Vier in balans monitor 2012
De laatste stand van zaken van ict en onderwijs
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Voorwoord
Dit is de nieuwe uitgave van de Vier in balans monitor. De monitor begint met een korte beschrijving van een
aantal ontwikkelingen in het onderwijs en de impact die ict inmiddels heeft op ons dagelijks functioneren. De vraag
die in de monitor beantwoord wordt, is op welke manier ict de effectiviteit en efficiëntie van het onderwijs kan
verbeteren. De nadruk ligt daarmee nog meer dan in voorgaande jaren op het gebruik en het rendement. Bovendien
gaat de monitor niet alleen in op de stand van zaken rond ict in het leren maar is er nadrukkelijk ook aandacht voor
de inzet van ict in de secundaire processen. Dit heeft geleid tot een herdefiniëring van het Vier in balans model.
De beschikbare onderzoeksgegevens hebben nu nog vooral betrekking op ict in het leren, juist hier is het mogelijk
om trends te laten zien en wetenschappelijk gefundeerde uitspraken te doen. Toch vinden wij het van belang om in
deze rapportage de gewenste verbreding te laten zien. In de beschrijvingen zullen we hierbij nog wel voorzichtig
zijn. Als het gaat om het leren weten we dat ict helpt bij het verhogen van de motivatie, het verbeteren van de
leerprestaties en het efficiënter maken van het leerproces. Als het gaat om de organisatie van het onderwijs zijn er
een aantal opbrengsten die we verwachten. Deze verwachtingen zijn onder andere gebaseerd op ontwikkelingen in
andere sectoren of praktijkvoorbeelden. We gaan ervan uit dat ict kan leiden tot een betere sturing, tijdsbesparing,
meer transparantie en een hogere professionaliteit van zowel de professional als de organisatie.
Dat gaat niet vanzelf. Leraren en managers zullen de handen ineen moeten slaan om te komen tot een
succesvol gebruik van ict. Bovendien functioneert de markt van vraag en aanbod nog niet optimaal waardoor
implementatievraagstukken soms lastig oplosbaar zijn. De uitdaging voor de komende jaren is om ict te laten
werken voor het onderwijs.
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1 Onderwijs en ict
Het eerste hoofdstuk van de Vier in balans
monitor schetst de huidige thema’s in het
onderwijs en de laatste, relevante cijfers en
ontwikkelingen op het gebied van ict. Wat zijn
momenteel de vraagstukken waar instellingen
mee te maken hebben en welke nieuwe
mogelijkheden biedt ict aan onze maatschappij?
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1.1

Onderwijs

Goed onderwijs legt de basis voor succes. Zowel

PO

van het individu, als voor Nederland. De kwaliteit
van ons onderwijs is goed, maar kan en moet
beter om de volgende generaties klaar te stomen
voor de 21ste eeuw zodat Nederland kan floreren
als een internationale kenniseconomie. Thema’s
waar instellingen mee te maken hebben, zijn
het omgaan met verschillen tussen leerlingen,

MBO

Leerlingen x 100.000

de professionalisering van leraren en het
opbrengstgericht werken. Hieronder worden deze
drie thema’s nader toegelicht.
7.435 instellingen

Leerlingen x 100.000

126.900 fte

Drie miljoen talenten
Ongeveer 1,6 miljoen po-leerlingen, één miljoen
vo-leerlingen en een half miljoen mbo-leerlingen
volgden in het schooljaar 2010-2011 onderwijs

VO

71 instellingen

43.300 fte

in één van de ongeveer 8.000 instellingen. Het
onderwijs moet deze drie miljoen individuen
allemaal de mogelijkheid geven zichzelf te
ontwikkelen en te ontplooien.
Om het maximale uit de leerling te kunnen halen is

Leerlingen x 100.000

het van belang in te spelen op hun specifieke (leer)
behoeften en ervoor te zorgen dat de basis op orde
is. Zo kan de ambitie om het opleidingsniveau van
de bevolking te laten stijgen worden waargemaakt.
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683 instellingen

85.300 fte

Figuur 1: Kengetallen onderwijs
(Ministerie van Onderwijs,
Cultuur & Wetenschappen, 2012)

