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1 Inleiding 
 

1.1 Opdracht 
Stichting Ict op School zet zich in voor integratie van ICT in het primair en voortgezet onderwijs. Eén 
van de vier hoofdtaken om dit doel te bereiken is het tot stand brengen van regionale 
samenwerkingsverbanden tussen scholen, ondersteunende instanties, lokale overheden en 
bedrijfsleven. Om zicht te kunnen houden op de mate waarin scholen in het primair onderwijs 
participeren in een samenwerkingsverband heeft Oberon in opdracht van Ict op School in 2002 een 
startmeting uitgevoerd naar ICT-samenwerking in het primair onderwijs. Over deze startmeting en het 
daarbij behorende verdiepingsonderzoek is gerapporteerd in Focus op samenwerking (maart 2003) en 
Dynamiek in samenwerking (april 2004). Nu, ongeveer drie jaar later, wil Ict op School graag weten 
welke ontwikkelingen zich de afgelopen periode hebben voorgedaan op dit terrein. Daarom heeft zij 
Oberon verzocht een vervolgonderzoek te verrichten. Dit onderzoek heeft een drieledig doel: 
• in kaart brengen van het aantal aanwezige samenwerkingsverbanden en het aantal 

samenwerkende scholen; 
• een beknopte beschrijving geven van de samenwerkingsverbanden en de samenwerkende 

scholen; 
• schetsen van ontwikkelingen en trends met betrekking tot bovenstaande twee punten in de 

periode 2002 – 2005. 
 

1.2 Opzet van het onderzoek 
Het vervolgonderzoek naar ICT-samenwerking in het PO bestaat uit twee hoofdonderdelen: 
1. quickscan via internet en telefoon onder PO-scholen; 
2. internetenquête onder coördinatoren van ICT-samenwerkingsverbanden. 
 
De startmeting in 2002 heeft onder meer een bestand opgeleverd waarin alle toen aanwezige 
samenwerkingsverbanden en de daarin participerende scholen waren opgenomen. Dit bestand is in 
de tussenliggende periode door Ict op School gedeeltelijk geactualiseerd. Dit geactualiseerde bestand 
is als startpunt gebruikt voor de quickscan onder scholen. Alle scholen waarvan aan de start van het 
onderzoek (mei 2005) onbekend was of zij in een samenwerkingsverband participeerden, zijn 
benaderd om de mate van samenwerking in kaart te kunnen brengen. Hiertoe hebben we een 
gecombineerde internet- en telefonische quickscan uitgevoerd. Scholen werd onder meer gevraagd of 
zij deel uit maken van een ICT-samenwerkingsverband en zo ja, welk samenwerkingsverband het 
betrof. 
 
In de tweede stap van het onderzoek zijn de contactpersonen van alle samenwerkingsverbanden 
benaderd, zowel de nieuwe samenwerkingsverbanden die we in de eerste stap van het onderzoek 
hebben gevonden als de samenwerkingsverbanden uit het bestand van Ict op School. Per brief zijn de 
contactpersonen medio september 2005 uitgenodigd om via internet een vragenlijst in te vullen. Om 
de respons te verhogen hebben we na twee weken per e-mail een rappel verzonden en is de 
resterende non-responsgroep ongeveer een week daarna per telefoon gerappelleerd. Aan de 
samenwerkingsverbanden die aangaven niet te willen deelnemen aan het onderzoek, is een zeer 
beperkt aantal non-responsvragen gesteld. Hierdoor hebben we de representativiteit van de 
responderende samenwerkingsverbanden voor een aantal kenmerken in beeld kunnen brengen. Voor 
een overzicht van de respons en representativiteit van het onderzoek verwijzen wij u naar bijlage 1. 
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1.3 Leeswijzer 
Na dit eerste inleidende hoofdstuk beschrijven we in hoofdstuk twee de stand van zaken rondom het 
aantal samenwerkende scholen en het aantal samenwerkingsverbanden. We besteden daarbij tevens 
aandacht aan enkele kenmerken van de samenwerkende scholen, aan enkele kenmerken van de 
samenwerkingsverbanden en aan de ontwikkelingen in de periode 2002 tot en met 2005. In het derde 
hoofdstuk staat de inhoud van de samenwerking centraal. Wat leveren de samenwerkingsverbanden 
op voor de scholen en in welke mate kunnen scholen daarop invloed uitoefenen. We gaan bovendien 
in op de succesfactoren en op de knelpunten die de samenwerkingsverbanden ervaren. Ook hier 
beschrijven we de ontwikkelingen tussen 2002 en 2005. Tot slot treft u in deze rapportage twee 
bijlagen aan. In bijlage 1 kunt u meer lezen over de respons en representativiteit van het onderzoek. 
In de tweede bijlage zijn grafieken en tabellen opgenomen als achtergrondinformatie bij de tekst uit 
deze rapportage. 
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2 Samenwerkingsverbanden en samenwerkende scholen 
 

