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Onderwijs met ict 2007 

Voorwoord 
 
 
 
In 2007 is voor de tweede maal onderzoek gedaan naar het didactisch handelen in het basis- en 
voortgezet onderwijs en naar de rol van ict hierbij. Dit is gebeurd op verzoek van Kennisnet Ict 
op school. Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van deze meting. In aparte bijlagen kan 
de geïnteresseerde lezer tabellen raadplegen die alle verzamelde gegevens weergeven.  
Deze rapportage is te beschouwen als een beknopte weergave van de stand van zaken. In 2008 
zal nog een derde meting volgen met nieuwe gegevens waarbij instrumenten worden vervol-
maakt en waar de verbanden tussen schalen worden bestudeerd. 
In de Vier in Balans Monitor 2007 van Kennisnet Ict op school is gebruik gemaakt van gege-
vens uit dit onderzoek. 
 
De onderzoekers danken allen die een bijdrage hebben geleverd. De klankbordgroep heeft in de 
beginfase de lijnen uitgezet. Marijke Kral (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en Johan van 
Braak (Universiteit Gent) hebben meegedacht bij het ontwikkelen van de items.  
Binnen het ITS hebben Raymond Overmars en Tom de Goeij zorg gedragen voor de organisatie 
en ondersteuning van de webenquêtes, een wezenlijke onderdeel van dit project. Carolien van 
Rens zorgde op voortvarende en accurate wijze voor de terugkoppeling van de gegevens naar de 
scholen.  
Alfons ten Brummelhuis (Kennisnet Ict op school) heeft het onderzoek op kundige en prettige 
wijze begeleid en meegedacht bij de koerswending die noodzakelijk was toen de dataverzame-
ling aanvankelijk niet van de grond kwam. Albert Schot (coördinator van het BIC-netwerk) 
heeft de bovenschoolse coördinatoren enthousiast gemaakt om in grote getale medewerking te 
gaan leveren.  
 
Hans van Gennip 
Ed Smeets 
Tessa Marx 
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1  Opzet en uitvoering van het onderzoek 
 
 
 
Doel 
Kennisnet Ict op school brengt jaarlijks de Vier in Balans Monitor uit (zie 
http://www.ictopschool.net/onderzoek). Het doel hiervan is scholen inzicht te geven in de inzet 
van ict en hun ondersteuningsbehoeften en ambities daarbij. Meer inzicht in deze vragen biedt 
Kennisnet Ict op school, de overheid en aanbieders van ict-producten en -diensten de mogelijk-
heid de ondersteuning aan het onderwijs te verbeteren en aan te scherpen. 
Om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken in 2007 is op verzoek van Kennisnet Ict op 
school onderzoek gedaan door het ITS naar het didactisch handelen van leraren met ict. Ook de 
ondersteuningsbehoeften op dit gebied en het beleid van de school wat betreft de invoering van 
ict in het onderwijs, maken deel uit van het onderzoek. Er zijn twee vragenlijsten gemaakt. Er is 
een versie voor leraren en een versie voor ict-coördinatoren en leidinggevenden (voortaan te 
noemen ict-management).  
De vragenlijsten zijn via internet aangeboden en ingevuld. Het beantwoorden van de vragen 
duurde ongeveer vijftien minuten. 
 
Afname webenquête: praktische gang van zaken  
Per school of locatie is gevraagd een contactpersoon aan te stellen voor het onderzoek. Dat was 
veelal de ict-coördinator of een lid van de schoolleiding. Deze persoon moest er voor zorgen dat 
het onderzoek op de schoollocatie in goede banen verliep. De contactpersoon kon met de in de 
brief vermelde code inloggen en daarbij aangeven of de vestiging al dan niet wilde meedoen aan 
het onderzoek.  
De contactpersoon kon daarbij verder aangeven hoeveel leraren aan het onderzoek wilden deel-
nemen en hoeveel leden van ict-management. Voor elke respondent werd vervolgens automa-
tisch een eigen inlogcode aangemaakt waarmee hij of zij toegang kreeg tot de webenquête. De 
contactpersoon kon deze inlogcodes aan de deelnemende leraren geven. De respondenten heb-
ben met hun eigen inlogcode op een zelf gekozen tijdstip en plaats de vragenlijst via de website 
voor het onderzoek ingevuld. 
 
