogenoemd studiehuis ofwel zelfstandig werkmodel. Studenten werken
daarbij individueel of in groepjes aan de uitwerking van opdrachten en maken
daarbij gebruik van computerapparatuur. De benodigde apparatuur staat veelal
opgesteld in een studielandschap, bibliotheek of specifieke studentwerkplekken.
Daarnaast wordt voor onderwijssituaties waarbij alle studenten van een groep
tegelijk achter de computer zitten, gebruik gemaakt van een computerlokaal.

� De meeste studenten hebben thuis toegang tot een computer. Een derde van de
studenten beschikt over een eigen computer. Thuis gebruiken de studenten de
computer het meest voor tekstverwerking en het spelen van spelletjes.

� Weinig lerarenopleiders beschouwen zichzelf als een expert in het gebruik van
Informatie en Communicatietechnologie die de eigen ervaringen overdraagt aan
anderen.

� Vrouwelijke lerarenopleiders vinden van zichzelf dat zij minder vertrouwd zijn met
ICT-toepassingen in het onderwijs dan hun mannelijke collega's.

� Op alle lerarenopleidingen worden dagelijks computers gebruikt voor
administratieve doeleinden. De meeste opleidingen vinden dat het gebruik van ICT
voor administratieve werkzaamheden in een (ver)gevorderd stadium verkeert.

geen gebruik

orientatie

beginnend
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vergevorderd
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3. ICT-infrastructuur

Dit hoofdstuk richt zich op de beschikbaarheid van apparatuur en programmatuur
binnen de lerarenopleidingen. Achtereenvolgens komen gegevens aan de orde over de
versprei-dingsgraad van computers (3.1), kenmerken van de beschikbare apparatuur (3.2
en 3.3) en de programmatuur waarover lerarenopleidingen beschikken (3.4). De
slotparagraaf (3.5) bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten over de ICT-
infrastructuur op de lerarenopleidingen.

3.1 Verspreidingsgraad van computers

Gemiddeld beschikt een lerarenopleiding over één computer voor elke zeven studenten.
Wanneer uitsluitend gekeken wordt naar de computers die gebruikt worden voor
onderwijsdoeleinden dan heeft een lerarenopleiding gemiddeld voor elke negen
studenten één computer. Voor management en beheer beschikken de lerarenopleidingen
gemiddeld over één computer voor elke 70 studenten. Dit betekent dat 14% van de
beschikbare computerapparatuur uitsluitend gebruikt wordt voor administratieve
doeleinden of systeembeheer.

Figuur 11 geeft een overzicht van de spreiding tussen lerarenopleidingen op het gebied
van de beschikbaarheid van computers voor onderwijsdoeleinden. De meeste
lerarenopleidingen beschikken in vergelijkbare mate over computers. Bij een opleiding
die voor elke drie studenten één computer heeft, kan gesproken worden over een relatief
hoge beschikbaarheid van computers. De laagste beschikbaarheid van computers die
momenteel binnen de lerarenopleidingen voorkomt, is één computer voor elke 21
studenten.

Figuur 11
Spreiding tussen lerarenopleidingen in de student/computer-verhouding (de vermelde aantallen
geven het klassemidden aan)

Student/computer-verhouding

2119171513119753

Std. Dev = 3.83

Gem. = 8.8

% opleidingen
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3.2 Typen computers

Vrijwel alle computers die binnen de lerarenopleidingen worden gebruikt zijn geschikt
voor een Windows-omgeving (figuur 12). Bijna driekwart van de beschikbare
computers kan worden getypeerd als moderne apparatuur en is uitgerust met een
Pentium-processor. Dit geldt zowel voor de computers die uitsluitend voor
administratieve doeleinden worden gebruikt als de computers die voor
onderwijsdoeleinden worden ingezet. Computers die uitgerust zijn met het
MacOperating System komen op beperkte schaal voor en omvatten 5% van alle
beschikbare apparatuur

Figuur 12
Percentage computers voor administratie en onderwijs uitgesplitst naar processortype

Overige apparatuurkenmerken
In de ICT-monitor is een aantal kenmerken in kaart gebracht van de apparatuur die
beschikbaar is op de locaties waar een willekeurig geselecteerde groep studenten het
onderwijs volgt. Hierdoor is het mogelijk dat uit de verzamelde gegevens naar voren
komt dat een leslocatie niet over bepaalde apparatuur beschikt, terwijl deze apparatuur
op een andere locatie van de opleiding wel aanwezig zou kunnen zijn.

De resultaten laten zien alle opleidingen beschikken over computers die uitgerust zijn
met een kleurenbeeldscherm en MS-Windows. Ook beschikken vrijwel alle opleidingen
over apparatuur die geschikt is voor programma’s met bewegende beelden, cd-rom
toepassingen en aangesloten is op een printer (tabel 6). Hoewel het merendeel van de
lerarenopleidingen notebooks gebruikt voor onderwijsdoeleinden, is de
student/computer-verhouding relatief hoog. Gemiddeld is er voor ruim 200 studenten
één notebook beschikbaar.
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Tabel 6
Kenmerken van apparatuur die beschikbaar is onderwijsdoeleinden

Voorziening
% opleidingen

(leslocaties)
student/voor-
ziening ratio

Uitgerust met MS-Windows 3.11 of hoger 100% 14

Uitgerust met kleurenbeeldscherm 100% 9

Uitgerust met cd-rom 96% 30

Aangesloten op een printer 96% 14

Notebook/laptop 69% 202

Uitgerust/aangesloten op een modem/ISDN-adapter 54% 171

Netwerkcomputer (zonder harde schijf) 12% 82

Geschikt voor computerprogramma’s met bewegende
(video)beelden 96% 37

Op de meeste lerarenopleidingen c.q. leslocaties beschikt men over een scanner en
beamer (tabel 7). Ook andere moderne randapparatuur zoals een kleurenprinter, digitale
fotocamera en cd-writer is op het merendeel van de lerarenopleidingen aanwezig. Nog
maar weinig lerarenopleidingen beschikken over mogelijkheden voor
videoconferencing of zijn in het bezit van digitale opname- en bewerkingsapparatuur.

Tabel 7
Beschikbare computervoorzieningen

Kenmerk % opleidingen (leslocaties)

scanner 94%

beamer 80%

kleurenprinter 71%

digitale fotocamera 60%

cd-server 57%

router/fire-wall 57%

cd-writer 54%

digitale opname apparatuur 31%

digitaal videobewerkingssysteem 31%

apparatuur voor videoconferencing 20%

videoserver 17%

3.3 Netwerken en externe communicatie

Vrijwel alle leslocaties van de lerarenopleidingen zijn uitgerust met een computer-
netwerk en hebben toegang tot Internet/WWW (tabel 8). Een eigen Internet-server heeft
40% van de lerarenopleidingen. Het komt weinig voor dat lerarenopleidingen een
netwerk delen met andere scholen binnen een samenwerkingsverband of een regio (7%).
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Tabel 8
Netwerkaansluitingen en mogelijkheden voor externe communicatie

Voorziening % opleidingen
student/voor-
ziening ratio

Aangesloten op een netwerk binnen de opleiding 92% 9

Aangesloten op een netwerk met andere scholen 7% 6

Toegang tot Internet/WWW 92% 30

Om vanuit de lerarenopleiding contact te leggen met andere computers buiten de
instelling wordt meestal gebruik gemaakt van een permanente verbinding (figuur 13).
Veelal betreft het een permanente lijn met een snelheid van maximaal 5 Mb/s (52%).
Eén op de vijf instellingen beschikt over computerverbindingen met een grotere
capaciteit (19%). Eénderde deel van de lerarenopleidingen maakt gebruik van een
ISDN-verbinding.

Figuur 13
Externe verbindingsmogelijkheden

Toegankelijkheid van het netwerk
Zoals hierboven aangegeven beschikken vrijwel alle lerarenopleidingen c.q. leslocaties
over een computernetwerk. Toegang tot het netwerk van de opleiding door docenten
vanuit huis is voor docenten mogelijk bij 41% van de opleidingen (figuur 14). Bij een
kwart van de opleidingen kunnen studenten vanuit huis toegang krijgen tot het netwerk
van de opleiding. Voorzover het mogelijk is om van buitenaf toegang te krijgen tot het
netwerk van de opleiding is de technische infrastructuur meestal van dien aard dat niet
meer dan één tot vier personen tegelijk van buitenaf op het netwerk van de opleiding
toegelaten kunnen worden. Vastgesteld kan worden dat de toegankelijkheid van de
computernetwerken op de meeste lerarenopleidingen vrijwel gelijk is aan de
openingstijden van de instelling. Het komt nog maar bij een beperkt aantal opleidingen
voor dat de beschikbare technische infrastructuur door docenten en studenten vanuit
huis benut kunnen worden.
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Figuur 14
Toegankelijkheid van het computernetwerk van buitenaf

Netwerkplatform
De meeste lerarenopleidingen gebruiken als netwerkplatform Windows-NT (55%) en/of
Novell (55%). Daarnaast wordt ook gebruikt gemaakt van Unix (9%) en andere
netwerkplatforms zoals Appletalk (9%) en voorlopers van Windows-NT (9%).
Sommige opleidingen ondersteunen meerdere platforms naast elkaar (figuur 15).

Figuur 15
Beschikbare netwerkplatforms

Netwerkfuncties
In de ICT-monitor is nagegaan in welke mate een aantal netwerkfuncties beschikbaar is
voor docenten en studenten. De resultaten laten zien dat de verschillende
computerfuncties die communicatie ondersteunen, beschikbaar zijn voor het merendeel
van de docenten en studenten (tabel 9). De belangrijkste beperking die aan studenten
wordt opgelegd, betreft het plaatsen van Internetpagina’s en het kunnen beschikken over
schrijfruimte op het netwerk van de opleiding.
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Tabel 9
Mogelijkheden die beschikbaar zijn via het netwerk van de opleiding voor docenten en
studenten

docenten studenten

Functie enkele alle totaal enkele alle totaal

WWW 24% 73% 97% 22% 78% 100%

e-mail 21% 79% 100% 13% 59% 72%

FTP 22% 50% 72% 4% 50% 54%

nieuwsgroepen 39% 29% 68% 14% 34% 47%

chatten 32% 36% 68% 20% 43% 63%

bevoegdheid voor het plaatsen
van Internetpagina's 48% 10% 58% 14% 11% 25%

video 25% 21% 46% 13% 27% 40%

real audio 33% 27% 60% 17% 35% 52%

afzonderlijke user directories 13% 68% 71% 3% 40% 43%

schrijfruimte op het net 26% 45% 71% 7% 30% 37%

3.4 Programmatuur

De lerarenopleidingen beschikken over een grote variatie aan computerprogramma’s
(tabel 10). Gemiddeld hebben de lerarenopleiding 15 van de 26 geïnventariseerde typen
computerprogramma’s. De spreiding tussen de opleidingen is groot. Er zijn opleidingen
waar slechts vier van de in tabel 10 genoemde programma’s aanwezig zijn terwijl
andere opleidingen over nagenoeg alle 26 programma’s beschikken. Alle
lerarenopleidingen beschikken over een tekstverwerkingsprogramma.
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Tabel 10
Programmatuur die beschikbaar is op lerarenopleidingen

Type programmatuur
Percentage
opleidingen

tekstverwerking en/of tekstopmaakprogramma 100%

rekenblad/spreadsheet programma 97%

gegevensbestanden/database programma 97%

internet browser 94%

e-mail 94%

tekenprogramma 91%

presentatieprogramma (bv. Powerpoint) 89%

encyclopedie op cd-rom 77%

programma waarbij gebruik wordt gemaakt van multimedia 74%

programma voor cijferregistratie 63%

educatieve spelletjes 63%

oefenprogramma (drill & practice) 51%

computergestuurd leerprogramma (voor zelfstandig leren) 46%

spelletjes voor ontspanning 46%

programma voor gegevensverwerking/statistische analyses 46%

boekhoudprogramma, financieel beheer 37%

programmeertaal 37%

multimedia-auteursomgeving 34%

programma voor wiskundige grafieken 29%

simulatieprogramma 29%

programma voor besturing van apparatuur (bv. robotica) 29%

programma voor toetsing (constructie, afname en/of verwerking) 29%

programma voor componeren van muziek 26%

programma voor automatische gegevensverzameling bij proefopstellingen 23%

computer aided design (CAD) of computer aided manufacturing (CAM) 20%

andere programmatuur die binnen uw opleiding van belang is 15%

multimedia-auteursomgeving (bv. hyperstudio) 5%

3.5 Samenvatting

� Lerarenopleidingen beschikken voor onderwijsdoeleinden over gemiddeld één
computer voor elke negen studenten.

� Nagenoeg alle computers op lerarenopleidingen werken onder een
Windowsomgeving. Bijna driekwart van de beschikbare computers is uitgerust met
een Pentium-processor en kan volgens de huidige normen worden aangemerkt als
moderne apparatuur.

� De meeste lerarenopleidingen zijn in het bezit van moderne randapparatuur zoals
scanner, beamer, kleurenprinter, digitale fotocamera en cd-writer.
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� Bijna alle (leslocaties van) lerarenopleidingen zijn uitgerust met een
computernetwerk en hebben toegang tot Internet/WWW.

� De toegankelijkheid van het computernetwerk van de lerarenopleidingen is meestal
gelijk aan de openingstijden van de instelling. Het komt nog maar weinig voor dat
de beschikbare technische infrastructuur door docenten of studenten vanuit huis
benut kunnen worden.

� Netwerkfuncties die communicatie ondersteunen zijn op de meeste opleidingen voor
zowel docenten als studenten beschikbaar. De belangrijkste beperking die studenten
wordt opgelegd, is het plaatsen van Internetpagina’s.

� Elke lerarenopleiding beschikt over programmatuur voor tekstverwerking.
Daarnaast beschikken de meeste opleidingen over een groot aantal andere
programma’s maar er zijn ook enkele opleidingen waar weinig
computerprogrammatuur aanwezig is.
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4. Onderwijsconcept, beleid en investeringen

In dit hoofdstuk komen verschillende beleidsaspecten rond de invoering en het gebruik
van ICT bij de opleiding van leraren aan bod. Allereerst wordt in paragraaf 4.1 ingegaan
op de redenen van lerarenopleidingen om computers te gebruiken. Daarna worden
gegevens gepresenteerd over het onderwijsconcept van de lerarenopleidingen (4.2) in
relatie tot de inzet van ICT (4.3).
Paragraaf 4.4 gaat over beleidsdoelen op het gebied van ICT en de mate waarin deze
gerealiseerd zijn. Een aantal specifieke beleidsaspecten zoals kenmerken van
beleidsplannen, investeringen en stimuleringsmaatregelen op het gebied van ICT komen
aan bod in paragraaf 4.5. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting.

4.1 Redenen voor computergebruik

De belangrijkste redenen voor de lerarenopleidingen om van computers gebruik te
maken, verwijzen zowel naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs als externe druk.
Als voorbeeld van externe druk geldt de invloed die uitgaat van het landelijk curriculum
voor de lerarenopleidingen waarin een aantal ICT-toepassingen zijn opgenomen. Verder
is voor één van elke vijf lerarenopleidingen het kunnen verwerven van subsidies op het
gebied van ICT een belangrijke reden geweest om aandacht te besteden aan
computergebruik (figuur 16).

Figuur 16
Percentage lerarenopleidingen dat computers gebruikt vanwege externe ontwikkelingen

De bijdrage van ICT aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs komt in de leraren-
opleidingen bijvoorbeeld tot uitdrukking in het gebruik van ICT als hulpmiddel bij het
stimuleren van zelfstandig leren of het meer toegankelijk maken van informatie (figuur
17). Voor nagenoeg alle lerarenopleidingen vormen meerdere aspecten van kwaliteits-
verbetering van het onderwijs een belangrijke aanleiding voor het gebruik van ICT.
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Figuur 17
Percentage lerarenopleidingen dat computers gebruikt om redenen die gerelateerd zijn aan
kwaliteitsverbetering van het onderwijs

In aanvulling op de hierbovengenoemde aspecten van kwaliteitsverbetering is voor de
meeste lerarenopleidingen een betere voorbereiding van studenten op de beroepspraktijk
ook een belangrijke reden om ICT te gebruiken (figuur 18). Vooral het ontsluiten van de
beroepspraktijk via multimedia-toepassingen en het realiseren van een nieuw
onderwijsconcept vormen voor veel opleidingen belangrijke redenen om ICT in te
zetten bij de opleiding van leraren.

Figuur 18
Percentage lerarenopleidingen dat computers gebruikt om studenten beter voor te bereiden op de
beroepspraktijk
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Resumerend vormen een combinatie van externe druk en pedagogisch didactische
argumenten (kwaliteitsverbetering van onderwijsleerprocessen en betere voorbereiding
op de beroepspraktijk) de belangrijkste argumenten voor lerarenopleidingen om ICT-
toepassingen in te voeren.