Bovendien is het van belang dat het onderwijs

21ste eeuw. Het onderwijs moet leerlingen deze

aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

‘21st century-skills ‘ aanleren. Het gaat hierbij

Verschillende ontwikkelingen hebben invloed op

om onder meer om creativiteit, kritisch denken,

de vaardigheden die mensen nodig hebben om als

ict-geletterdheid en vaardigheden gericht op

volwaardig burger te kunnen functioneren in de

samenwerken.
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Figuur 2: Opleidingsniveau Nederlandse bevolking.
In procenten van 25-34 jarige bevolking, naar opleidingsniveau.
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2012)

Figuur 2: 21st century competenties
(Voogt & Pareja Roblin, 2012)

Figuur 3: Vaardigheden voor de
21ste eeuw (Voogt & Pareja Roblin,
2012)
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Basis en complexe vaardigheden voldoende

Basis voldoende, complexe vaardigheden niet

Ten minste één basisvaardigheid onvoldoende

Drie basisvaardigheden onvoldoende

29%

Figuur 4: Vaardigheden van leraren
(Inspectie van het Onderwijs, 2012)

Leraren cruciaal voor succes

Hier is reden tot zorg. De kwaliteit van het

procent. In het (voortgezet) speciaal onderwijs,

Om in te kunnen spelen op verschillen is

didactisch handelen is geleidelijk aan het dalen.

het mbo en de volwasseneneducatie is sprake

differentiatie noodzakelijk. Het is aan scholen en

De meeste leraren beschikken over voldoende

van een vergelijkbare daling. Met name

leraren om de lesstof, instructie en de beschikbare

basisvaardigheden om les te geven, maar een

beginnende leraren beschikken over onvoldoende

tijd af te stemmen op de individuele capaciteiten

groeiend aantal leraren schiet tekort op één

basisvaardigheden. Als wordt gekeken naar meer

van de leerling. Onderzoek laat zien dat de

of meer van deze competenties. Zo lag het

complexe vaardigheden zoals het afstemmen van

kwaliteit van de leraar nog steeds de belangrijkste

percentage basisscholen waar de didactische

het onderwijs op de kenmerken van leerlingen en

factor is om het succes van de leerlingen te

vaardigheden van leraren goed ontwikkeld

het volgen en analyseren van de voortgang zijn er

verbeteren (Hattie, 2009).

zijn tien jaar geleden stabiel op 97 procent.

meer leraren die hierop tekort schieten (Inspectie

In de afgelopen vijf jaar is dit gedaald tot 91

van het Onderwijs, 2012).

4.500

Naast de zorg over de kwaliteit van de leraren is

4.000

er ook zorg over de kwantiteit. De leeftijdsopbouw
laat zien dat veel leraren de komende jaren

3.500

het onderwijs zullen verlaten doordat ze de

3.000

pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De

2.500

instroom kan dit niet geheel compenseren
waardoor er een lerarentekort dreigt.
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Figuur 5: Aantal fte per leeftijdsjaar, per onderwijssector
2000 en 2010. (Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschappen, 2012)

De kwaliteit
van de leraar is
de belangrijkste
succesfactor
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Leesvaardigheid 9/10-jarigen
% 20-24-jarigen met startkwalificatie

Rekenvaardigheid 9/10-jarigen

Afgestudeerde beta’s per 1000 werkenden (20-29-jarigen)

Vaardigheid natuuronderwijs 9/10-jarigen

LLL (Leven Lang Leren):
% 25-64-jarigen dat deelneemt aan scholing

% 15-jarigen lage leesvaardigheid

% 30-40-jarigen met diploma tertiair onderwijs

% 15-jarigen lage rekenvaardigheid

VSV (Vroegtijdige Schoolverlaters):
% 18-24-jarigen buiten onderwijs zonder startkwalificatie

% 15-jarigen lage natuurkunde vaardigheid

% 15-jarigen met hoge prestaties lezen

% 15-jarigen met hoge prestaties natuurwetenschappen

% 15-jarigen met hoge prestaties wiskunde

Nederlandse score

Internationale score

Internationale top-5

Figuur 6: Prestaties Nederlands onderwijs
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2012)
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Presteren in de basis

1.2

Ict

Ondanks deze ontwikkelingen is over het algemeen

Ict heeft grote impact op de maatschappij van

het basisniveau van het Nederlandse onderwijs

vandaag. Voordat in de volgende hoofdstukken

goed. Internationaal gezien presteert Nederland

wordt ingegaan op de betekenis van ict voor het

beter dan het gemiddelde. Maar de vraag is of

onderwijs, volgt eerst een beschrijving van deze

we hier tevreden mee mogen zijn. De prestaties

algemene ontwikkelingen. Daarbij wordt ingegaan

van het Nederlandse onderwijs hebben zich in

op inhoud en toepassingen, de infrastructuur,

de afgelopen jaren echter niet verbeterd en

de vaardigheden en het gebruik van ict in het

zijn in een aantal gevallen zelfs teruggelopen.

onderwijs.