2.1 Aantal samenwerkingsverbanden groeit gestaag 
Onder een samenwerkingsverband verstaan we een structuur van en voor scholen PO en VO waarbij 
scholen kennis en ervaring uitwisselen (kennisoriëntatie) en/of de vraag naar producten en diensten 
op het terrein van ICT preciseren en bundelen (marktoriëntatie). Daarbij kunnen andere partijen zoals 
gemeenten, verzorgingsinstellingen, scholen uit overige onderwijssectoren en bedrijfsleven een rol 
spelen. Er is sprake van een samenwerkingsverband indien minimaal 5 scholen aan het 
samenwerkingsverband deelnemen en er sprake is van (perspectief op) duurzame samenwerking. 
 
Op basis van de reeds eerder uitgevoerde startmeting, de actualisering van het bestand door Ict op 
School en de quickscan onder scholen (stap 1), beschikten we bij aanvang van stap 2 van het 
onderzoek over gegevens van 579 samenwerkingsverbanden. We hebben de contactpersonen van 
579 samenwerkingsverbanden benaderd voor deelname aan het onderzoek. Als eerste hebben we 
hen gevraagd of het inderdaad om een bestaand ICT-samenwerkingsverband gaat. 
 
Tabel 1 Aantal samenwerkingsverbanden 2005 

‘type’ samenwerkingsverband 2005 
wel een samenwerkingsverband 380 
geen samenwerkingsverband 62 
onbekend 137 
totaal 579 

 
Van de 579 benaderde samenwerkingsverbanden, blijken er 380 daadwerkelijk te bestaan en 62 niet. 
Tot de niet bestaande samenwerkingsverbanden behoren onder meer vijf samenwerkingsverbanden 
die onder een dubbele naam in het bestand staan, zeven die aangeven te zijn opgegaan in een ander 
samenwerkingsverband en 19 waarin minder dan vijf scholen participeren. De overige 137 
samenwerkingsverbanden hebben wij ook na herhaald telefonisch rappelleren niet kunnen bereiken, 
waardoor onbekend is of zij in 2005 daadwerkelijk bestaan. Hierdoor is het aantal van 380 bestaande 
samenwerkingsverbanden vermoedelijk een onderschatting van het werkelijke aantal. 
 
Ontwikkelingen in enkele kenmerken van de samenwerkingsverbanden1 
• De verdeling van het aantal scholen per samenwerkingsverband verschilt nauwelijks van die uit de 

startmeting. 
• In vergelijking met de startmeting is de reikwijdte van de samenwerkingsverbanden licht 

toegenomen. In 2005 opereren iets minder samenwerkingsverbanden binnen één gemeente, 
terwijl het percentage met een regionaal, provinciaal of landelijk karakter iets is gestegen. 

• Zowel in 2002 als in 2005 opereren de meeste samenwerkingsverbanden binnen één 
denominatie. Bij de overige samenwerkingsverbanden wordt samengewerkt tussen meerdere 
denominaties. In beide jaren is het percentage bestaande uit drie of meer denominaties ongeveer 
twee keer zo groot als het percentage waarin twee denominaties worden gecombineerd. 

• In 2005 heeft ongeveer eenderde van de samenwerkingsverbanden hun samenwerking 
bestuurlijk-juridisch vormgegeven binnen een stichting. Andere bestuurlijk-juridische varianten zijn 
onder meer de vereniging en de projectvorm. Verder heeft ongeveer 40 procent van de 
samenwerkingsverbanden volgens de contactpersonen geen bestuurlijke-juridische vorm. Er 

                                                      
1  We beschrijven hier alleen de hoofdconclusies. Meer informatie over de kenmerken van de 

samenwerkingsverbanden is opgenomen in de figuren B.1 tot en met B.4 in bijlage 2. 
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blijken geen verschillen te zijn tussen samenwerkingsverbanden die in 2002 of eerder zijn gestart 
en samenwerkingsverbanden met een latere startdatum.2 

 

2.2 Meerderheid van de scholen werkt samen 
 
Tabel 2 Percentage samenwerkende scholen 2002 en 2005 

‘type’ school 2002* 2005 
wel samenwerking 52% 68% 
geen samenwerking 31% 16% 
onbekend 17% 16% 
totaal 100% 100% 

* Tot het percentage wel samenwerkende scholen in 2002 hebben we ook de scholen gerekend die concrete 
initiatieven tot samenwerking hadden genomen. Exclusief deze scholen bedraagt het percentage uit 2002 45 
procent. 

