Laat ict werken voor het onderwijs
rd e r
e
v
n
e
5
1
0
2
in
t
e
n
Kennis
Laat ict werken voor het onderwijs

Inhoudsopgave

Niet óf, maar hoe

3

Eigentijdse leermiddelen

6

Slimme organisatie van het leren

12

Meer rendement uit ict

18

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

27

Kennisnet

29

Colofon

34

2

Of ict in het onderwijs wordt ingezet, is al
lang niet meer de vraag. Maar hoe kunnen
scholen dat dan het beste doen? Hoe laat
de inzet van ict leerlingen beter leren?

Niet óf, maar hoe
3

Niet óf, maar hoe

Onderwijs in beweging
Het onderwijs heeft veel vragen over het
benutten van de mogelijkheden van ict.
Hoe kun je digitale leermiddelen gebruiken
en gelijktijdig de privacy van leerlingen
borgen? Hoe organiseer je een infrastructuur
die past bij je onderwijsvisie? Wat zijn
ontwikkelingen op de markt en in de tech
nologie waar je rekening mee moet houden?

Kennisnet is de publieke partner voor onder
wijs en ict. We voeren onze activiteiten uit op
basis van de vragen uit het onderwijs. Die
vraagstukken hebben we geclusterd in drie
thema’s, met verschillende doelen:

Eigentijdse
leermiddelen

•
•
•

Het onderwijs heeft meer regie
over de leermiddelenketen.
Vraag en aanbod zijn beter met
elkaar verbonden in een open markt.
Ontwikkelingen gericht op geperso
naliseerd leren (maatwerk, differen
tiatie) worden versneld.

Slimme organisatie
van het leren

•
•
•

•
•

Minder administratieve lasten.
Aansluiting en verbetering door
lopende leerlijnen.
Meer transparantie (intern en extern)
over presteren van leerlingen en
instelling.
Het onderwijs heeft meer regie op
de informatiehuishouding.
Informatiebeveiliging en privacy
op orde.

Meer rendement
uit ict

•

•
•

Het onderwijs maakt meer en beter
gebruik van (wetenschappelijk)
bewijs.
Het onderwijs is meer toekomst
gericht (georganiseerd)
Nieuwe technologieën worden
sneller en beter beoordeeld op
potentiële relevantie.
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Niet óf, maar hoe

Laat ict werken voor het onderwijs
Tegenwoordig is ict geen losstaand gegeven
meer, maar verweven met alles wat mensen
doen. Ook op het gebied van educatie is dat
steeds duidelijker aan de orde. Ict in het
onderwijs is meer dan het digibord aan de
muur of de tablet op de schoolbank van de
leerling. Het kan gaan over informatiebeveili
ging, over privacy, over adaptief leren met
digitale leermiddelen, over slim uitwisselen
van gegevens, over mediawijsheid of over
een goede wifivoorziening op scholen.
Wie bij Kennisnet in Zoetermeer door de
gangen loopt hoort namen en woorden als
‘de Rosa en de OSO’, even verderop wordt
een scrumsessie gehouden over ‘de UWLR’,
in ‘de Lerarenkamer’ gaat het over ‘maker
education’ of het verschil tussen ‘virtual’ en
‘augmented reality’ en als je de trap afloopt
zie je aan kleurrijke tafels Kennisnetters in
gesprek met mensen van sectorraden,
bestuurders uit het onderwijs, een ictleverancier of een uitgever. Bij Kennisnet
gebeurt erg veel, maar bij alles wat we
doen staan het onderwijs en vraagstukken
op het gebied van ict centraal.

Niet of, maar hoe

Terugblikken en vooruitkijken

Er is steeds meer aandacht voor onderwijs
en ict in de pers en in het maatschappelijke
debat. De vraag is niet langer of het onder
wijs ict in moet zetten, maar hoe het onder
wijs dat moet doen. En daar is niet zomaar
een antwoord op te geven. Kennisnet laat ict
werken voor het onderwijs. Dat betekent niet
dat we elke inzet van ict zonder meer toejui
chen, maar dat we voorzieningen en exper
tise bieden om het onderwijs zo goed
mogelijk te ondersteunen op dit gebied.
Meer ict is zeker niet altijd beter. Gericht
en gedoseerd gebruik van ict kan scholen
wel helpen om beter onderwijs te geven.
Onderwijs dat uitdaagt en voorbereidt
op de toekomst. Daar werken we maar
al te graag voor.

Op de volgende pagina’s laten we zien hoe
we het onderwijs hebben ondersteund in
2015 en hoe we dat blijven doen in de
komende jaren. Ons jaarverslag 2015 en het
jaarplan 2016 zijn daarbij een belangrijk
uitgangspunt. We laten per thema zien waar
Kennisnet aan heeft gewerkt, en zoomen aan
de hand van interviews met mensen uit het
onderwijsveld in op de betekenis van Kennis
net voor het onderwijs. Daarnaast komen ook
verschillende medewerkers van Kennisnet
aan het woord. Zij vertellen over hun werk,
over waarom ze dat zo graag doen en over
hun ambities voor 2016. Want terugblikken is
nuttig, maar het is natuurlijk nog veel belang
rijker om vooruit te kijken. Hoe kunnen we ict
nog beter laten werken voor het onderwijs?
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Eigentijds en uitdagend onderwijs waarin elk
talent tot zijn recht komt is alleen mogelijk
met hoogwaardige eigentijdse leermiddelen.
Om ict echt van waarde te laten zijn in de klas
is het belangrijk dat leermiddelen aansluiten
bij de visie van de school, bij de gekozen
onderwijsvorm en het uiteindelijke leerdoel.

Dit kan alleen als leraren in staat zijn de
optimale combinaties voor (groepen) leerlingen
vast te stellen en wanneer zij deze ook daad
werkelijk weten te gebruiken. Eigentijdse
leermiddelen stonden in 2015 hoog op de
agenda’s van scholen, sectorraden, het
ministerie en marktpartijen.