Doelgroepen 
Voor het onderzoek is medewerking gevraagd aan: 
• leraren; 
• de ict-coördinator en de schoolleiding (ict-management), het lid dat ict en onderwijs in porte-

feuille heeft. 
Per basisschool is verzocht om deelname van minstens acht teamleden uitgenodigd, verdeeld 
over groep 3 t/m 5 en groep 6, 7 en 8. Per locatie in het voortgezet onderwijs is gevraagd om 
medewerking van ten minste drie leden van een drietal secties. 
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Tabel 1.1– Overzicht van beoogde respondenten 

 
 
Deelname en respons  
In december 2006 en januari 2007 zijn scholen met een brief van Kennisnet Ict op school uitge-
nodigd deel te nemen aan het onderzoek. Omdat de respons aanvankelijk gering was, zijn ook 
andere wegen bewandeld. Op de NOT in januari zijn flyers uitgedeeld en via diverse elektroni-
sche nieuwsbrieven van Kennisnet Ict op school zijn oproepen gedaan. Bestaande contacten met 
hogescholen zijn benut. Er is gerappelleerd, ook telefonisch.  
Op 30 januari was de webenquête beschikbaar. Op 19 maart 2007 is de stand van zaken opge-
maakt1: 54 leraren basisonderwijs, 237 leraren voortgezet onderwijs. Er deden voor het basison-
derwijs zeven leden van de schoolleiding en drie ict-coördinatoren mee. Voor het voortgezet 
onderwijs waren dat 23 directieleden en 26 ict-coördinatoren.  
Omdat de deelname vanuit het basisonderwijs onbevredigend was, is contact opgenomen met 
het BIC-netwerk. Dat netwerk richt zich op de bovenschoolse ict-coördinatoren in het basison-
derwijs. De coördinator van dit netwerk, Albert Schot, heeft de deelnemers opgeroepen en 
enthousiast gemaakt. Gevolg was dat de teller voor het basisonderwijs met sprongen omhoog 
schoot tot 450 leraren en 130 leden van het ict-management. Er was ook nog spontane aanwas 
voor het voortgezet onderwijs.  
Op 3 mei 2007 is opnieuw de stand van zaken wat betreft de data opgemaakt. Deze gegevens 
vormen de basis voor de onderhavige rapportage.  
 

 
                                                      
1  Er is een tussenrapportage geweest met de data tot en met 19 maart 2007. 

Basisonderwijs  Vmbo  Havo/ vwo  

• ict-coördinator 
• directie 
• groepsleraren (groep 3-4-5) 
• groepsleraren (groep 6-7-8) 

• ict-coördinator 
• directie 
• leraren die Engels of een andere 

taal geven 
• leraren die maatschappijleer of 

aardrijkskunde geven 
• leraren die wiskunde of biologie 

of natuurkunde of scheikunde 
geven 

• ict-coördinator 
• directie 
• leraren die Engels of een andere 

taal geven 
• leraren die aardrijkskunde of 

maatschappijvakken geven 
• leraren die wiskunde of biologie 

of natuurkunde of scheikunde 
geven 
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Tabel 1.2– Overzicht respondenten naar onderwijstype 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

aantal leraren 450 272 
ict-coördinatoren  65 30 
leidinggevenden 67 24 

 
 
Tabel 1.3 – Overzicht aantal scholen naar deelnemende groepen en naar onderwijstype 

 basisonderwijs voortgezet onderwijs 

alleen leraren nemen deel 5 1 
alleen ict-management neemt deel 5 2 
leraren en ict-management nemen deel 61 30 

totaal aantal scholen 71 33 

 
 
Representativiteit  
Gevolg van de diverse gerichte acties om scholen te benaderen is, dat de respondentgroepen niet 
zonder meer als representatief kunnen worden beschouwd. De oorspronkelijke plannen om 
scholen heel gericht en efficiënt te benaderen, waarbij een representatieve responsgroep werd 
nagestreefd, zijn verlaten toen de deelname in de eerste fase – ook na telefonisch rappel – te 
wensen overliet. 
 
De stedelijke gebieden blijken ondervertegenwoordigd in de responsgroep (tabel 1.4). Voor het 
basisonderwijs is het westen van Nederland oververtegenwoordigd, voor het voortgezet onder-
wijs het oosten. 
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Tabel 1.4 – Vergelijking populatie en responsgroep naar schoolgrootte, regio en urbanisatie-
graad  
    basisonderwijs voortgezet onderwijs 

    populatie respons populatie respons 

Grootte Gemiddeld aantal leerlingen 223 210 1.398 1.840 
      

Noord 16% 21% 10% 8% 
Oost 24% 3% 20% 40% 
West 41% 62% 48% 28% 

Ligging 

Zuid 19% 15% 21% 24% 

  100% 100% 100% 100% 
      

Zeer sterk stedelijk 12% 0% 22% 0% 
Sterk stedelijk 21% 4% 33% 6% 
Matig stedelijk 21% 61% 27% 26% 
Weinig stedelijk 26% 26% 14% 41% 