 
Het percentage scholen dat samenwerkt op het gebied van ICT is tussen 2002 en 2005 gestegen van 
52 naar 68 procent. Een beperkt gedeelte van deze scholen, nagenoeg gelijk aan dat in 2002, 
participeert in meer dan één samenwerkingsverband. Het percentage samenwerkende scholen is 
vermoedelijk een onderschatting van het werkelijke percentage. We mogen immers verwachten dat 
ook een gedeelte van de ‘onbekende’ scholen samenwerkt. 
 
Ontwikkelingen in enkele kenmerken van de samenwerkende scholen3 
• In het basisonderwijs wordt ongeveer even vaak samengewerkt als in het gehele primair 

onderwijs. Van de scholen voor speciaal basisonderwijs werkt ongeveer 61 procent samen en van 
de scholen voor speciaal onderwijs ongeveer 48 procent. Verder zien we dat het percentage 
samenwerkende scholen tussen 2002 en 2005 in het S(B)O sterker is gestegen dan in het 
basisonderwijs. 

• Ten opzichte van de startmeting is het percentage samenwerkende scholen in een ruime 
meerderheid van de provincies toegenomen. Met name in Groningen, Limburg en Noord-Holland 
is de stijging aanzienlijk. In Groningen en Limburg hangt dit vermoedelijk samen met de sterke 
daling van het aantal scholen waarvan onbekend is of ze samenwerken. 

• In tegenstelling tot in 2002 blijkt de schoolgrootte wel samen te hangen met het al dan niet 
participeren in een ICT-samenwerkingsverband. Grote scholen werken iets vaker samen dan 
kleine scholen. Dit verband wordt verklaard door de SBO- en SO-scholen die gemiddeld genomen 
kleiner zijn dan de basisscholen en tevens minder samenwerken. Wanneer we alleen naar de 
basisscholen kijken, werken scholen ongeacht hun schoolgrootte ongeveer even vaak samen. 

• In vergelijking met 2002 zijn scholen van de drie meest voorkomende denominaties (openbaar, 
protestants-christelijk en rooms-katholiek) vaker gaan samenwerken. Met name bij de rooms-
katholieke scholen is de stijging groot. Tot slot zien we dat algemeen bijzondere scholen en 
scholen behorend tot de categorie ‘overig’ in 2005 aanmerkelijk minder vaak samenwerken dan 
scholen van de andere denominaties. 

 

                                                      
2  Vanwege een verschil in de vraagstelling is het niet mogelijk een vergelijking te maken tussen de start- en de 

vervolgmeting. Daarom hebben we de samenwerkingsverbanden uit de vervolgmeting vergeleken naar startjaar. 
3  We beschrijven hier alleen de hoofdconclusies. Meer informatie over de kenmerken van de samenwerkende scholen 

is opgenomen in de tabellen B.1 tot en met B.5 in bijlage 2. 
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2.3 Betrokken partijen4 
 
Samenwerkingspartners 
Bij ruim de helft van de samenwerkingsverbanden zijn er naast scholen en schoolbesturen geen 
andere partijen betrokken. In 2002 kwam dit slechts bij een zeer klein deel van de 
samenwerkingsverbanden voor. Bij bijna de helft van de samenwerkingsverbanden wordt er 
uitsluitend samengewerkt tussen scholen. De samenwerkingsverbanden die wel andere partners 
hebben, werken samen met onder meer onderwijsbegeleidingsdiensten, gemeenten, bedrijfsleven, 
VO-scholen, ROC’s en PABO’s. In vergelijking met 2002 worden vrijwel alle samenwerkingspartners 
in 2005 minder vaak genoemd. 
 
Initiatiefnemers 
Zowel in 2002 als in 2005 behoren de PO-scholen bij een meerderheid van de 
samenwerkingsverbanden tot de initiatiefnemers. In vergelijking met 2002 worden de schoolbesturen, 
gemeenten en onderwijsbegeleidingsdiensten in 2005 minder vaak genoemd als initiatiefnemer. 
 
Bestuurders 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de samenwerkingsverbanden wordt zowel in 2005 als in 
2002 vooral gedragen door de scholen en hun besturen. Tot de overige bestuurders van de 
samenwerkingsverbanden behoren in beide jaren onder meer de onderwijsbegeleidingsdiensten en 
de gemeenten. 
 
Rol van de gemeente 
In 2005 speelt de gemeente in een kleiner gedeelte van de samenwerkingsverbanden een rol dan in 
2002 het geval was. In beide jaren is deze rol het vaakst faciliterend van aard. 
 