4.2 Onderwijsconcept

De manier waarop onderwijsleersituaties door een lerarenopleider worden ingericht,
bepaalt in belangrijke mate de activiteiten die studenten in het opleidingstraject
verrichten. De inrichting van onderwijsleersituaties krijgt gestalte door een arrangement
van vakinhoudelijke, pedagogische, didactische en organisatorische aspecten. In de
praktijk doet zich een grote variëteit in arrangementen van onderwijsleersituaties voor.
Hierdoor verschilt de ene onderwijsleersituatie vrijwel altijd van de andere. Ondanks de
verscheidenheid aan onderwijsleersituaties is het mogelijk hierin een ordening aan te
brengen. In de ICT-monitor is als ordeningsprincipe gekozen voor de mate waarin bij de
inrichting van het onderwijs rekening wordt gehouden met verschillen tussen studenten.
Op deze manier ontstaat een continuüm van onderwijsleersituaties met twee uitersten.
Het ene uiterste wordt gerepresenteerd door uniform-klassikaal onderwijs waarbij
studenten veelal klassikale instructie krijgen, alle studenten op hetzelfde tijdstip
dezelfde leerstof krijgen aangeboden en de inrichting van het leerproces volledig wordt
aangestuurd door de docent. Het andere uiterste wordt gerepresenteerd door rijk-
gedifferentieerd onderwijs. Rijk-gedifferentieerd onderwijs wordt gekenmerkt door de
afstemming van het leerproces op de behoeften en vaardigheden van de individuele
studenten en een gedeelde verantwoordelijkheid van de docent en student voor de
inrichting van het leerproces. Bij rijk-gedifferentieerd onderwijs hebben studenten de
gelegenheid om in eigen tempo te werken en wordt een didactiek gehanteerd die
tegenwoordig veelvuldig wordt aangeduid met ‘zelfstandig leren’, ‘zelfverantwoordelijk
leren’, ‘leren leren’ of ‘producerend leren’. Tabel 11 geeft een overzicht van de
uitspraken die in de ICT-monitor zijn gebruikt voor het vaststellen van het
onderwijsconcept van lerarenopleidingen. Per uitspraak is aangegeven in welke mate
een bepaald aspect van belang is voor het onderwijsconcept dat binnen de opleidingen
wordt gehanteerd.

Wanneer een verzameling uitspraken tezamen eenzelfde onderliggend concept represen-
teert, wordt dit aangeduid met een schaal. De betrouwbaarheid van de schaal waarmee
het onderwijsconcept is gemeten bedraagt 0.87. Een waarde boven 0.80 is een indicatie
van een zeer goede betrouwbaarheid.
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Tabel 11
Overzicht van uitspraken betreffende het belang voor het onderwijsconcept van lerarenopleidingen

Belang voor het onderwijsconcept

Uitspraak
nauwelijks/

geen enigszins groot

Studenten werken met elkaar samen 0% 20% 80%

Leerinhouden worden gerelateerd aan het dagelijks
leven of de beroepspraktijk 0% 20% 80%

Studenten doen veel aan reflectie op het eigen
leerproces 4% 24% 72%

Leren door te doen 0% 32% 68%

Studenten maken gebruik van een 'studiewijzer' (een
overzicht van opdrachten voor een bepaald
leerstofonderdeel met aanwijzingen voor de
uitvoering)

8% 36% 66%

Studenten sturen zelf hun eigen onderwijsactiviteiten
aan 8% 28% 64%

De docent deelt de verantwoordelijkheid voor de
voortgang van het leerproces met de studenten 8% 28% 64%

Onderdelen van leer- en vormingsgebieden worden
met elkaar gecombineerd 4% 32% 64%

De docent houdt alle activiteiten en vorderingen van
de studenten bij 12% 40% 48%

Vaardigheden als 'zoeken naar informatie',
'verwerken van gegevens' en 'presenteren van
informatie' staan centraal in de manier waarop het
onderwijs voor studenten is ingericht 12% 40% 48%

Studenten hebben tijdens het onderwijs de
gelegenheid om in eigen tempo te leren en/of te
werken

12% 44% 44%

Het onderwijs is zodanig ingericht dat rekening
wordt gehouden met verschillen tussen studenten
in beginniveau, leerstijl, leertempo en leerweg 16% 40% 44%

Studenten met een achterstand krijgen aparte
ondersteuning 20% 40% 40%

Studenten kiezen onderwerpen naar eigen interesse 16% 48% 36%

De docent richt zijn handelen op de interesses en
behoeften van de individuele student 16% 56% 28%

De student bepaalt zelf het tijdstip waarop een toets
wordt gemaakt 40% 40% 20%

Studenten werken de leerstof allemaal in dezelfde
volgorde door 36% 48% 16%

Alle studenten krijgen op hetzelfde tijdstip dezelfde
leerstof aangeboden 32% 60% 8%
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De verdeling van de lerarenopleidingen over de gehele schaal is grafisch weergegeven
in figuur 19. Deze verdeling is gebaseerd op zogenoemde factorscores om zodoende het
relatieve belang van elke uitspraak mee te wegen bij het berekenen van de score per
opleiding. De figuur laat zien dat er tussen opleidingen weliswaar een variëteit bestaat
in onderwijsconcept maar dat deze verdeling afwijkt van een zogenoemde normale
verdeling die in de figuur met een lijn is aangegeven. De afwijking van de normale
verdeling wordt veroorzaakt door de sterke mate van vergelijkbaarheid in
onderwijsconcept bij een relatief groot aantal lerarenopleidingen. Het meest
voorkomende onderwijsconcept betreft een lichte mate van gedifferentieerd onderwijs.

Figuur 19
Verdeling van lerarenopleidingen op de schaal ‘onderwijsconcept' in relatie tot een statistisch
'normale verdeling'

4.3 Bijdrage van computers aan realisatie onderwijsconcept

Bij de lerarenopleidingen is nagegaan in welke mate de computer een bijdrage levert
aan de realisatie van elk van de aspecten van het onderwijsconcept. Achtereenvolgens
worden twee benaderingswijzen gepresenteerd die inzicht geven in de bijdrage die
computers leveren aan de uitvoering van het onderwijsconcept. Eerst wordt gekeken
naar verschillende aspecten van het onderwijsconcept waar computers een grote
bijdrage aan leveren om deze te realiseren. Vervolgens worden resultaten gepresenteerd
van een integrale vergelijking tussen onderwijsconcept en bijdrage van computers.

a. Bijdrage van computers aan aspecten van het onderwijsconcept
Een overzicht van de aspecten van onderwijs waaraan computers verhoudingsgewijs de
grootste bijdrage leveren, is opgenomen in figuur 20. Deze figuur laat bijvoorbeeld zien
dat bijna de helft van de opleidingen een onderwijsconcept hanteert waarvoor het van
groot belang is dat studenten naar informatie zoeken, gegevens verwerken en resultaten
presenteren. Van deze opleidingen (48% van de opleidingen) geeft meer dan 80% aan

←uniform-klassikaal rijk-gedifferentieerd→

% opleidingen
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dat computers een bijdrage leveren aan het realiseren van dit aspect van het
onderwijsconcept.

(Noot: In het linker deel van de figuur verwijst 100% naar de gehele populatie lerarenopleidingen
terwijl in het rechter deel het percentage betrekking heeft op de proportie van de populatie die in het
linker deel door de horizontale staaf aangegeven is)

Figuur 20
Vergelijking tussen het percentage lerarenopleidingen waarbij een aspect van het
onderwijsconcept van groot belang is (linker deel van de figuur) en de bijdrage die de computer
levert aan de realisatie van het betreffende aspect (rechter deel van de figuur)

Bij 40% van de opleidingen krijgen zwakke studenten of studenten met een achterstand
aparte oefenstof aangeboden. Op al deze opleidingen speelt de computer hierbij een rol.

Over het algemeen is de betekenis van de computer belangrijk bij het realiseren van
kenmerken die verwijzen naar rijk-gedifferentieerd onderwijs. Kenmerken van rijk-
gedifferentieerd onderwijs zijn bijvoorbeeld: leren door te doen, in eigen tempo werken
en het actief zoeken van informatie door studenten. Verder is opmerkelijk dat de
computer een beperkte rol vervult bij de aspecten van het onderwijsconcept die door het
merendeel van de lerarenopleidingen als zeer belangrijk worden gezien. Dit geldt
bijvoorbeeld voor zelfreflectie door studenten en het werken met een studiewijzer.

b. Samenhang tussen onderwijsconcept en bijdrage van computers
Een integrale vergelijking tussen onderwijsconcept en de bijdrage die computers leveren
aan de realisatie ervan is in figuur 21 grafisch weergegeven met een puntenwolk en
bijbehorende regressielijn. Om de interpretatie van de puntenwolk te vergemakkelijken
is een viertal kwadranten onderscheiden. De variëteit tussen de opleidingen komt tot
uitdrukking in het uitwaaieren van de puntenwolk over elk van de kwadranten. Dit
betekent dat computers een grote bijdrage kunnen leveren aan zowel een uniform-
klassikaal onderwijsconcept (kwadrant links boven in figuur 21) als een rijk-
gedifferentieerd concept (kwadrant rechts boven in figuur 21). Evenzo zijn er
opleidingen met een uniform-klassikaal of rijk-gedifferentieerd onderwijsconcept

zoeken naar informatie

zwakke studenten aparte instructie 

individuele leerwegen

in eigen tempo werken

leren door te doen
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werken met studiewijzer
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waarbij de computer slechts een beperkte bijdrage levert. Geconcludeerd kan worden
dat onderwijsvernieuwing in de richting van rijk-gedifferentieerd onderwijs kan
samengaan met ICT-toepassingen. Het is echter zeker niet zo dat de aanwezigheid van
ICT een valide indicatie is voor vernieuwend onderwijs of een bepaald
onderwijsconcept. ICT kan een hulpmiddel zijn bij het realiseren van elk
onderwijsconcept.

Figuur 21
Plot van de samenhang tussen onderwijsconcept en de bijdrage van computers aan de realisatie
ervan

Het belangrijkste verschil in de mate waarin computers een bijdrage leveren aan de
realisatie van het onderwijs wordt bepaald door het onderwijsconcept van de opleiding.
Uit de regressielijn in figuur 21 is namelijk af te lezen dat de opleidingen met een
overwegend gedifferentieerd onderwijsconcept een grotere bijdrage van de computer
ervaren dan opleidingen met een minder gedifferentieerde onderwijsbenadering. Verder
vervult de computer bij de meeste opleidingen met een overwegend uniform-klassikale
onderwijsbenadering een beperkte rol. Opleidingen die bij de inrichting van hun
onderwijs veel waarde toekennen aan de eerder genoemde aspecten van rijk-
gedifferentieerd onderwijs ervaren een grotere waarde van de computer dan de
opleidingen waarbij uniform klassikale inrichtingsaspecten domineren.

4.4 Beleid

Aan het management van de opleidingen is over een viertal beleidsdomeinen op het
gebied van ICT gevraagd in hoeverre specifieke beleidsdoelen worden nagestreefd en in
welke mate deze doelen momenteel zijn gerealiseerd. Achtereenvolgens komen
beleidsdoelen aan de orde op het gebied van:
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a. administratie en beheer;
b. inrichting van onderwijsleersituaties;
c. communicatie en informatievoorziening;
d. scholing en ondersteuning.

a. ICT-beleidsdoelen op het gebied van administratie en beheer
Het beleid van vrijwel elke lerarenopleiding is er op gericht om computers te gebruiken
voor administratieve doeleinden (tabel 12). Bij het merendeel van de opleidingen zijn de
gestelde beleidsdoelen op dit gebied nog niet volledig gerealiseerd.

Tabel 12
ICT-beleidsdoelstellingen en de mate van realisatie op het gebied van administratie en beheer

Percentage opleidingen

mate van realisatie

Omschrijving

nagestreefd

(bijna)
volledig gedeeltelijk niet

Automatisering van het bijhouden
van studentgegevens 96% 46% 46% 8%

Automatisering van overige
administratieve zaken 92% 27% 54% 19%

b. Beleidsdoelen op het gebied van de inrichting van onderwijsleersituaties
Vrijwel alle opleidingen streven een groot aantal beleidsdoelen na die gericht zijn op het
gebruik van ICT als hulpmiddel bij de inrichting van onderwijsleersituaties (tabel 13).
Met uitzondering van het plaatsen van minimaal één computer in elke onderwijsruimte
worden de beleidsdoelen die vermeld staan in tabel 13 bij meer dan de helft van de
lerarenopleidingen nagestreefd. Voor alle beleidsdoelen die te maken hebben met het
gebruik van ICT bij de inrichting van onderwijsleersituaties geldt dat deze nog maar bij
erg weinig opleidingen zijn gerealiseerd. De gegevens in de tabel zijn een illustratie van
de richting van het veranderingsproces dat lerarenopleidingen voor ogen staat.
Vastgesteld kan worden dat er een grote discrepantie bestaat tussen de beleids-
voornemens op het gebied van ICT enerzijds en de feitelijke situatie anderzijds.
Visie-ontwikkeling op het gebied van ICT-toepassingen is het beleidsaspect dat op de
meeste lerarenopleidingen gedeeltelijk (50%) of volledig is afgerond (23%) In een
veranderingsproces wordt de fase van visie-ontwikkeling beschouwd als één van de
eerste stappen die gezet moet worden. De voorliggende gegevens wijzen er op dat de
meeste lerarenopleidingen op beleidsniveau aan het begin staan van de invoering van
computers ter ondersteuning van onderwijsleersituaties. Dit neemt niet weg dat er
binnen deze opleidingen al veel langer sprake kan zijn van individuele docenten die
gebruik maken van computers bij het lesgeven. Het stadium dat zich thans aandient kan
worden gezien als de eerste tekenen van een systematisch invoeringsproces dat
beleidsmatig wordt ondersteund.
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Tabel 13
ICT-beleidsdoelstellingen en de mate van realisatie op het gebied van inrichting
onderwijsleersituaties

Percentage opleidingen

mate van realisatie

Omschrijving

nagestreefd

(bijna)
volledig gedeeltelijk niet

In elke onderwijsruimte zijn één of
meer computers aanwezig 42% 8% 19% 73%

Docenten maken gebruik van com-
puters bij hun onderwijs 92% 0% 50% 50%

Binnen de opleiding is een centrum
voor leertechnologie aanwezig 77% 11% 27% 62%

Studenten gebruiken de computer
als hulpmiddel bij het onderwijs
(bv. opzoeken van informatie,
oefenen van leerstof) 96% 11% 54% 35%

Begeleiden van studenten op afstand
(bv. thuis of tijdens stage) met
behulp van de computer 73% 0% 20% 80%

Docenten verplichten om bepaalde
multimedia-toepassingen in het
onderwijs te gebruiken (bv. een
MILE-toepassing) 58% 8% 31% 61%

Ontwikkeling van een visie op het
computergebruik binnen de
opleiding 92% 23% 50% 27%

c. Beleidsdoelen op het gebied van communicatie en informatievoorziening
Vrijwel alle lerarenopleidingen streven er naar om op het gebied van computers samen
te werken met zowel andere opleidingen als de beroepspraktijk waarvoor wordt
opgeleid (tabel 14). Ook streeft het merendeel van de lerarenopleidingen er naar om
voor de beroepspraktijk in de regio uit te groeien tot een expertisecentrum op het gebied
van ICT. Meer dan de helft van de opleidingen werkt momenteel aan de uitvoering van
het beleidsvoornemen om samen te werken met andere lerarenopleidingen. Ruim een
kwart van de lerarenopleidingen werkt daarnaast samen met scholen voor
basisonderwijs of voortgezet onderwijs.
Verder wordt op bijna alle opleidingen veel waarde toegekend aan de
communicatiemogelijkheden voor docenten en studenten via e-mail. Bij veel
opleidingen zijn deze faciliteiten inmiddels voor een groot deel beschikbaar.
Toezien op waarden en normen bij het gebruik van Internet/WWW wordt door
driekwart van de opleidingen als beleidsdoel nagestreefd maar is bij het merendeel nog
niet geconcretiseerd.

De gegevens laten zien dat de meeste lerarenopleidingen in hun beleid aandacht
besteden aan elektronische communicatie en samenwerking met zowel andere
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opleidingen als het beroepsveld waarvoor wordt opgeleid. Deze samenwerking is nog
maar in beperkte mate gerealiseerd.

Tabel 14
ICT-beleidsdoelstellingen en de mate van realisatie op het gebied van communicatie en
informatievoorziening

Percentage opleidingen

mate van realisatie

Omschrijving

nagestreefd

(bijna)
volledig gedeeltelijk niet

De opleiding is voor de
beroepspraktijk in de regio een
expertisecentrum op het gebied
van ICT 69% 4% 46% 50%

Samenwerking met andere
lerarenopleidingen op het gebied
van computers 92% 19% 42% 39%

Voor de meeste curriculum-
onderdelen is een multimedia-
toepassing beschikbaar 69% 0% 20% 80%

Samenwerking op het gebied van
ICT met de beroepspraktijk
waarvoor wordt opgeleid (bv.
scholen in de regio) 92% 8% 19% 72%

Studenten maken tijdens hun
opleiding gebruik van e-mail 92% 42% 31% 27%

Elke docent heeft via de opleiding
een e-mailadres 89% 62% 19% 19%

Toezien op het aspect van normen
en waarden (bv. taalgebruik,
geweld, porno) bij het gebruik van
Internet/WWW 77% 12% 28% 60%

d. Beleidsdoelen op het gebied van ICT-scholing en ondersteuning
Scholing voor zowel alle lerarenopleiders als voor een ICT-specialist maakt bij de
meeste opleidingen deel uit van het beleid (tabel 15). Ook is het beleid van de meeste
lerarenopleidingen er op gericht om binnen de instelling ondersteuningsfaciliteiten te
bieden ten behoeve van ICT-gebruik. De genoemde beleidsaspecten op het gebied van
scholing en ondersteuning zijn nog maar op weinig instellingen volledig gerealiseerd.
Vooral het toekennen van niet-lesgebonden uren aan docenten om het gebruik van ICT
in het eigen onderwijs vorm te geven, komt nog maar op weinig opleidingen voor.



