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1  Achtergrondkenmerken van leraren  
 
 
 
 
Tabel 1.1 – Responderende leraren naar onderwijstype waarvoor ze de vragen hebben beantwoord, in 
procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

basisonderwijs, groep 1- 4 45  
basisonderwijs, groep 5 – 8 55  
vmbo, leerjaar 1 en 2  18 
vmbo, leerjaar 3 en 4  23 
havo / vwo, leerjaar 1 en 2  18 
havo / vwo, leerjaar 3 en hoger  40 

Totaal (n = 100%) 450 272 

 
 
Tabel 1.2 – Verdeling van respondenten over vakgebieden in het voortgezet onderwijs, in procenten. 
Meer antwoorden mogelijk 

Nederlands 7 
Engels 15 
andere moderne vreemde talen 16 
wiskunde 20 
natuurkunde, scheikunde 17 
biologie 10 
aardrijkskunde 17 
geschiedenis 8 
maatschappijleer 7 
economie 4 
ander vakgebied 18 

Totaal aantal 272 

 
 
Tabel 1.3 – Aantal uren per week dat leraren lesgeven aan het onderwijstype waarvoor ze de vragen 
hebben beantwoord naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

1-10 uur 9 35 
11-15 uur 17 24 
16-20 uur 23 26 
21-40 uur 52 15 

Totaal (n = 100%) 419 271 
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Tabel 1.4 – Leeftijd van responderende leraren naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

29 jaar of minder  22 15 
30-39 jaar 18 19 
40-49 jaar 25 29 
50-59 jaar 30 32 
60 en ouder 5 4 

Totaal (n = 100%) 448 271 

 
 
Tabel 1.5 – Responderende leraren naar geslacht en naar onderwijstype / leerjaren, in procenten 

 man vrouw 

basisonderwijs, groep 1- 4 4 96 
basisonderwijs, groep 5 – 8 34 66 
   
vmbo, leerjaar 1 en 2 54 46 
vmbo, leerjaar 3 en 4 71 29 
havo / vwo, leerjaar 1 en 2 55 45 
havo / vwo, leerjaar 3 en hoger 62 38 
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2  Gebruik van ict door leraren 
 
 
 
 
Tabel 2.1 – Aantal uren per week dat de computer en het internet worden gebruikt door leraren voor 
hun werk,buiten en binnen lestijden, naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

Buiten lestijden (op school, thuis)   
nooit 1 0 
tot en met 4 uur 47 22 
5-9 uur 27 26 
10-19 uur 19 40 
20 of meer uur 6 12 
   
Tijdens lestijden   
nooit 10 22 
1 uur of minder 24 27 
2 of 3 uur 23 27 
4-8 uur 27 17 
9 of meer uur 15 8 

Totaal (n = 100%) 442 271 
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3  Competentie op ict-gebied 
 
 
 
 
Tabel 3.1 – De mate waarin leraren zichzelf op de hoogte achten van computertoepassingen die te 
gebruiken zijn bij het onderwijs naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

slecht 2 3 
matig 22 28 
voldoende 55 38 
goed 19 25 
uitstekend 2 6 

Totaal (n = 100%) 448 272 

 
 
Tabel 3.2 – De mate waarin leraren zich zelf vaardig achten in het gebruik van de computer als didac-
tisch hulpmiddel naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

helemaal niet 2 4 
basaal 58 47 
gevorderd 36 42 
zeer gevorderd 5 8 

Totaal (n = 100%) 448 272 
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4  Opvattingen over leerlingen en leren 
 
 
 
 
Tabel 4.1 – ‘In mijn type onderwijs vind ik het belangrijk dat leerlingen …’, naar onderwijstype, in 
procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 

helemaal 
mee 

oneens 

tamelijk
mee 

oneens

niet 
oneens 
en niet 
eens 

tamelijk
mee 
eens 

helemaal
mee 
eens 

helemaal
mee 

oneens

tamelijk 
mee 

oneens 

niet 
oneens 
en niet 
eens 

tamelijk 
mee 
eens 

helemaal
mee 
eens 

• meer dingen tegelijkertijd  
 kunnen doen 

4 15 20 41 21 6 15 26 41 11 

• leerstof krijgen met veel  
beeldmateriaal 

0 3 8 50 38 2 9 21 43 25 

• multimedia (audio, video,  
 graphics) kunnen gebruiken 

2 9 13 43 33 3 7 14 41 35 

• met elkaar samenwerken 1 1 2 21 75 - 1 11 44 43 
• steeds internet bij de hand  
 hebben 

6 15 27 34 18 10 21 25 33 11 

• spelend leren met games en  
 adventures 

10 21 31 31 7 26 31 28 11 4 

• veel informatiebronnen  
 kunnen gebruiken 

3 4 9 34 50 1 3 9 45 42 

• kunnen experimenteren 1 4 12 51 32 2 4 18 46 30 
• eigen onderwerpen kiezen  
 om te leren 

3 11 25 43 18 9 20 29 29 13 

Totaal (n = 100%) 448 272 

 
 
Bovenstaande is één factor ‘Dynamische leeromgeving‘ en vormt een betrouwbare schaal (alfa 
.83). 
 