Om onze ambitie als
kenniseconomie waar
te blijven maken
kan het Nederlandse
onderwijs niet blijven
‘watertrappelen’

Zo slagen leerlingen in het vo met lagere cijfers
voor Nederlands, Engels en wiskunde dan enkele

Inhoud en toepassingen

jaren geleden en waren de absolute scores van

Het internet is uitgegroeid tot een onmisbare

media is de afgelopen jaren fors toegenomen. Zo

leerlingen in recent internationaal vergelijkend

infrastructuur voor het functioneren van de

versturen wereldwijd ongeveer 150 miljoen actieve

onderzoek minder goed dan die in 2003 (Ministerie

samenleving en geeft ons veel mogelijkheden

Twitteraars gezamenlijk één miljard tweets per

van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, 2011).

om ons leven te verrijken. In 2012 is ongeveer

drie dagen, ligt het aantal Facebook accounts rond

een derde van de wereldbevolking verbonden

één miljard en het aantal LinkedIn profielen op

Deze tendens is veelzeggend, omdat gebleken

via het internet (Internet World Stats, 2012) en

175 miljoen.

is dat andere goed presterende landen er beter

zijn er meer dan 600 miljoen internetsites. De

Ook in Nederland zien we dat Facebook het meest

in slagen hun leerprestaties te verbeteren dan

hoeveelheid data die via het internet beschikbaar

wordt gebruikt, daarbij heeft er in de afgelopen

dat ons onderwijsstelsel dat heeft gedaan. Om

is, blijft exponentieel toenemen. Negentig procent

jaren een verschuiving plaatsgevonden van Hyves

onze ambitie als kenniseconomie waar te blijven

van de data die nu beschikbaar is, is in de laatste

naar Facebook.

maken kan het Nederlandse onderwijs niet blijven

twee jaar geproduceerd (IBM, 2012).

‘watertrappelen’ (McKinsey & Company, 2012).

Vooral de impact en het gebruik van sociale
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3,2 miljoen Nederlanders maken
gebruiken van LinkedIn
waarvan 0,3 miljoen dagelijks

6,9 miljoen Nederlanders maken
gebruiken van YouTube
waarvan 1 miljoen dagelijks

3 miljoen Nederlanders maken
gebruiken van Hyves
waarvan 0,9 miljoen dagelijks

3,2 miljoen Nederlanders maken
gebruiken van Twitter
waarvan 1,5 miljoen dagelijks

7,3 miljoen Nederlanders maken
gebruiken van Facebook
waarvan 4,3 miljoen dagelijks

Figuur 7: Gebruik van sociale media in Nederland
(Newcom Research & Consultancy, 2012)

Een andere ontwikkeling die de afgelopen jaren

hier nog iets boven, zo stond in maart 2012 die

Infrastructuur: toegang tot ict

een vlucht heeft genomen is die van de apps, met

teller op 25 miljard downloads.

De mogelijkheden die het internet biedt, kunnen
alleen effectief worden gebruikt als de toegang op

name de apps die op mobiele telefoons en tablets
worden gebruikt. In de Play store van Google

Om de mogelijkheden van het internet effectief

orde is. Daarbij gaat het zowel om de verbinding

zijn er (september 2012) inmiddels 675.000 apps

te kunnen gebruiken moeten de toegang en de

met het internet als om de middelen die worden

beschikbaar, die in totaal 25 miljard keer werden

vaardigheden op orde zijn.

gebruikt om het internet te bereiken.

gedownload. De cijfers voor de iTunes-store liggen

12

Snelle verbindingen

Internationaal gezien doet Nederland het heel

percentage 18 procent, daarmee staat Nederland

De snelheid van de verbinding is de eerste factor

goed. Het percentage breedbandverbindingen

op de zesde plaats, naast Zwitserland en Zuid-

die bepalend is voor de mate van toegang. En

(>4 Mbps) is met 79 procent zeer hoog, alleen

Korea gaan ook Japan, Hong Kong en Letland ons

hiervoor geldt: Nederland is ‘breedbandland’.