38 Samenvatting discussie en aanbevelingen

Tabel 15
ICT-beleidsdoelstellingen en de mate van realisatie op het gebied van scholing en
ondersteuning

Percentage opleidingen

mate van realisatie

Omschrijving

nagestreefd

(bijna)
volledig gedeeltelijk niet

Scholing voor één of enkele
docenten om zich te ontwikkelen
tot ICT-specialist 77% 31% 31% 38%

Toekennen van niet-lesgebonden
uren aan docenten om het gebruik
van ICT in het eigen onderwijs
vorm te geven 69% 12% 28% 60%

Scholing voor alle docenten in het
gebruik van ICT voor onderwijs-
doeleinden 92% 23% 42% 35%

Resumerend kan worden gesteld dat de uitvoering van ICT-beleidsdoelen op het gebied
van administratie en beheer alsmede de aanleg van infrastructurele communicatie-
voorzieningen voor e-mail het meest ver gevorderd zijn. Wat betreft de inzet van ICT
ter ondersteuning van het leerproces verkeren de meeste opleidingen in het stadium van
visie-ontwikkeling en is een begin gemaakt met het gebruik van ICT als hulpmiddel bij
het onderwijs aan studenten. Dit stadium kan worden gezien als de eerste fase van een
veranderingsproces waarin het maken van keuzes centraal staan en de invoering van
relatief eenvoudige ICT-toepassingen die de inrichting van het bestaande onderwijs
nauwelijks aantasten.

4.5 Aspecten van beleid: stimulering en investering

In deze paragraaf komen vier aspecten van beleid aan de orde die te maken hebben met
het bevorderen van computergebruik:
a. ICT-beleidsplannen;
b. maatregelen om het ICT-gebruik te stimuleren;
c. financiële uitgaven voor ICT;
d. extra kosten voor studenten.

a. Beleidsplan
Ruim driekwart (77%) van de opleidingen heeft de doelen die op het gebied van ICT
worden nagestreefd in een beleidsplan vastgelegd. De beleidsplannen bevatten
informatie over tal van onderwerpen op het gebied van ICT. Tabel 16 geeft een
overzicht van de onderwerpen die in meer dan de helft van de beleidsplannen aan de
orde komen.
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Tabel 16
Onderwerpen die bij MEER dan de helft van de opleidingen deel uitmaken van het ICT-beleidsplan
(77% van alle opleidingen heeft een schriftelijk ICT-beleidsplan)

Omschrijving

% opleidingen
(van de 77% opleidingen met

een ICT-beleidsplan)

ICT activiteitenplan voor het huidige studiejaar ‘97/’98 95%

Toegang tot Internet/WWW 90%

Visie op het gebruik van ICT binnen de eigen opleiding 90%

Prommitt-team 90%

Inventarisatie huidige ICT-gebruik 85%

ICT-(na)scholingsplan 85%

Samenwerking met andere opleidingen 85%

Infrastructurele voorzieningen 80%

Analyse huidige knelpunten 75%

Multimediaal aanbieden van curriculum-onderdelen 75%

Centrum voor leertechnologie 70%

ICT-planning op langere termijn 65%

Emergent practices 65%

Gebruik van ICT voor administratieve doeleinden 55%

ICT-beleidsprioriteiten 55%

Samenwerking met het scholenveld waarvoor wordt opgeleid 55%

Overzicht ICT-taken en -eindverantwoordelijkheden 51%

Een drietal onderwerpen komt in minder dan de helft van de beleidsplannen aan de orde
(tabel 17). Twee van deze beleidsonderwerpen behoren tot de belangrijkste vragen die
binnen een lerarenopleiding in relatie tot ICT aan de orde dienen te komen:
� op welke wijze kan ICT als hulpmiddel ter ondersteuning van het leerproces worden

ingezet;
� welke behoeften aan ICT-kennis en vaardigheden heeft de beroepspraktijk waarvoor

wordt opgeleid.
De antwoorden op de beide bovengenoemde vragen verwijzen naar een visie op de
primaire taken van de lerarenopleidingen. Het ontbreken van informatie hierover in veel
beleidsplannen kan er op wijzen dat de beleidsmaatregelen en ICT-voorzieningen
onvoldoende verankerd zijn in een visie op de primaire taken van de lerarenopleidingen.
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Tabel 17
Onderwerpen die bij MINDER dan de helft van de opleidingen deel uitmaken van het ICT-
beleidsplan (77% van alle opleidingen heeft een schriftelijk ICT-beleidsplan)

Omschrijving

% opleidingen
(van de 77% opleidingen met

een ICT-beleidsplan)

ICT als hulpmiddel ter ondersteuning van het leerproces 47%

Samenwerking met externe partners (bv. bedrijfsleven) 45%

Analyse van de behoeften in de beroepspraktijk waarvoor wordt
opgeleid

30%

b. Stimuleringsmaatregelen
Voorzover lerarenopleidingen specifieke maatregelen nemen om het gebruik van
Internet/WWW te stimuleren, blijven deze meestal beperkt tot een pc-privéproject en
het vergoeden van nascholing. Andere maatregelen zoals apparatuur uitlenen voor
thuisgebruik, aansluitings- en verbindingskosten vergoeden of een beter carrière
perspectief bieden, komen niet of nauwelijks voor (figuur 22).

Figuur 22
Maatregelen om het gebruik van Internet/WWW te stimuleren

c. Investeringen
Door bijna alle lerarenopleidingen is in de afgelopen twee jaren financieel geïnvesteerd
in de aanschaf van computerapparatuur (figuur 23).

Ruim éénderde van de opleidingen heeft meer dan ƒ 100.000,- geïnvesteerd in
apparatuur, gemiddeld ƒ 350.000,-. In totaal hebben de lerarenopleidingen in de
afgelopen twee jaar gemiddeld ƒ 180.000,- besteed aan aanschaf van apparatuur.
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Daarnaast hebben de meeste opleidingen uitgaven gedaan voor de aanschaf van
programmatuur en scholing. Het merendeel van de opleidingen heeft voor aanschaf van
programmatuur en scholing minder dan ƒ 50.000,- besteed. Gerekend over alle
uitgavenposten op het gebied van ICT bij elkaar, is door de lerarenopleidingen in de
afgelopen twee jaar gemiddeld ruim ƒ 225.000,- uitgegeven. De verhouding tussen
uitgaven voor apparatuur, programmatuur en scholing is ongeveer 8:1:1.

Figuur 23
Overzicht van uitgavenposten voor computergebruik in de afgelopen twee jaar

Door zes van elke tien opleidingen is voor het studiejaar 1997-1998 een investerings-
plan op het gebied van ICT opgesteld. De bedragen die de opleidingen hebben
gereserveerd voor de verschillende uitgavenposten zijn weergegeven in figuur 24. De
verhouding tussen de bedragen voor de verschillende uitgavenposten komt in belang-
rijke mate overeen met het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren (zie figuur 23).

Figuur 24
Overzicht van reservering voor computergebruik in het studiejaar 1997/1998

apparatuur

programmatuur

scholing

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% opleidingen

> Fl. 100.000 Fl. 50.000 - Fl. 100.000 < Fl. 50.000 geen weet niet

apparatuur

programmatuur

scholing

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% opleidingen

> FL. 100.000 Fl. 50.000 - Fl. 100.000 < FL. 50.000



42 Samenvatting discussie en aanbevelingen

d. Extra uitgaven voor studenten
Computergebruik voor onderwijsdoeleinden heeft bij slechts één lerarenopleiding geleid
tot extra kosten voor studenten. Op deze opleiding moeten studenten jaarlijks een extra
bedrag van ƒ 600,- uitgeven voor kosten die verband houden met computervoor-
zieningen. Bij de overige lerarenopleidingen brengt het gebruik van ICT geen extra
kosten met zich mee.
Door tweederde van de lerarenopleidingen wordt aan studenten programmatuur
aangeboden voor thuisgebruik. Bij 16% van de opleidingen kan deze programmatuur
door studenten worden geleend. Bij ruim de helft van de opleidingen bestaat er een
regeling voor studenten om tegen betaling via de opleiding programmatuur aan te
schaffen.

4.6 Samenvatting

� Factoren die bij veel lerarenopleidingen van invloed zijn op het gebruik van ICT,
hebben enerzijds betrekking op de externe druk die uitgaat van het
gemeenschappelijk curriculum voor de lerarenopleidingen en anderzijds op
verschillende pedagogisch didactische argumenten zoals kwaliteitsverbetering van
het onderwijs en een betere voorbereiding van studenten op de beroepspraktijk.

� Het onderwijsconcept van de meeste lerarenopleidingen wordt gekenmerkt door een
lichte mate van gedifferentieerd onderwijs. Daarnaast zijn er opleidingen die veel
kenmerken hebben van een uniform-klassikaal onderwijsmodel. Lerarenopleidingen
met een uitgesproken rijk-gedifferentieerd opleidingsmodel komen weinig voor.

� In de lerarenopleidingen wordt ICT binnen elk onderwijsconcept gebruikt.
Lerarenopleidingen met relatief veel kenmerken van een gedifferentieerd
onderwijsconcept ervaren vaker een grotere bijdrage van de computer dan
opleidingen met een overwegend uniform-klasikaal opleidingsmodel.

� Het beleid van de lerarenopleidingen op het gebied van ICT ter ondersteuning van
het leerproces, verkeert op de meeste opleidingen in het stadium van visie-
ontwikkeling. Veelal is er een begin gemaakt met het gebruik van ICT als
hulpmiddel bij het onderwijs aan studenten.

� Ruim driekwart van de lerarenopleidingen heeft de doelen die op het gebied van
ICT worden nagestreefd in een beleidsplan vastgelegd. Het merendeel van de
beleidsplannen bevat informatie over een groot aantal operationele maatregelen of
voorzieningen (toegang tot Internet, prommitt-team, nascholing, infrastructurele
voorzieningen, etc). Meestal ontbreekt in de beleidsplannen informatie over de visie
van de opleiding over de wijze waarop ICT als hulpmiddel ter ondersteuning van het
leerproces kan worden ingezet.

� Er is sprake van een grote discrepantie tussen de beleidsvoornemens van de
lerarenopleidingen op het gebied van ICT en de mate waarin het beoogde beleid is
gerealiseerd. Zeven van elke tien lerarenopleidingen heeft bijvoorbeeld de ambitie
om voor de beroepspraktijk in de regio uit te groeien tot een expertisecentrum op het
gebied van ICT. Slechts een enkele lerarenopleiding is van mening dat een
dergelijke positie is gerealiseerd.

� Het gebruik van ICT in de lerarenopleidingen brengt zelden extra kosten voor
studenten met zich mee.

� Bijna alle lerarenopleidingen hebben in de afgelopen twee jaren financieel
geïnvesteerd in ICT. Veruit de grootste uitgaven zijn gedaan op het gebied van
aanschaf van apparatuur.
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5. Houding, kennis en vaardigheden

In de drie eerste paragrafen van dit hoofdstuk wordt de houding ten opzichte van ICT
vanuit drie verschillende perspectieven belicht. Achtereenvolgens komen het perspectief
van de directie (5.1), de lerarenopleiders (5.2) en de studenten (5.3) aan bod. In
paragraaf 5.4 staan kennis en vaardigheden van lerarenopleiders centraal. In deze
paragraaf worden gegevens gepresenteerd over zowel de feitelijke kennis van
lerarenopleiders als de kennis waarover lerarenopleiders volgens de directie zouden
moeten beschikken. Paragraaf 5.5 bevat gegevens over de kennis en vaardigheden van
studenten. In deze paragraaf worden ook de resultaten van een toets over functionele
ICT-kennis en -vaardigheden die gemaakt is door studenten van de lerarenopleidingen,
vergeleken met de toetsresultaten van leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het
basisonderwijs. Paragraaf 5.6 bevat een overzicht van de belangrijkste resultaten uit dit
hoofdstuk.

5.1 Houding van de directie

De gegevens over de houding van de directie ten opzichte van ICT hebben vooral
betrekking op de noodzaak en bruikbaarheid van ICT in het onderwijs. De houding van
de directie is in kaart gebracht met behulp van zestien uitspraken die tezamen een drietal
aspecten van ICT-gebruik belichten, te weten:
a. integratie van ICT in het onderwijs;
b. pedagogisch-didactische waarde;
c. toegankelijkheid.
Nadat elk van deze aspecten aan bod is gekomen, sluit de paragraaf af met een
algemeen beeld over de noodzaak en bruikbaarheid van ICT in het onderwijs.

a. Integratie van ICT in het onderwijs
Een overzicht van de uitspraken die betrekking hebben op de noodzaak om ICT te
integreren in het onderwijs is opgenomen in tabel 18. Uit de gegevens komt naar voren
dat vrijwel alle directies van lerarenopleidingen het noodzakelijk achten dat hun
docenten vertrouwd zijn met ICT (92%). Verder geven de directies aan dat nascholing
voor lerarenopleiders op het gebied van ICT verplicht gesteld moet worden (92%) en
ICT-vaardigheden onderdeel moeten zijn van de kwalificatie-eisen voor het
leraarsberoep (84%). Tweederde van de opleidingen is voorstander van meer aandacht
voor ICT-toepassingen in de eindtermen. De overige directies hebben over dit
onderwerp geen mening (16%) of zijn het er niet mee eens (16%).

Tezamen vormen de uitspraken die vermeld staan in tabel 18 een attitudeschaal over de
integratie van ICT in het onderwijs. Bezien over het geheel van de uitspraken wordt
75% positief beoordeeld, 9% weet niet en 16% negatief. Dit wijst er op dat de directies
van lerarenopleidingen overwegend positief oordelen over het belang van de integratie
van ICT in het onderwijs.
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Tabel 18
Mening van de directie over de integratie van ICT in het onderwijs

Uitspraak
(helemaal)

eens weet niet

In de eindtermen van de lerarenopleiding moet meer aandacht
worden besteed aan ICT-toepassingen 68% 16%

Nascholing op het gebied van ICT zou voor docenten van de
lerarenopleidingen verplicht gesteld moeten worden 92% 4%

De beroepspraktijk waarvoor wij opleiden vindt het belangrijk dat
onze studenten tijdens de opleiding optimaal leren omgaan met
computerfaciliteiten voor onderwijsdoeleinden 76% 8%

Elke student moet tijdens de lerarenopleiding vertrouwd raken
met de mogelijkheden van e-mail 96% 0%

Internet/WWW biedt uitstekende mogelijkheden voor onderwijs-
toepassingen in de lerarenopleiding 76% 12%

ICT-vaardigheden moeten onderdeel worden van de kwalificatie-
eisen voor het leraarsberoep 84% 8%

Alle docenten zullen in de nabije toekomst goed vertrouwd
moeten zijn met het gebruik van nieuwe informatie- en
communicatietechnologie 92% 0%

(statistische betrouwbaarheid: 0.89)

b. Pedagogisch didactische waarde
Het inrichten van pedagogisch didactisch verantwoorde leersituaties kan worden gezien
als één van de kerntaken van het onderwijs. De bruikbaarheid van ICT voor het
onderwijs dient daarom vooral te worden afgemeten aan de pedagogisch didactische
waarde die ICT heeft bij de inrichting van onderwijsleersituaties. Ruim 90% van de
directies is van mening dat ICT bijvoorbeeld helpt bij het zelfstandig laten leren van
studenten (tabel 19). Daarnaast vindt ruim de helft van de lerarenopleidingen dat ICT
het mogelijk maakt om het onderwijs beter te laten aansluiten bij het niveau en het
leertempo van de individuele student (64%). Ook is men van mening dat ICT een
duidelijke functie heeft in het onderwijsconcept van de opleiding.
Van de vier uitspraken over de pedagogisch didactische waarde van ICT wordt
tweederde positief beoordeeld. Bijna een kwart van de oordelen behoort tot de categorie
‘weet niet’ en 11% wordt beantwoord met 'oneens'.

Resumerend laten deze gegevens zien dat de meeste directies van de lerarenopleidingen
positief oordelen over de pedagogisch didactische waarde van ICT, maar dat er ook een
betekenisvolle groep onbekend is met de eventuele bijdrage die ICT kan leveren aan het
beter aansluiten van het onderwijs bij het niveau en leertempo van de individuele
student.
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Tabel 19
Mening van de directie over de pedagogisch-didactische waarde van ICT

Uitspraak
(helemaal)

eens weet niet

ICT laat studenten meer zelfstandig leren 92% 8%

ICT heeft een duidelijke functie in het onderwijsconcept van onze
opleiding 60% 8%

ICT is een waardevolle ondersteuning bij het oplossen van
problemen waar onze opleiding mee wordt geconfronteerd 55% 38%

Door ICT kan het onderwijs beter aansluiten bij het niveau en het
leertempo van de individuele student 64% 32%

(statistische betrouwbaarheid: 0.86)

c. Toegankelijkheid
Minder dan de helft van de directies vindt dat de computerfaciliteiten van de instelling
buiten de onderwijstijden toegankelijk zouden moeten zijn voor anderen (tabel 20).
Vrijwel alle directies zijn van mening dat elke docent en student over een eigen e-
mailadres dient te beschikken en via de opleiding toegang tot Internet/WWW zou
moeten hebben. Verder vindt driekwart van de directies dat studenten vanuit huis
toegang tot het computersysteem van de opleiding moeten hebben.
Bezien over de vijf uitspraken die betrekking hebben op de toegankelijkheid van
computerfaciliteiten, is driekwart van de oordelen positief; 8% wordt beoordeeld met
‘weet niet’ en 14% van de oordelen is negatief.