 

                                                      
4  We beschrijven hier alleen de hoofdconclusies. Meer informatie over de bij de samenwerkingsverbanden betrokken 

partijen is opgenomen in de figuren B.5. tot en met B.8 in bijlage 2.  
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3 Inhoud van de samenwerking 
 
In dit laatste hoofdstuk gaan we nader in op de inhoud van de samenwerking. We starten met de 
oriëntatie die de samenwerkingsverbanden hebben (markt- versus kennisoriëntatie). Vervolgens gaan 
we in op de producten en diensten die de samenwerkingsverbanden opleveren voor de scholen en op 
de mate waarin scholen daarop invloed uit kunnen oefenen. Op één van de mogelijke diensten, een 
zogenaamd dienstenplatform of steunpunt als intermediair tussen de vraag- en aanbodzijde, gaan we 
iets dieper in. Tot slot besteden we aandacht aan de succesfactoren en knelpunten die de 
samenwerkingsverbanden ervaren. 
 

3.1 Kennis- en marktoriëntatie 
Samenwerkingsverbanden richten hun activiteiten op verschillende aspecten van ICT. Daarbij maken 
we evenals bij de startmeting een onderscheid tussen: 
• Kennisoriëntatie: samenwerking gericht op het uitwisselen, ontwikkelen en vergroten van 

educatieve content, kennis en ervaring rond toepassing van ICT in de onderwijspraktijk. 
• Marktoriëntatie: samenwerking gericht op vraagarticulatie en -bundeling. Het 

samenwerkingsverband treedt hierbij op als intermediair tussen de scholen en de marktpartijen 
voor de verwerving van producten en diensten. 

 
Tabel 3 Percentage samenwerkingsverbanden 2002 en 2005 naar oriëntatie op kennis en markt 

2002 oriëntatie oriëntatie 2005 
1 alleen marktoriëntatie alleen marktoriëntatie 0 
  vooral markt- en beperkt kennisoriëntatie 1 

80 zowel kennis- als marktoriëntatie zowel kennis- als marktoriëntatie 58 
  vooral kennis- en beperkt marktoriëntatie 31 

19 alleen kennisoriëntatie alleen kennisoriëntatie 10 
 
In 2005 zijn de activiteiten van ongeveer 90 procent van de samenwerkingsverbanden gericht op 
zowel kennis- als marktoriëntatie. Eenderde hiervan betreft met name kennis- en beperkte 
marktoriëntatie. Geen enkel samenwerkingsverband is gericht op uitsluitend marktoriëntatie. In 2002 
richtte ongeveer 80 procent zich zowel op kennis- als op marktoriëntatie. Op basis van de gegevens in 
de tabel kunnen we concluderen dat het percentage samenwerkingsverbanden dat zich uitsluitend op 
kennisoriëntatie richt, licht is gedaald tussen 2002 en 2005. Vervolgens hebben we ook aan de 
contactpersonen van de samenwerkingsverbanden gevraagd of zij zelf van mening zijn dat er de 
afgelopen jaren een verschuiving heeft plaatsgevonden. 
 
Tabel 4 Percentage samenwerkingsverbanden 2005 naar ‘type’ verschuiving in oriëntatie op kennis en markt 

‘type’ verschuiving 2005 
geen verschuiving 56 
meer marktgeoriënteerd dan voorheen 6 
meer kennisgeoriënteerd dan voorheen 31 
niet van toepassing (samenwerkingsbestand bestaat korter dan twee jaar) 7 

 
Bij ruim de helft van de samenwerkingsverbanden heeft geen verschuiving plaatsgevonden. Eenderde 
kent een verschuiving naar meer kennisoriëntatie. Een aantal samenwerkingsverbanden geeft hierbij 
als toelichting dat de nadruk in de eerste jaren op de ‘techniek’ lag (netwerken aanleggen, 
systeembeheer, technische problemen oplossen), terwijl de focus nu meer ligt op kennisoverdracht en 
implementatie van ICT binnen de klas. 
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3.2 Producten en diensten 
Wat levert samenwerking op aan concrete producten en diensten voor de scholen? Deze vraag is in 
2005 niet alleen gesteld aan de contactpersonen van de samenwerkingsverbanden, maar ook aan de 
scholen. 
 
Figuur 1 Producten en diensten 2002 en 2005 (% samenwerkingsverbanden en scholen)* 

* De categorie ‘input voor onderwijskundige visie’ was in 2002 niet opgenomen bij de antwoorden. 
 De gegevens van de scholen hebben betrekking op de totale responsgroep van de quickscan onder scholen. 
 
Het gedeelte samenwerkingsverbanden dat alle producten en diensten oplevert, is in 2005 lager dan 
in 2002 (respectievelijk ongeveer 15 en 25%). Zowel in 2002 als in 2005 is het uitwisselen van good-
practices de grootste opbrengst van de samenwerking volgens de samenwerkingsverbanden en de 
scholen. In 2005 ligt het percentage hoger dan in 2002. Volgens de samenwerkingsverbanden en 
scholen is input voor de onderwijskundige visie op ICT een tweede belangrijke dienst van de 
samenwerkingsverbanden. ICT-advies op maat en educatieve software zijn in de afgelopen jaren 
minder belangrijke diensten en producten geworden. Daarentegen worden opleiding, beheer (op 
afstand) en helpdesk in 2005 door een groter gedeelte van de samenwerkingsverbanden genoemd als 
product/ dienst. Tot slot valt op dat in 2005 de scholen overwegend iets meer producten/ diensten zien 
dan de contactpersonen van de samenwerkingsverbanden. 
 