Urbanisatiegraad 

Niet-stedelijk 20% 9% 4% 26% 

  100% 100% 100% 100% 

 
 
Omdat scholen zijn benaderd waarvan veelal meer leraren en leidinggevenden hebben meege-
daan, zijn de respondenten niet als onafhankelijke eenheden te beschouwen. In deze rapportage 
is het geneste karakter van de gegevens buiten beschouwing gelaten. Bij de interpretatie van 
gegevens is hier rekening mee gehouden en waar nodig wordt hierop gewezen. 
 
Enkele achtergrondgegevens 
Van de 450 deelnemende leraren basisonderwijs geeft iets meer dan de helft les aan de groepen 
5 tot en met 8. Van de leraren voortgezet onderwijs geeft ongeveer veertig procent vooral aan 
het vmbo les en zestig procent aan havo / vwo.  
Er deden voor het basisonderwijs 67 leden van de schoolleiding en 65 ict-coördinatoren mee. 
Voor het voortgezet onderwijs waren dat 24 directieleden en 30 ict-coördinatoren. Van deze 54 
respondenten van het voortgezet onderwijs is 44 procent verbonden aan vmbo / havo / vwo. 37 
geeft leiding of coördineert havo / vwo en 19 procent doet dat voor het vmbo. 
 
Terugkoppeling  
In juni en september 2007 heeft de terugkoppeling plaatsgevonden. De schoolspecifieke gege-
vens waren niet tot leraren te herleiden. De uitkomsten voor het basisonderwijs zijn toegelicht 
op een bijeenkomst van het BIC-netwerk (18 juni 2007).  
In bijlage 1 is een voorbeeld te zien van een scoreoverzicht dat een school heeft ontvangen. 
Behalve het profiel van ict-gebruik zijn onder meer de schalen voor didactisch handelen en de 
behoeften aan externe ondersteuning weergegeven. Per schaal / vraag is het schoolgemiddelde 
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vergeleken met het landelijk gemiddelde van scholen2. Aangegeven is of de schoolscore afwijkt 
van het landelijk gemiddelde: ‘hoger’, ‘lager’ of ‘–‘ (dat betekent gemiddeld). 
 
Inhoudelijke verantwoording  
De meting 2007 is grotendeels gebaseerd op de instrumenten die eerder zijn ontwikkeld3. Hierin 
zijn de volgende blokken met vragen afgenomen: 
1. Algemene gegevens.  
2. Feitelijk ict-gebruik en kennis van didactische toepassingen van ict.  
3. Het didactisch handelen van leraren. Dit omvat zowel het huidig didactisch handelen met en 

zonder gebruik van ict als de wens om hierin de komende drie jaar verandering aan te bren-
gen. De relatie tussen veranderingswens en de bijdrage van ict daaraan, komt ook aan de or-
de. 

4. De perceptie van leraren en van het ict-management van de ondersteuningsbehoeften op ict-
gebied en de wijze waarop leiding wordt gegeven aan het proces om ict in het onderwijs te 
integreren. 

5. De typologie van ict-gebruik in de school. Dit is een nieuw onderdeel in 2007. 
 
Diverse vragenblokken zijn zowel aan leraren als aan het ict-management voorgelegd. Het blok 
over het didactisch handelen is alleen aan leraren aangeboden. 
 
Leeswijzer van deze rapportage 
In deze rapportage richten we ons op de belangrijkste uitkomsten van de meting 2007: 
• de schalen (hoofdstuk 2); 
• de weergave van de schaalscores naar onderwijstype (hoofdstuk 3 t/m 6); 
• het ict-profiel van scholen (hoofdstuk 7); 
• verschillen tussen ict-profielen van scholen (hoofdstuk 8). 
In hoofdstuk 9 wordt de balans opgemaakt. 
 