Zwitserland en Zuid-Korea gaan Nederland

voor (Akamai, 2012).

Door de jaren heen is de snelheid waarmee we het

voor. Als we kijken naar de supersnelle

internet kunnen gebruiken sterk toegenomen.

breedbandverbindingen (>10 Mbps) is dit
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Devices

de internettende bevolking. Nog eens zo’n aantal

meer tablets verkocht worden dan pc’s (Dediu,

Een snelle verbinding rendeert alleen als het

overweegt binnen afzienbare tijd een tablet aan te

2012). Voor de smartphone is dit omslagpunt

wordt gebruikt. Ook op dit vlak behoort Nederland

schaffen of heeft dit inmiddels gedaan (Intomart

inmiddels bereikt (Canalys, 2012).

tot de voorlopers. In 2012 hebben 12,4 miljoen

GFK, 2012).

Nederlanders tussen de 12 en 75 jaar internet

In huishoudens met een tablet gebruikt 70

Vaardigheid

gebruikt. Dit is zo’n 94 procent van de onderzochte

procent van de kinderen onder de 12 jaar de

Nederland is dus op ict-vlak toegankelijk te

populatie. Ongeveer de helft doet dit mobiel:

tablet veelvuldig. Hierbij wordt de tablet naast

noemen. De gemiddelde Nederlander heeft de

via de laptop (34%), maar vooral via de mobiele

speelkameraad en babysitter ook ingezet als leraar.

beschikking over een snelle verbinding, bezit

telefoon (43%). 19% gebruikt de tablet. Inmiddels

57 procent van de kinderen zet de tablet in voor

één of meerdere mobiele apparaten en ook de

zijn er meer dan 21,8 miljoen mobiele telefoons

onderwijsdoeleinden (Nielsen, 2012).

computer is nog niet uit de huishouden verdwenen.

in gebruik in Nederland (Centraal Bureau voor de

De dominantie van de pc als het apparaat waarmee

Waar het vervolgens om gaat, is in hoeverre men

Statistiek, 2012).

we gebruik maken van ict is daarmee aan het

in staat is om dit potentieel te benutten: hoe ‘ict-

verdwijnen. Hoewel de verkoop van pc’s tot op

vaardig’ is Nederland?

Ook voor kinderen is het bezit van een mobiele

heden wereldwijd op een stabiel niveau blijft, is

telefoon vanzelfsprekend. Al op 8-jarige leeftijd

de verwachting dat er in de tweede helft van 2013

heeft een kwart van de kinderen een mobiele
telefoon. Als ze vier jaar later naar de middelbare
school gaan, hebben ze er allemaal één. Met het
ouder worden neemt het percentage smartphones
toe: 80 procent van de 17-jarigen heeft een
smartphone (Mijn Kind Online, 2012).

strategisch
communicatie
informatie

In het verlengde van de mobiel ligt een
ander apparaat: de tablet. Ook hier zien we
vergelijkbare groeicijfers. In de tweede helft

formeel
operationeel

het kunnen inzetten van ict om transacties te sluiten
het kunnen overbrengen van een boodschap met ict
het kunnen vinden, selecteren en beoordelen van informatie
het kunnen inzetten van ict in de juiste context
het technisch kunnen bedienen van ict

van 2011 verdrievoudigde het aantal tablets in
Nederland naar 1,7 miljoen. Dat is 14 procent van

14

Figuur 9: ict-vaardigheden
(Universiteit Twente, 2011)

Hoe ict-vaardig is de Nederlandse bevolking?

er oplopende niveaus vaardigheden.

De conclusie is dat jongeren relatief goed

In het algemeen is vaardigheid te omschrijven als

De onderste twee niveaus worden de ict

scoren op alle ict-vaardigheden ten opzichte van

het kunnen bedienen en onder controle houden

basisvaardigheden genoemd. Hiermee komt

andere leeftijdsgroepen (Universiteit Twente,

van apparatuur of gereedschap. Vanuit deze basis

het kunnen bedienen en inzetten van ict tot

2012). Ook ten opzichte van jongeren in andere

ontstaat het overzicht en de rust om echt aan de

uitdrukking. In de lagen daarboven staat het

Europese landen scoren Nederlandse jongeren heel

slag te gaan. Dit geldt net zo voor ict. Ook hier zijn

kunnen toepassen van ict centraal.

behoorlijk.