Eigentijdse leermiddelen
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Eigentijdse leermiddelen

‘Wat hebben scholen nu echt nodig?’
Het stimuleren van de ontwikkeling van digitaal leermateriaal is
een belangrijke taak van Kennisnet. Het onderwijsveld vindt dat
Kennisnet deze taak goed oppakt - al mag dat materiaal soms nóg
innovatiever. “Ik kreeg van Kennisnet een kit om virtual reality in
de klas uit te proberen. Inclusief zo’n kartonnen bril waar je je
smartphone in kunt zetten.” Dat heeft Rhea Flohr, leerkracht
aardrijkskunde op het Antoon Schellenscollege van SG Het Plein
in Eindhoven, geweten. “De leerlingen waren superenthousiast.
Ze konden virtueel rondkijken vanaf het grote Jezusbeeld in
Brazilië. ‘Wow, mag ík nog eens?’ Dat hoor je ze echt niet roepen
als ze in de atlas hoogteverschillen moeten bestuderen.”
Kennisnet stimuleert het ontwikkelen van digitale leermiddelen
op de juiste manier, vindt Harold Rimmelzwaan, voorzitter van de
GEU - de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen,
toetsen en educatieve dienstverlening. “Tot zo’n drie jaar geleden
leek Kennisnet wel eens oplossingen aan te dragen die leermid
delvervangend waren. Maar dat is eerder aan de markt zelf. De
rol die Kennisnet nu inneemt past ons inziens beter: een neutrale
partner in de keten.”
En er is grote behoefte aan zo’n neutrale partner, vindt Gerard
Oud, lid college van bestuur van Clusius College in Alkmaar.

“Ik lees graag blogs en vlogs van adviesbureaus. Maar als je
dan méér wilt weten over een bepaalde ontwikkeling op het
gebied van onderwijs en ict, gaat de meter met grote snelheid
lopen. Dat heb je niet met Kennisnet. Er is in het onderwijs
echt een deskundige, publiek gefinancierde organisatie nodig
om op terug te kunnen vallen.” Een belangrijke taak van Kennis
net is volgens Oud de vraag-articulatie. “Wij als scholen zijn heel
slecht in het stellen van de juiste vragen aan uitgevers en soft
wareleveranciers. Die bieden dus heel brede pakketten met
leermiddelen aan, en brede pakketten zijn duur. Terwijl niemand
meer de vraag stelt wat wij op school eigenlijk nodig hebben om
maatwerk in de klas te bieden. Gelukkig pakt Kennisnet dat op.”
Maar de inzet van ict mag nog best wat innovatiever, vindt
Marc Mittelmeijer, voorzitter van het college van bestuur van
de onderwijsgroep Quadraam in Duiven. “De nadruk ligt nu vaak
op het ontwikkelen van leermiddelen. Maar leermiddelen zijn
niet het doel: ze zijn een middel om leerdoelen te bereiken.”
Het onderwijs zou meer andersom moeten redeneren, vindt
Mittelmeijer. “Wat moeten de leerlingen leren, en hoe kunnen
we dat bereiken? Hoe personaliseren we het leren, hoe gebruiken
we bijvoorbeeld flipping the classroom? De nadruk op alleen de
leermiddelen werkt eerder belemmerend dan stimulerend voor
innovatie. Kennisnet zou minder vanuit leermiddelen en meer
vanuit leerdoelen mogen gaan denken.”

“Het materiaal mag soms
nóg innovatiever.”
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Eigentijdse leermiddelen

Kennisnet werkt aan de volgende doelen:
•
•
•

Het onderwijs heeft meer regie over de leermiddelenketen
Vraag en aanbod zijn beter verbonden in een open markt
Ontwikkelingen gericht op gepersonaliseerd leren
(maatwerk, differentiatie) worden versneld

Edu-K: afstemming in de educatieve keten
Een belangrijke stap in de dialoog tussen onderwijs en markt was
de oprichting van het platform Edu-K. In dit platform komen de
sectorraden voor po, vo en mbo, brancheorganisaties zoals de GEU
en de VDOD, het ministerie van OCW en Kennisnet op bestuurlijk
niveau samen om ontwikkelingen in de educatieve keten met
elkaar te bespreken en om ervoor te zorgen dat deze optimaal
functioneert. Edu-K wordt ondersteund door Kennisnet.

Edurep: vinden wat je zoekt

beter vindbaar te maken. Van lessen en toetsen tot educatief
beeldmateriaal: per maand verwerkt Edurep 3 miljoen zoek
opdrachten. Edurep is door Kennisnet ontwikkeld voor uitgevers,
bibliotheken, onderwijsinstellingen, aanbieders van elo’s en voor
cultuur-maatschappelijke organisaties.
Ook aanbieders van gepersonaliseerde leersystemen, catalogi
en onderwijswebsites kunnen gebruikmaken van de educatieve
database van Edurep.

Edurep is de educatieve zoekmachine voor het onderwijs. Edurep
gebruikt metadata (informatieve labels) om digitale lesmaterialen
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Willem-Jan van Elk, strategisch adviseur leermiddelen

“Onderwijsbestuurders waren 2 jaar
geleden ontevreden over het aanbod
van leermiddelen. Inmiddels is de
markt sterk in beweging en biedt
het aanbod steeds meer mogelijkheden
voor maatwerk. Nu is het onderwijs
weer aan zet.”

Wikiwijsleermiddelenplein
Wikiwijsleermiddelenplein, het onderwijsplatform waar
docenten leermiddelen kunnen zoeken, vergelijken,
maken en delen, bevat meer dan 100.000 (digitale)
lesmaterialen en ruim 1400 methodes. Er zijn in 2015
bijna 1.9 miljoen arrangementen gedownload via
Wikiwijs Maken.