9

50

68

68

53

59

74

67

78

10

70

55

57

73

72

70

74

71

85

6

52

53

56

61

67

70

74

83

89

0 20 40 60 80 100

anders

installatiediensten

educatieve software/
content

ICT-advies op maat

helpdesk

beheer (op afstand)

gezamenlijke inkoop

opleiding/ nascholing

input voor
onderwijskundige visie

uitwisseling good
practice

2002 2005 scholen 2005 swv



Oberon – Ontwikkelingen in ICT-samenwerking in het primair onderwijs 11 

 

Dienstenplatform 
Een specifieke dienst van een samenwerkingsverband is een zogenaamd dienstenplatform of 
steunpunt als intermediair tussen de vraag- en aanbodzijde. Ruim de helft van de 
samenwerkingsverbanden heeft een dergelijk dienstenplatform. In de meeste gevallen betreft dit een 
dienstenplatform binnen het eigen samenwerkingsverband. Er zijn echter ook 
samenwerkingsverbanden die het dienstenplatform samen met andere samenwerkingsverbanden 
hebben gerealiseerd. Het dienstenplatform wordt gevormd door scholen en schoolbesturen en 
daarnaast voornamelijk door onderwijsbegeleidingsdiensten en het bedrijfsleven. Ten opzichte van 
2002 zijn er slechts kleine verschuivingen in de bij het steunpunt betrokken partijen. 
  
Figuur 2 Partijen die deel uitmaken van dienstenplatform/ steunpunt 2002 en 2005 (% 

samenwerkingsverbanden)* 

* De categorie ‘VO-scholen’ was in 2002 niet opgenomen bij de antwoorden. 
 

3.3 Invloed op samenstelling portfolio 
In de vorige paragraaf hebben we beschreven welke producten en diensten de 
samenwerkingsverbanden opleveren voor de scholen. We hebben ook bekeken in welke mate 
scholen invloed uit kunnen oefenen op de samenstelling en kwaliteit van deze producten en diensten. 
Volgens de contactpersonen kunnen de scholen hier in tweederde van de samenwerkingsverbanden 
in grote mate direct invloed op uitoefenen.  
 
Uit het verdiepingsonderzoek van de startmeting is naar voren gekomen dat invloed van scholen en 
besturen op het aanbod van het samenwerkingsverband een belangrijk kwaliteitskenmerk van 
samenwerkingsverbanden is. Daarom hebben we in 2005 tevens gevraagd op welke manier scholen 
en besturen deze invloed uit kunnen oefenen. De contactpersonen konden maximaal drie van de 
zeven mogelijke antwoorden aankruisen. 
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Tabel 5 Manier waarop scholen/ besturen invloed hebben op portfolio van samenwerkingsverband 2005 (% 
samenwerkingsverbanden) 

manier van invloed 2005 
Het samenwerkingsverband overlegt meerdere keren per jaar met de scholen/ besturen over de 
samenstelling en kwaliteit van het portfolio van producten en diensten. 

55 

De scholen/ besturen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de samenstelling van het portfolio van 
producten en diensten van het samenwerkingsverband. 

41 

Het samenwerkingsverband inventariseert jaarlijks de wensen van scholen/ besturen ten aanzien 
van de samenstelling van het portfolio van producten en diensten. 

35 

Het samenwerkingsverband houdt jaarlijks een evaluatie bij scholen/ besturen naar de kwaliteit van 
de geleverde producten en diensten. 

31 

Ons samenwerkingsbestand stelt het portfolio van producten en diensten jaarlijks zelf vast en legt 
over de totstandkoming verantwoording af aan de scholen/ besturen. 

19 

Ons samenwerkingsverband overlegt één keer per jaar met de scholen/ besturen over de 
samenstelling en kwaliteit van het portfolio van producten en diensten. 

6 

Anders. 2 
 
Volgens de contactpersonen overlegt 55 procent van de samenwerkingsverbanden meerdere keren 
per jaar met de scholen/ besturen over hun aanbod en werkt 41 procent volledig vraaggestuurd 
(scholen/ besturen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de samenstelling van het portfolio). De 
manieren waarbij de scholen en besturen minder invloed hebben, worden minder vaak genoemd door 
de contactpersonen. In de door de contactpersonen gegeven antwoorden is geen duidelijk patroon te 
herkennen; er zijn geen manieren van invloed die vrijwel altijd gecombineerd voorkomen. 
 