 
Tabel 4.2 – De mate waarin leerlingen volgens leraren in staat zijn tot zelfgestuurd leren, naar on-
derwijstype, in procenten 

 basisonderwijs (n =448) voortgezet onderwijs (n =272) 

 slecht matig redelijk goed heel 
goed 

slecht matig redelijk goed heel 
goed 

• zelfstandig leertaken uit te voeren 0 5 37 51 6 2 18 44 32 4 
• hun eigen leeractiviteiten te plannen 6 27 46 20 2 10 37 41 11 1 
• met elkaar samen te werken - 5 36 52 7 - 9 46 41 4 
• complexe problemen op te lossen 7 29 50 13 1 10 29 43 17 2 
• zelf verbanden te ontdekken 2 23 58 17 1 7 32 41 17 3 
• zelfontdekkend te leren 2 16 50 28 4 7 28 44 19 1 

Totaal (n = 100%) 448 272 

 
Bovenstaande is één factor ‘zelfgestuurd leren’ en vormt een betrouwbare schaal (alfa .86). 
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5  Didactisch handelen zonder ict  
 
 
Tabel 5.1 – Frequentie didactisch handelen zonder ict volgens leraren gerangschikt naar factor en 
naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 

nooit enkele
keren 
per 
jaar 

maan-
de- 
lijks 

weke- 
lijks 

dage-
lijks 

 nooit enkele 
keren 
per 
jaar 

maan-
de- 
lijks 

weke- 
lijks 

dage-
lijks 

Kennisoverdracht zonder ict           
• In mijn onderwijs wordt de leerstof in kleine  
 stappen aangeboden 

0 1 3 20 76 2 5 9 35 48 

• In mijn onderwijs bepaal ik welke leerstof op  
 welk tijdstip geleerd wordt 

2 4 6 31 56 3 9 12 37 39 

• In mijn onderwijs halen leerlingen kennis uit  
 leerboeken 

12 5 3 14 65 3 2 5 28 62 

• Bij nieuwe leerstof leg ik hoofdlijnen en lastige 
 punten uit 

1 3 6 23 66 2 5 9 44 40 

           
Kennisconstructie zonder ict           
• Ik laat leerlingen van verschillend niveau elkaar 
 helpen 

2 4 7 32 55 30 18 15 19 18 

• In mijn onderwijs voeren leerlingen opdrachten 
 uit die aansluiten bij hun belangstelling 

3 14 19 36 29 7 35 29 22 7 

• Ik stimuleer dat leerling doelen stelt 12 18 15 34 21 17 31 23 17 12 
• Leerlingen krijgen vrijheid om zelf leerinhou-

den te kiezen 
20 37 14 22 7 50 34 10 4 2 

• Ik laat leerlingen elkaar feedback geven over  
hun werk 

16 19 22 34 9 29 38 21 10 3 

• Bij beoordelen wegen proces en aanpak van  
 leerlingen mee 

4 16 13 33 35 17 49 18 11 5 

           
Items die vervallen bij factoranalyse           
• In mijn onderwijs maken leerlingen opdrachten 
 individueel 

0 2 4 27 67 4 9 12 41 35 

• Ik laat leerlingen zelfstandig aan leertaken  
weken 

1 3 3 29 64 5 17 22 28 29 

• Tijdens oefenmomenten laat ik leerlingen  
 samenwerken 

1 2 6 39 52 3 6 13 37 42 

• Ik betrek leerlingen bij de evaluatie van hun  
 eigen werk 

2 6 5 38 48 7 32 32 20 10 

• Ik laat leerlingen zelf de informatie zoeken 13 23 17 32 15 3 29 29 27 13 
• Ik laat leerlingen in groepjes experimenteren 11 54 23 10 2 29 40 18 9 3 
• Ik laat leerlingen projecten doen met contact 

met leerlingen of anderen buiten school 
73 19 5 3 0 66 28 5 2   

• Ik laat leerlingen een werkstuk over een zelf  
 gekozen onderwerp maken 

28 48 11 11 2 23 65 9 2 2 

Totaal (n = 100%) 442-447 262-265 
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Tabel 5.2 – Verwachting van verandering in de komende drie jaren van didactisch handelen zonder ict 
en of ict helpt bij het minder of meer gaan doen volgens leraren naar onderwijstype, in procenten  

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 

minder
doen 

zo  
laten 

meer 
doen 

minder 
doen, 
ict 
helpt 

meer 
doen, 
ict 
helpt 

 minder
 doen 

zo  
laten 

meer 
doen 

minder 
doen, 
ict 
helpt 

meer 
doen, 
ict 
helpt 

Kennisoverdracht zonder ict           
• In mijn onderwijs wordt de leerstof  
 in kleine stappen aangeboden 

7 79 14 5 9 9 81 10 7 5 

• In mijn onderwijs bepaal ik welke  
leerstof op welk tijdstip geleerd wordt 

24 65 11 13 7 16 78 6 10 3 

• In mijn onderwijs halen leerlingen kennis  
 uit leerboeken 

37 57 6 33 5 32 62 6 27 4 

• Bij nieuwe leerstof leg ik hoofdlijnen en  
 lastige punten uit 

5 79 16 3 9 6 89 5 4 3 

           
Kennisconstructie zonder ict           
• Ik laat leerlingen van verschillend niveau  
 elkaar helpen 

- 62 38 - 17 - 68 32 - 10 

• In mijn onderwijs voeren leerlingen  
• opdrachten uit die aansluiten bij hun  
 belangstelling 

2 45 53 2 44 0 52 48 - 35 

• Ik stimuleer dat leerling doelen stelt 0 45 55 - 14 1 53 47 - 14 
• Leerlingen krijgen vrijheid om zelf  
 leerinhouden te kiezen 

0 53 46 - 31 0 73 26 - 18 

• Ik laat leerlingen elkaar feedback geven  
 over hun werk 

- 46 54 - 10 - 58 42 - 13 

• Bij beoordelen wegen proces en aanpak  
 van leerlingen mee 

- 57 43 - 21 1 57 43 - 25 

           
Items die vervallen bij factoranalyse           
• In mijn onderwijs maken leerlingen  
 opdrachten individueel 