Operationele vaardigheden

Formele vaardigheden

Informatie vaardigheden

16-35 jaar
36-55 jaar
55+ jaar

Communicatieve vaardigheden

Strategische vaardigheden

1

weinig vaardig

2

3

4

5

zeer vaardig

Figuur 10: Vaardigheden
(Universiteit Twente, 2012)
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Nederlandse jongeren
profiteren goed van het
beschikbare ict-potentieel
en behoren Europees gezien
tot de koplopers qua
vaardigheden.

Nederlandse jongeren profiteren goed van het

Werk anders organiseren

beschikbare ict-potentieel en behoren Europees

De manier waarop we werken is in de afgelopen

gezien tot de koplopers qua vaardigheden

jaren veranderd. Er is een tendens zichtbaar

(Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011).

waarin organisaties medewerkers meer ruimte en
faciliteiten geven om zelf te bepalen hoe ze hun

Gebruik

werk invullen. Als tegenprestatie voor dit

Naast toegankelijk is Nederland dus ook voldoende

16

ict-vaardig. Dit maakt het mogelijk ict ook

vertrouwen vragen werkgevers commitment en

daadwerkelijk te gebruiken in ons dagelijks leven.

worden afspraken gemaakt over de resultaten.

Binnen het werk, om te leren, om contacten te

Deze ontwikkeling werkt door in de (fysieke)

onderhouden met de overheid en in onze vrije tijd.

inrichting van organisaties. Begrenzingen van

plaats en tijd uit het industriële tijdperk vervagen.
Thuis wordt meer werk en werk meer thuis. Ruim 54
procent van de medewerkers bepaalt inmiddels zelf
waar en wanneer wordt gewerkt (Kluwers, 2011). En
ict maakt dit mogelijk. Soms zelfs heel tastbaar. Zo
gebruikt 85 procent van de Nederlandse werknemers
een privé-apparaat voor werk (Cisco, 2012).

Gebruik van internet

zijn voorbeelden van activiteiten die een groot

en regelmatig om zelfstandig te leren (39%). Het

Nederlanders gebruiken het internet op

deel van ons bijna dagelijks doet.

aantal mensen dat online een cursus volgt is echter

uiteenlopende manieren. Internetbankieren, online

Het internet wordt ook behoorlijk veel gebruikt om

nog gering (23%) (Universiteit Twente, 2012).

winkelen of het gebruiken van sociale netwerken

informatie over opleidingen of cursussen te vinden

www.kennisnet.nl
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Figuur 11: Gebruik van
internet
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2R
 endement en
balans
Dit hoofdstuk beschrijft hoe ict het rendement in het
onderwijs kan verhogen. Het Vier in balans model
vormt hiervoor de basis, maar het model is verder
uitgebreid met de inzet van ict in het organiseren,
sturen en verantwoorden, oftewel het secundaire
onderwijsproces.
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 et gebruik van ict
H
kan leiden tot het
verhogen van het
leerrendement. Inzet
van ict in secundaire
processen verbetert
de doelmatigheid.

2.1 Onderwijs: leren,
organiseren, sturen en
verantwoorden

Instellingen richten zich op het maximaliseren van
het leerrendement. Dit betekent dat elke leerling
persoonlijk de mogelijkheden krijgt om te groeien
en zichzelf te ontwikkelen. Het onderwijs moet

Onderzoek laat zien dat het Nederlandse onderwijs

daarom zijn ingericht op de leerbehoeften van

goed is, maar niet excelleert. Om het maximale

leerlingen en toegesneden zijn op de menselijke

uit elke leerling te halen moet nog een flinke stap

maat. Dit kan alleen vanuit een organisatie die

gezet worden. Hier wordt hard aan gewerkt. De

hierop is ingericht.

basis op orde, de lat omhoog.

presteren

professionaliseren

leerling

leraar

manager

bestuurder

doelmatigheid

leerrendement
personaliseren

Figuur 12: Integrale benadering van ict
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Een doelmatige organisatie van het leren ontlast

2.2

Het Vier in balansmodel

rendement dat zo kan worden gerealiseerd. Ten

de professional in de school zodat hij zich kan

opzichte van eerdere jaren heeft Kennisnet het

richten op zijn kerntaak: het geven van goed

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het

Vier in balans model verbreed.

onderwijs. Dit betekent dat de leraar, manager

Vier in balans model tot stand gekomen (Stichting

en bestuurder voldoende bekwaam moeten zijn en

Ict op School, 2001; Stichting Ict op School, 2004).