3.4 Succesfactoren en knelpunten 
Tot slot hebben we aan de contactpersonen van de samenwerkingsverbanden gevraagd wat zij 
binnen hun samenwerkingsverband hebben ervaren als drie belangrijkste knelpunten en 
succesfactoren. Bij beide vragen hadden zij daarbij de keuze uit 14 antwoordmogelijkheden. 
 
Tabel 6 Knelpunten voor samenwerkingsverbanden 2005 (% samenwerkingsverbanden) 

knelpunten 2005 
onvoldoende tijd bij deelnemende scholen om binnen het samenwerkingsverband te participeren 40 
onvoldoende tijd bij het samenwerkingsverband voor uitvoering activiteiten 34 
gebrek aan financiële middelen voor het samenwerkingsverband 30 
gebrek aan financiële middelen bij de deelnemende scholen 28 
gebrek aan beleid/ visie op ICT bij de deelnemende scholen 26 
gebrek aan enthousiasme en betrokkenheid van deelnemers aan het samenwerkingsverband 8 
te weinig hulp op maat 8 
onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod voor de individuele school 7 
gebrek aan betrokkenheid van het schoolbestuur bij het samenwerkingsverband 4 
onvoldoende technische deskundigheid van de projectleider van het samenwerkingsverband 4 
ontbreken van een intermediaire rol van het samenwerkingsverband voor de verwerving van 
diensten en producten 

4 

ontbreken van een mogelijkheid tot het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen scholen 2 
onvoldoende inhoudelijke deskundigheid van de projectleider van het samenwerkingsverband 1 
onvoldoende enthousiasme van de projectleider van het samenwerkingsverband 1 

 
Vier van de vijf belangrijkste knelpunten zijn randvoorwaardelijk van aard. Het betreft onvoldoende tijd 
bij zowel de scholen als bij het samenwerkingsverband als ook het gebrek aan financiële middelen bij 
het samenwerkingsverband en bij de deelnemende scholen. Verder is ruim een kwart van de 
contactpersonen van de samenwerkingsverbanden van mening dat er een gebrek aan beleid/ visie op 
ICT is bij de deelnemende scholen. 
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Tabel 7 Succesfactoren voor samenwerkingsverbanden 2005 (% samenwerkingsverbanden) 

succesfactoren 2005 
de mogelijkheid die het samenwerkingsverband biedt tot het uitwisselen van kennis en ervaringen 
tussen scholen 

61 

de structurele plaats die ICT binnen de scholen heeft gekregen 39 
goede afstemming tussen vraag en aanbod voor de individuele school 35 
snelle en directe hulp op maat 31 
het enthousiasme en betrokkenheid van deelnemers aan het samenwerkingsverband 31 
de intermediaire rol die het samenwerkingsverband speelt tussen scholen en marktpartijen voor de 
verwerving van diensten en producten 

20 

voldoende financiële middelen voor het samenwerkingsverband 16 
betrokkenheid van het schoolbestuur bij het samenwerkingsverband 13 
de inhoudelijke deskundigheid van de projectleider van het samenwerkingsverband 10 
het enthousiasme van de projectleider van het samenwerkingsverband 8 
de technische deskundigheid van de projectleider van het samenwerkingsverband 7 
voldoende tijd bij deelnemende scholen om binnen het samenwerkingsverband te participeren 5 
voldoende tijd bij het samenwerkingsverband voor uitvoering activiteiten 4 
voldoende financiële middelen bij de deelnemende scholen 3 

 
Verreweg de belangrijkste succesfactor is de mogelijkheid die het samenwerkingsverband biedt tot het 
uitwisselen van kennis en ervaringen tussen scholen. Ook de structurele plaats die ICT binnen 
scholen heeft gekregen, de goede afstemming van vraag en aanbod, het enthousiasme en 
betrokkenheid bij deelnemers en de snelle en directe hulp op maat zijn belangrijke succesfactoren 
voor de samenwerkingsverbanden.  
 
Zowel bij de knelpunten als bij de succesfactoren die de contactpersonen benoemen, zijn er geen 
verschillen tussen samenwerkingsverbanden die in 2002 of eerder gestart zijn en 
samenwerkingsverbanden die vanaf 2003 gestart zijn. 
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Bijlage 1 Verantwoording 
 