27 67 6 16 4 19 75 6 11 4 

• Ik laat leerlingen zelfstandig aan leertaken  
 werken 

  64 36 - 28 - 65 35 - 29 

• Tijdens oefenmomenten laat ik leerlingen  
 samenwerken 

1 65 35 - 19 0 75 24 - 13 

• Ik betrek leerlingen bij de evaluatie van  
hun eigen werk 

- 54 46 - 15 1 59 40 1 16 

• Ik laat leerlingen zelf de informatie zoeken 0 45 55 - 43 0 57 43 - 38 
• Ik laat leerlingen in groepjes experimente-

ren 
1 32 67 - 38 0 62 38 - 27 

• Ik laat leerlingen projecten doen met contact 
 met leerlingen of anderen buiten school 

- 54 46 - 35 - 51 49 - 39 

• Ik laat leerlingen een werkstuk over een  
 zelf gekozen onderwerp maken 

- 57 43 - 35 0 72 28 - 25 

Totaal (n = 100%) 442-448 262-265 
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6  Didactisch handelen met ict  
 
 
Tabel 6.1 – Frequentie didactisch handelen met ict volgens leraren gerangschikt naar factor en naar 
onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs  voortgezet onderwijs 

 

nooit enkele 
keren 
per 
jaar 

maan-
de- 
lijks 

weke- 
lijks 

dage-
lijks 

 nooit enkele  
keren 
per 
jaar 

maan-
de- 
lijks 

weke-
lijks 

dage-
lijks 

Kennisoverdracht met ict           
• Ik laat leerlingen leerstof oefenen  

met de computer 3 3 5 37 52 21 30 28 18 3 
• Ik laat leerlingen vakspecifieke  

programma’s gebruiken 14 5 11 38 31 21 37 24 13 4 
• Ik laat leerlingen games doen gerelateerd  

aan leerdoelen 34 14 13 28 11 78 16 6 0 0 
           
Kennisconstructie met ict           
• Ik geef gerichte opdrachten waarna leerlingen  

via internet het antwoord zoeken 50 24 12 13 2 24 42 25 8 1 
• Ik laat de leerling zelf actuele bronnen zoeken  

via het internet 45 22 15 15 3 23 43 24 7 3 
• Als een leerling een werkstuk maakt, stimuleer 

ik dat hij/zij het internet raadpleegt 33 24 12 19 13 8 44 20 17 12 
• Ik leer leerlingen selectief omgaan met  

internetbronnen 44 14 13 19 10 28 37 21 10 4 
• In mijn onderwijs maken leerlingen opdrachten 

met internet, e-mail 60 20 9 8 3 38 41 11 8 1 
           
Items die vervallen bij factoranalyse           
• Ik gebruik een presentatieprogramma  

voor uitleg 67 18 7 4 4 58 22 8 10 2 
• Ik gebruik een digitaal schoolbord voor  

mijn instructie 75 8 3 4 11 86 5 3 3 3 
• Ik gebruik een elektronische leeromgeving  

voor informatie 37 20 12 20 12 42 28 13 10 6 
• Ik laat leerlingen toetsen maken via de computer 51 19 18 10 2 66 20 10 3 1 
• Ik laat leerling een eigen elektronisch portfolio  

bijhouden 84 6 5 3 2 90 6 2 2 0 
• Ik laat leerlingen de computer gebruiken om 

samen te werken en te leren 17 17 12 34 19 33 36 18 10 2 
• Ik laat leerlingen webdocumenten maken, bewer-

ken, toegankelijk maken 91 5 2 1 0 93 6 0 0 - 
• Ik laat leerlingen simulaties doen gerelateerd  

aan leerdoelen 72 10 6 9 4 58 28 11 2 0 
• Ik laat leerlingen ict gebruiken om gedachten  

te ordenen 85 8 3 2 0 80 12 6 2 - 

Totaal (n = 100%) 439-441 258-260 
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Tabel 6.2 – Verwachting van verandering in de komende drie jaren van didactisch handelen met ict 
volgens leraren naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 minder 
doen 

zo laten meer doen minder 
doen 

zo laten meer doen

Kennisoverdracht met ict       
• Ik laat leerlingen leerstof oefenen  

met de computer 
0 52 48 0 32 68 

• Ik laat leerlingen vakspecifieke programma’s  
gebruiken 

0 48 52 0 33 67 

• Ik laat leerlingen games doen gerelateerd  
aan leerdoelen 

0 62 37 0 67 33 

       
Kennisconstructie met ict       
• Ik geef gerichte opdrachten waarna leerlingen via 

internet het antwoord zoeken 
0 40 59 0 39 60 

• Ik laat de leerling zelf actuele bronnen zoeken  
via het internet 

0 41 59 0 43 57 

• Als een leerling een werkstuk maakt, stimuleer ik 
dat hij/zij het internet raadpleegt 

1 53 46 1 65 34 

• Ik leer leerlingen selectief omgaan met internet-
bronnen 

0 56 44 0 47 53 

• In mijn onderwijs maken leerlingen opdrachten  
met internet, e-mail 

0 54 46 0 47 53 

       
Items die vervallen bij factoranalyse       
• Ik gebruik een presentatieprogramma  

voor uitleg 
0 32 68 0 31 69 

• Ik gebruik een digitaal schoolbord voor  
mijn instructie 

0 28 72 0 33 67 

• Ik gebruik een elektronische leeromgeving  
voor informatie 

0 31 69 0 29 71 

• Ik laat leerlingen toetsen maken via de  
computer 

0 38 62 0 36 64 

• Ik laat leerling een eigen elektronisch  
portfolio bijhouden 

0 50 49 0 48 52 

• Ik laat leerlingen de computer gebruiken  
om samen te werken en te leren 

0 38 62 0 37 62 

• Ik laat leerlingen webdocumenten maken,  
bewerken, toegankelijk maken 

0 61 39 0 57 43 

• Ik laat leerlingen simulaties doen gerelateerd  
aan leerdoelen 

0 56 44 0 43 57 

• Ik laat leerlingen ict gebruiken om  
gedachten te ordenen 

0 57 43 0 48 52 

Totaal (n = 100%) 441-442 258-260 
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7  Factoranalyse en schalen didactisch handelen 
 