In tabellenboeken staan de gegevens. De gegevens worden steeds apart gerapporteerd voor 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
2  Dit gemiddelde van scholen wijkt vaak iets af van het gemiddelde van leraren of ict-management. Hier 

wordt steeds het gemiddelde van respondentgroepen gerapporteerd. 
3  Zie Ontwikkeling instrument didactisch handelen: Vier In Balans Monitor. Pilotstudie. Hans van Gennip, 

Tessa Marx en Ed Smeets (2006). 
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2  Schalen  
 
 
 
 
Via factoranalyse (‘PAF’) is nagegaan of binnen een blok van inhoudelijk op elkaar lijkende 
items één of meer achterliggende factoren aanwijsbaar zijn. De gegevens over de afzonderlijke 
items zijn evenals de factorladingen te vinden in de bijlagen. Factoranalyses zijn steeds verricht 
op alle data, dus zonder splitsing naar basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Bij onze analyses 
hebben inhoudelijke overwegingen sterk mee gewogen bij het interpreteren van de factor- en 
betrouwbaarheidsanalyses. De factorladingen zijn in verband gebracht met inhoudelijke aspec-
ten. Bij de constructie van schalen stond de inhoudelijke of constructvaliditeit voorop. Ook is 
gestreefd naar zo compact mogelijke schalen. Dit heeft tot gevolg gehad dat sommige items niet 
zijn opgenomen in de schalen.  
Na de factoranalyse is de Cronbachs alfa berekend als maat voor betrouwbaarheid. In tabel 2.1 
staan deze vermeld. Alleen de schaal voor kennisoverdracht zonder ict laat te wensen over qua 
betrouwbaarheid (alfa .58).  
In het vervolg worden de uitkomsten voornamelijk aan de hand van de schalen gepresenteerd.  
 

Tabel 2.1– Overzicht van de interne betrouwbaarheid van de schalen, naar respondentgroep 

 leraren ict-management 

 aantal items betrouw-
baarheid 

aantal items betrouw-
baarheid 

Implementeren in school     
Visie ontwikkelen ict in school 3 .90 3 .85 
Stimuleren en experimenteren ict-inzet in school 5 .87 5 .84 
     
Behoefte externe ondersteuning     
Behoefte aan ondersteuning ict-infrastructuur 6 .79 6 .84 
Behoefte aan ondersteuning visie-ontwikkeling ict  
en onderwijs 2 .83 2 .83 

Behoefte aan ondersteuning ict en didactiek 7 .84 7 .79 
     
Opvattingen over leren / leerlingen     
Leerlingen leren in dynamische leeromgeving 9 .83 - - 
Zelfgestuurd leren door leerlingen 6 .86 - - 
     
Didactisch handelen     
Kennisoverdracht zonder ict 4 .58 - - 
Kennisconstructie zonder ict 6 .78 - - 
Kennisoverdracht met ict 3 .75 - - 
Kennisconstructie met ict 5 .88 - - 

 
 



Onderwijs met ict 2007 7

3  Opvattingen en competenties 
 
 
 
 
Opvattingen over leerlingen en leren 
Figuur 3.1 laat de schaalscores van de leraren zien op de opvattingen die zij hebben over hoe 
leerlingen leren (dynamische leeromgeving) en de mate waarin leerlingen in staat zijn zelfge-
stuurd te leren. Zowel leraren in het basisonderwijs als in het voorgezet denken redelijk positief 
over het vermogen van leerlingen om zelfstandig te leren. Wel kan voor beide schalen geconsta-
teerd worden dat leraren in het basisonderwijs wat positiever zijn over het (zelfstandig) leren 
van leerlingen. 
In tabel 4.1 en 4.2 van de bijlage leraren staan de items die de opvattingen van leraren over 
leerlingen en leren weergeven. 
 
 
Figuur 3.1 – Opvattingen van leraren over leren en leerlingen, naar onderwijstype, in schaal-
scores (1 tot en met 5) 

3,9
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3,6
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4,50
5,00

leren in dynamische
leeromgeving
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basisonderw ijs voortgezet onderw ijs
 

 
Competentie op ict-gebied 
Hoe didactisch vaardig zijn leraren met ict? Slechts een minieme minderheid geeft toe helemaal 
niet vaardig te zijn op het vlak van didactiek en ict. Rond de helft acht zich ‘basaal’ bekwaam, 
meer dan veertig procent vindt zichzelf gevorderd of zeer gevorderd. Zie figuur 3.2. 
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Figuur 3.2 – De mate waarin leraren zich zelf vaardig achten in het gebruik van de computer 
als didactisch hulpmiddel, naar onderwijstype, in procenten 
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In figuur 3.3 is te zien dat ongeveer driekwart van de leraren meent voldoende (of méér) op de 
hoogte te zijn van computertoepassingen die te gebruiken zijn voor het onderwijs. 
 