De Entree Federatie: met één keer inloggen overal bij
Bijna honderd aanbieders van educatieve leermaterialen, van
overheid tot uitgeverijen, gebruiken Entree Federatie voor het
ontsluiten van hun educatieve diensten. De koppeling met Entree
Federatie is mogelijk in allerlei elektronische leeromgevingen.
Entree is zo een soort toegangspoort voor digitaal leermateriaal.
Met één keer inloggen kun je overal bij.
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De nummervoorziening: naar een unieke
identifier voor elke leerling
Steeds meer scholen gaan aan de slag met digitale leermiddelen.
Dat roept vragen op, bijvoorbeeld hoe we kunnen zorgen voor een
veilige en eenvoudige toegang tot die leermiddelen en wat er
gebeurt met de digitale gegevens die over de leerprestaties van
leerlingen ontstaan. Binnen het Doorbraakproject Onderwijs &
ICT wordt gewerkt aan een veilige en eenvoudige toegang tot
leermiddelen via een unieke identifier, de nummervoorziening.
De nummervoorziening is een soort pseudoniem, waarmee scholen
bijvoorbeeld de voortgang van leerlingen kunnen volgen, zonder
dat persoonsgegevens onnodig gedeeld worden. Alleen die ge
gevens die nodig zijn om een bepaalde onderwijsdienst succesvol
te gebruiken, worden gedeeld. Het doel is om vanaf mei 2016 een
werkende voorziening te realiseren waarmee pilots uitgevoerd
kunnen worden in het po, vo en mbo.

Standaarden: allemaal dezelfde verpakking
Onderwijsstandaarden zijn een belangrijk speerpunt van Kennisnet.
Maar wat zijn standaarden nu precies?
Standaarden zijn afspraken die het mogelijk maken informatie
digitaal uit te wisselen. Door deze afspraken te maken en vast te
leggen, voorkomen we dat elke ict-aanbieder gegevens of informatie
op zijn eigen wijze ‘verpakt’. Met standaarden kan informatie gemak

kelijker opgevraagd, uitgewisseld, gedeeld en overgedragen worden.
In 2015 kwamen er veel vragen vanuit het Doorbraakproject Onder
wijs & ICT over standaarden. Zo is er binnen dit project onder andere
een ‘proeftuin Linked Data Rekenen’ opgezet. Deze proeftuin koppelt
de drie grote rekenmethodes in het po aan de kernprogramma’s van
Stichting Leerplanontwikkeling. Ook is er een koppeling gemaakt
met 15 leveranciers van oefenmateriaal, opgaves en toetsen.
Edustandaard is een samenwerkingsverband tussen private en
publieke partijen in de onderwijswereld. Kennisnet draagt samen
met SURF zorg voor het bureau van Edustandaard. De ambitie is om
alle relevante standaarden uit het hele Nederlandse onderwijs- en
onderzoeksdomein te beheren. Zo wordt de onderlinge samenhang
van de afspraken bewaakt én wordt voorkomen dat er meerdere
standaarden in het leven worden geroepen voor hetzelfde. Boven
dien is er dan één loket waar belanghebbenden terechtkunnen met
vragen. Edustandaard zorgt ook voor aansluiting bij internationale
standaarden voor het onderwijs. In 2015 nam Edustandaard de
Edukoppeling 1.2 in beheer. Deze standaard maakt het voor scholen
eenvoudiger om ook clouddiensten te gebruiken bij het uitwisselen
van gegevens. Een ander voorbeeld van een standaard is de Uitwis
seling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) 2.1. Deze standaard
maakt het mogelijk dat leerresultaten geautomatiseerd worden
uitgewisseld tussen de uitgever van digitaal leermateriaal en het
leerlingvolgsysteem op scholen.
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Het Onderwijsbegrippenkader:
spreken we wel dezelfde taal?
Belangrijke bouwstenen van standaarden in het onderwijs zijn de
afspraken over de gebruikte begrippen. Deze afspraken worden
vastgelegd in het Onderwijsbegrippenkader, een gemeenschappelijke
online database met onderwijsbegrippen en hun onderlinge
relaties. Kennisnet verzorgt de dienstverlening. In 2015 is aandacht
besteed aan het verder verbeteren van de dienstverlening rond
het Onderwijsbegrippenkader.

Differentiatie in het groene onderwijs
Hoe ga je om met niveauverschillen in de klas? Hoe verzorg je een
scala van vmbo- en mbo-opleidingen op relatief kleine onderwijs
locaties? Door te flexibiliseren en te differentiëren kunnen
agrarische opleidingencentra het beste uit hun leerlingen halen
en kleinschalig vakonderwijs betaalbaar houden. Het samenwer
kingsverband Combikracht (Kennisnet, Stoas Hogeschool,
Ontwikkelcentrum, Silo en Groen Kennisnet), heeft in december een
dossier (toolbox) op Groen Kennisnet opgeleverd met als thema
‘differentiatie in het groene onderwijs’. De toolbox geeft teamleiders
en docenten voorbeelden en praktische informatie om aan de slag
te gaan met gepersonaliseerd onderwijs.

Jan-Bart de Vreede, domeinmanager leermiddelen en metadata

“Als we leerlingen meer maatwerk willen bieden op

lesmaterialen makkelijk vindbaar te maken in een

het gebied van leermiddelen, is het belangrijk dat

centrale database en ze te voorzien van metadata

verschillende partijen hier eenvoudig een rol in

(informatieve labels). Daarnaast bieden we zoek

kunnen spelen. Kennisnet biedt publieke voor

oplossingen voor leeromgevingen en andere portals.”

zieningen aan die het mogelijk maken om
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Eigentijds en goed onderwijs kan niet zonder een

overzicht nodig van de (digitale) leerprestaties van

slimme organisatie van het leren. Leraren die op

hun leerlingen. En hoe kunnen scholen hun gegevens

maat willen werken hebben bijvoorbeeld een goed

op een veilige manier uitwisselen?