 
Tabel 7.1 – Didactisch handelen zonder ict – uitkomsten van de factoranalyse (PAF, varimaxrotatie), 
factorladingen > .40, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samengevoegd 

 factor 1 factor 2 

Kennisconstructie zonder ict   
• Ik laat leerlingen van verschillend niveau elkaar helpen .66 - 
• Bij het beoordelen van het werk laat ik het proces en de aanpak van de leerlingen meewegen .64 - 
• In mijn onderwijs leerlingen opdrachten aansluiten bij belangstelling .64 - 
• Leerlingen vrijheid om zelf leerinhouden te kiezen .56 - 
• Ik laat leerlingen elkaar feedback geven over hun werk .56 - 
• Ik stimuleer dat leerling doelen stelt .54 - 
   
Kennisoverdracht zonder ict   
• In mijn onderwijs wordt leerstof in kleine stappen aangeboden - .55 
• In mijn onderwijs bepaal ik welke leerstof op welk tijdstip geleerd wordt - .53 
• In mijn onderwijs halen leerlingen kennis uit leerboeken - .51 
• Bij nieuwe leerstof leg ik hoofdlijnen en lastige punten uit - .42 
   
Items die vervallen bij factoranalyse   
• In mijn onderwijs maken leerlingen opdrachten individueel   
• Ik laat leerlingen zelfstandig aan leertaken werken   
• Tijdens oefenmomenten laat ik leerlingen samenwerken   
• Ik laat leerlingen zelf de informatie zoeken   
• Ik betrek leerlingen bij evaluatie van eigen werk   
• Ik laat leerlingen in groepjes experimenteren   
• Ik laat leerlingen projecten doen met contact met leerlingen   
• Ik laat leerlingen werkstuk over zelf gekozen onderwerp maken   

 
 
Factor 1 is te benoemen als kennisconstructie zonder ict , bestaat uit zes items en de alfa is .78. 
Factor 2 is kennisoverdracht zonder ict, bestaat uit vier items en de alfa is .58. DUS niet BE-
TROUWBAAR. 
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Tabel 7.2 – Didactisch handelen met ict – uitkomsten van de factoranalyse (PAF, varimaxrotatie), 
factorladingen > .40, basisonderwijs en voortgezet onderwijs samengevoegd 

 factor 1 factor 2 

Kennisconstructie met ict   
• Ik laat de leerling zelf actuele bronnen zoeken via het internet .91 - 
• Ik geef gerichte opdrachten leerlingen zoeken via internet het antwoord .84 - 
• Als leerling een werkstuk maakt, stimuleer ik dat ze internet raadplegen .72 - 
• Ik leer leerlingen selectief omgaan met internetbronnen .71 - 
• In mijn onderwijs maken leerlingen opdrachten met internet, e-mail .71 - 
   
Kennisoverdracht met ict   
• Ik laat leerlingen leerstof oefenen met de computer - .80 
• Ik laat leerlingen vakspecifieke programma’s gebruiken - .77 
• Ik laat leerlingen games doen gerelateerd aan leerdoelen - .56 
   
Items die vervallen bij factoranalyses   
• Ik gebruik een presentatieprogramma voor uitleg   
• Ik gebruik digitaal schoolbord voor mijn instructie   
• Ik gebruik een elektronische leeromgeving voor informatie   
• Ik laat leerlingen toetsen maken via de computer   
• Ik laat leerlingen simulaties doen gerelateerd aan leerdoelen   
• Ik laat leerlingen ict gebruiken om hun gedachten te ordenen (bijvoorbeeld ‘mind mapping’)   

 
De eerste factor is te benoemen als ‘Kennisconstructie met ict’, de alfa is .88. 
De twee factor is ‘Kennisoverdracht met ict’. De interne betrouwbaarheid is .75. 
 
 
Tabel 7.3 – Schalen didactisch handelen met en zonder ic naar onderwijstype, gemiddelden en stan-
daardafwijking  

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 gemiddelde aantal standaardaf-
wijking 

gemiddelde aantal standaardaf-
wijking 

kennisoverdracht zonder ict 4,43 442 0,61 4,21 262 0,69 
kennisconstructie zonder ict 3,47 442 0,73 2,45 262 0,71 
kennisoverdracht met ict 3,56 439 0,91 2,08 258 0,75 
kennisconstructie met ict 2,14 441 1,08 2,28 260 0,78 
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8  Veranderen didactisch handelen en hulp van ict  
 
 
 
Onderstaande maat (lopend van nul tot 100) geeft de behoefte aan om méér te doen aan kennis-
overdracht respectievelijk kennisconstructie zonder ict en met ict. 
Het gemiddelde geeft het percentage aan van het aantal items in de schaal die men méér wil gaan 
doen.  
 
 
Tabel 8.1 – Basisonderwijs willen veranderen van didactisch handelen in de komende drie jaar vol-
gens leraren, gemiddelden, standaardafwijking en aantallen 

 
gedifferentieerd

en ongecoör-
dineerd 

gecoördineerde
voorzieningen 

 

gecoördineerde 
visie 

 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 

totaal 
 

 
 gem sd gem sd gem sd gem sd gem sd 

Zonder ict           
Behoefte aan meer kennisoverdracht  
zonder ict 

9 20 10 18 14 24 15 21 12 20 

Behoefte aan meer kennisconstructie  
zonder ict 

41 35 48 30 50 32 46 37 48 31 

           
Met ict           
Behoefte aan meer kennisoverdracht  
met ict 

44 43 47 38 42 39 45 39 45 39 

Behoefte aan meer kennisconstructie  
met ict 

40 41 52 39 50 38 55 41 51 39 

Totaal (n = 100%) 442-447 262-265 114-116 26 439-442 

 
 