Tabel 20
Mening van de directie over de toegankelijkheid van ICT

Uitspraak
(helemaal)

eens weet niet

De computerfaciliteiten van de lerarenopleiding dienen buiten de
onderwijstijden beschikbaar te zijn voor anderen 40% 20%

Elke student moet over een eigen e-mailadres beschikken 92% 4%

Elke docent moet over een eigen e-mailadres beschikken 92% 0%

Elke student dient via de opleiding toegang te hebben tot
Internet/WWW 98% 0%

Studenten dienen vanuit huis toegang te hebben tot het
computersysteem van de opleiding 76% 16%

(statistische betrouwbaarheid: 0.77)

d. Noodzaak en bruikbaarheid
De bovenstaande clusters van uitspraken vormen dimensies van een attitudeschaal die
tezamen de houding van de directie ten opzichte van de noodzaak en bruikbaarheid van
ICT in het onderwijs weergeven (figuur 25).
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De statistische betrouwbaarheid van deze schaal (bestaande uit de vermelde 16
uitspraken) is goed en bedraagt 0.91. Bezien over alle uitspraken is 77% van de
oordelen positief, 11% weet niet en 12% negatief. Uit deze gegevens kan worden
geconcludeerd dat de directies overwegend positief staan tegenover ICT in het
onderwijs.

Figuur 25
Resumerend overzicht van de noodzaak en bruikbaarheid van ICT in het onderwijs volgens de
directie

In aanvulling op de mening van de directie over de ‘noodzaak en bruikbaarheid’ van
ICT is gevraagd in hoeverre de mogelijkheden van ICT binnen de eigen instelling
voldoende worden benut.

Figuur 26
Percentage opleidingen waarbij volgens de directie de mogelijkheden van ICT voldoende
worden benut
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Slechts bij 16% van de lerarenopleidingen is de directie van mening dat de
mogelijkheden van ICT momenteel voldoende worden gebruikt. Op ruim acht van elke
tien lerarenopleidingen is er volgens de directie sprake van een onderbenutting (figuur
26). Deze gegevens bevestigen het beeld dat in het vorige hoofdstuk is geschetst over de
grote discrepantie tussen de beleidsvoornemens van de lerarenopleidingen en de
feitelijke situatie op het gebied van ICT. Dit wijst op het gevaar dat de invoering van
ICT in de lerarenopleidingen beperkt blijft tot een zogenoemde papieren vernieuwing of
een vernieuwing waarbij alleen ICT-materialen worden aangeschaft zonder dat er
sprake is van de beoogde toepassingen in het onderwijs.

5.2 Houding van de lerarenopleiders

De houding van lerarenopleiders met betrekking tot het gebruik van ICT wordt in deze
paragraaf belicht aan de hand van de volgende twee thema’s:
a. opbrengsten en meerwaarde
b. verwachtingen over de impact van ICT.

a. Opbrengsten en meerwaarde
De houding van lerarenopleiders ten opzichte van de opbrengsten van computergebruik
is met behulp van een zevental uitspraken in kaart gebracht (tabel 21). Vrijwel alle
lerarenopleiders vinden dat de computer een waardevol hulpmiddel is om de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren (90%). Verder is een meerderheid van de
lerarenopleiders van mening dat ICT de mogelijkheid biedt om studenten meer
zelfstandig te laten leren. Bij elk van de andere voorgelegde uitspraken die betrekking
hebben op de meerwaarde van ICT oordeelt minder dan de helft van de lerarenopleiders
positief. Verder valt op dat relatief veel lerarenopleiders niet bekend zijn met de
eventuele opbrengsten van ICT-gebruik. Zo heeft 51% van de lerarenopleiders geen
mening over de uitspraak of studentprestaties toenemen wanneer bij het lesgeven
gebruik wordt gemaakt van computers.

Tabel 21
Mening van docenten over opbrengsten en meerwaarde van ICT

Uitspraak
(helemaal)

eens weet niet

De computer is een waardevol hulpmiddel om de kwaliteit van
het onderwijs te verbeteren 90% 8%

Studentprestaties nemen toe wanneer bij het lesgeven gebruik
wordt gemaakt van computers 31% 51%

ICT laat studenten meer zelfstandig leren 75% 19%

Mijn beroep is door informatie- en communicatietechnologie
aantrekkelijker geworden 40% 23%

Het gebruik van computers verhoogt de interesse van de
studenten voor mijn vak 38% 34%

Ik geef beter les wanneer ik daarbij gebruik maak van computers 28% 27%

Computers dragen bij aan het meer doelmatig lesgeven 47% 32%

statistische betrouwbaarheid 0.87
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Een resumerend overzicht van de mening van lerarenopleiders over de opbrengsten en
meerwaarde van ICT is weergegeven in figuur 27. Bijna de helft van de oordelen is
positief en bijna 30% van de uitspraken wordt door de lerarenopleiders beoordeeld met
‘weet niet’. Ruim 20% van de oordelen over de meerwaarde en opbrengsten van
computergebruik is negatief.

Figuur 27
Resumerend overzicht van de mening van lerarenopleiders over meerwaarde en opbrengsten
van ICT

Dat de lerarenopleiders niet afwijzend staan tegenover ICT blijkt ook uit de reactie op
de uitspraak 'ik ben overtuigd van de meerwaarde van computergebruik voor mijn
onderwijs'. Het merendeel van de lerarenopleiders reageert op deze uitspraak positief
(66%). Er is echter ook een grote groep lerarenopleiders die geen mening heeft (19%)
dan wel niet overtuigd is (15%) van de meerwaarde die computergebruik kan hebben
voor het eigen onderwijs (figuur 28).

Figuur 28
Mening van lerarenopleiders over de uitspraak ‘ik ben overtuigd van de meerwaarde van
computergebruik voor mijn onderwijs’
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b. Verwachtingen over de impact van ICT
Het merendeel van de lerarenopleiders verwacht veel van de communicatie-
mogelijkheden die ICT te bieden heeft (tabel 22). Driekwart van de lerarenopleiders
vindt dat Internet/WWW uitstekende mogelijkheden bevat voor onderwijstoepassingen
en 84% is van mening dat elke docent over een eigen e-mailadres zou moeten
beschikken. Zes van elke tien lerarenopleiders heeft behoefte aan een landelijk educatief
computernetwerk zoals Kennisnet beoogt te zijn. Verder geeft 65% van de
lerarenopleiders aan dat de inzet van ICT gevolgen heeft voor de inrichting van
leersituaties. Door het gebruik van computers moet het onderwijs op een andere manier
worden georganiseerd.

Tabel 22
Verwachtingen van docenten over de impact van ICT

Uitspraak
(helemaal)

eens weet niet

Internet/WWW biedt uitstekende mogelijkheden voor
onderwijstoepassingen

73% 19%

Door het gebruik van de computer organiseer ik mijn onderwijs
op een andere manier

65% 15%

De docent van de toekomst zal goed vertrouwd moeten zijn met
het gebruik van informatietechnologie en nieuwe media 92% 4%

Als docent heb ik behoefte aan een landelijk educatief
computernetwerk 59% 25%

Elke docent moet over een eigen e-mailadres beschikken 84% 9%

statistische betrouwbaarheid 0.77

5.3 Houding van de studenten

De mening van de studenten is bevraagd met behulp van negen uitspraken die gaan over
de relevantie van computergebruik. Over het algemeen oordelen de studenten van de
lerarenopleiding meer positief over de relevantie van computergebruik in het onderwijs
dan hun opleiders (zie par. 5.2).
Tenminste vier van elke vijf studenten van de lerarenopleidingen zien de computer als
een waardevol hulpmiddel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en zijn
overtuigd van de meerwaarde van computergebruik voor het onderwijs. Ook vinden
veel studenten dat Internet uitstekende mogelijkheden biedt voor onderwijsdoeleinden
en dat de leraar van de toekomst goed vertrouwd moet zijn met de mogelijkheden van
ICT (tabel 23).

Minder dan de helft van de studenten oordeelt positief over uitspraken die betrekking op
de relevantie van computers voor het eigen leerproces. Zo is 46% van de studenten van
mening dat computers hen kunnen helpen om dingen makkelijker te leren en 37% denkt
beter te studeren wanneer een computer wordt gebruikt.
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Tabel 23
Mening van studenten over de relevantie van computers

Uitspraak (helemaal) eens

De leraar van de toekomst zal goed vertrouwd moeten zijn met het gebruik
van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

90%

Ik ben overtuigd van de meerwaarde van computergebruik voor het
onderwijs

87%

Internet/WWW biedt uitstekende mogelijkheden voor
onderwijsdoeleinden 85%

De computer is een waardevol hulpmiddel om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren

82%

Als ik weet hoe ik een computer moet gebruiken, zal ik sneller een goed
betaalde baan krijgen

79%

Computers zijn een bruikbaar hulpmiddel om mij voor te bereiden op de
beroepspraktijk van het onderwijs

78%

Het beroep van leraar is door ICT aantrekkelijker geworden 37%

Computers kunnen me helpen om dingen makkelijker te leren 46%

Ik denk dat ik beter studeer als ik een computer gebruik 37%

(statistische betrouwbaarheid: 0.82)

5.4 Kennis en vaardigheden van lerarenopleiders

Aan de hand van een zestal inhoudelijke domeinen wordt in deze paragraaf de kennis en
vaardigheden van lerarenopleiders beschreven. Elk domein wordt gerepresenteerd door
een aantal concrete vaardigheden.
Achtereenvolgens komen aan bod:
a) basiskennis over onderwijskundig computergebruik;
b) kennis over moderne technologie;
c) kennis over vorderingenregistratie;
d) kennis voor gevorderden in onderwijskundig gebruik van computers;
e) basiskennis niet-onderwijskundig computergebruik;
f) kennis voor gevorderden over niet-onderwijskundig computergebruik.
De paragraaf sluit af met een overzicht van het soort scholing dat lerarenopleiders op
het gebied van ICT hebben gehad.

a. Basiskennis over onderwijskundig computergebruik
De meeste lerarenopleiders beschikken niet over de in tabel 24 genoemde
onderwijskundige basisvaardigheden op het gebied van computergebruik. Dit betekent
bijvoorbeeld dat ruim 60% van de lerarenopleiders niet over de vaardigheden beschikt
om de computer als didactisch hulpmiddel bij het onderwijs te kunnen gebruiken (37%
in beperkt mate en 25% helemaal niet). Ook zijn de meeste lerarenopleiders slecht op de
hoogte van de programmatuur die gebruikt kan worden voor het eigen vak (40% in
beperkte mate, 27% helemaal niet).



ICT-monitor 1997/1998 lerarenopleidingen 51

Tegen de achtergrond van het motto ‘teach as you preach’, biedt deze situatie voor de
lerarenopleidingen weinig perspectief om momenteel een vooraanstaande rol in het
invoeringsproces van ICT te kunnen vervullen. Indien lerarenopleidingen deze rol op
zich wensen te nemen, is scholing van de scholers c.q. lerarenopleiders een eerste
vereiste. Een vraag van strategische aard is in hoeverre het onderwijsveld daarop zou
moeten wachten en het verantwoord is om de lerarenopleidingen een vertragende factor
in het invoeringsproces van ICT te laten zijn. In hoofdstuk 8 zal bij de discussie van
resultaten nader op dit onderwerp worden ingegaan.

Tabel 24
Zelfbeoordeling van lerarenopleiders met betrekking tot hun basiskennis op het gebied van
onderwijskundig computergebruik

Percentage
lerarenopleiders

Kennis en vaardigheid ja beperkt

Ik weet welke programmatuur binnen de opleiding beschikbaar is
voor mijn onderwijs 54% 34%

Ik beschik over de benodigde vaardigheden om de computer als
didactisch hulpmiddel bij mijn onderwijs te gebruiken 38% 37%

Ik weet hoe ik het computergebruik in mijn groep moet organiseren 35% 38%

Ik weet hoe ik moet differentiëren in de klas met behulp van de
computer 24% 42%

Ik weet welke programmatuur er is die gebruikt kan worden voor
mijn vak 33% 40%

Ik kan (specifieke) computerprogramma’s voor mijn vakgebied
gebruiken 47% 27%

Aan de directie van de lerarenopleidingen is gevraagd welke deel van de docenten op de
eigen opleiding over een aantal basiskennis en -vaardigheden zou moeten beschikken.
Volgens negen van elke tien directies is het noodzakelijk dat alle docenten binnen de
opleiding de computer als didactisch hulpmiddel bij het onderwijs aan studenten kunnen
gebruiken en dat de lerarenopleiders vertrouwd zijn met de beschikbare
computerprogramma’s voor het eigen vakgebied (tabel 25). Verder vindt 65% van de
directies dat alle docenten binnen de opleiding over de vaardigheden moeten beschikken
die nodig zijn om in het onderwijs aan studenten te kunnen differentiëren met behulp
van ICT. Naast de noodzaak van de kennis en vaardigheden waarover de
lerarenopleiders volgens de eigen directie zouden moeten beschikken, is aan de ICT-
coördinator binnen de instelling gevraagd om te beoordelen welk deel van de
lerarenopleiders momenteel over deze kennis en vaardigheden beschikt. Deze resultaten
laten zien dat er een grote discrepantie bestaat tussen het noodzakelijke en feitelijke
kennisniveau van lerarenopleiders op het gebied van ICT. Op geen enkele
lerarenopleiding beschikt het merendeel van de docenten over ICT-basiskennis en
vaardigheden.
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Tabel 25
Overzicht van noodzakelijke (volgens de directie) en feitelijke (volgens de ICT-coördinator)
basiskennis en -vaardigheden van lerarenopleiders

Percentage opleidingen

Kennis en vaardigheid

Noodzakelijk voor
alle lerarenopleiders
binnen de instelling
(volgens de directie)

Aanwezig bij meer
dan de helft van de

lerarenopleiders
binnen de instelling

(volgens de ICT-
coördinator)

Vertrouwd zijn met de beschikbare computer-
programma’s voor het vakgebied van de
docent 88% 0%

Het gebruik van de computer als didactisch
hulpmiddel bij het onderwijs aan studenten 88% 9%

De organisatorische inpassing van de computer
in het onderwijs aan studenten 61% 15%

Het differentiëren in het onderwijs aan
studenten met behulp van de computer 65% 6%

Het gebruik van de computer als didactisch
hulpmiddel bij het onderwijs aan studenten 88% 9%

Het begeleiden van studenten met behulp van
de computer 77% 6%

b. Kennis over moderne technologie
Driekwart van de lerarenopleiders kan een e-mailbericht versturen en 64% is in staat om
informatie voor het onderwijs op Internet/WWW te vinden (tabel 26). Daarnaast geeft
respectievelijk 8% en 20% van de lerarenopleiders aan dat zij deze vaardigheden in
beperkte mate te beheersen. Verder vindt 70% van de lerarenopleiders dat zij in
beperkte mate of helemaal niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die multimedia-
toepassingen voor het eigen onderwijs te bieden hebben.

Tabel 26
Zelfbeoordeling van lerarenopleiders over hun kennis op het gebied van moderne technologie

Percentage
lerarenopleiders

Kennis en vaardigheid ja beperkt

Ik kan een e-mailbericht versturen 78% 8%

Ik ben in staat om informatie voor mijn onderwijs op Internet/
WWW te vinden 64% 20%

Ik kan een presentatie met behulp van de computer maken 37% 24%

Ik ken de mogelijkheden van multimedia-toepassingen voor mijn
onderwijs 30% 48%

Ik kan effecten (geluid, grafisch) en objecten (figuur, tabel,
animatie) in een presentatie opnemen 23% 23%
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Met uitzondering van het kunnen omgaan met videoconferencing en een multimedia-
ontwerpprogramma is het merendeel van de directies van mening dat alle
lerarenopleiders binnen de instelling vertrouwd moeten zijn met e-mail en Internet. Ook
vindt men dat lerarenopleiders moeten kunnen omgaan met computerpresentatie-
programmatuur en multimedia-toepassingen voor onderwijsdoeleinden. De feitelijke
situatie laat zien dat nog maar weinig lerarenopleiders over deze vaardigheden
beschikken.