 
Figuur 3.3 – De mate waarin leraren zichzelf op de hoogte achten van computertoepassingen 
die te gebruiken zijn bij het onderwijs, naar onderwijstype, in procenten 
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Het ict-management heeft ook een inschatting gemaakt van de mate waarin leraren op hun 
school op de hoogte zijn van computertoepassingen voor het onderwijs (zie bijlage ict-
management tabel 2.2 voor de percentages.). Het oordeel van het management in het basison-
derwijs loopt vrijwel parallel met de zelfbeoordeling van leraren zoals weergegeven in figuur 
3.3. Het ict-management in het voortgezet onderwijs schat het percentage leraren dat voldoende 
tot goed op de hoogte is, lager in dan leraren zelf.  
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Overdracht Constructie

Zonder ict

Met ict

Kennisoverdracht
zonder ict

Kennisoverdracht
met ict

Kennisconstructie
met ict

Kennisconstructie
zonder ict

4  Didactisch handelen 
 
 
 
 
4.1 Vier vormen van didactisch handelen 
 
Een kernonderdeel van het lerareninstrument is het didactisch handelen en de rol van ict daarbij. 
We onderscheiden en meten vier vormen van didactisch handelen door leraren: kennisover-
dracht zonder ict, kennisoverdracht met ict, kennisconstructie zonder ict en kennisconstructie 
met ict (zie figuur 4.1). Dit viertal vertegenwoordigt twee belangrijke basisdimensies die ten 
grondslag liggen aan het didactisch handelen van leraren.  
In de tabellenbijlagen van de leraren zijn de gegevens op itemniveau te zien. Hier richten we de 
aandacht op de schalen. 
 
 
Figuur 4.1 – Kwadrant van didactisch handelen met de dimensie kennisoverdracht – kenniscon-
structie en de dimensie zonder en met ict 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Frequentie didactisch handelen 
 
De leraren is gevraagd hoe vaak zij een bepaalde didactische handeling uitvoeren in de klas op 
het gebied van kennisoverdracht en kennisconstructie, met en zonder ict. Om de schaalwaarden 
te kunnen interpreteren, is het van belang de antwoordcategorieën te weten: 1: nooit; 2: enkele 
keren per jaar 3: maandelijks; 4: wekelijks; 5: dagelijks. In figuur 4.2 staan de gemiddelden van 
de vier schalen didactisch handelen. 
 
Duidelijk is dat kennisoverdracht zonder ict zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet 
onderwijs aan de orde van de dag is. Kennisoverdracht mèt gebruik van ict komt beduidend 
minder frequent voor, zeker in het voortgezet onderwijs.  
Uit figuur 4.2 wordt verder duidelijk dat leraren hun leerlingen minder vaak stimuleren tot 
kennisconstructie dan dat ze aan kennisoverdracht doen. Het gebruik van ict bij kennisconstruc-
tie komt incidenteel voor.  
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Figuur 4.2 – Schalen didactisch handelen met en zonder ict, naar onderwijstype, gemiddelden 
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4.3 Behoefte om didactisch handelen te veranderen 
 
Naast het feitelijk didactisch handelen is het interessant te achterhalen of leraren bepaalde vor-
men van lesgeven willen veranderen. Wensen leraren verandering in hun didactisch handelen? 
In figuur 4.3 is te zien wat hun veranderingsbehoefte is. De gehanteerde maat (lopend van 0 tot 
100) geeft de behoefte aan om méér te doen aan een bepaalde didactische handelwijze, zoals 
kennisconstructie zonder ict. 
 
 
Figuur 4.3 – Behoefte om didactisch handelen te veranderen, naar onderwijstype: méér doen 
(scorebereik van 0 tot 100; gemiddelden) 
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Uit figuur 4.3 blijkt dat leraren nauwelijks of geen behoefte hebben om méér te doen aan ken-
nisoverdracht zonder ict. We zagen eerder dat dit al aan de orde van de dag is. Wel is er animo 
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méér te gaan doen aan kennisconstructie, zowel zonder als met ict. Ook is er behoefte om ken-
nisoverdracht met ict vaker te gaan doen. Deze uitkomsten vormen als het ware het spiegelbeeld 
met de vorige figuur: de behoefte om didactisch handelen te veranderen is – zoals te verwachten 
is – groter naarmate dat handelen minder in praktijk wordt gebracht. Bijzonder is dat leraren die 
verandering waardevol genoeg vinden om hun lesgeven mee te verrijken. 
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5  Werken aan ict in de school 
 
 
 
 
De mate waarin leraren bij hun lesgeven gebruik maken van ict, kan mede beïnvloed worden 
door de wijze waarop binnen de school ict op de agenda wordt gezet en ter hand wordt geno-
men. Op minder dan de helft van de scholen is volgens het ict-management een ict-beleidsplan 
dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Op andere scholen is er wel een plan, maar er wordt niet of 
onvoldoende gehandeld naar dit plan. 
 