Slimme organisatie van het leren
12

Slimme organisatie van het leren

‘Kennisnet is een buitenboordmotor’
Hoe organiseren we het secundaire proces - het proces achter het
leren in de klas? Zoals de distributie en de toegang tot leermateri
aal en de uitwisseling van toetsgegevens? Dat secundaire proces
is een belangrijk aandachtsgebied van Kennisnet. “Er zit nog een
gat tussen de leermiddelen die in de klas worden gebruikt en het
beheer van die middelen op schoolniveau. Voor het overbruggen
van dat gat vallen wij vaak terug op literatuur en onderzoek van
Kennisnet”, zegt Gerard Oud, lid van het college van bestuur van
het Clusius College in Alkmaar. Leerkrachten zijn volgens Oud
prima in staat om innovatieve leermiddelen toe te passen. “Maar
het technische beheer van die middelen, zoals de toegang, het
inloggen en het uitwisselen van cijfers en andere gegevens - dat
kunnen nog alleen de witte raven. De meeste docenten willen
gewoon een rijk gevulde methode die ze direct kunnen gebruiken.”
Kennisnet kan in zo’n geval expertise leveren. Bijvoorbeeld om
het inlogproces te stroomlijnen. “De toegang tot de leermiddelen
en de gegevens moet absoluut veilig zijn, vanwege de privacy.
Maar als onze vmbo-leerlingen er dan vijf minuten over moeten
doen om in te loggen, verliezen ze hun aandacht. Dat soort
problemen moeten we oplossen, en vaak doen we dat met
behulp van Kennisnet.”

“Kennisnet speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen van
standaarden voor het gebruik van ict in het onderwijs”, zegt
Harold Rimmelzwaan, voorzitter van de GEU - de branche
organisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en
educatieve dienstverlening. “Die standaarden zijn heel belangrijk,
bijvoorbeeld wanneer het gaat om het waarborgen van de
privacy van leerlingen. Dat pakt Kennisnet nu op met het project
‘nummervoorziening’.”
In Den Bosch ondersteunt Kennisnet de ATO-scholenkring bij het
beantwoorden van een versnellingsvraag, in het kader van het
Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Hans Tijssen, voorzitter van
het college van bestuur: “We proberen de leerkrachten te onder
steunen om ontwikkelingen van buiten in te passen in hun
onderwijs. In de planning ligt de inhoud van het onderwijs vast.
Alle actuele ontwikkelingen, zoals het Jeroen Bosch-jaar hier in
de stad, komen dus bovenop het onderwijs. Hoe kun je dat nu
inpassen in dagelijkse lessen? Daar werken we aan.” Daarnaast is
Kennisnet ingeschakeld als adviseur bij het verder ontwikkelen
van het zogenoemde Digidact-platform, een stichting waarin de
Bossche schoolbesturen en een aantal kinderopvangorganisaties
samen werken rond ict. Tijssen: “In dit geval is Kennisnet inge
schakeld om Digidact technisch verder te ontwikkelen van de
fase 1.0 naar 1.1. En dan verder naar de fase 2.0 waarin Digidact
aanhaakt bij de stedelijke innovaties.” Uit de adviezen van Kennisnet
zijn al heel concrete acties voortgekomen. “Kennisnet is een
buitenboordmotor: we hoeven niet alles meer zelf te verzinnen.”

“De toegang tot de leermiddelen en de
gegevens moet absoluut veilig zijn.”
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Slimme organisatie van het leren

Kennisnet werkt aan de volgende doelen:
•
•
•
•

•

Het onderwijs heeft meer regie op de (eigen) informatie
huishouding
Minder administratieve lasten
Aansluiting en verbetering van doorlopende leerlijnen
Meer transparantie (extern en intern) over presteren
van leerlingen en instelling met het oog op sturing en
verantwoording
Informatiebeveiliging en privacy op orde

De ROSA-architectuur:
een bouwtekening voor ict-voorzieningen
Een ict-architectuur is een samenhangend plan voor het inrichten
van ict-voorzieningen, een bouwtekening als het ware. In het onder
wijs is zo’n architectuur afgeleid van de onderwijsvisie. Het beschrijft
de processen binnen de instelling, de gegevens die daarin een rol
spelen en hoe processen worden ondersteund door ict. Het houdt
rekening met technologische ontwikkelingen. Architectuur is er op
schoolniveau, maar ook voor school- of sectoroverschrijdende
processen. De Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA)
beschrijft bijvoorbeeld processen in de onderwijsketen. Deze
architectuur draagt eraan bij dat partijen in de keten met ict
gegevens kunnen uitwisselen en hergebruiken voor hun processen.

Standaarden: sleutel voor een soepele organisatie
Standaarden zijn essentiële bouwblokken in de onderwijsketen om
de organisatie, de informatiehuishouding en de overdracht van
gegevens veilig en efficiënt te organiseren. Kennisnet ondersteunt
de sectorraden in het onderwijs bijvoorbeeld in de totstandkoming
van een eenduidige instellingsidentiteit. Daarmee kunnen scholen
zich gemakkelijk digitaal identificeren. Deze instellingsidentiteit
maakt toezicht en verantwoording van en door scholen veiliger
en eenvoudiger.