Tabel 8.2 – Voortgezet onderwijs – willen veranderen van didactisch handelen in de komende drie 
jaar volgens leraren, gemiddelden, standaardafwijking en aantallen 

 
gedifferentieerd
en ongecoördi-

neerd 

gecoördineerde
voorzieningen 

 

gecoördineerde 
visie 

 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 

totaal 
 
 

 gem sd gem sd gem gem sd gem sd gem 

Zonder ict           
Behoefte aan meer kennisoverdracht  
zonder ict 

5 15 8 17 10 5 15 8 17 10 

Behoefte aan meer kennisconstructie  
zonder ict 

35 33 43 30 42 35 33 43 30 42 

           
Met ict           
Behoefte aan meer kennisoverdracht  
met ict 

58 33 55 35 61 58 33 55 35 61 

Behoefte aan meer kennisconstructie  
met ict 

49 34 53 35 55 49 34 53 35 55 

Totaal (n = 100%) 108-111 134-135 12 4 262-258 
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Onderstaande maat, lopend van nul tot 100, geeft aan de verwachting aan dat ict helpt bij het 
minder respectievelijk meer gaan doen aan kennisoverdracht en kennisconstructie.  
 
 
Tabel 8.2 - Verwachting dat ict helpt bij verandering respectievelijk minder en meer doen, gemiddel-
den en standaardafwijking 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 gemiddelde standaard-
afwijking 

gemiddelde standaard-
afwijking 

Minder gaan doen     
Verwachting dat ict kan helpen bij minder  
kennisoverdracht te gaan doen 

14 20 12 20 

Verwachting dat ict kan helpen bij minder  
kennisconstructie te gaan doen 

0,4 2,48 0,1  1,45 

     
Meer gaan doen     
Verwachting dat ict kan helpen bij meer  
kennisoverdracht te gaan doen 

7 16 4 11 

Verwachting dat ict kan helpen bij meer  
kennisconstructie te gaan doen 

23 25 19 23 

Totaal (n = 100%) 442 262 
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9  Werken aan ict in school 
 
 
Tabel 9.1 – De mate waarin op school volgens leraren gewerkt wordt aan de invoering van ict, naar 
onderwijstype, in procenten. De items zijn geordend naar de factorstructuur die gevonden wordt bij 
leiding en ict-coördinatoren  

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 nooit soms regel-
matig

vaak altijd nvt nooit soms re-
gelma

tig 

vaak altijd nvt 

Visie-ontwikkeling             
• Gezamenlijk voor gehele school een visie  

(verder) ontwikkelen op inzet van ict 
8 42 31 10 8 1 19 49 22 5 2 2 

• Werken aan onderwijskundige vernieuwing  
met ict in onderwijs 

3 34 38 16 7 0 7 50 34 6 2 1 

• Koppelen visie binnen school op leren aan  
gebruik van ict voor onderwijs 

8 40 32 13 5 2 23 45 24 4 1 3 

             

Stimuleren en experimenteren             
• Stimuleren en enthousiasmeren van alle  

teamleden om ict didactisch te gebruiken 
3 28 38 21 10 0 17 41 32 8 2 1 

• Ruimte bieden om ict in onderwijs te  
experimenteren 

3 31 36 20 10 0 10 37 30 16 6 1 

• Ervaringen laten uitwisselen over ict inzet  
in onderwijs 

7 47 32 10 4 0 23 52 19 4 1 1 

• Volgen en afstemmen wat leraar doet op  
gebied van ict en onderwijs 

13 57 20 7 2 1 38 46 10 4 0 2 

• Stimuleren en organiseren van  
professionalisering van team van  
onderwijskundig gebruik ict 

5 45 33 12 4 1 19 48 23 6 2 2 

             
Items die vervallen bij factoranalyse              
• (Serieus ingaan op bezwaren leraren bij  

gebruik van ict in onderwijs) 
9 34 30 13 7 7 16 44 24 9 1 7 

• Zorgen dat afspraken over werkwijze  
met ict in onderwijs worden gemaakt  
en vastgelegd 

9 38 35 11 7 1 33 40 17 4 1 4 

• Structureel tijd en middelen (ict)  
beschikbaar stellen om onderwijsplannen  
met ict te verwezenlijken 

8 36 30 16 8 2 29 39 19 8 2 2 

• Van tijd tot tijd de stand van zaken van ict  
op school met team onder loep nemen 

8 43 35 9 5 - 33 46 15 4 1 2 

Totaal (n = 100%) 438 257 

 
 
Na factoranalyse blijken er bij leidinggevenden en coördinatoren twee factoren te vinden (alleen 
data maart 07! Mei data ook één factor). Bij leraren vinden we maar één factor. Vanwege het 
inhoudelijk zinvol onderscheid houden we de tweedeling zoals gevonden bij leidinggevenden en 
coördinatoren ook aan voor de leraren. 
De factoren / schalen heten: 
• Visie-ontwikkeling: de eerste drie items, alfa met drie items is .90. 
• Stimuleren en experimenteren: alfa 5 items .87. 
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Tabel 9.2 – Lerarenschalen werken aan invoering van ict op school naar onderwijstype, gemiddelden 
en standaardafwijking 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 gemiddeld aantal standaardaf-
wijking 

gemiddeld aantal standaardaf-
wijking 

visie ontwikkelen 2,7 450 0,9 2,3 272 0,8 
stimuleren en experimenteren 2,7 450 0,7 2,2 272 0,7 
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10  Behoeften aan ondersteuning 
 