In tabel 9.1 van de bijlagen leraren en in tabel 3.3 en tabel 3.4 van de bijlagen ict-management 
staan een aantal manieren waarop teams en management aan de slag kunnen gaan om ict een 
vaste plaats in hun organisatie en werkwijzen te laten verkrijgen. De vele items blijken te her-
leiden tot twee achterliggende schalen die we hier presenteren. Om de schaalwaarden te kunnen 
interpreteren, is de betekenis van de antwoordcategorieën van belang: 1: nooit; 2: soms; 3: 
regelmatig; 4: vaak; 5: altijd. 
 
In figuur 5.1 is te zien dat – door de bank genomen – zowel de leraren als het ict-management 
aangeven dat het ontwikkelen van een visie op ict-inzet niet zo heel vaak aandacht krijgt in 
school. Dat geldt ook voor de mate waarin het gebruik van ict wordt gestimuleerd en gelegen-
heid wordt geboden hiermee in het onderwijs te experimenteren. Over het laatste zijn de leraren 
in het voortgezet onderwijs het minst te spreken. 
 
 
Figuur 5.1 – Werken aan ict in de school, schaalgemiddelden, naar functie en onderwijstype 
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6  Behoefte aan externe ondersteuning ict en onderwijs 
 
 
 
 
Kennisnet Ict op school peilt al jaren de behoeften aan externe ondersteuning in het onderwijs-
veld rond de inzet van ict. In de bijlagen kan men per aspect zien in hoeverre ondersteuning 
gewenst is volgens de leraren het ict-management. De afzonderlijke items bleken drie schalen te 
vormen. De gemiddelden hierop staan in figuur 6.1. Om de schaalwaarden te kunnen interprete-
ren, zijn de antwoordcategorieën van belang: 1: helemaal geen behoefte aan; 2: zeer klein; 3: 
tamelijk klein; 4: tamelijk groot; 5: zeer groot.  
 
Figuur 6.1– Ondersteuningsbehoeften schaalgemiddelden, naar functie en onderwijstype 
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In figuur 6.1 is te zien dat de gemiddelden niet heel veel verschillen. Zowel de leraren als het 
ict-management hebben in ongeveer dezelfde mate behoefte aan externe hulp bij kwesties rond 
de infrastructuur, visie-ontwikkeling en op het vlak van onderwijs en didactiek en ict. De ge-
middelde schaalwaarden liggen tussen de 3 (‘tamelijk klein’) en 4 (‘tamelijk groot’). Dit inter-
val wijst niet op uitgesproken ondersteuningsbehoeften van leraren op de drie vlakken. Er lijkt 
een redelijke tevredenheid te heersen. 
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7  Profiel ict-gebruik 
 
 
 
 
Welke plaats heeft ict in de school en welk beleid is hierop gemaakt? Eerder is al geopperd dat 
de manier waarop in de school aandacht besteed wordt aan ict, verschil zou kunnen maken. 
Daarom is dit jaar voor het eerst gevraagd naar het profiel van het ict-gebruik van de school. 
Het gaat hier om een vraag met vier categorieën, die als volgt luiden. 
• Gedifferentieerd en ongecoördineerd: het is de verantwoordelijkheid van de leraar zelf te 

bepalen wel of geen ict te gebruiken bij het lesgeven. 
• Gecoördineerde voorzieningen: de school heeft een coördinator voor ict-voorzieningen – de 

leraar kiest meestal zelf voor welke leerstof en op welke manier hij / zij gebruik maakt van ict 
bij het lesgeven. 

• Gecoördineerde visie: voor het merendeel van de leerstofonderdelen zijn binnen de school 
afspraken gemaakt over de didactische inzet van ict. Het wordt belangrijk gevonden dat alle 
leraren zich aan deze afspraken houden. 

• Geïntegreerde leeromgeving: voor vrijwel alle leerstofonderdelen zijn school- of sectiebrede 
afspraken gemaakt over de didactische inzet van ict. De inzet van ict sluit aan bij de taakop-
vattingen over onderwijs en leren. Ict is in het onderwijs van alle collega’s geïntegreerd. 