7000ste school aangesloten op de OSO
Scholen kunnen met de Overstapservice Onderwijs veilig
en betrouwbaar leerlinggegevens digitaal uitwisselen
wanneer een leerling overstapt naar een nieuwe school.
De huidige school stelt via OSO het overstapdossier van
een leerling beschikbaar. Daarna kan de nieuwe
school het overstapdossier opvragen via OSO en dit
meteen verwerken in het eigen leerlingadministratiesysteem. OSO is ontwikkeld voor scholen in het vo en po.
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Vensters PO en VO: zicht op de kwaliteit van
het onderwijs
Sinds 1 september 2015 is Kennisnet verantwoordelijk voor
het beheer en de doorontwikkeling van Vensters PO en VO, het
kwaliteitsverantwoordingssysteem van het onderwijs. Kennisnet
biedt scholen ondersteuning bij het beheren van hun gegevens
in Mijn.vensters.nl. De gegevens die scholen invoeren in
Mijn.vensters.nl worden op de website Scholenopdekaart.nl
inzichtelijk gemaakt voor ouders en andere geïnteresseerden,
die informatie willen over basisscholen en middelbare scholen in
de buurt. Hier kunnen zij de resultaten van scholen vergelijken
en het verhaal achter de cijfers lezen.

Aandacht voor privacy
Er was in 2015 veel aandacht voor privacy in het onderwijs.
Kennisnet heeft de sectorraden actief ondersteund op dit thema.
Een van de resultaten hiervan is dat in april het convenant ‘Onderwijsmiddelen en Privacy- Leermiddelen en Toetsen’ is ondertekend door
de sectorraden, brancheorganisatie de GEU, de Vereniging Digitale
Onderwijs Dienstverleners en de Koninklijke Boekverkopersbond
educatief. Dit convenant is een van de resultaten van het Doorbraak
project Onderwijs & ICT en legt een stevige basis om verder aan de
slag te gaan met privacy. Dat deed Kennisnet onder andere tijdens
de Maand van de Privacy in september. In deze maand was er extra
aandacht voor privacy en werden verschillende tools en publicaties
opgeleverd.

Michael van Wetering, strategisch adviseur innovatie

“Voor besturen kan het lastig zijn om ict
een plek te geven in hun meerjarenplan.
Vaak wordt er een aparte ict-paragraaf
opgenomen, want ‘daar moeten we ook
nog wat mee’. In 2016 wil ik besturen
laten zien hoeveel je kunt bereiken als je
ict niet als een losstaand gegeven blijft
zien, maar juist expliciet de koppeling
maakt tussen wat je met het onderwijs
wilt bereiken en de inzet van ict.”
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Naast het informeren van besturen en sectorraden is ook gewerkt
aan het verbeteren van de privacy in de onderwijsketen, door
kaders vast te stellen. Voor het mbo werd het framework Informatie
beveiliging en Privacy opgeleverd.

K
Isabelle van Woerkom, domeinmanager

“We werken er hard voor dat alle dossiers van
leerlingen in groep 8 op een veilige manier in
het voortgezet onderwijs terecht komen. Drie
jaar geleden was dat nog een wensbeeld, maar
dit jaar werden er al 83.000 dossiers digitaal
overgedragen.”
16
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Omgaan met data in het onderwijs
Door de intensievere toepassing van ict worden in het onderwijs
steeds meer gegevens digitaal verzameld, uitgewisseld en benut.
Scholen krijgen nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van
privacy en gegevensbeveiliging. De brochure ‘Omgaan met data in
het onderwijs’ helpt schoolbesturen in het po, vo en mbo daarbij.

“Privacy in 10 stappen helpt bestuurders ict
op een verantwoorde manier in te zetten.”

Marianne Mulder, directeur operations

“Het afgelopen jaar hebben we de
thema’s informatiebeveiliging en
privacy echt op de kaart gezet.
Ook binnen Kennisnet zelf zijn we
hier nadrukkelijk mee aan de slag,
bijvoorbeeld door de ISO-certificering
27001 te behalen. Hiermee wordt
aangetoond dat we voldoen aan alle
normeisen op het gebied van informatie
beveiliging. Nu staan we voor de taak
om informatiemanagement in het
onderwijs een boost te geven.
Schoolbesturen moeten gaan begrijpen
wat dat nu precies betekent en
behelst: werken met data, leerresultaten,
leerlinggegevens, rechten. Kennisnet kan
daar een belangrijke rol in spelen.”
17

Meer rendement uit ict
Om eigentijdse leermiddelen effectief in te zetten en
om ict te gebruiken bij de organisatie van het onderwijs is kennis en expertise nodig over wat werkt en

wat niet werkt met ict. Leraren, schoolleiders en
bestuurders moeten weten hoe en waar ze ict het
meest effectief in kunnen zetten.
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‘Kijk ook naar voorbeelden buiten het onderwijs’
Wat werkt wel en niet bij de inzet van ict in het onderwijs? Kennis
net verspreidt informatie en toont good practices. Dat gaat al
goed, maar kan altijd beter.
“Ik merk dat Kennisnet de laatste jaren aan het kantelen is”,
zegt Gerard Oud, lid van het college van bestuur van het Clusius
College in Alkmaar. “We raken - gechargeerd - weg uit de situatie
waarin gedacht wordt vanuit de subsidie. Er wordt meer naar het
veld geluisterd. Er wordt gekeken naar welke informatie scholen
en leraren nodig hebben, en die informatie wordt gedeeld.”
Dat kan volgens Oud nog wel een stapje verder gaan. “Ga eens
met een aantal bestuurders uit po, vo en mbo bij elkaar zitten.
Kijk wat er leeft en waar quick wins te behalen zijn. Bestuurders
zijn enorm geïnteresseerd in ict en in de leerwinst die we daar
mee zouden kunnen behalen.”