Er wordt niet alleen gekeken naar de inzet van ict

kunnen omgaan met alle kansen en mogelijkheden.

Dit model biedt het onderwijs handvatten om tot

in het leren, maar ook naar het organiseren, het

Het professionaliseren van de beroepsgroep is op

een succesvolle implementatie van ict te komen.

sturen en het verantwoorden. Bovendien komt de

dit moment één van de centrale onderwijsthema’s.

Het beschrijft met welke aspecten instellingen

nadruk steeds meer te liggen op het gebruik van

Net zoals dat geldt voor het systematisch en

rekening moeten houden en geeft inzicht in het

ict en het rendement.

cyclisch werken aan het verbeteren van het
presteren van de instelling.
De inzet van ict kan hier een positieve bijdrage
Randvoorwaarden

aan leveren. Het gebruik van ict in het primaire

verschuiving van aandacht

proces (leren) kan leiden tot het verhogen van
het leerrendement. Bij de inzet in secundaire
processen zal vooral de doelmatigheid worden
Gebruik

verbeterd.
Wat dit betekent voor het Vier in balans
model wordt in de volgende paragrafen nader

Rendement

beschreven.

primair

secundair

verbreding naar integrale ict

Figuur 13: Vier in balans ontwikkeling
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De randvoorwaarden

Het is belangrijk deze vier bouwstenen zorgvuldig

Bij leiderschap is vooral van belang dat managers

Om de inzet van ict te laten renderen is aandacht

op elkaar af te stemmen. Dit vraagt om leiderschap

en bestuurders zich rekenschap geven van de

nodig voor vier bouwstenen: visie, deskundigheid,

om het geheel aan te sturen en om de juiste keuzes

consequenties die beoogde veranderingen hebben

inhoud en toepassingen en de ict-infrastructuur.

te maken en om samenwerking binnen en buiten de

op de organisatie. En dat zij aandacht hebben voor

Deze bouwstenen zijn complementair en

onderwijsinstelling om ict zo efficiënt en effectief

de cultuur die benodigd is om een verandering te

wederzijds afhankelijk. De verbreding naar het

mogelijk in te kunnen zetten.

laten slagen.

secundaire domein heeft ook gevolgen voor de
definities die we hierbij gebruiken.
leiderschap

De opvatting van een onderwijsinstelling over kwalitatief goed en
doelmatig onderwijs en de wijze waarop de instelling dat wil
realiseren. De visie omvat de overkoepelende ambities en gaat in op
de rol van medewerkers, leerlingen en hun ouders en op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken.

visie

De benodigde competenties van medewerkers in het onderwijs om ict
adequaat in te kunnen zetten. Het gaat om:
deskundigheid
• de ict bekwaamheid van leraren; hun kennis en kunde en houding
tegenover ict in zowel hun pedagogisch-didactisch handelen, het
werken in de schoolcontext als hun eigen professionele ontwikkeling;
• de deskundigheid van managers en bestuurders om ict in te zetten
om de ambities van de onderwijsinstelling te realiseren en medewerkers te faciliteren
ICT bekwaam te worden;
• de deskundigheid van het onderwijsondersteunend personeel om ict te laten werken voor
leraren en managers.

infrastructuur

inhoud en
toepassingen

De infrastructuur gaat over de beschikbaarheid en kwaliteit van hardware,
netwerken en internet connectiviteit binnen het onderwijs. Daarbij gaat het
om vaste en draadloze verbindingen, digitale schoolborden, bureaucomputers,
laptops, tablets en mobiele telefoons, maar ook om servers en internetverbindingen. Het omvat ook het beheer en onderhoud van deze infrastructuur.
De informatie, educatieve content en software die gebruikt worden in een
onderwijsinstelling. Het omvat:
• digitaal leermateriaal dat speciaal gemaakt is voor het onderwijs en
algemene kennisbronnen;
• digitale stuur- en verantwoordingsinformatie;
• educatieve softwarepakketen en ict systemen zoals een elektronische
leeromgeving, leerling administratie en -volgsysteem,
• generieke kantoortoepassingen en apps, roosterpakketten en HRM tools.