 
Tabel 10.1 – Behoefte aan ondersteuning volgens leraren naar onderwijstype, in procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

 helemaal 
geen 
behoefte 
aan 

zeer  
klein 

tamelijk 
klein 

tame-
lijk  
groot 

zeer  
groot 

 helemaal 
 geen 
 behoefte
 aan 

zeer  
klein 

tamelijk 
klein 

tamelijk 
groot 

zeer  
groot 

Infrastructuur           
• Een bruikbaar leerlingvolgsysteem /  

leerlingadministratiesysteem 
9 14 21 35 21 13 13 27 31 17 

• Directe deskundige hulp als computers  
of netwerk haperen 

4 8 17 38 33 4 9 21 34 31 

• Betere afstemming tussen  
ict-voorzieningen schooladministratie  
en programmatuur onderwijsdoeleinde 

6 13 39 31 10 9 14 30 34 13 

• Snelle en veilige verbinding vanuit  
huis met computervoorzieningen school 

7 8 21 34 31 5 10 18 34 34 

• Extra computers of andere  
computer-voorzieningen 

3 6 24 34 33 3 4 10 38 46 

• Grotere betrouwbaarheid van  
aansluiting met internet 

5 12 31 30 22 9 8 24 31 28 

           
Visie-ontwikkeling           
• Een door leraren en directie gezamenlijk 

ontwikkelde visie op ict in onderwijs 
3 5 32 48 11 4 11 32 36 18 

• Schoolmanagement dat samen met  
team gedragen visie ontwikkelt voor  
gebruik ict 

3 7 30 47 14 4 14 18 43 21 

           
Ondersteuning ict en didactiek            
• Computerprogramma’s waarmee  

leerlingen zelfstandig kunnen werken 
0 3 12 55 30 1 7 14 59 18 

• Goede voorbeelden van ict en didactiek 1 4 17 57 21 2 2 14 61 20 
• Meer bruikbaar digitaal lesmateriaal  

(content) 
1 3 21 50 25 0 3 10 59 28 

• Handreikingen voor gebruik computer- 
programma’s in de les 

2 6 23 49 20 3 9 25 49 14 

• Cursussen gericht op lesgeven met  
ict-toepassingen 

3 11 31 42 13 2 13 29 44 11 

• Ondersteuning bij gebruik elektronische 
leeromgeving  
voor onderwijs 

3 9 25 50 13 5 11 25 46 14 

• Hulp bij het vinden en selecteren van  
goede software 

4 8 30 47 12 4 11 31 43 12 

           
Vervallen bij factoranalyse           
• Gelegenheid om op andere scholen  

te kijken hoe ict wordt ingezet 
8 13 40 30 9 5 16 33 39 7 

• Een computerprogramma dat hulp  
biedt bij nakijken toetsen 

5 5 23 36 32 6 12 25 30 27 

Totaal (n = 100%) 438 256 
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Tabel 10.2 – Ondersteuningsbehoeften van leraren – uitkomsten factoranalyse: lading .40 of hoger, 
basisonderwijs en voorgezet onderwijs samengevoegd  

 factor 1 factor 2 factor 3 

Ondersteuning ict en didactiek     
• Handreikingen voor gebruik computerprogramma’s in de les .73 - - 
• Goede voorbeelden van ict en didactiek .70 - - 
• Ondersteuning bij gebruik elektronische leeromgeving voor onderwijs .60 - - 
• Cursussen gericht op lesgeven met ict-toepassingen .60 - - 
• Meer bruikbaar digitaal lesmateriaal (content) .58 - - 
• Computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken .57 - - 
• Hulp bij het vinden en selecteren van goede software .55 - - 
    
Ondersteuning en infrastructuur    
• Grotere betrouwbaarheid van aansluiting met internet - .70 - 
• Snelle en veilige verbinding vanuit huis met computervoorzieningen school - .64 - 
• Directe deskundige hulp als computers of netwerk haperen - .61 - 
• Betere afstemming tussen ict-voorzieningen schooladministratie en  

programmatuur onderwijsdoeleinde 
- .56 - 

• Een bruikbaar leerlingvolgsysteem / leerlingadministratiesysteem - .52 - 
• Extra computers of andere computervoorzieningen - .50 - 
    
Ondersteuning bij visie-ontwikkeling    
• Een door leraren en directie gezamenlijk ontwikkelde visie op ict in onderwijs - - .82 
• Schoolmanagement dat samen met team gedragen visie ontwikkelt voor gebruik ict - - .68 
    
Vallen buiten factoranalyse    
• Gelegenheid om op andere scholen te kijken hoe ict wordt ingezet    
• Een computerprogramma dat hulp biedt bij nakijken toetsen    

 
Betrouwbaarheden van de schalen: 
• Ondersteuning bij infrastructuur: alfa .79. 
• Ondersteuning bij ict en didactiek: alfa .84. 
• Ondersteuning bij visie-ontwikkeling: alfa . 83. 
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11  Typologie en verschillen tussen scholen 
 
 
De typologie is gebaseerd op onderstaande tabel. Er zijn grote verschillen tussen basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs. 
 
 
Tabel 11.1 – Typering eigen computergebruik bij het lesgeven door leraren, aantallen en procenten 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

gedifferentieerd en ongecoördineerd 7 43 
gecoördineerde voorzieningen 60 51 
gecoördineerde visie 26 5 
geïntegreerde leeromgeving 6 1 

Totaal (n= 100%) 448 272 

 
 
Bovenstaande indeling vormt de basis voor de typologie. 
 
We rapporteren in het hierna volgende de gemiddelden voor alle vier de groepen. Omdat de groe-
pen ongelijk van grootte zijn, toetsen we bij het basisonderwijs groep b versus c. Voor het voort-
gezet onderwijs toetsen we groep a versus b. 
 
 
Tabel 11.3 – Typering van de situatie op school door leraren naar onderwijstype, aantallen en pro-
centen 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

• Onze school beschikt over ict voorzieningen. Leraren en 
management denken weinig gezamenlijk na over de  
betekenis van ict voor het onderwijs en leren op onze school.

24 55 

• De strategie voor gebruik van ict wordt vooral bepaald door
subsidies en projecten waarbij de school kan aansluiten. 