Schellenscollege van SG Het Plein in Eindhoven. “Misschien is er
juist wel een overkill. Het is moeilijk zoeken als je niet precies
weet waarnaar je op zoek bent.”
De belangrijkste tip die Flohr aan Kennisnet wil geven is: ver
breed je doelgroep. “Er zijn hier op school maar een paar mensen
die Kennisnet kennen. En dat zijn de mensen die, zoals ik, toch
ook al met onderwijs en ict bezig zijn. Ik vind dat Kennisnet ook
voor niet-ict’ers zichtbaar zou moeten worden. Ik zou het super
gaaf vinden als leraren met interessante ict- tips komen die ze
níet via mij hebben gekregen. Richt je dus ook op mensen met
een aversie tegen ict.”
En richt je blik ook buiten het onderwijs, adviseert Marc Mittelmeijer, voorzitter van het college van bestuur van de onderwijs
groep Quadraam in Duiven. “We zitten in het onderwijs een
beetje vast in onze eigen wereld. Om echt disruptive te zijn, zou
Kennisnet ook meer naar buiten kunnen kijken. Wat zijn daar de
nieuwe ontwikkelingen, wat kunnen we daarvan leren - waar blijft
de Uber voor het onderwijs? Daar ligt nog wel een uitdaging.”

Maar er is al zóveel informatie te vinden op kennisnet.nl,
zegt Rhea Flohr, leerkracht aardrijkskunde op het Antoon

“Waar blijft de Uber voor het onderwijs?”

19

Meer rendement uit ict

Kennisnet werkt aan de volgende doelen:
•
•
•

 et onderwijs maakt meer en beter gebruik van
H
(wetenschappelijk) bewijs
Het onderwijs is meer toekomstgericht (georganiseerd)
(Nieuwe) technologieën worden beter en sneller
beoordeeld op relevantie voor het onderwijs

Onderzoeksconferentie en Dé Onderwijsdagen
Zo’n 400 onderwijsprofessionals luisterden op 24 juni 2015 in
Den Haag naar keynotes en presentaties over de laatste weten
schappelijke inzichten op het gebied van onderwijs en ict.
Wetenschappers presenteerden hun onderzoek met korte
‘pitches’. Tijdens de Onderzoeksconferentie werd ook de
‘Vier in balans-monitor 2015’ van Kennisnet gepresenteerd.
Dé Onderwijsdagen 2015 waren met in totaal 1750 bezoekers
druk bezocht. De bijna 100 sprekers legden de verbinding
tussen onderwijs en ict rond het thema ‘onderwijs op maat’.
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Vernieuwde website Kennisnet
De website van Kennisnet werd in 2015 volledig
vernieuwd. Het nieuwe kennisnet.nl is door
interne experts op het gebied van vormgeving,
interactie, website-ontwikkeling en content gemaakt.
Waar de website zich eerst richtte op een diverse
groep, onder wie ook kinderen, focussen we nu meer op
onderwijsbestuurders en schoolleiders.
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Frans Schouwenburg, strategisch adviseur onderwijsinnovatie

“Ik raad iedereen aan om in
2016 ons mbo-boek ‘Dat kan
bij ons niet!’ te lezen, dat in
juni verschijnt.
Dit nieuwe boek is het vervolg
op ‘Scholen om van te leren’.
Het bevat 8 portretten van
mbo-opleidingen die innoverende
oplossingen zochten en vonden
voor prangende vraagstukken.”

Als bestuurder wil ik… zodat…
De checklist ‘Eisen aan een toekomstvaste infrastructuur’ helpt
scholen een goede vertaalslag te maken van onderwijsambities
naar technische voorzieningen. Dit is cruciaal voor effectief gebruik
van ict, dat het onderwijs maximaal ondersteunt. De checklist
helpt discussies binnen schoolbesturen te structureren en om
bevindingen eenvoudig en helder vast te leggen.
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Mijn Kind Online: over jeugd en digitale media
Eind juni is de Monitor Jeugd en Media gepubliceerd. Dit rapport
brengt in beeld hoe jongeren media inzetten voor school en hobby’s
en is geschreven in samenwerking met Mediawijzer.net. Het is
positief ontvangen en veel besproken in de media. De brochure
‘Sociale veiligheid op school en internet’ van Kennisnet en Stichting
School & Veiligheid helpt scholen om een sociaal veilig klimaat te
realiseren: offline én online. Deze brochure werd gelanceerd
samen met de resultaten van een peiling onder leraren.

Remco Pijpers, strategisch adviseur kind en digitale media

“In 2016 kunnen scholen niet meer om digitale
vaardigheden heen. Digitale vaardigheden bestaan
uit basis-ict-vaardigheden, computational thinking
- waaronder programmeren - informatievaardig
heden en mediawijsheid. Scholen wíllen hier ook
meer mee doen. Er is een grote behoefte aan
informatie. Er staan in 2016 allerlei publicaties op
stapel, die scholen gaan helpen om hun onderwijs
op moderne leest te schoeien. Vooral onze samen
werking met SLO en Mediawijzer.net is daarbij
van belang.”

“Er is grote behoefte aan informatie.”
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Nieuw model 21e eeuwse vaardigheden
In 2015 werd samen met Stichting Leerplanontwikkeling
gewerkt aan een nieuw, meer gedetailleerd model van 21e
eeuwse vaardigheden. Dit model, dat begin 2016 werd
gepubliceerd, omschrijft 11 vaardigheden die leerlingen
in hun latere leven nodig hebben. De eerste concrete
lesmaterialen bij dit model komen in 2016 beschikbaar.
Een belangrijk verschil met het oorspronkelijke model is
dat het onderwerp ‘digitale geletterdheid’ niet meer
zelfstandig voorkomt.
Het is uitgesplitst in de 4 zelfstandige vaardigheden:
ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden
(het omgaan met grote hoeveelheden informatie) en
computational thinking.

Het model voor 21e eeuwse vaardigheden zoals het is ontwikkeld
door Stichting Leerplanontwikkeling en Kennisnet.

21eeeuwse
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Alfons ten Brummelhuis, strategisch adviseur onderzoek

“De discussie over de opbrengsten
van ict is vertroebeld geraakt.
Dat komt doordat het aantal
verschijningsvormen van ict
voortdurend verandert en we daar
geen goed onderscheid in maken.
We kunnen deze discussie
ontwarren door drie soorten
opbrengsten te onderscheiden:
leven, leren en werken.”