Tabel 27
Overzicht van noodzakelijke (volgens de directie) en feitelijke (volgens de ICT-coördinator)
kennis en vaardigheden van lerarenopleiders op het gebied van moderne technologie

Percentage opleidingen

Kennis en vaardigheid

Noodzakelijk voor
alle lerarenopleiders
binnen de instelling
(volgens de directie)

Aanwezig bij meer
dan de helft van de
lerarenopleiders

binnen de instelling
(volgens de ICT-

coördinator)

Het gebruik van e-mail voor
onderwijsdoeleinden 88% 24%

Het gebruik van Internet/ WWW voor onder-
wijsdoeleinden 88% 18%

Het omgaan met programmatuur om een
presentatie te maken 77% 6%

Het gebruik van multimedia-toepassingen in het
onderwijs aan studenten 81% 3%

Het gebruik van een multimedia-ontwerp-
programma (bv. Hyperstudio) 31% 0%

Het gebruik van videoconferencing voor
onderwijsdoeleinden 34% 0%

c. Kennis over toetsing en vorderingenregistratie
Een kwart van de docenten beschikt volgens eigen inzicht over voldoende kennis om
met een programma voor het bijhouden van studentgegevens te kunnen omgaan (tabel
28).

Tabel 28
Zelfbeoordeling van lerarenopleiders over hun kennis op het gebied van vorderingenregistratie

Percentage
lerarenopleiders

Kennis en vaardigheid ja beperkt

Ik kan omgaan met een programma voor het bijhouden van student-
gegevens en -resultaten (bv. studentvolgsysteem of portfolio) 27% 24%
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Volgens zeven van elke tien directies zouden alle lerarenopleiders over deze
vaardigheid moeten beschikken (tabel 29). De ICT-coördinator geeft aan dat op geen
enkele opleiding meer dan de helft van lerarenopleiders in staat is om te werken met een
studentvolgsysteem of portfolio. Eveneens is volgens de ICT-coördinator op geen
enkele lerarenopleiding meer dan de helft van de docenten in staat om studenten te
toetsen met behulp van een computerprogramma.

Tabel 29
Overzicht van noodzakelijke (volgens de directie) en feitelijke (volgens de ICT-coördinator)
kennis en vaardigheden van lerarenopleiders over vorderingenregistratie

Percentage opleidingen

Kennis en vaardigheid

Noodzakelijk voor
alle lerarenopleiders
binnen de instelling
(volgens de directie)

Aanwezig bij meer
dan de helft van de
lerarenopleiders

binnen de instelling
(volgens de ICT-

coördinator)

Omgaan met een programma voor het
bijhouden van studentgegevens en -resultaten
(bv. studentvolgsysteem of portfolio) 69% 0%

Het omgaan met een programma voor het
toetsen van vakkennis en -vaardigheden bij
studenten 60% 0%

d. Kennis voor gevorderden in onderwijskundig gebruik van computers
Ruim 40% van de docenten acht zichzelf in staat om de bruikbaarheid van
computerprogramma’s te beoordelen en 12% kan bestaande programmatuur aanpassen
aan het eigen onderwijs (tabel 30).

Tabel 30
Zelfbeoordeling van lerarenopleiders over hun kennis met betrekking tot onderwijskundig
computergebruik voor gevorderden

Percentage
lerarenopleiders

Kennis en vaardigheid ja beperkt

Ik kan de bruikbaarheid van computerprogramma’s voor mijn lessen
beoordelen

44% 26%

Ik kan bestaande programmatuur aanpassen voor gebruik in mijn
onderwijs

12% 28%

Volgens driekwart van de directeuren is het belangrijk dat alle docenten binnen de
opleiding in staat zijn om programmatuur te evalueren en te selecteren (tabel 31).
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Bij 18% van de lerarenopleidingen beschikt een meerderheid van de docenten over deze
vaardigheid. Het kunnen aanpassen van programmatuur wordt over het algemeen als
een vaardigheid gezien waarover slechts enkele specialisten binnen een instelling
hoeven te beschikken.

Tabel 31
Overzicht van noodzakelijke (volgens de directie) en feitelijke (volgens de ICT-coördinator)
kennis en vaardigheden van lerarenopleiders op het gebied van computergebruik voor
gevorderden

Percentage opleidingen

Kennis en vaardigheid

Noodzakelijk voor
alle lerarenopleiders
binnen de instelling
(volgens de directie)

Aanwezig bij meer
dan de helft van de
lerarenopleiders

binnen de instelling
(volgens de ICT-

coördinator)

Het evalueren en selecteren van programmatuur
voor onderwijsdoeleinden 77% 18%

Het aanpassen van programmatuur aan het
eigen onderwijs 27% 0%

e. Basiskennis niet-onderwijskundig computergebruik
Negen van elke tien lerarenopleiders is in staat om met een tekstverwerker om te gaan
(tabel 32). Over het algemeen beheerst het merendeel van de lerarenopleiders de
basisvaardigheden van computergebruik die niet kenmerkend zijn voor de inzet van
computers in onderwijsleersituaties. Dergelijke niet-onderwijskundige
computervaardigheden kunnen worden gezien als een voorwaarde voor
onderwijskundig computergebruik. Naast het kunnen omgaan met een tekstverwerker is
het merendeel van de lerarenopleiders bekend met de basisprincipes van de computer,
een Windows-omgeving en omgaan met een hulpprogramma.

Tabel 32
Zelfbeoordeling van lerarenopleiders over hun niet-onderwijskundige basiskennis
computergebruik

Percentage
lerarenopleiders

Kennis en vaardigheid ja beperkt

Ik kan een tekstverwerker gebruiken 89% 9%

Ik ken de basisprincipes van de computer 78% 18%

Ik kan omgaan met MS-Windows 69% 22%

Ik kan op de computer informatie in een hulpprogramma opzoeken 66% 19%
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De niet-onderwijskundige computervaardigheden zoals het kunnen omgaan met een
tekstverwerker en een Windows-omgeving behoren volgens de meeste lerarenoplei-
dingen tot de basisvaardigheden waarover alle lerarenopleiders dienen te beschikken.
Dit minimumniveau is op de meeste lerarenopleidingen in belangrijke mate gerealiseerd
(tabel 33).

Tabel 33
Overzicht van noodzakelijke (volgens de directie) en feitelijke (volgens de ICT-coördinator)
kennis en vaardigheden van lerarenopleiders op het gebied van niet-onderwijskundige
basiskennis

Percentage opleidingen

Kennis en vaardigheid

Noodzakelijk voor
alle lerarenopleiders
binnen de instelling
(volgens de directie)

Aanwezig bij meer
dan de helft van de
lerarenopleiders

binnen de instelling
(volgens de ICT-

coördinator)

Het gebruik van een tekstverwerker 92% 88%

Het omgaan met MS-Windows 88% 71%

f. Kennis voor gevorderden over niet-onderwijskundig computergebruik
Minder dan de helft van de lerarenopleiders beschikt over algemene computerkennis die
verder reikt dan de basisvaardigheden. Het betreft kennis van toepassingsprogramma’s
zoals een database of spreadsheet (tabel 34). Eén derde deel van de lerarenopleiders is
bekend met ethische aspecten rondom computergebruik zoals kopieerrechten en
privacy.

Tabel 34
Zelfbeoordeling van lerarenopleiders over hun kennis op het gebied van niet-onderwijskundige
computergebruik voor gevorderden

Percentage
lerarenopleiders

Kennis en vaardigheid ja beperkt

Ik kan een programma voor gegevensbestanden (database)
gebruiken 45% 28%

Ik kan een programma voor rekenbladen (spreadsheet) gebruiken 31% 22%

Ik ben bekend met de verschillende aspecten van verantwoord
computergebruik zoals intellectueel eigendomsrecht, kopieerrecht,
privacy 31% 41%
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Minder dan de helft van de directies is van mening dat alle lerarenopleiders binnen de
instelling kennis moeten hebben van databases en spreadsheets (tabel 35).

Tabel 35
Overzicht van noodzakelijke (volgens de directie) en feitelijke (volgens de ICT-coördinator)
kennis en vaardigheden van lerarenopleiders op het gebied van niet-onderwijskundige kennis
voor gevorderden

Percentage opleidingen

Kennis en vaardigheid

Noodzakelijk voor
alle lerarenopleiders
binnen de instelling
(volgens de directie)

Aanwezig bij meer
dan de helft van de
lerarenopleiders

binnen de instelling
(volgens de ICT-

coördinator)

Het gebruik van een programma voor
gegevensbestanden (database) 39% 6%

Het gebruik van een programma voor
rekenbladen (spreadsheet) 46% 9%

g. Scholing
Een vergelijking tussen de kennis en vaardigheden waarover lerarenopleiders
momenteel beschikken en de kennis die volgens de directie noodzakelijk is, laat zien dat
er op vrijwel alle gebieden behoefte is aan scholing. Forse discrepanties tussen de
huidige kennis en de noodzakelijke geachte kennis doen zich met name voor op een
drietal scholingsdomeinen:
� basiskennis onderwijskundig computergebruik;
� moderne technologie;
� vorderingenregistratie.

In de afgelopen twee jaar heeft negen van elke tien lerarenopleiders aandacht besteed
aan scholing op het gebied van ICT. Onder scholing worden zowel cursussen en
opleidingen verstaan als het opdoen van kennis via andere docenten, conferenties en
zelfstudie. Gemiddeld heeft een lerarenopleider in de afgelopen twee jaar 29-30 uur aan
ICT-scholing besteed, hetgeen overeenkomt met 15-20 minuten per week.

De meeste lerarenopleiders hebben hun kennis over ICT vergaard via zelfstudie (61% veel
en 32% beperkt). Verder vormen informatie-uitwisseling met collega’s en nascholing
binnen de opleiding ook belangrijke bronnen van informatie. Externe nascholing heeft tot
nu toe een uiterst beperkte rol vervuld bij de kennisverwerving van lerarenopleiders op het
gebied van ICT (figuur 29).
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Figuur 29
Mate waarin vormen van scholing bij lerarenopleiders hebben bijgedragen aan hun kennis en
vaardigheden met betrekking tot computers

5.5 Kennis en vaardigheden van studenten

Tabel 36 geeft een overzicht van de vaardigheden waarvan studenten zelf aangeven dat
zij deze zonder hulp op de computer kunnen uitvoeren. Met uitzondering van de
vaardigheden die betrekking hebben op het gebruik van ICT voor onderwijsdoeleinden
geeft het merendeel van de studenten aan dat zij (op onderdelen) kennis hebben van
tekstverwerken, gegevensbestanden, rekenbladen, e-mail en Internet.

Studententoets
In het kader van de ICT-monitor hebben 550 studenten een toets gemaakt over hun
kennis en vaardigheden op het gebied van ICT. De studenten die een toets hebben
gemaakt, zijn afkomstig uit de volgende leerjaren:
leerjaar 1: 20%
leerjaar 2: 52%
leerjaar 3: 9%
leerjaar 4: 19%.

De toetsvragen hebben betrekking op functionele toepassingen van ICT. De toets telt 30
meerkeuzevragen verdeeld over een viertal onderwerpen:
� werken met tekst, beeld en geluid;
� werken met (tele)communicatie;
� werken met hardware en software;
� omgaan met ICT in de maatschappij.
Voor 23 items geldt dat deze ook zijn voorgelegd aan leerlingen uit groep 7 van het
basisonderwijs en leerlingen uit het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.
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Tabel 36
Wat studenten zonder hulp op de computer kunnen

Ik kan . . . percentage

Algemeen

omgaan met MS-Windows 90%

een presentatie met behulp van de computer maken 60%

Tekstverwerken

zin op een andere plaats in een verhaal zetten 87%

letters met leestekens (bv. ë, é, ï, ö, enz) in de tekst zetten 84%

bestaand plaatje in een verhaal toevoegen 66%

Gegevensbestanden (database)

gegevens uit een bestaand gegevensbestand opvragen 81%

gegevens in een bestaand bestand wijzigen 69%

records aan een gegevensbestand toevoegen 39%

Rekenbladen (spreadsheet)

getallen in cellen optellen 40%

rijen en kolommen invoegen op een specifieke plaats 51%

kolombreedte aanpassen 60%

E-mail

e-mail versturen 61%

bericht doorsturen (forward) 39%

bijlage (attachment) meesturen 19%

Internet/WWW

surfen op Internet 68%

Internet/WWW-pagina uitprinten 43%

bladwijzers (bookmarks) maken 24%

gebruik maken van zoekprogramma’s op Internet/WWW 64%

bestand van Internet/WWW halen (downloaden) 37%

ICT voor onderwijsdoeleinden

computers gebruiken tijdens een stage 32%

tijdens een stage in de klas differentiëren met behulp van de computer 23%

In totaal beantwoorden de studenten gemiddeld 80% van de toetsvragen goed. Een
voorbeeld van een vraag die door de studenten als relatief moeilijk is ervaren en door
minder dan de helft van de studenten goed is beantwoord (47% goed), staat afgebeeld in
tabel 37.
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Tabel 37
Voorbeeld van een toetsvraag waarop minder dan de helft van de studenten het goede antwoord
weet (47%)

Jan heeft een sollicitatiebrief geschreven. Bij zijn sollicitatiebrieven stuurt hij ook
altijd een curriculum vitae mee. Dit bestand staat in de directory 'werk' en heeft als
naam vitae.cv. Jan heeft de directory 'werk' geopend, maar hij ziet zijn bestand niet
staan.

Wat moet Jan doen om zijn bestand te vinden?
❏ een andere drive kiezen
■ een ander bestandstype (list files of type) kiezen
❏ een andere directory/folder kiezen
❏ via help zoeken

Een voorbeeld van een vraag waarop de meeste studenten van de lerarenopleidingen het
goede antwoord weten, is afgebeeld in tabel 38. Ter vergelijking is het percentage goede
antwoorden van leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs vermeld.

Zoals eerder aangegeven, kan een vergelijking tussen de prestaties van de studenten uit
de lerarenopleidingen en de leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs worden gemaakt op basis van een subset van 23 items. De gemiddelde score
die de leerlingen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs halen op de subset
wijkt niet af van hun totaalscore. Dit betekent dat de score op de subset een betrouwbare
indicatie is van de totaalscore.
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Tabel 38
Voorbeeld van een toetsvraag waarop de meeste studenten 93% het goede antwoord weten
(tweede leerjaar voortgezet onderwijs:77%, basisonderwijs groep 7: 50%)

Roy heeft op de computer een verhaal geschreven. Hij wil dit bestand via de telefoonlijn
versturen naar een vriend. Welke van de onderstaande apparaten is daarbij zeker nodig?

❏ geluidskaart
❏ printer
■ modem
❏ muis

Gemiddeld beantwoorden de leerlingen uit het basisonderwijs 57% van de antwoorden
goed. De leerlingen uit het voortgezet onderwijs beantwoorden 72% van de vragen
goed. De studenten van de lerarenopleidingen beantwoorden 85% goed van items die
ook zijn voorgelgd aan de leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Deze 23
items zijn door de studenten van de lerarenopleidingen relatief goed gemaakt terwijl de
overige items die meer afgestemd zijn op het niveau van deze doelgroep (zie
voorbeelditem in tabel 37), aanmerkelijk minder goed zijn beantwoord (68% goed). Een
vergelijking tussen de scores van de studenten op de lerarenopleidingen, en de
leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs is weergegeven in figuur 30.

Figuur 30
Overzicht van scores uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en lerarenopleiding op 23
toetsvragen over functionele kennis op het gebied van ICT
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Uit de figuur is af te lezen dat de meeste studenten van de lerarenopleidingen
aanmerkelijk beter presteren op de toets voor functionele kennis van ICT dan de
leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. De figuur laat echter ook zien dat een
deel van de studenten op de lerarenopleidingen evenveel of zelfs minder kennis hebben
van ICT dan de leerlingen die zij later zullen onderwijzen.

5.6 Samenvatting

� Over driekwart van de uitspraken die behoren tot een attitudeschaal over de
noodzaak en bruikbaarheid van ICT in het onderwijs oordelen directies van de
lerarenopleidingen positief. Hoewel de lerarenopleidingen ICT-kennis als
noodzakelijk beschouwen voor de uitoefening van het leraarsberoep en ook
overwegend positief staan tegenover de pedagogisch didactische waarde van ICT
voor de inrichting van onderwijsleersituaties, wordt op slechts 16% van de
lerarenopleidingen de potentiële mogelijkheden van ICT momenteel voldoende
benut.

� Tweederde van de lerarenopleiders is overtuigd van de meerwaarde van
computergebruik voor het eigen onderwijs. De studenten oordelen zelfs positiever
over de relevantie van ICT voor onderwijsdoeleinden dan hun opleiders.

� Hoewel bijna alle studenten het belangrijk vinden dat de leraar van de toekomst
goed vertrouwd is met het gebruik van ICT, heeft minder dan de helft van de
studenten de ervaring dat computers kunnen helpen om dingen makkelijker te leren.

� Een vergelijking tussen de ICT-kennis en vaardigheden waarover lerarenopleiders
momenteel beschikken en het kennisniveau dat volgens de directie noodzakelijk is,
laat zien dat er op vrijwel alle kennisdomeinen behoefte is aan scholing. De grootste
discrepanties doen zich voor op het gebied van onderwijskundig computergebruik,
kennis van moderne technologie en het omgaan met vorderingenregistratie.