Figuur 14: Definities bouwstenen Vier in balans
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Van gebruik tot rendement

randvoorwaarden van Vier in balans hun cruciale

zou kunnen bijdragen aan het onderwijs. Dat idee

Als de randvoorwaarden binnen een instelling op

rol. De rol van het onderzoek is om helder te

wordt uitgevoerd en de verwachtingen worden

orde zijn, kan zinvol gebruik worden gemaakt van

krijgen of de inzet van ict de beoogde opbrengsten

in het onderzoek getoetst. De resultaten daarvan

ict. Ict geeft mensen de mogelijkheid om meer uit

ook waarmaakt. Of leraren, leerlingen en ouders

kunnen weer tot ideeën leiden, dus tot een

zichzelf en anderen te halen. Leerlingen gebruiken

meerwaarde ervaren (perceptie) en of de leerwinst

nieuwe of aangepaste onderste laag. Bijvoorbeeld:

ict om te leren en om met elkaar en leraren te

aantoonbaar is (evidentie)

kunnen we succesvolle projecten verbreden of ze
uitproberen onder andere condities? Maar ook:

communiceren, binnen en buiten de klas. Leraren
gebruiken ict in de les, bij de voorbereiding

De kennisopbouw start dus aan de basis van de

wat kunnen we leren van projecten waarbij de

van het onderwijs en bij het monitoren van de

piramide: bij een inspirerend idee over hoe ict

meerwaarde van ict niet aantoonbaar was?

voortgang. Managers en bestuurders zetten ict in
voor uiteenlopende zaken, variërend van het maken
van de roosters tot het inzichtelijk maken van de
prestaties en van de inrichting van de financiën
tot de communicatie met ouders. De vraag is wat

Kennispiramide

het rendement van het gebruik is. Om te bepalen
of en op welke manier ict het rendement van het
onderwijs kan verhogen maakt Kennisnet gebruik
van de Kennispiramide.

Evidentie – gemeten opbrengsten

Perceptie – ervaren opbrengsten

De Kennispiramide
De Kennispiramide bestaat uit vier lagen:
inspiratie, existentie, perceptie en evidentie.

Existentie – uitvoering

Elke innovatie in het onderwijs begint met een
idee (inspiratie). Sommige van deze ideeën
blijken uitvoerbaar (existentie); hier spelen de

Inspiratie - idee

Figuur 15: Kennispiramide
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Ict rendeert bij het leren en
geeft managers en bestuurders
de middelen in handen om
het leerproces doelmatiger te
organiseren.

Ict rendeert bij het leren
Wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van
ict bij het leren laat zien dat juiste inzet van ict
ervoor zorgt dat:
•

de motivatie toeneemt: leerlingen en leraren
vinden het leren leuker en houden langer hun
aandacht vast;

•

de leerprestaties verbeteren: de geboekte
resultaten (bijvoorbeeld cijfers, scores op
CITO-toets) komen op een hoger niveau;

•

het leerproces efficiënter wordt: leerlingen
leren sneller en leraren kunnen tijd besparen
bij het voorbereiden van lessen (bijvoorbeeld
gebruik van digitaal lesmateriaal) of bij het
gebruik wordt gemaakt van ict. Tezamen met

de prestaties van leerlingen, leraren en de

Op deze manier neemt met ict het leerrendement

ervaringen uit andere sectoren zoals de zorg leidt

instelling zelf.

toe.

dit tot een aantal verwachte opbrengsten. In de

automatisch toetsen.

Hogere professionaliteit, inzet van ict binnen
HRM-processen als middel (voor leraren en

Ict verbetert de organisatie van het leren

welke verwachtingen te onderbouwen zijn met

ander personeel) om zelf te leren.

Ict kan ook een belangrijke bijdrage leveren

ervaringen uit de onderwijspraktijk.