Over de grens
Bij het opbouwen en bijhouden van expertise, is het van belang om
internationale trends te zien en om te leren van ervaringen van
omringende landen. Kennisnet is lid van het Europese samenwerkings
verband European Schoolnet. In dit verband werken bijna alle Europese
ministeries van Onderwijs samen aan de effectieve inzet van ict.
Dit is dan ook het uitgangspunt voor alle internationale contacten;
de Europese uitwisseling van expertise en ervaring.
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Technologiekompas voor het onderwijs:
Trendrapport 2016 - 2017

Martine Kramer, manager strategie en
externe betrekkingen, manager expertise

“Vaak wordt er geroepen dat de ontwikkelingen in het onder

er zijn. Het bruist en het sprankelt en er wordt van alles

wijs te traag gaan, dat er te weinig gebeurt op het gebied

ondernomen. We staan er met elkaar voor om te zorgen

van onderwijs en ict. Maar als je goed kijkt naar de praktijk

dat het niet bij die voorbeelden blijft, maar dat we echt

van het onderwijs, dan zie je hoeveel mooie voorbeelden

massa kunnen maken. Een mooi vooruitzicht!”
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Kennisnet ondersteunt het onderwijs binnen de
projecten Slimmer leren met ICT van de PO-Raad
en Leerling2020 van de VO-raad. Het doel van
deze twee projecten, die deel uitmaken van het
Doorbraakproject Onderwijs & ICT, is om scholen
te helpen om de volgende stap te zetten met ict.

De vragen van scholen over gepersonaliseerd leren met ict
staan centraal. Deze worden verhelderd, versterkt en gebundeld
aangeboden aan aanbieders. Zo staan scholen samen sterker.
Voor Leerling2020 ondersteunt Kennisnet de Leerlabs. In de
Leerlabs gaan scholen samen aan de slag met vragen over
gepersonaliseerd leren. Voor het project Slimmer leren met
ICT ondersteunt Kennisnet de betrokken schoolbesturen.
Daarnaast werken we aan een veilige en eenvoudige
uitwisseling van leerlinggegevens, bijvoorbeeld met het
project Nummervoorziening.

Doorbraakproject Onderwijs & ICT
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Doorbraakproject Onderwijs & ICT

In de publieksversie van het plan van aanpak 2016 van het
Doorbraakproject beschrijft Simone Walvisch, vice-voorzitter
van de PO-Raad, wat de kracht is van het gezamenlijke project:
“Scholen en leraren in het primair onderwijs kunnen goed
onderwijskundige keuzes maken. Invoering van ict in de klas
vraagt echter ook om andere kennis en vaardigheden.
Er moet antwoord komen op de meest uiteenlopende vragen.
Van ‘gaan we met tablets werken en zo ja, welke’, ‘hoe schrijven
we ict-investeringsplannen, hoe kopen we slim in’ tot ‘hoe werkt
onderwijs in de klas als ieder kind op zijn eigen niveau leert?’ Ik
merk dat scholen veel belangstelling hebben voor een gezamen
lijke aanpak. De tijd is rijp voor een doorbraak. Het Doorbraak
project Onderwijs & ICT biedt die gezamenlijke aanpak om een
doorbraak te realiseren. Daar ligt de kracht van het project.”

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad, beschrijft welke
stappen er in de nabije toekomst gezet moeten worden: “De
grootste uitdaging voor 2016 is voldoende aanbod te creëren
dat aansluit bij de veranderende wensen van het onderwijs.
We zien de vraag groeien, we zien ontwikkelingen in het aanbod,
maar vraag en aanbod moeten sneller en beter bij elkaar komen
om de omslag te maken. Een goede ontwikkeling is dat informa
tievoorziening en praktische voorbeelden rondom inkoop op de
agenda staan. Want passende leermiddelen verwerven is een
cruciaal onderdeel van maatwerk in het onderwijs.
Daarnaast hoop ik dat de hele onderwijssector profijt zal
hebben van de resultaten die de eerste serie Leerlabs dit
jaar opleveren. Van deze en andere stappen zal de leerling
uiteindelijk beter worden.”

“Vraag en aanbod moeten sneller bij elkaar komen.”
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Kennisnet is de publieke organisatie voor
onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke
ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden
en delen onze kennis met het primair onderwijs
(po), het voortgezet onderwijs (vo) en het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Onze activiteiten zijn gericht op:
• het creëren van een landelijke infrastructuur
• het geven van strategisch advies
• het bieden van expertise

Kennisnet
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Het creëren van een landelijke
infrastructuur
We zorgen dat publieke voorzieningen
beschikbaar zijn voor het onderwijs. We
zetten ons ervoor in dat bijvoorbeeld
leveranciers uitwisseling tussen digitale
onderwijsvoorzieningen mogelijk maken.
We zorgen er onder andere voor dat
digitaal leermateriaal goed vindbaar is
en dat informatiestromen zo efficiënt
mogelijk ingericht zijn.

Het geven van strategisch advies

Het bieden van expertise

In samenwerking met de sectorraden
zorgen we ervoor dat de positie van het
onderwijs wordt versterkt, bijvoorbeeld
door het dichter bij elkaar brengen van
vraag en aanbod van digitale leermaterialen.

Samen met het onderwijs ontwikkelen,
duiden en verspreiden we kennis over het
effectief en efficiënt gebruik van ict. Kennis
over de inzet van eigentijdse leermiddelen,
het slimmer organiseren van het onderwijs
en het uitbouwen van de 21e eeuwse vaar
digheden. Dit doen we voor schoolbestuur
ders, schoolleiders, (ict)-managers en
leraren, vooral online.
Kennisnet wordt gesubsidieerd door het
ministerie van OCW.