Doel van het onderzoek was onder meer een landelijk beeld krijgen van het aantal samenwerkende 
scholen en samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs op het gebied van ICT. Het onderzoek 
is een vervolg op een in 2002 uitgevoerde startmeting. Deze heeft onder meer een bestand 
opgeleverd waarin alle toen aanwezige samenwerkingsverbanden en de daarin participerende 
scholen waren opgenomen. Dit bestand is in de tussenliggende periode door Ict op School gedeeltelijk 
geactualiseerd. Dit geactualiseerde bestand is als startpunt voor het onderzoek gebruikt. We hebben 
het ‘samenwerkingsbestand’ gekoppeld aan een Cfi-bestand (peildatum mei 2005) waarin alle in 
Nederland aanwezige scholen voor primair onderwijs zijn opgenomen. We hebben alle scholen 
waarvan nog onbekend was of zij samenwerkten per brief benaderd om via internet een vragenlijst in 
te vullen. Scholen die de vragenlijst na ruim een week nog niet hadden ingevuld zijn deels via e-mail 
en alle telefonisch benaderd met het verzoek dit alsnog te doen. Bij het telefonisch rappel werd 
scholen de mogelijkheid geboden om de vragen direct telefonisch te beantwoorden. Een groot 
gedeelte van de scholen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Via internet en telefoon 
hebben we een totale respons weten te realiseren van 66 procent. Vervolgens hebben we de 
gegevens uit stap 1 gecombineerd met die uit stap 2 en met die uit het ‘samenwerkingsbestand’ 
waarmee we het onderzoek gestart zijn. Zodoende weten we in totaal van 84 procent van de scholen 
of ze wel of niet samenwerken. Omdat we streven naar een landelijk representatief beeld, hebben we 
onderzocht of deze scholen wat betreft schoolgrootte, onderwijstype, provincie en denominatie 
representatief zijn voor de totale Nederlandse populatie. Wat betreft schoolgrootte wijkt de 
responsgroep niet af van de populatie. Bij de andere drie achtergrondkenmerken zien we wel 
verschillen. In de responsgroep zijn SBO- en SO-scholen, scholen uit Friesland, Groningen, Noord-
Holland en Utrecht, en scholen met een overige denominatie licht ondervertegenwoordigd. Voor deze 
drie kenmerken is het onderzoek dus niet geheel representatief voor alle PO-scholen in Nederland. 
 
De dataverzameling tijdens de eerder uitgevoerde startmeting is via de onderwijsbegeleidingsdiensten 
(OBD’s) gelopen. De coördinatoren van de OBD’s hebben door middel van schriftelijke vragenlijsten 
de samenwerkingsverbanden en de daarin participerende scholen in hun OBD-servicegebied in kaart 
gebracht. Op basis van dit onderzoek bleek dat er in 2002 227 ICT-samenwerkingsverbanden in het 
primair onderwijs aanwezig waren. Ict op School heeft het bestand van deze 
samenwerkingsverbanden in de periode tussen de startmeting en de vervolgmeting gedeeltelijk 
geactualiseerd. Daardoor waren bij aanvang van de vervolgmeting 169 samenwerkingsverbanden 
bekend. Op basis van de quickscan onder scholen die we hebben uitgevoerd, zijn hier 410 
samenwerkingsverbanden aan toegevoegd. De contactpersonen van al deze 579 
samenwerkingsverbanden zijn per brief uitgenodigd om via internet een vragenlijst in te vullen. Na 
ongeveer twee weken hebben de contactpersonen die de vragenlijst nog niet hadden ingevuld per e-
mail een herinnering ontvangen. Wederom een week later hebben we de resterende non-
responsgroep telefonisch benaderd met de vraag alsnog aan het onderzoek mee te werken. 
Samenwerkingsverbanden die weigerden deel te nemen, hebben we telefonisch een paar korte 
vragen gesteld met het oog op non-responsanalyses. Uiteindelijk hebben we via deze werkwijze van 
76 procent van de samenwerkingsverbanden kunnen achterhalen of zij daadwerkelijk bestaan. Deze 
samenwerkingsverbanden wijken wat betreft provincie5 niet af van de samenwerkingsverbanden 
waarvan we geen gegevens hebben ontvangen. Van de 396 bekende samenwerkingsverbanden 
hebben er 201 (51%) de internetvragenlijst (vrijwel) volledig hebben ingevuld. Wat betreft aantal 
deelnemende scholen en provincie zijn er geen verschillen tussen deze samenwerkingsverbanden en 
de samenwerkingsverbanden die de vragenlijst niet of slechts zeer incompleet hebben ingevuld. 

                                                      
5  Deze is gebaseerd op de provincie van het adres van de contactpersoon. De provincie die het 

samenwerkingsverband bestrijkt kan daar van afwijken omdat sommige samenwerkingsverbanden meerdere 
provincies bestrijken. 
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Bijlage 2 Figuren en tabellen6 
 
In deze bijlage presenteren we als achtergrondinformatie een aantal figuren en tabellen. Tenzij 
expliciet anders vermeld hebben de gegevens van de startmeting betrekking op de toen bekende 
populatie van 227 samenwerkingsverbanden en de daarin participerende scholen. De gegevens van 
de meting uit 2005 zijn gebaseerd op de responsgroep van 201 samenwerkingsverbanden en op het 
gecombineerde scholenbestand (aanvang onderzoek, stap 1 en stap 2).  
 