5 6 

• Onze school werkt aan een samenhangend plan voor de inzet
van ict in het onderwijs. Het management is op zoek naar  
mogelijkheden om dit van de grond te krijgen. 

35 30 

• De beschikbaarheid en het beheer van ict-voorzieningen zijn 
op orde. Leraren en management zitten op één lijn over de rol
die ict in de komende jaren bij het lesgeven gaat vervullen. 

27 7 

• Ict is voor alle leraren en management geïntegreerd in het  
onderwijs en vervult binnen onze school een sleutelrol bij  
innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

8 2 

Totaal (n = 100%) 438 256 

 
 
Bovenstaand variabele is gedichotomiseerd als ‘Naar samenhangend en gezamenlijk plan didacti-
sche inzet ict in school’. Zie tabellen 11.6 en 11.7. 
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Tabel 11.4 – Vergelijking van type scholen op de diverse schalen, basisonderwijs leraren, gemiddel-
den. De grijs gemarkeerde kolommen geven de typen aan die voldoende aantallen vertegenwoordigen 
om serieus te vergelijken  

 
gedifferentieerd
en ongecoördi-

neerd  

gecoördineerde
voorzieningen 

 

gecoördineerde 
visie 

 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 

totaal 
 
 

Implementeren in school      
visie ontwikkelen in school 2,07 2,61 3,07 ** 3,54 2,74 
stimuleren en experimenteren ict  
inzet school 2,26 2,58 3,04 ** 3,28 2,72 
      
Behoefte externe ondersteuning      
ondersteuning en infrastructuur ict 3,64 3,60 3,64 3,71 3,62 
ondersteuning bij visie-ontwikkeling 3,55 3,63 3,61 3,46 3,61 
ondersteuning ict en didactiek 3,76 3,78 3,79 3,70 3,78 
      
Opvattingen over leren / leerlingen      
dynamische leeromgeving 3,79 3,82 3,96 * 4,09 3,87 
zelf gestuurd leren 3,03 3,07 3,23 * 3,43 3,13 
      
Didactisch handelen      
kennisoverdracht zonder ict 4,27 4,48 4,41 4,23 4,43 
kennisconstructie zonder ict 3,45 3,42 3,57 3,57 3,47 
kennisoverdracht met ict 3,41 3,51 3,72 * 3,56 3,56 
kennisconstructie met ict 2,19 2,02 2,34 ** 2,36 2,14 

Totaal (n = 100%) 33 264-271 114-118 26 437-448 
 
* p < .05 en ** p < .01 tweezijdig getoetst  
Trend in de verwachte richting. Er zijn significante verschillen.  
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Tabel 11.5 – Vergelijking van type scholen op de diverse schalen, voortgezet onderwijs leraren, ge-
middelden. De grijs gemarkeerde kolommen geven de typen aan die voldoende aantallen vertegen-
woordigen om serieus te vergelijken  

 
gedifferentieerd
en ongecoördi-

neerd 

gecoördineerde
voorzieningen 

 

gecoördineerde 
visie 

 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 

totaal 
 
 

Implementeren in school      
visie ontwikkelen in school 2,13 2,34 * 2,47 2,67 2,27 
stimuleren en experimenteren ict  
inzet school 2,13 2,30 2,47 2,25 2,23 
      
Behoefte externe ondersteuning      
ondersteuning en infrastructuur ict 3,58 3,75 3,43 3,58 3,66 
ondersteuning bij visie-ontwikkeling 3,45 3,69 3,50 3,63 3,58 
ondersteuning ict en didactiek 3,63 3,84 * 3,46 3,21 3,72 
      
Opvattingen over leren / leerlingen      
dynamische leeromgeving 3,48 3,72 ** 3,27 3,33 3,59 
zelf gestuurd leren 2,87 2,92 2,88 3,21 2,90 
      
Didactisch handelen      
kennisoverdracht zonder ict 4,28 4,15 4,29 4,13 4,21 
kennisconstructie zonder ict 2,35 2,52 2,49 2,58 2,45 
kennisoverdracht met ict 1,88 2,21 ** 2,31 2,25 2,08 
kennisconstructie met ict 2,18 2,37 2,17 2,40 2,28 

Totaal (n = 100%) 106-111 132-139 12 4 254-272 
 
p < .05 en ** p < .01 tweezijdig getoetst  
Er zijn enkele significante verschillen tussen type 1 en type 2. Ook wat betreft didactisch handelen. 
 
 
Tabel 11.6 – Vergelijking van type scholen op de diverse relevante dichotomieën, basisonderwijs 
leraren, in procenten. De grijs gemarkeerde kolommen geven de typen aan die voldoende aantallen 
vertegenwoordigen om serieus te vergelijken  

 
gedifferen-

tieerd en onge-
coördineerd 

gecoördineerde
voorzieningen 

 

gecoördineerde 
visie 

 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 

totaal 
 
 

• Meer dan 4 uur per week met ict aan  
de slag voor het werk 

42 50 58 54 52 

• Meer dan 1 uur per week ict gebruik  
tijdens lesuren 

55 63 67 73 64 

• Voldoende tot goed op de hoogte van  
computertoepassingen voor eigen  
onderwijs 

55 76 80 85 76 

• Gevorderd tot zeer gevorderd in  
gebruik computer als didactisch  
hulpmiddel 

39 38 47 42 41 

• Naar samenhangend en gezamenlijk  
plan didactische inzet ict in school 

42 63 85 85 69 

Totaal (n = 100%) 33 171 118 26 448 
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Er zijn geen significante verschillen tussen de groepen gecoördineerde voorzieningen en de groep 
gecoördineerde visie. 
 