� Van een kennistoets over functionele ICT-toepassingen die ook door leerlingen uit
groep 7 van het basisonderwijs en het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs
is gemaakt, beantwoorden de studenten van de lerarenopleiding 85% van de vragen
goed. Leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs beantwoorden
respectievelijk 57% en 72% van de vragen goed. Een deel van de studenten van de
lerarenopleidingen beantwoorden evenveel of minder vragen goed dan de leerlingen
die zij later zullen onderwijzen.
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6. Ondersteuning, knelpunten en behoeften

Drie aspecten van computergebruik die nauw aan elkaar gerelateerd zijn, komen in dit
hoofdstuk aan bod. Eerst worden gegevens gepresenteerd over de instellingen en
groepen die ondersteuning bieden aan de lerarenopleidingen (6.1). Vervolgens wordt
ingegaan op de functionarissen die binnen de lerarenopleidingen zijn aangesteld om het
ICT-gebruik te ondersteunen (6.2) Paragraaf 6.3 bevat een overzicht van de
belangrijkste knelpunten die momenteel worden ervaren bij het gebruik van ICT (6.3).
De oplossingen voor deze knelpunten komen aan bod in paragraaf 6.4 waar de
behoeften aan voorzieningen en ondersteuning centraal staan. Paragraaf 6.5 bevat een
samenvatting van de belangrijkste resultaten uit dit hoofdstuk.

6.1 Ondersteuning aan de lerarenopleiding

Een groot aantal verschillende instanties en groepen is betrokken bij de ondersteuning
van het computergebruik in de lerarenopleiding. Financiële ondersteuning wordt
voornamelijk geboden door het College van bestuur/directie (62%), het fonds voor
Kwaliteit en Studeerbaarheid (62%) en Prommitt (46%). Daarnaast vermeldt een
beperkt aantal instellingen ook financiële ondersteuning op het gebied van ICT te
hebben ontvangen vanuit het Ministerie van OC&W (27%), het vernieuwingsfonds
HBO (15%) en het bedrijfsleven (12%).

Ten aanzien van visie- en beleidsontwikkeling wordt Prommitt door de meeste
lerarenopleidingen genoemd als de geleding die hen daarbij in belangrijke mate heeft
ondersteund (50%). Verder is op dit gebied bij vier van elke tien lerarenopleidingen ook
ondersteuning geboden door een groot aantal andere geledingen zoals het Proces
Management Lerarenopleidingen (PML), het fonds voor Kwaliteit & Studeerbaarheid
en de Colleges van Bestuur/directie. Ook hebben docenten van andere
lerarenopleidingen en andere faculteiten binnen de eigen hogeschool in belangrijke mate
ondersteuning geboden bij de visie-ontwikkeling op het gebruik van ICT.

Externe deskundigheidsbevordering op het gebied van ICT is volgens de helft van de
lerarenopleidingen in de afgelopen twee jaar vooral geboden door Prommitt en de LPC
(APS, CPS, KPC, LPC-IT).

Wanneer gekeken wordt naar de aard van de ondersteuning die door de verschillende
groepen en instanties is geboden, dan is Prommitt de enige geleding waarvan de leraren-
opleidingen een zogenoemde integrale ondersteuning hebben ontvangen. Hiermee wordt
bedoeld dat Prommitt op alle drie onderscheiden ondersteuningsgebieden (visie-
ontwikkeling, financieel en deskundigheidbevordering) de instellingen op een zodanige
wijze hulp heeft geboden dat het computergebruik er volgens de instellingen nu
aanzienlijk anders uitziet dan het geval zou zijn geweest zonder de verleende
ondersteuning. Kenmerkend voor de overige ondersteunende groeperingen is dat zij
zich richten op een specifiek aandachtsgebied maar daarbinnen nooit meer
lerarenopleidingen ondersteuning hebben geboden (met uitzondering van de financiële
ondersteuning die de Colleges van Bestuur/directie en de regeling K&S hebben
geboden) dan Prommitt heeft gerealiseerd via de integrale aanpak.
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Een samenvattend overzicht van de instellingen en groepen die op één of meerdere van
de bovenstaande gebieden ondersteuning aan de lerarenopleidingen hebben geboden, is
opgenomen in figuur 31. Bij de meeste lerarenopleidingen vervult het College van
bestuur/directie een belangrijke rol bij de invoering van ICT (79%). Zoals hierboven
aangegeven komt deze bijdrage op de eerste plaats tot uitdrukking in de toewijzing van
financiële middelen en daarnaast bij een kleiner aantal opleidingen ook op het gebied
van visie-ontwikkeling.
Naast de belangrijke rol die de Colleges van bestuur/directies vervullen bij de invoering
van ICT in de lerarenopleidingen is bij het merendeel van de opleidingen ook een
belangrijke bijdrage geleverd door de regeling K&S, Prommitt en de LPC. Verder komt
naar voren dat de informatie-uitwisseling tussen docenten in belangrijke mate het
invoeringsproces van ICT ondersteund.

Figuur 31
Groepen en instanties die de lerarenopleidingen ondersteuning bieden bij de invoering van
computers

De bovenstaande figuur laat zien dat collega’s van andere lerarenopleidingen een
belangrijke rol vervullen bij het invoeringsproces van ICT. Een nadere uitwerking van
de gebieden waarop lerarenopleidingen samenwerken met andere onderwijsinstellingen
is weergegeven in tabel 39. De samenwerking tussen lerarenopleidingen heeft in de
meeste gevallen te maken met de uitvoering van Prommitt-projecten, uitwisseling van
ideeën over ICT-toepassingen, deskundigheidsbevordering en het gezamenlijk
ontwikkelen van ICT-rijke leeromgevingen. Samenwerking tussen lerarenopleidingen
en scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs komt weinig voor.
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Tabel 39
Samenwerking op het gebied van ICT tussen lerarenopleidingen en het beroepsveld waarvoor
wordt opgeleid

% opleidingen

Samenwerkingsgebied

samenwerking
met andere

lerarenopleidingen

samenwerking met
het beroeps-veld

po/vo/bve

uitvoering van Prommitt-project(en) 87% 8%

uitwisseling van ideeën over ICT-toepassingen 85% 23%

deskundigheidsbevordering/nascholing 77% 23%

ontwikkeling van ICT-rijke leeromgevingen 73% 12%

uitwisseling van lesmateriaal 73% 8%

ontwikkeling van ICT-beleid voor opleiding van
leraren

58% 8%

uitwisseling van programmatuur 32% 4%

gezamenlijk systeembeheer/netwerkbeheer 12% 0%

Gegeven de centrale rol die de overheid toekent aan de lerarenopleidingen in het
implementatietraject van ICT in het onderwijs, is het van belang om te weten in
hoeverre de lerarenopleidingen zichzelf toegerust achten om de instellingen voor bve en
de scholen voor voortgezet onderwijs en het basisonderwijs te ondersteunen bij de
verdere invoering van computertoepassingen voor onderwijsdoeleinden. Uit de
resultaten komt naar voren dat de helft van de lerarenopleidingen van mening is dat zij
over voldoende expertise beschikken (figuur 32). De andere helft van de
lerarenopleidingen is van mening dat zij op dit moment matig of slecht toegerust zijn
om scholen in de regio te kunnen ondersteunen bij de invoering van ICT.

Figuur 32
Mate waarin lerarenopleidingen zich toegerust achten om scholen (voor po, vo en/of bve) te
ondersteunen bij de verdere invoering van ICT-toepassingen voor onderwijsdoeleinden
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Uit de gegevens van de scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijkt dat
respectievelijk 52% en 21% van de scholen van mening is dat de lerarenopleiding in de
regio voldoende is toegerust om de gewenste ondersteuning op het gebied van ICT te
kunnen bieden. Geconcludeerd kan worden dat zowel veel lerarenopleiding als het
beroepsveld waarvoor wordt opgeleid, aangeven dat de lerarenopleidingen momenteel
over onvoldoende expertise beschikken om scholen voor basisonderwijs en voortgezet
onderwijs te kunnen begeleiden bij de invoering van ICT.

6.2 Ondersteunende functionarissen binnen de lerarenopleiding

De meeste lerarenopleidingen (87%) hebben functionarissen aangesteld voor het
coördineren, beheren of ondersteunen van het computergebruik. De invulling en
omvang van de ICT-functies verschilt in sterke mate tussen de instellingen. Ter
ondersteuning van het ICT-gebruik is meestal een ICT-coördinator (74%) en een
systeembeheerder of netwerkbeheerder aanwezig (62%). Gemiddeld heeft de ICT-
coördinator voor de uitvoering van zijn werkzaamheden 2-3 dagen per week
beschikbaar (figuur 33). Het systeembeheer wordt meestal vervuld door één of meerdere
fulltime functionarissen. Op de meeste opleidingen waar een systeembeheerder is
aangesteld, omvatten de werkzaamheden voor systeembeheer 2-3 fte. Verder heeft een
enkele lerarenopleiding iemand aangesteld als webmaster, applicatiebeheerder of
multimedia-ontwerper.

Figuur 33
Percentage lerarenopleidingen met ondersteunende functies op het gebied van ICT en de
gemiddelde omvang voor uitoefening van de functie uitgedrukt in fte

De werkzaamheden die de functionarissen op het gebied van ICT uitvoeren, verschillen
tussen instellingen. In aanvulling op het bovenstaande overzicht van de functies die
binnen de lerarenopleidingen worden vervuld, geeft tabel 40 een nader inzicht in de
ondersteunende taken die op het gebied van ICT worden verricht. Het overzicht maakt
duidelijk dat de invoering van ICT niet alleen leidt tot verandering in de rollen en taken
van de docent maar ook een omvangrijk aantal nieuwe taken op het gebied van
management en beheer met zich meebrengt.
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Tabel 40
Overzicht van taken die binnen de lerarenopleidingen worden vervuld door functionarissen die
belast zijn met het coördineren, beheren of ondersteunen van het ICT-gebruik

Omschrijving taak % opleidingen

ICT-beleid

veranderingsvoorstellen doen 71%

uitvoeren van vastgesteld beleid 54%

evaluatie van beleidsvoortgang 49%

Apparatuur en programmatuur

uitvoeren van onderhoud aan de apparatuur 57%

installeren van programmatuur 54%

beheren van het netwerk 51%

selecteren van aan te schaffen programmatuur 51%

aanpassen van programmatuur aan de wensen van gebruikers 43%

bijhouden van documentatie over (beschikbare) programmatuur 37%

Overige

aanspreekpunt voor ICT binnen de opleiding 69%

bijhouden van apparatuur- en programmatuurontwikkelingen 69%

stimuleren van computergebruik bij docenten 63%

begeleiden van docenten bij integratie van computers in het onderwijs 57%

verspreiden van informatie over ICT 54%

assisteren van gebruikers bij technische problemen 51%

zorgdragen voor scholing op het gebied van ICT 51%

andere 3%

6.3 Knelpunten

Uitgangspunt vormt een overzicht van 23 knelpunten die geplaatst zijn in volgorde van
de mate waarin ze voor lerarenopleidingen belemmerend zijn bij het computergebruik.
De twee belangrijkste gebieden waarop zich grote knelpunten voordoen bij het
computergebruik in de lerarenopleidingen, hebben betrekking op (tabel 41):
� kennis en vaardigheden (er is een gebrek aan onderwijskundige kennis over het

gebruik van computers voor onderwijsdoeleinden en ICT is moeilijk inpasbaar in de
gebruikelijke onderwijsaanpak van docenten);

� het ontbreken van faciliteiten en ondersteuning voor computergebruik (er zijn
onvoldoende faciliteiten voor nascholing; er is onvoldoende ondersteuning bij het
computergebruik, de programmatuur is niet specifiek genoeg voor het vak en de
docent heeft te weinig tijd om onderwijs voor te bereiden waarin computers worden
gebruikt).
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Tabel 41
Volgorde van knelpunten bij het gebruik van computers

Rang-
nummer Omschrijving van knelpunt

Gemiddelde score
1= geen knelpunt
2= klein knelpunt
3=groot knelpunt

1 Gebrek aan kennis en vaardigheden 2.50

2 Onvoldoende tijd voor voorbereiding lessen met computers 2.50

3 ICT moeilijk in te passen in gebruikelijke lesaanpak 2.30

4 Onvoldoende faciliteiten (bv. tijd en geld) voor nascholing 2.24

5 Onvoldoende ondersteuning tijdens computergebruik 2.18

6 Programmatuur niet specifiek genoeg voor de vakgebieden 2.13

7 Onvoldoende visie binnen de opleiding op computergebruik 2.09

8 Onvoldoende geschikte computerwerkplekken 2.03

9 Onvoldoende programmatuur beschikbaar 2.03

10 Onvoldoende technische ondersteuning 2.00

11 Te weinig computers 2.00

12 Verouderde apparatuur 2.00

13 Onvoldoende aanbod van nascholingsmogelijkheden 1.97

14 Gebrek aan interesse bij docenten 1.97

15 Onvoldoende computertijd voor verschillende groepen 1.97

16 Te weinig begeleidend materiaal bij programmatuur 1.91

17 Te weinig informatie over beschikbare programmatuur 1.91

18 Programmatuur sluit onvoldoende aan bij onderwijsconcept 1.91

19 Directie onvoldoende in staat ICT te stimuleren 1.90

20 Te weinig randapparatuur 1.75

21 Onvoldoende toegang tot Internet/WWW 1.52

22 Computersysteem onvoldoende betrouwbaar 1.41

23 Ontbreken van een netwerk binnen de opleiding 1.19

In de bovenstaande tabel is een gemiddelde score groter dan 2 een indicatie voor een
betekenisvol knelpunt. In totaal vormen negen knelpunten in de sector
lerarenopleidingen een betekenisvolle belemmering voor de verdere integratie van ICT.
Het aantal knelpunten dat als groot wordt ervaren is relatief klein. Ter vergelijking
dienen zich in de sectoren basisonderwijs en voortgezet onderwijs op eenzelfde lijst met
knelpunten respectievelijk 17 en 18 betekenisvolle knelpunten aan. Dit verschil wordt
vooral veroorzaakt doordat zich in het basisonderwijs en voortgezet aanzienlijk grotere
infrastructurele problemen (verouderde computers en tekort aan apparatuur) voordoen
dan bij de lerarenopleidingen.
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6.4 Behoeften aan voorzieningen

De ondersteuningsbehoefte van de lerarenopleidingen is in belangrijke mate gericht op
het opheffen van de hierboven genoemde knelpunten. Als grootste behoefte ervaren de
lerarenopleidingen uitbreiding van de faciliteiten voor het aanstellen van ondersteunend
ICT-personeel zoals een systeembeheerder en ICT-coördinator (figuur 34). Verder is er
een grote behoefte aan nascholing, ICT-werkplekken en ergonomische voorzieningen
zoals aangepast (computer)meubilair en verduisteringsmogelijkheden in
onderwijsruimten.

Figuur 34
Belangrijkste behoeften van lerarenopleidingen op het gebied van computervoorzieningen

Op het gebied van programmatuur hebben de lerarenopleiders vooral behoefte aan
computerprogramma’s die de lesstof voor de studenten aantrekkelijker maken (62%).
Verder zijn er drie groepen lerarenopleiders te onderscheiden die elk behoefte hebben
aan een ander type programmatuur:
a. programmatuur die het primaire proces ondersteunt en daarbij aandacht besteedt aan

instructie, op een aantrekkelijke manier oefenen van leerstof, feedback geeft over
het leerproces en eventueel de mogelijkheid heeft voor planning van individuele
leertrajecten.

b. programmatuur die het secundaire proces ondersteunt en een hulpmiddel is voor de
docent bij de lesvoorbereiding, de toetsing en de registratie van vorderingen.

c. programmatuur die zowel het primaire proces (voor voorbeelden zie a) als het
secundaire proces ondersteunt (voor voorbeelden zie b).
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6.5 Samenvatting

� Een groot aantal verschillende instanties en groeperingen is betrokken bij de
ondersteuning van het computergebruik in de lerarenopleidingen. De Colleges van
bestuur/directies vervullen een sleutelrol binnen de lerarenopleidingen bij het
invoeringsproces van ICT. Prommitt is de enige geleding waarvan de instellingen
aangeven dat er zowel op het gebied van visie-ontwikkeling, als financiën en
deskundigheidsbevordering een betekenisvolle ondersteuning wordt geboden.
Kenmerkend voor de overige ondersteunende groeperingen is dat zij een specifiek
aandachtsgebied ondersteunen maar daarbinnen zelden meer opleidingen hebben
ondersteund dan Prommitt heeft gerealiseerd via de integrale aanpak.

� De meeste lerarenopleidingen werken op aspecten van ICT met elkaar samen of
wisselen informatie uit. Daarentegen werken lerarenopleidingen op het gebied van
ICT nauwelijks samen met scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

� Niet alleen veel scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden de
lerarenopleidingen onvoldoende toegerust om hen te kunnen ondersteunen bij het
invoeringsproces van ICT, maar de helft van de lerarenopleidingen is ook zelf van
mening dat zij voor de uitvoering van deze taak over onvoldoende expertise
beschikken.

� De invoering van ICT leidt niet alleen tot een verandering in rollen en taken van
leraren maar brengt ook een aantal nieuwe taken op het gebied van management en
beheer met zich mee. Voor de uitvoering van deze ondersteunende ICT-taken zijn
op de meeste opleidingen verschillende functionarissen aangesteld, zoals een ICT-
coördinator, systeembeheerder, applicatiebeheerder, medewerker helpdesk of
webmaster.