Figuur B.1 Percentage samenwerkingsverbanden 2005 naar aantal participerende scholen 

 
Het volume van de meeste samenwerkingsverbanden is niet groot. Ongeveer eenderde van de 
samenwerkingsverbanden bestaat uit vijf tot en met tien scholen en ongeveer 40 procent uit 11 tot en 
met 20 scholen. De overige samenwerkingsverbanden (29%) hebben met meer dan 20 scholen wel 
een grote omvang; negen procent bestaat zelfs uit meer dan 50 scholen. 
 

                                                      
6  Vanwege afrondingsverschillen tellen de deelpercentages in deze bijlage niet altijd exact op tot 100. 
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Figuur B.2 Percentage samenwerkingsverbanden 2005 naar reikwijdte 

 
Het aandeel samenwerkingsverbanden dat binnen één en dat binnen meerdere gemeenten opereert 
is even groot: beide ongeveer 44 procent. De overige samenwerkingsverbanden hebben een grotere 
reikwijdte en opereren binnen één provincie (4%), binnen meerdere provincies (6%) of landelijk (2%). 
 
Figuur B.3 Percentage samenwerkingsverbanden 2002 en 2005 naar aantal participerende denominaties 
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Figuur B.4 Percentage samenwerkingsverbanden 2002 en 2005 naar bestuurlijke-juridische vorm 

 
 
Tabel B.1 Percentage samenwerkende scholen 2005 naar ‘informatiebron’ 

samenwerking ‘informatiebron’ percentage 
ja samenwerking volgens school en volgens minimaal 1 samenwerkingsverband 15 
 volgens school, geen informatie van samenwerkingsverband* 50 
 volgens samenwerkingsverband, geen informatie van school 2 
 volgens samenwerkingsverband, volgens school niet** 1 
nee volgens school, geen informatie samenwerkingsverband 13 
 wel volgens school, maar samenwerkingsverband bestaat niet (meer)*** 2 
onbekend geen informatie van school of samenwerkingsverband 16 

* Veel van deze samenwerkingsverbanden hebben wel aan het onderzoek deelgenomen, maar geen lijst met 
brinnummers van hun scholen geleverd. 

** Hoewel deze scholen zelf aangeven dat ze niet samenwerken, participeren ze formeel wel in een 
samenwerkingsverband. We hebben ze daarom tot de samenwerkende scholen gerekend. 

*** Hoewel deze scholen zelf aangeven dat wel samenwerken, blijkt het genoemde samenwerkingsverband bij navraag 
niet (meer) te bestaand. We hebben ze daarom tot de niet-samenwerkende scholen gerekend. 

 
 
Tabel B.2 Percentage samenwerkende scholen 2005 naar schooltype 

schooltype wel samenwerking geen samenwerking onbekend 
basisonderwijs 70 15 15 
speciaal basisonderwijs 61 17 23 
speciaal onderwijs 48 22 30 
totaal 68 16 16 
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Tabel B.3 Percentage samenwerkende scholen 2005 naar provincie 

provincie wel samenwerking geen samenwerking onbekend 
Drenthe 85 7 8 
Flevoland 79 6 15 
Friesland 62 15 23 
Gelderland 55 25 20 
Groningen 61 14 25 
Limburg 88 10 2 
Noord-Brabant 90 7 3 
Noord-Holland 56 18 26 
Overijssel 70 17 14 
Utrecht 46 25 30 
Zeeland 75 13 13 
Zuid-Holland 70 15 15 
totaal 68 16 16 

 
 
Tabel B.4 Percentage samenwerkende scholen 2005 naar schoolgrootte 

schoolgrootte wel samenwerking geen samenwerking onbekend 
minder dan 190 leerlingen 67 16 17 
190 tot en met 250 leerlingen 68 16 16 
meer dan 250 leerlingen 71 14 14 
totaal 68 16 16 

 
 
Tabel B.5 Percentage samenwerkende scholen 2005 naar denominatie 

denominatie wel samenwerking geen samenwerking onbekend 
openbaar 68 14 18 
protestants-christelijk 64 18 18 
rooms-katholiek 79 11 10 
algemeen bijzonder 54 25 21 
samenwerkingsschool 73 11 16 
overig 24 35 41 
totaal 68 16 16 
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Figuur B.5 Samenwerkingspartners 2002 en 2005 (% samenwerkingsverbanden) 

 
 
Figuur B.6 Initiatiefnemers 2002 en 2005 (% samenwerkingsverbanden) 
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Figuur B.7 Bestuurders 2002 en 2005 (% samenwerkingsverbanden) 

 
 
Figuur B.8 Rollen van de gemeente 2002 en 2005 (% samenwerkingsverbanden) 
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