Tabel 11.7 – Vergelijking van type scholen op de diverse relevante dichotomieën, voortgezet onderwijs 
leraren, in procenten. De grijs gemarkeerde kolommen geven de typen aan die voldoende aantallen 
vertegenwoordigen om serieus te vergelijken 

 
gedifferentieerd
en ongecoördi-

neerd  

gecoördineerde 
voorzieningen 

 

gecoördineerde 
visie 

 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 

totaal 
 
 

• Meer dan 4 uur per week met  
ict aan de slag voor het werk 

73 81 92 75 78 

• Meer dan 1 uur per week  
ict gebruik tijdens lesuren 

47 52 69 100 51 

• Voldoende tot goed op de hoogte  
van computertoepassingen voor  
eigen onderwijs 

60 74 77 100 69 

• Gevorderd tot zeer gevorderd  
in gebruik computer als  
didactisch hulpmiddel 

51 46* 54 100 49 

• Naar samenhangend en  
gezamenlijk plan didactische 
inzet ict in school 

31 40 46 50 36 

Totaal (n = 100%) 116 139 13 4 272 
 
* p<0.05 tweezijdig getoetst 
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Tabel 11.8 – Behoefte aan ondersteuning (tamelijk groot + zeer groot) volgens leraren naar ict-profiel 
basisonderwijstype, in procenten 

 

gedifferen-
tieerd en 

ongecoördi-
neerd 

gecoördineerde
voorzieningen

 

gecoördineerde
visie 

 
 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 
 

totaal 
 
 
 

Infrastructuur 
• Een bruikbaar leerlingvolgsysteem /  

leerlingadministratiesysteem 
55 56 53 54 55 

• Directe deskundige hulp als computers of  
netwerk haperen 

79 69 69 65 69 

• Betere afstemming tussen ict-voorzieningen  
schooladministratie en programmatuur  
onderwijsdoeleinde 

52 39 38 50 40 

• Snelle en veilige verbinding vanuit huis met  
computervoorzieningen school 

61 61 68 69 63 

• Extra computers of andere computer- 
voorzieningen 

67 65 62 85 66 

• Grotere betrouwbaarheid van aansluiting  
met internet 

61 50 50 46 51 

      
Visie-ontwikkeling      
• Een door leraren en directie gezamenlijk  

ontwikkelde visie op ict in onderwijs 
61 61 55 46 58 

• Schoolmanagement dat samen met team  
gedragen visie ontwikkelt voor gebruik ict 

64 59 59 50 59 

      
Ondersteuning ict en didactiek       
• Computerprogramma’s waarmee leerlingen  

zelfstandig kunnen werken 
70 85 82 81 83 

• Goede voorbeelden van ict en didactiek 76 78 75 69 76 
• Meer bruikbaar digitaal lesmateriaal (con-

tent) 
79 73 73 73 73 

• Handreikingen voor gebruik computer- 
programma’s in de les 

64 69 66 58 67 

• Cursussen gericht op lesgeven met ict-
toepassingen 

64 52 53 46 53 

• Ondersteuning bij gebruik elektronische  
leeromgeving voor onderwijs 

73 59 68 58 62 

• Hulp bij het vinden en selecteren van  
goede software 

79 55 61 38 58 

      
Vervallen bij factoranalyse      
• Gelegenheid om op andere scholen te  

kijken hoe ict wordt ingezet 
61 61 55 46 58 

• Een computerprogramma dat hulp  
biedt bij nakijken toetsen 

73 59 68 58 62 

Totaal (n = 100%) 33 271 118 26 448 
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Tabel 11.9 – Behoefte aan ondersteuning (tamelijk groot + zeer groot) volgens leraren naar ict-profiel 
voortgezet onderwijstype, in procenten 

 

gedifferen-
tieerd en 

ongecoördi-
neerd 

gecoördineerde 
voorzieningen

 

gecoördineerde 
visie 

 
 

geïntegreerde 
leeromgeving 

 
 

totaal 
 
 
 

Infrastructuur      
• Een bruikbaar leerlingvolgsysteem /  

leerlingadministratiesysteem 
37 53 23 75 45 

• Directe deskundige hulp als computers  
of netwerk haperen 

57 67 46 50 61 

• Betere afstemming tussen ict-voorzieningen  
schooladministratie en programmatuur  
onderwijsdoeleinden 

41 47 38 50 44 

• Snelle en veilige verbinding vanuit huis  
met computervoorzieningen school 

61 66 62 50 64 

• Extra computers of andere  
computervoorzieningen 

78 78 77 100 79 

• Grotere betrouwbaarheid van aansluiting  
met internet 

53 57 62 50 56 

      
Visie-ontwikkeling      
• Een door leraren en directie gezamenlijk  

ontwikkelde visie op ict in onderwijs 
46 55 46 50 50 

• Schoolmanagement dat samen met team  
gedragen visie ontwikkelt voor gebruik ict 

57 63 54 75 60 

      
Ondersteuning ict en didactiek       
• Computerprogramma’s waarmee leerlingen  

zelfstandig kunnen werken 
68 77 77 25 72 

• Goede voorbeelden van ict en didactiek 71 82 77 75 77 
• Meer bruikbaar digitaal lesmateriaal (con-

tent) 
82 82 77 75 82 

• Handreikingen voor gebruik computer- 
programma’s in de les 

56 65 38 25 60 

• Cursussen gericht op lesgeven met  
ict-toepassingen 

49 56 46 25 52 

• Ondersteuning bij gebruik elektronische  
leeromgeving voor onderwijs 

48 65 46 0 56 

• Hulp bij het vinden en selecteren van  
goede software 

50 58 15 0 51 

      
Vervallen bij factoranalyse      
• Gelegenheid om op andere scholen te  

kijken hoe ict wordt ingezet 
46 55 46 50 50 

• Een computerprogramma dat hulp  
biedt bij nakijken toetsen 

48 65 46 0 56 

Totaal (n = 100%) 116 139 13 4 272 

 
 