� De belangrijkste knelpunten die zich bij het gebruik van ICT op de
lerarenopleidingen voordoen, hebben betrekking op:
- het gebrek aan kennis en vaardigheden van de lerarenopleiders over het gebruik

van computers voor onderwijsdoeleinden;
- het ontbreken van voldoende faciliteiten en ondersteuning ten behoeve van

computergebruik (geen tijd om onderwijs voor te bereiden waarin computers
worden gebruikt, geen ondersteuning bij het onderwijs waarin computers
worden gebruikt, onvoldoende tijd en geld voor het volgen van nascholing).

� De ondersteuningsbehoefte van de lerarenopleidingen is gericht op uitbreiding van
faciliteiten voor het aanstellen van ondersteunend ICT-personeel zoals een
systeembeheerder en ICT-coördinator. Verder is er grote behoefte aan nascholing en
geschikte ICT-werkplekken voor zowel studenten als docenten.

� Er is geen eenduidig beeld te schetsen van het type programmatuur waar het
merendeel van de lerarenopleiders behoefte aan heeft. Te onderscheiden valt een
groep lerarenopleiders die bij voorkeur programmatuur wenst waarmee het primaire
proces wordt ondersteund. In deze programmatuur dient aandacht te zijn voor zowel
instructie, als het oefenen van leerstof en feedback. Een andere groep
lerarenopleiders wenst bij voorkeur programmatuur waarmee het secundaire proces
wordt ondersteund. Deze programmatuur ondersteunt vooral de docent bij de
onderwijsvoorbereiding, toetsing en registratie van vorderingen. Tenslotte zijn er
docenten die behoefte hebben aan programmatuur waarmee zowel het primaire als
het secundaire proces worden ondersteund.
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7. Perspectief op de toekomst

In dit hoofdstuk wordt vooruit geblikt op het onderwijs van de toekomst en de rol die
ICT daarin kan vervullen. De eerste twee paragrafen schetsen achtereenvolgens het
toekomstbeeld van de directie (7.1) en van de lerarenopleiders (7.2). In paragraaf 7.3
komen de ICT-ontwikkelingen aan bod waar lerarenopleidingen veel van verwachten en
wordt tevens ingegaan op de vraag of de lerarenopleidingen deze ontwikkelingen
kunnen bijhouden. Evenals de voorgaande hoofdstukken sluit ook dit hoofdstuk af met
een samenvatting van de resultaten.

7.1 Toekomstbeeld van directie

Het onderwijs van de toekomst zal op een groot aantal aspecten verschillen van het
huidige onderwijs. Verschillende inrichtingsaspecten die kenmerkend zijn voor het
huidige onderwijs zullen volgens de directie van de lerarenopleidingen in de toekomst
minder belangrijk worden (figuur 35). Verwacht wordt dat in de toekomst de
lerarenopleider meer zal samenwerken met collega’s en minder vaak individueel het
eigen onderwijs zal voorbereiden. Eveneens verwacht men dat de lerarenopleider tijdens
het lesgeven minder vaak voor de klas zal staan.

Figuur 35
Inrichtingsaspecten van het onderwijs die volgens de directie in de toekomst van minder belang
zullen worden

Naast de inrichtingsaspecten van het onderwijs die in de toekomst in belang zullen
afnemen, is er ook een groot aantal aspecten dat in belang zal toenemen (figuur 36). Zo
verwacht men dat het onderwijs van de toekomst in nog sterkere mate dan nu het geval
is, gericht zal zijn op de beroepspraktijk, studenten elkaars werk van commentaar
voorzien en er aandacht besteed wordt aan reflecteren op eigen handelen.
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Een groot aantal van de aspecten die voor het toekomstige onderwijs als erg belangrijk
worden aangemerkt, komen ook in het huidige onderwijs voor maar vervullen daarin
een minder belangrijke rol. De verandering in het relatieve belang van de verschillende
inrichtingsaspecten van het onderwijs illustreert dat onderwijsleersituaties bestaan uit
een arrangement van veelal bekende condities voor leren. Het onderwijs van de
toekomst wordt niet zozeer bepaald door fundamenteel nieuwe kenmerken van leren
maar het is de combinatie en het relatieve belang van de verschillende
inrichtingsaspecten die er voor zorgen dat er andere en nieuwe verschijningsvormen van
onderwijsleersituaties ontstaan.

Figuur 36
Inrichtingsaspecten van het onderwijs die volgens de directie in de toekomst van groter belang
zullen worden

Bij de lerarenopleidingen bestaat er in grote mate overeenstemming over de toename
van het belang van ICT voor de inrichting van het toekomstige onderwijs (figuur 37).
Door de meeste lerarenopleidingen wordt het bijvoorbeeld belangrijk gevonden dat elke
lerarenopleider goed op de hoogte is van de mogelijkheden van de computer ter
ondersteuning van het lesgeven. In het huidige onderwijs is dit nog maar in zeer
beperkte mate het geval. Een grote discrepantie tussen het huidige en het toekomstige
onderwijs doet zich derhalve voor op het gebied van de kennis die de lerarenopleiders
hebben over het gebruik van ICT in het onderwijs. Ook zal de computer een
belangrijkere rol gaan vervullen in het secundaire proces zoals het registreren van de
studentvorderingen.

Verder verwachten de directies van de lerarenopleidingen dat studenten de computer nog
vaker dan nu het geval is, zullen gebruiken voor het opzoeken van informatie en het maken
van werkstukken.
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Figuur 37
Het belang van computertoepassingen in het huidige en toekomstige onderwijs volgens de directie

7.2 Toekomstbeeld van lerarenopleiders

Onderwijskenmerken die verwijzen naar uniform-klassikaal onderwijs zullen volgens de
lerarenopleiders in de toekomst een steeds minder belangrijke rol vervullen bij de inrichting
van onderwijsleersituaties (figuur 38).

Figuur 38
Inrichtingsaspecten die volgens lerarenopleiders voor het toekomstige onderwijs van minder belang
zullen zijn

Daarentegen zullen de kenmerken die verwijzen naar rijk-gedifferentieerd onderwijs in de
toekomst steeds belangrijker worden (figuur 39). Daarmee is het toekomstbeeld van de
lerarenopleiders geheel in overeenstemming met het hierboven geschetste beeld van de
directie.
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Figuur 39

Inrichtingsaspecten die volgens lerarenopleiders voor het toekomstige onderwijs van groter belang zullen
zijn

Op het gebied van computergebruik verwachten de lerarenopleiders dat er vooral meer
uitleenfaciliteiten voor studenten zullen komen en dat er voor het onderwijs meer
(simulatie)programma's beschikbaar zullen komen die de beroepspraktijk binnen de
opleiding haalt (figuur 40). Verder zal naar verwachting het zelfstandig werken van
studenten nog meer door computers ondersteund worden en de beschikbaarheid van een
variatie aan media verder toenemen.

Figuur 40
Aspecten van computergebruik die volgens lerarenopleiders voor het toekomstige onderwijs van groter
belang zullen zijn
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7.3 Nieuwe ontwikkelingen

De lerarenopleidingen hebben hoge verwachtingen van de volgende ICT-
ontwikkelingen (zie figuur 41):
� multimedia-toepassingen bij vakken;
� opzoeken van informatie via Internet/WWW;
� e-mailgebruik door studenten;
� een geautomatiseerd systeem om studentgegevens en -resultaten bij te houden ofwel

een portfolio;
� educatief netwerk voor het onderwijs: Kennisnet;
� elektronisch aanbieden van leerstof.

Volgens de lerarenopleidingen zullen deze ontwikkelingen van veel betekenis zijn voor
de toekomstige inrichting van hun onderwijs. Minder hoge verwachtingen hebben de
lerarenopleidingen van afstandsonderwijs en het binnen de hogeschool ontwikkelen van
multimedia.

Figuur 41
ICT-trends waarvan lerarenopleidingen veel verwachten voor het eigen onderwijs

Vernieuwingsprojecten en bijhouden van ontwikkelingen
Ruim negen van elke tien lerarenopleidingen is momenteel betrokken bij een
stimuleringsproject op het gebied van ICT. Het betreft bijvoorbeeld een
vernieuwingsproject in het kader van Prommitt, een samenwerkingsverband of een
gemeentelijk project.

Maar weinig opleidingen zijn in staat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT
goed bij te houden (21%). Eénderde van de opleidingen is van mening dat de ICT-
ontwikkelingen voldoende bijgehouden kunnen worden. Bijna de helft van de
lerarenopleidingen (47%) geeft aan dat nieuwe ICT-ontwikkelingen die relevant zijn
voor het onderwijs slechts matig bijgehouden kunnen worden (figuur 42).
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Figuur 42
Mate waarin lerarenopleidingen de ontwikkelingen op het gebied van ICT kunnen bijhouden

Van de individuele lerarenopleiders geeft 45% aan dat zij een goed beeld hebben van de
mogelijkheden die ICT binnen het eigen vakgebied te bieden heeft (figuur 43). Eén
derde van de instellingen geeft aan dat er binnen de opleiding een goed beeld bestaat
over de mogelijkheden van ICT. Zowel het merendeel van de individuele
lerarenopleiders als de opleidingen beoordelen de eigen kennis over ICT-toepassingen
als matig of slecht.

Figuur 43
Mate waarin individuele docenten en de lerarenopleiding als geheel op de hoogte zijn van de
mogelijkheden die ICT te bieden heeft voor onderwijsdoeleinden

Het bekend zijn met de mogelijkheden van ICT is een kritische factor voor het succes of
falen van de invoering van computers in het onderwijs. Elke onderwijsverandering die
door de opleiding zelf wordt geïnitieerd, start met het maken van keuzes vanuit een
visie op onderwijs. Veel opleidingen en individuele lerarenopleiders geven aan dat het
hen ontbreekt aan informatie over de mogelijkheden van ICT voor de eigen onderwijs-
praktijk. Zonder goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke keuzes is het nauwelijks
denkbaar dat verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden en er in de nabije toekomst
een verantwoorde integratie van ICT bij de opleiding van leraren kan worden
gerealiseerd.
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De resultaten in dit hoofdstuk laten zien dat vrijwel alle lerarenopleidingen van mening
zijn dat het onderwijs van de toekomst er op een groot aantal aspecten anders uit zal
zien dan het huidige onderwijs. Ook bestaat er binnen de opleidingen weinig twijfel
over de belangrijke rol die ICT kan vervullen bij het realiseren van het toekomstige
onderwijs. Om deze verwachtingen waar te kunnen maken, zal het noodzakelijk zijn dat
op de eerste plaats de lerarenopleiders kennis verwerven van de concrete mogelijkheden
die ICT het onderwijs te bieden heeft. Daarbij is het van groot belang te onderkennen
dat de lerarenopleiders bij het invoeringsproces van ICT in het onderwijs een dubbele
opdracht hebben. Zij dienen het gebruik van ICT niet alleen te integreren in hun eigen
handelingsrepertoire maar moeten aankomende leraren ook vertrouwd maken met de
mogelijkheden van ICT voor de beroepspraktijk waarvoor zij opleiden. Om deze
dubbele opdracht te kunnen realiseren zal het van groot belang zijn dat zij zelf
ervaringen met ICT-toepassingen opdoen en daarop reflecteren met collega-opleiders.
Daarnaast is nauwe samenwerking met het beroepsveld van essentieel belang om vanuit
een gezamenlijke missie niet alleen de mogelijkheden van ICT te verkennen maar ook
te helpen het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Zowel in het beroepsveld als bij
de lerarenopleidingen is nauwelijks twijfel over de belangrijke rol die ICT daarin zal
vervullen. Kenmerkend voor het onderwijs van de toekomst is dat daarvoor geen
blauwdruk of gemeenschappelijk curriculum opgesteld kan worden. Het onderwijs van
de toekomst krijgt vorm door er aan deel te nemen en een actieve betrokkenheid van de
lerarenopleidingen is daarbij van groot belang.

7.4 Samenvatting

� Uit het toekomstbeeld van de lerarenopleiders komt naar voren dat de computer een
steeds belangrijke rol zal vervullen bij de inrichting van het onderwijs.

� Zowel de directie als de docenten verwachten dat de opleiding van leraren in de
toekomst minder kenmerken zal hebben van uniform-klassikaal onderwijs en meer
kenmerken zal vertonen van rijk-gedifferentieerd onderwijs. Daarbij verwacht men
dat elke lerarenopleider de mogelijkheden van de computer kent.

� De grootste discrepantie tussen de huidige situatie en hetgeen belangrijk is voor het
toekomstige onderwijs op de lerarenopleidingen doet zich voor bij de kennis van
lerarenopleiders over de mogelijkheden die ICT te bieden heeft voor het onderwijs.

� Hoge verwachtingen heeft het merendeel van de lerarenopleidingen van multimedia-
toepassingen bij vakken, het gebruik van Internet, e-mail, een elektronisch student-
volgsysteem en Kennisnet. In mindere mate verwachten de lerarenoplei-dingen dat
afstandsonderwijs voor hen bruikbaar zal zijn.

� Negen van elke tien lerarenopleidingen is betrokken bij een ICT-vernieuwings-
project.

� Meer dan de helft van zowel de lerarenopleidingen als de individuele
lerarenopleiders zijn niet in staat om de ontwikkelingen op het gebied van ICT bij te
houden. Aangezien lerarenopleiders niet kunnen werken aan de invoering van
toepassingsmogelijkheden van ICT die voor hen onbekend zijn, is het nauwelijks
denkbaar dat zonder intensieve deskundigheidsbevordering de potentiële mogelijk-
heden van ICT op korte termijn bij de opleiding van leraren worden benut. Evenmin
kan van lerarenopleiders die niet bekend zijn met de didactische mogelijkheden van
ICT, worden verwacht dat zij aankomende leraren adequaat voorbereiden op het
onderwijs van de toekomst.
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8. Samenvatting, discussie en aanbevelingen

Dit slothoofdstuk omvat twee delen. Het eerste deel (8.1) geeft, in aanvulling op de
samenvattingen aan het eind van de voorafgaande hoofdstukken, een integraal overzicht
van de belangrijkste resultaten. Het tweede deel (8.2) staat in het teken van reflectie op
het invoeringsproces van ICT bij de lerarenopleidingen en bevat tevens aanbevelingen
voor het beleid.

8.1 Samenvatting van resultaten

Computergebruik
Studenten krijgen tijdens een studiejaar van ongeveer de helft van de lerarenopleiders
opdrachten waarbij gebruik moet worden gemaakt van computers. Meestal beperkt het
computergebruik zich tot tekstverwerking en het opzoeken van informatie. Minder dan
10% van de lerarenopleiders gebruikt regelmatig computers bij het onderwijs. Voor de
meeste lerarenopleiders is de computer een hulpmiddel dat zij zelf gebruiken in het
kader van lesvoorbereiding en het verrichten van administratieve werkzaamheden.
Weinig lerarenopleiders beschouwen zichzelf als een expert in het gebruik van ICT voor
onderwijsdoeleinden. Op één van elke zes lerarenopleidingen is de directie van mening
dat de potentiële mogelijkheden van ICT binnen de opleiding voldoende worden benut.

Wanneer lerarenopleiders computers gebruiken bij hun onderwijs, wordt vaak een
zogenoemd studiehuis- of zelfstandig werkmodel gehanteerd. Studenten werken dan
individueel of in groepjes aan de uitwerking van opdrachten en maken daarbij gebruik
van ICT. De benodigde apparatuur is beschikbaar in een studielandschap, bibliotheek of
op studentwerkplekken. Daarnaast wordt voor onderwijssituaties waarbij alle studenten
van een groep tegelijk achter de computer zitten, gebruik gemaakt van een
computerlokaal.
Tijdens stages oefenen studenten niet vaak met het inrichten van leersituaties waarbij
gebruik wordt gemaakt van ICT. De meeste studenten hebben thuis toegang tot een
computer. Eénderde van de studenten beschikt over een eigen computer. Thuis
gebruiken de studenten de computer het meest voor tekstverwerking en het spelen van
spelletjes.

Apparatuur
Lerarenopleidingen beschikken voor onderwijsdoeleinden over gemiddeld één computer
voor elke negen studenten. Nagenoeg alle computers werken onder een Windows-
omgeving en bijna driekwart is uitgerust met een Pentium-processor. De apparatuur van
de meeste lerarenopleidingen is modern en de beschikbare ICT-infrastructuur vormt
geen ernstige belemmering voor het gebruik van ICT.

Programmatuur
De lerarenopleidingen beschikken over een grote variatie aan programmatuur.
Gemiddeld bezitten de lerarenopleidingen 15 van de 26 geïnventariseerde typen
computerprogramma’s. De spreiding tussen de opleidingen in de beschikbaarheid van
computerprogramma’s is groot. Er zijn opleidingen waar slechts vier programma’s
aanwezig zijn terwijl andere opleidingen meer dan 20 verschillende soorten
computerprogramma’s hebben. Op de meeste lerarenopleidingen behoort het tekort aan
programmatuur niet tot de belangrijkste knelpunten voor de verdere invoering van ICT.
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Wanneer lerarenopleiders in de gelegenheid zouden worden gesteld om nieuwe
programmatuur aan te schaffen, zijn er zowel veel docenten die behoefte hebben aan
programmatuur ter ondersteuning van het primaire proces (instructie, oefenen en
feedback) als docenten die de voorkeur geven aan programmatuur ter ondersteuning van
het secundaire proces (registratie van vorderingen). Daarnaast zijn er lerarenopleiders
die behoefte hebben aan programmatuur die integraal het primaire en secundaire proces
ondersteunen.