 
 
Figuur 7.1 – Profiel ict-gebruik basisonderwijs en voortgezet onderwijs volgens leraren en ict-
management naar onderwijssoort, in procenten 
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Uit figuur 7.1 blijkt dat in het basisonderwijs twee type scholen dominant zijn: scholen met 
gecoördineerde voorzieningen en scholen met een gecoördineerde visie. Leraren en het ict-
management komen tot een gelijksoortige oordeel. De percentages die in de figuur staan, moe-
ten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Omdat binnen eenzelfde school meer 
leraren hebben deelgenomen aan het onderzoek, is er geen sprake van onafhankelijke beoorde-
lingen. Het zou kunnen zijn dat leraren van een bepaald type school eerder geneigd zijn deel te 
nemen aan het onderzoek dan leraren van een ander type. Overigens zijn leraren het lang niet 
altijd eens over de typering van hun school qua ict-inzet. 
In het voortgezet onderwijs ligt de situatie wat anders. Figuur 7.1 toont dat de leraren en het ict-
management het niet helemaal met elkaar eens zijn. In het voortgezet onderwijs is het dominan-
te type de school waar sprake is van gecoördineerde voorzieningen. Het ict-management vindt 
dat deze typering vaker van toepassing is dan leraren. Leraren betitelen de situatie meer als 
gedifferentieerd en ongecoördineerd. 
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8  Verschil in ict-profiel 
 
 
 
 
Maakt het uit wat het ict-profiel van een school is volgens leraren? In het vorige hoofdstuk zijn 
de vier typen van ict-inzet in de school beschreven. Omdat de typen qua aard wezenlijk ver-
schillen, is te verwachten dat deze verschillen ook tot uitdrukking komen in het didactisch han-
delen van leraren, de wijzen waarop ict onder de aandacht gebracht wordt en de behoeften aan 
externe ondersteuning die er leven. In het tabellenboek kan men zien hoe de diverse schalen en 
items verdeeld zijn over de categorieën die de situatie binnen de school typeren. Hier presente-
ren we de belangrijkste uitkomsten.  
 
 
8.1 Ict-profiel en didactisch handelen 
 
De schalen die van een sterretje zijn voorzien, geven een significant verschil aan 
(*schaalnaam*). Daarbij zijn de twee grootste profielgroepen per onderwijstype (basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs) met elkaar vergeleken. De twee overige groepen zijn te gering van 
omvang voor adequate statistische toetsing. 
 
Figuur 8.1 – Didactisch handelen op scholen, naar ict-profiel volgens leraren basisonderwijs  
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De gegevens in figuur 8.1 tonen dat in het basisonderwijs scholen van profieltype 2 (‘gecoördi-
neerde voorzieningen’) en 3 (‘gecoördineerde visie’) significant van elkaar verschillen wat 
betreft zowel kennisoverdracht met ict als kennisconstructie met ict. Leraren op basisscholen 
met een gecoördineerde visie zetten ict vaker in bij het didactisch handelen dan leraren op een 
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school met alleen gecoördineerde voorzieningen. Deze uitkomsten zijn in overeenstemming met 
de inhoudelijke verwachting. 
 
 
Figuur 8.2 – Didactisch handelen op scholen naar ict-profiel volgens leraren voortgezet onder-
wijs  
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In het voortgezet onderwijs (figuur 8.2) is er alleen een significant verschil bij kennisoverdracht 
met ict. Leraren op scholen met gecoördineerde voorzieningen zetten ict wat vaker in bij het 
overdragen van kennis dan leraren op scholen waarop ieder ongecoördineerd, naar eigen inzicht, 
met ict aan de slag is.  
 
 
8.2 Ict-profiel en andere schalen en kenmerken 
 
In de tabellen 11.4 en volgende in de bijlagen leraren wordt het ict-profiel van de school afgezet 
tegen een aantal schalen en enkele afzonderlijke items. Ook hier is getoetst of de verschillen 
tussen de twee grootste groepen in een onderwijssector significant zijn. We vatten hier de voor-
naamste verschillen samen. 
 
In het basisonderwijs geven leraren van scholen met gecoördineerde visie – in vergelijking tot 
scholen met gecoördineerde voorzieningen – aan dat hun school sterker inzet op visie-
ontwikkeling rond onderwijs en ict en dat het gebruik van ict in het onderwijs sterker wordt 
gestimuleerd. Op het vlak van ondersteuningsbehoeften zijn er geen noemenswaardige verschil-
len qua profiel.  
In het voortgezet onderwijs zijn scholen vergeleken waarop sprake is van ongecoördineerd 
gebruik van ict met scholen waarbij sprake is van gecoördineerde voorzieningen. Leraren op 
scholen met gecoördineerde voorzieningen geven aan dat er meer aandacht is voor visie-
ontwikkeling op het gebied van onderwijs en ict. Ook hebben leraren op deze scholen meer 
behoefte aan ondersteuning bij didactiek en ict dan op scholen waar het gebruik niet gecoördi-
neerd is en elke leraar naar eigen inzicht handelt.  
De typen zijn nog op meer aspecten vergeleken. Hoewel deze verschillen doorgaans niet statis-
tisch significant zijn, gaat de trend wel in de verwachte richting. Naarmate scholen ict een cen-
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tralere plaats geven in hun aanpak, hangen daarmee verwante zaken zoals het daadwerkelijk 
hanteren van een beleidsplan sterker samen.  
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9  Conclusies 
 