Sylvia Speekenbrink, manager P&O

“Twee jaar geleden werd bij Kennisnet het
flexibel werken ingevoerd. Dat was toen
een enorme omslag. Inmiddels wordt deze
manier van werken door onze collega’s erg
gewaardeerd. Flexibel werken geeft ruimte
voor eigen verantwoordelijkheid, inzetten
op talenten en professionaliteit.”
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Raad van toezicht
Kennisnet is georganiseerd volgens een raad van
toezicht-model. Het onderwijs staat aan het roer van
Kennisnet; zo worden drie leden van de raad rechtstreeks
benoemd door de sectorraden. De twee onafhankelijke
leden en de onafhankelijke voorzitter zorgen voor de
wisselwerking met de rest van de samenleving.
De leden worden benoemd voor een periode van vier
jaar met de eenmalige mogelijkheid tot aansluitende
herbenoeming.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:
• Henk Hagoort, voorzitter raad van bestuur NPO
(onafhankelijk voorzitter)
• Han Dieperink, algemeen directeur Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf
• Geri Bonhof, zelfstandig ondernemer (Bonhof Toezicht
& Advies). Voorheen voorzitter college van bestuur
Hogeschool Utrecht
• Ben Geerdink, voorzitter college van bestuur Rijn IJssel
(benoemd door MBO Raad in overeenstemming met AOC Raad)
• Nico de Jong, algemeen directeur/bestuurder Calscollege
(benoemd door de VO-raad)
• Hans Kelderman, voorzitter college van bestuur Stichting
Aloysius (benoemd door de PO-Raad)
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In gesprek met directeur Toine Maes
Wat kan Kennisnet betekenen voor besturen, voor
scholen en voor de leraar in de klas? Dat is de
centrale vraag voor 2016, zegt directeur Toine Maes
van Kennisnet. “We gaan nog meer aan de vraagkant
van de ict-markt zitten.”
“Ict stelt scholen in staat om het onderwijs meer te variëren,
differentiëren en personaliseren”, zegt Maes. “Van onderwijs dat
op de hele groep is gericht, gaan we toe naar onderwijs dat meer
op de individuele leerling is gericht. Zodat we geen korrel talent
onbenut hoeven te laten.”

Maar er moet nog heel wat gebeuren om dat voor elkaar te
krijgen. Zo moet er nog meer adaptieve content worden ontwik
keld, en bijvoorbeeld standaarden voor de uitwisseling van
leerlinggegevens tussen scholen en marktpartijen worden
geïmplementeerd. “Dat lukt niet in twee of drie jaar: dat is een
kwestie van vijf tot tien jaar”, zegt Maes. “En de publieke en
private partijen moeten de uitdagingen samen oppakken.”
Het is een belangrijke rol van Kennisnet om die partijen bij
elkaar te brengen en de ontwikkelingen te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door de vragen van besturen, scholen en
leraren te bundelen. Maes: “De private partijen leveren een
professioneel aanbod, maar de vragen van scholen en
leraren zijn nog te versnipperd. Die moeten we aanscherpen.

32

Kennisnet

Want je kunt niet verwachten dat aanbie
ders reageren op een onduidelijke vraag.”
De versterking van de vraagkant van ict
zal de marktwerking ten goede komen,
verwacht Maes. “Als de vraag van scholen
en leraren wordt verscherpt, verschuiven
we van een aanbodgestuurde markt naar
een vraaggestuurde markt. Een markt
waar de scholen centraal staan, en waar
aanbieders hun best doen om aan de
vragen van die scholen te voldoen.
Dat lijkt me een goede zaak.”
Verder gaat Kennisnet in 2016 door met
het uitbrengen van de bekende ‘Vier in
balans-monitor’, de ‘Monitor jeugd en
media’ en het ‘Trendrapport’. “We hebben
net het ‘Trendrapport 2016-2017’ uitge
bracht”, zegt Maes. “En dat laat goed zien
welke nieuwe technologie er op het
onderwijs af komt. De grote vraag wordt
vervolgens hoe die technologie gebruikt
gaat worden in scholen en in de klas.
Ik denk dat we bij het beantwoorden van

die vraag een goede rol kunnen spelen.
In het advies Onderwijs 2032 staat dat
‘digitale geletterdheid’ waarschijnlijk in het
kerncurriculum van scholen gaat komen.
Maes: “Ook daarbij is het de vraag hoe dit
handen en voeten krijgt in de scholen, en
ook daarbij willen wij de scholen onder
steunen. Scholen hebben behoefte aan
een organisatie die een onafhankelijk
oordeel en advies kan geven.”
Kennisnet zal er ook in 2016 voor waken
om niet achter de waan van de dag aan
te lopen. Maes: “Het is onze taak om de
trends te onderscheiden van de hypes.
We moeten elke ontwikkeling steeds goed
analyseren, en dat kunnen we gelukkig ook.
We hebben veel deskundigheid in huis.”

met ict, maar we weten nog lang niet alles.
Goede bewijzen van wat er wel of niet
werkt op school en in de klas, zijn cruciaal.
Daar gaan we echt op inzetten.”
Daarbij zal Kennisnet niet te ver voor de
troepen uit lopen. Maes: “Ik hoor soms wel
eens dat ontwikkelingen sneller zouden
moeten gaan. Maar rond ict en onderwijs
spelen een heleboel partijen, met elk eigen
belangen. Daar moeten we oog voor
hebben - dan maar wat minder snel. Want
als er partijen afhaken, zijn we nog verder
van huis: we moeten dit samen doen.”

Ook zal Kennisnet meer nadruk gaan
leggen op het verspreiden van de
opbrengsten van good practices.
“De organisatie NRO doet onderzoek
naar wat er werkt in de scholen. Want we
maken enorme sprongen voorwaarts

“Het is onze taak de
trends te onderscheiden van de hypes.”
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Over Kennisnet
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onderwijs en ict. We zorgen voor een landelijke
ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden
en delen onze kennis met het primair onderwijs
(po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middel
baar beroepsonderwijs (mbo).
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Laat ict werken voor het onderwijs

34