Communicatie
De lerarenopleidingen zijn uitgerust met een computernetwerk en hebben toegang tot
Internet/WWW. De meeste computernetwerken ondersteunen zowel voor docenten als
studenten verschillende communicatiefuncties zoals Internet, e-mail en real-audio. De
belangrijkste beperking die aan studenten wordt opgelegd, is het plaatsen van
Internetpagina’s.
Het komt maar weinig voor dat het netwerk van de opleiding voor docenten en
studenten vanuit thuis toegankelijk is. Met het oog op de toekomst verwachten de
lerarenopleidingen veel van de mogelijkheden die Internet/WWW te bieden heeft voor
het opzoeken van informatie, het gebruik van multimedia-toepassingen bij vakken, e-
mail voor onderwijsdoeleinden, een studentvolgsysteem en Kennisnet.

Onderwijsconcept
Hoewel er tussen lerarenopleidingen sprake is van verschillen in onderwijsconcept,
hanteren de meeste opleidingen een onderwijsaanpak die gekenmerkt wordt door een
lichte mate van gedifferentieerd onderwijs. De inzet van ICT blijkt voor elk onderwijs-
concept van waarde te zijn. Dit impliceert dat het gebruik van ICT geen valide indicatie
is voor een bepaalde manier van lesgeven. Evenmin verwijst het gebruik van ICT naar
onderwijsvernieuwing, omdat ICT zowel traditioneel onderwijs als vernieuwende
vormen van onderwijs ondersteunt. Opleidingen met een rijk-gedifferentieerd
onderwijsconcept waarbij tijdens het lesgeven rekening wordt gehouden met verschillen
tussen studenten, ervaren vaker een grotere bijdrage van computers dan de opleidingen
met een overwegend uniform-klassikale aanpak. Met andere woorden, de mate waarin
computers bijdragen aan de realisatie van het onderwijs wordt in belangrijke mate
bepaald door het onderwijsconcept.
Lerarenopleiders verwachten dat het in de toekomst minder vaak zal voorkomen dat een
hele groep studenten tegelijk aan dezelfde stof werkt en klassikale instructie krijgt. Ook
denken de lerarenopleiders dat zijzelf in de toekomst in mindere mate de belangrijkste
bron van informatie zullen zijn. In het onderwijs van de toekomst zullen de studenten
vaker in eigen tempo, in groepjes of individueel aan opdrachten werken. Daarbij maken
zij zelfstandig gebruik van computers en beschikt de opleiding over ICT-uitleen-
faciliteiten voor studenten. Nagenoeg alle opleidingen verwachten dat ICT een steeds
belangrijkere rol zal vervullen bij de opleiding van leraren. Om dat te kunnen realiseren,
is er niet alleen behoefte aan uitbreiding van ICT-werkplekken maar moeten vooral de
kennis en vaardigheden van de lerarenopleiders op het gebied van ICT worden vergroot.

Beleid
Factoren die bij veel lerarenopleidingen van invloed zijn op het gebruik van ICT hebben
enerzijds te maken met de externe druk die uitgaat van het gemeenschappelijk
curriculum voor de lerarenopleidingen en anderzijds met pedagogisch-didactische
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argumenten zoals de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en een betere
voorbereiding van studenten op de beroepspraktijk.
Bijna alle lerarenopleidingen hebben in de afgelopen twee jaar financieel geïnvesteerd
in ICT. Ruim driekwart van de lerarenopleidingen heeft voor ICT een beleidsplan
opgesteld. Het beleidsplan bevat meestal informatie over tal van infrastructurele
voorzieningen. Echter, een visie over de wijze waarop ICT als hulpmiddel ter
ondersteuning van het leerproces dient te worden ingezet, ontbreekt vaak. Over het
algemeen is er sprake van een grote discrepantie tussen de beleidsvoornemens van de
opleidingen en de actuele situatie waarin de opleiding verkeert. Zeven van elke tien
lerarenopleidingen streeft er bijvoorbeeld naar om voor de scholen in de regio uit te
groeien tot een expertisecentrum op het gebied van ICT, maar vrijwel nog geen enkele
opleiding vervult momenteel een dergelijke rol.

Houding, kennis en ondersteuning
Uit de beleidsvoornemens van lerarenopleidingen komt naar voren dat het gebruik van
ICT als noodzakelijk en bruikbaar voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs
wordt gezien. Tweederde van de lerarenopleiders is overtuigd van de meerwaarde van
computergebruik voor het onderwijs. Het aantal studenten dat overtuigd is van de
meerwaarde van computergebruik is zelfs nog groter (87%). Men verwacht dat ICT een
steeds belangrijkere plaats zal innemen bij de opleiding van leraren. Een vergelijking
tussen enerzijds de ICT-kennis en vaardigheden waarover lerarenopleiders momenteel
beschikken en anderzijds het kennisniveau dat volgens de directie noodzakelijk is, laat
zien dat er op vrijwel alle kennisdomeinen sprake is van een tekort aan deskundigheid.
De grootste discrepanties doen zich voor bij computertoepassingen voor onderwijsdoel-
einden en kennis van moderne technologie. Ruim 90% van de directies is van mening
dat ICT-nascholing voor docenten van de lerarenopleiding verplicht gesteld zou moeten
worden.
Studenten van de lerarenopleidingen beantwoorden 85% van een kennistoets over
functionele ICT-toepassingen goed. Deze toets is ook voorgelegd aan leerlingen uit
groep 7 van het basisonderwijs en het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.
Leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs beantwoorden respectievelijk
57% en 72% van dezelfde vragen goed. Een deel van de studenten van de leraren-
opleidingen beantwoordt evenveel of minder vragen goed dan de leerlingen die zij later
zullen onderwijzen.

Toekomstbeeld
Zowel de directie als de docenten van de lerarenopleidingen verwachten dat veel
kenmerken die bepalend zijn voor de inrichting van het huidige onderwijs in de
toekomst een minder belangrijke rol zullen spelen. Het onderwijs van de toekomst zal
minder lijken op uniform-klassikaal onderwijs en in plaats daarvan verder ontwikkelen
in de richting van rijk-gedifferentieerd onderwijs. Computers worden gezien als een
belangrijk hulpmiddel voor de inrichting van het onderwijs van de toekomst. Lerarenop-
leiders verwachten vooral veel van de mogelijkheden die Internet/WWW te bieden heeft
voor het opzoeken van informatie en ook verwacht men veel van multimedia-
toepassingen bij vakken. Tussen directies en docenten bestaat een grote mate van
overeenstemming over de richting van de veranderingen die voor de toekomst worden
verwacht. De snelheid waarmee de verwachte veranderingen kunnen worden
gerealiseerd, is wellicht de meest onzekere factor. Gegeven de onbekendheid bij veel



ICT-monitor 1997/1998 lerarenopleidingen 81

lerarenopleiders over de mogelijkheden die ICT te bieden heeft en de problemen die
veel opleidingen ervaren in het bijhouden van de toepassingsmogelijkheden voor onder-
wijsdoeleinden, dient te worden betwijfeld of de lerarenopleidingen onder deze
omstandigheden in staat zijn om verantwoorde keuzes te maken over de inzet van ICT.
Hoewel veel lerarenopleidingen in hun beleid een prominente plaats inruimen voor ICT,
vormt het tekort aan kennis en vaardigheden een ernstige bedreiging voor het realiseren
van deze ambities.

8.2 Discussie en aanbevelingen

In de voorgaande hoofdstukken zijn gegevens gepresenteerd over verschillende
indicatoren op het gebied van computergebruik bij de opleiding van leraren. In deze
slotparagraaf wordt nader ingegaan op de betekenis van deze resultaten. Daarbij wordt
een aantal van de hiervoor als afzonderlijk gepresenteerde indicatoren met elkaar in
samenhang gebracht met als doel de belangrijkste kenmerken van het invoeringsproces
te verhelderen. Tevens worden aanbevelingen geformuleerd voor het beleid. Deze
passages zijn in de tekst telkens cursief weergegeven.

ICT-infrastructuur
Het gebruik van ICT in de lerarenopleidingen illustreert dat de aanwezigheid van een
moderne ICT-infrastructuur geen enkele garantie biedt voor vernieuwing van het
onderwijs of het benutten van de mogelijkheden die de beschikbare apparatuur te bieden
heeft. Geconcludeerd kan worden dat het weinig zinvol is om infrastructurele
voorzieningen op het gebied van ICT te realiseren zonder deze te combineren met
flankerende maatregelen. Met flankerende maatregelen worden activiteiten bedoeld die
het gebruik van de infrastructurele voorziening ondersteunen. Voorbeelden van
dergelijke activiteiten zijn voorlichting, scholing en ondersteuning bij het gebruik van
computers in onderwijsleersituaties. De aanschaf van ICT-materialen zonder
ondersteunende maatregelen leidt dikwijls tot een situatie die in de literatuur wordt
aangeduid met ‘first order change’ (Fullan, 1991). Daarmee wordt bedoeld dat de
materialen ofwel de infrastructurele voorzieningen die kenmerkend zijn voor de
beoogde vernieuwing door een opleiding worden aangeschaft, terwijl de inrichting van
het onderwijs onveranderd blijft. Het verdient aanbeveling om vernieuwingen op het
gebied van ICT niet te beperken tot infrastructurele voorzieningen maar te combineren
met deskundigheidsbevordering en ondersteuning.

Stimuleringsmaatregelen in samenhang
Wanneer de aanleiding tot ICT-gebruik afkomstig is van een bron die buiten de
lerarenopleidingen ligt (bijvoorbeeld het scholenveld of de overheid die opleidingseisen
stelt), dan kan dit worden opgevat als een exogene factor. In het geval de aanleiding tot
verandering voortkomt uit de lerarenopleiding zelf, dan vormt het een endogene factor.
Binnen de lerarenopleidingen kunnen keuzes gemaakt worden over het gebruik van ICT
door de individuele lerarenopleider, een vaksectie of de directie. De resultaten zoals
beschreven in paragraaf 4.1 over de redenen van opleidingen om computers te
gebruiken, laten zien dat zowel exogene als endogene factoren voor lerarenopleidingen
aanleiding zijn tot computergebruik.
De uitvoering van een ICT-vernieuwing wordt veelal gekenmerkt door veranderingen
op een drietal gebieden: (1) ICT-materialen, (2) opvattingen over onderwijs en
computergebruik, (3) kennis en vaardigheden om de beoogde vernieuwing te realiseren.
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De gegevens van de ICT-monitor laten zien dat lerarenopleidingen vooral investeren in
ICT-materialen en met name computerapparatuur (zie hoofdstuk 3). Opvattingen over
de rol van ICT bij de opleiding van leraren zijn nog maar weinig expliciet. Hoewel de
directies van de lerarenopleidingen overtuigd zijn van de noodzaak dat lerarenopleiders
goed moeten kunnen omgaan met ICT, beschikken de meeste lerarenopleiders niet over
de benodigde kennis en vaardigheden. Evenmin zijn lerarenopleiders goed op de hoogte
van de mogelijkheden die ICT voor het onderwijs te bieden heeft (zie hoofdstuk 5). De
resultaten over het huidige gebruik van ICT binnen de lerarenopleidingen (hoofdstuk 2)
laten zien dat het computergebruik vooral gericht is op tekstverwerking en opzoeken
van informatie. Er is sprake van grote discrepanties tussen enerzijds de beoogde doelen
en anderzijds de kennis van de lerarenopleiders over het gebruik van ICT als
hulpmiddel bij het inrichten van het onderwijs.
Het verdient aanbeveling om het invoeringsproces van ICT te stimuleren vanuit
onderling samenhangende maatregelen op het gebied van:
� infrastructurele ICT-voorzieningen;
� opvattingen;
� deskundigheidsbevordering en ondersteuning.
De omvang en aard van de stimuleringsmaatregelen op elk van deze gebieden dienen te
zijn afgestemd op de ICT-toepassingen die men nastreeft. Verder is het van belang om
rekening te houden met de verschillende rollen en taken die in een veranderingsproces
worden vervuld door de directie, de lerarenopleiders, de ICT-coördinatoren en de
systeembeheerders.

Een schematische weergave van de samenhang tussen factoren die van invloed zijn op
het invoeringsproces van ICT is afgebeeld in figuur 44.

Figuur 44
Beïnvloedende factoren op instellingsniveau bij de invoering van ICT-toepassingen voor
onderwijsdoeleinden
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Verschillen tussen opleidingen
Bij een veranderingsproces zoals de invoering van ICT is variëteit tussen opleidingen
van groot belang. De invoering van ICT in het onderwijs is namelijk een vernieuwing
waarbij de einddoelen niet in detail aangegeven kunnen worden omdat niemand precies
kan voorspellen welke eisen de toekomstige samenleving aan het onderwijs zal stellen.
De lerarenopleidingen dienen niet alleen rekening te houden met een veranderende
samenleving maar worden ook geconfronteerd met talrijke ontwikkelingen op het
gebied van ICT. Deze combinatie van ontwikkelingen maakt het onmogelijk om vooraf
precies aan te geven op welke manier ICT een goede bijdrage kan leveren aan de
realisatie van het onderwijs van de toekomst. Gegeven de overgang van onze
samenleving van een industriële maatschappij naar een informatiemaatschappij is het
juist de variëteit in het gebruik van ICT die lerarenopleidingen en scholen de
mogelijkheid biedt om van elkaars successen en mislukkingen te leren. Erkenning van
de variëteit tussen lerarenopleidingen impliceert dat er geen behoefte is aan een
gestandaardiseerd stimuleringsprogramma waarin het traject en tempo van ICT-
invoering voor alle opleidingen wordt vastgelegd. Van de lerarenopleidingen mag
verwacht worden dat zij vanuit eigen expertise en keuzes bijdragen aan de ontwikkeling
van het onderwijs van de toekomst. Voorlichting en uitwisseling van ervaringen dienen
er voor te zorgen dat geleerd kan worden van elkaars ervaringen.

Opleidingseisen
Over de noodzaak om aankomende leraren goed voor te bereiden op het gebruik van
ICT in het onderwijs bestaat geen twijfel. Om er voor te zorgen dat leraren tijdens hun
opleiding adequaat worden voorbereid op het gebruik van ICT bij het inrichten van
onderwijsleersituaties en vertrouwd raken met de mogelijkheden van ICT, verdient het
aanbeveling om zowel de (start)bekwaamheidseisen voor het leraarsschap als het
gemeenschappelijk curriculum voor de lerarenopleidingen regelmatig op ICT-aspecten
te actualiseren.

Samenwerking
Het gebruik van ICT ter ondersteuning van het onderwijs is een opgave die zich
aandient in alle sectoren van het onderwijs. Hoewel elke sector specifieke inhoudelijke
en organisatorische kenmerken heeft, zijn er ook vele overeenkomsten tussen de
verschillende onderwijssectoren. Deze overeenkomsten betreffen het verkennen van de
mogelijkheden die ICT te bieden heeft bij het arrangeren van zo goed mogelijke
condities voor leren. Er is dan ook weinig aanleiding om een dergelijk algemeen
onderwijskundig vraagstuk vanuit elke onderwijssector afzonderlijk te benaderen.
Gegeven de beperkte expertise die beschikbaar is op het gebied van vernieuwend ICT-
gebruik verdient het aanbeveling om tussen de sectoren voor basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en de lerarenopleidingen samen te
werken bij het verkennen van de mogelijkheden die ICT voor het onderwijs te bieden
heeft.

Op die manier kunnen de lerarenopleidingen en het beroepsveld elkaar ondersteunen bij
het realiseren van onderwijsvernieuwingen en gezamenlijk de beste condities voor het
onderwijs van de toekomst verkennen. Door mee te helpen bij het creëren van ICT-rijke
onderwijsleeromgevingen in de scholen vergroten de lerarenopleidingen de mogelijk-
heden voor hun studenten om tijdens stages praktijkervaringen op te doen met het
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arrangeren van condities voor leren met behulp van ICT. Het verdient aanbeveling dat
de lerarenopleidingen en het scholenveld worden uitgedaagd om gezamenlijk concrete
situaties van onderwijzen en leren te verbeteren door toepassing van ICT.
Het is belangrijk om daarbij zowel theoretische als praktische expertise te benutten.
Gegeven het tekort aan ICT-kennis bij de meeste lerarenopleidingen ligt het niet voor de
hand om de lerarenopleidingen zonder meer een voortrekkers rol toe te kennen bij het
verdere invoeringsproces van ICT in het onderwijs. Het mobiliseren en bundelen van
beschikbare kennis rondom plaatselijke of regionale vernieuwingsprojecten biedt een
goed perspectief om op korte termijn een gevarieerde reeks van succesvolle
voorbeelden van ICT-toepassingen op efficiënte wijze te realiseren. Dergelijke
voorbeelden zijn wellicht voor anderen een bron van inspiratie om daarop voort te
bouwen. Op die manier ontstaat een cyclisch proces van vernieuwingen die als
gemeenschappelijk kenmerk hebben het gebruik van ICT ter verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs.
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