 
 
 
Hoe ziet de stand van zaken in 2007 er nu op hoofdlijnen uit? 
De deelnemende leraren zijn redelijk positief over het vermogen van leerlingen om zelfstandig 
en zelfgestuurd te leren. Dit geldt iets meer leraren in het basisonderwijs dan voor leraren in het 
voortgezet onderwijs.  
Van de leraren die hebben deelgenomen aan het onderzoek vindt ongeveer de helft dat ze 
‘basaal’ vaardig zijn in het gebruik van de computer als didactisch hulpmiddel. Ongeveer ‘veer-
tig procent’ meent hierin gevorderd te zijn.  
De deelnemende leraren blijken een sterker accent te leggen op kennisoverdracht dan op ken-
nisconstructie. Ze geven wel aan dat ze meer zouden willen gaan doen aan kennisconstructie. 
Bij kennisoverdracht en kennisconstructie wordt ook ict toegepast, maar deze toepassing is nog 
niet frequent. Leraren geven aan ook hierin verandering te wensen. Ze willen ict meer inzetten, 
zowel bij kennisoverdracht als kennisconstructie. 
 
Er zijn verschillen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat 
leraren in het basisonderwijs ict meer bij hun onderwijs betrekken dan hun collega’s in het 
voortgezet onderwijs. Zo geeft het ict-management van de deelnemende scholen uit het basis-
onderwijs aan dat tachtig procent van de leraren binnen de school gebruik maakt van computers 
en internet tijdens het lesgeven. In het voortgezet onderwijs ligt dat percentage bij de deelne-
mende leraren lager: ruim veertig procent volgens het ict-management. In het basisonderwijs 
wordt ict beduidend meer ingezet bij kennisoverdracht (bijvoorbeeld door met ict leerlingen te 
laten oefenen) dan in het voortgezet onderwijs. Bij kennisconstructie verschilt de ict-inzet niet 
wezenlijk, maar deze manier van onderwijs geven komt in beide onderwijstypen nog niet zo 
vaak voor. 
 
Dit jaar is voor het eerst in beeld gebracht hoe de ict-inzet op schoolniveau is ingebed. Er wor-
den vier typen onderscheiden, lopend van a) ongecoördineerde inzet via b) gecoördineerde ict-
voorzieningen en c) gecoördineerde visie tot d) geïntegreerde leeromgeving. Die laatste situatie 
wordt slechts op een enkele school aangetroffen. De meest voorkomende situatie zowel in ba-
sisonderwijs als voortgezet onderwijs is die van ‘gecoördineerde voorzieningen’, waarbij de 
leraar grotendeels zelf bepaalt hoe hij of zij ict benut voor de leerstof en de wijze van lesgeven. 
In het basisonderwijs is naar schatting een kwart van de scholen op weg naar een gecoördineer-
de visie waarbij leraren afspraken maken over de didactische inzet van ict. Volgens de respon-
denten komt deze situatie van een gecoördineerde visie in het voortgezet onderwijs weinig voor.  
 
Bij een volgende meting zijn er nog verbeteringen mogelijk in het bepalen tot wat voor type een 
school behoort qua onderwijskundige inzet van ict. De vaststelling zou op meer indicatoren 
gebaseerd kunnen worden. Ook zou rekening gehouden kunnen worden met de eventuele ver-
schillen in perceptie van de situatie door leraren op dezelfde school. Uit het onderzoek blijkt dat 
de indeling naar wijze van ict-gebruik hout snijdt. De typen – uitgaande van de twee meest 
voorkomende in een onderwijssector – verschillen in de verwachte inhoudelijke richting. Het 



Onderwijs met ict 2007 20

uitdiepen van het type school kan in combinatie met het type ict-gebruik door de leraar prakti-
sche aanwijzingen geven om te interveniëren en ondersteuning af te stemmen. 
 
 



 

Bijlage – Terugkoppeling: voorbeeld scoreoverzicht voor scholen 
 
 
 
 
 
 
 