•

Betere sturing, doordat er meer transparantie

aan het verbeteren van de organisatie van het

is en er meer mogelijkheden zijn om middelen

leerproces. Bovendien kan ict worden benut om

zo effectief mogelijk in te kunnen zetten.

allerlei secundaire processen te optimaliseren

Vooralsnog gaan we uit van de volgende resultaten

waardoor er meer (financiële) ruimte ontstaat

die kunnen worden geboekt:

Ict geeft managers en bestuurders de middelen

voor het primaire proces. Hier is beperkt

•

Tijdsbesparing: door bepaalde taken te

in handen om het leerproces doelmatiger te

automatiseren en gegevens hergebruiken.

organiseren en zo de beschikbare middelen

Verbeterde transparantie: meer inzicht in

optimaal in te zetten.

wetenschappelijk onderzoek naar gedaan.
Wel zien we in de dagelijkse praktijk dat er volop
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•

komende jaren zal Kennisnet nader onderzoeken

•

meer leerrendement

• verhoogde motivatie
• betere leerprestatie
• efficiënter leerproces

doelmatige organisatie
van het leerproces

• tijdsbesparing
• meer transparantie
• hogere professionaliteit
• betere sturing

gemeten opbrengsten

verwachte opbrengsten

gebruik van ict bij het leren

gebruik van ict bij het
organiseren, sturen en verantwoorden

primair
proces

leiderschap

visie

secundair
proces

deskundigheid

inhoud en
toepassingen

infrastructuur

Figuur 16: Vier in balans model en
rendement van ict in het onderwijs
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3O
 nderwijs en
ict in 2012
De Vier in balans monitor is voor de tiende keer
uitgevoerd. De uitkomsten van deze monitor en van
een aantal andere relevante onderzoeken maken
duidelijk wat de stand van zaken is in het onderwijs1.
In dit hoofdstuk beschrijven we deze uitkomsten
aan de hand van de vier bouwstenen van het Vier
in balans model (visie, deskundigheid, inhoud en
toepassingen en infrastructuur) plus het gebruik en
rendement van ict in het onderwijs.
Tenzij expliciet vermeld zijn alle gegevens in dit hoofdstuk

1

afkomstig uit de dataverzameling die TNS-NIPO heeft uitgevoerd
in schooljaar 2011/12 (TNS-NIPO, 2011; TNS-NIPO, 2011).
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3.1

Visie en leiderschap

instellingen in het po, één op de vijf in het vo en

Deze biedt hen ruimte en mogelijkheden om te

Om tot een effectief gebruik van ict te komen is

één op de vier instellingen in het mbo heeft de

experimenteren en hierover ervaringen uit te

het van belang dat helder is wat een instelling

ambitie om met ict het onderwijs ingrijpend te

wisselen met collega’s hoe ict voor hen kan werken.

wil bereiken (wat is de visie) en dat er sprake

veranderen. De resterende instellingen zetten ict

is van voldoende leiderschap om de gewenste

in binnen hun huidige onderwijsconcept.

Bij kennisoverdracht wordt ict veel vaker gebruikt

veranderingen succesvol geïmplementeerd te
krijgen.

dan een paar jaar geleden (ITS, 2012, nog te
Dit komt overeen met het beeld dat uit het

verschijnen). Waarschijnlijk hangt dit samen met

meerjarige onderzoek didactiek in balans naar

de intrede van het digitale schoolbord.

Ambitie: geleidelijke verandering en

voren komt: in de afgelopen jaren zien we in

verbetering

het basisonderwijs dat de verhouding tussen

Voor de Vier in balans monitor hebben we aan

kennisoverdracht en kennisconstructie vrijwel

managers gevraagd naar hun reden voor gebruik

gelijk blijft. Leraren die op het gebied van het

van ict. De meerderheid van de instellingen zet

toepassen van kennisconstructie met ict wel

ict in om het onderwijs met kleine stapjes te

groei laten zien, worden hierin nadrukkelijk

veranderen en te verbeteren. Eén op de tien

gefaciliteerd door hun schoolleider/manager.

PO

VO

MBO

10%

21%

20%

33%

Figuur 17: Ambities
van het onderwijs
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57%

59%

22%

25%

Huidige
onderwijsconcept
behouden en ict
hierbinnen gebruiken
Onderwijs met kleine
stapjes veranderen
en verbeteren

53%

Ambitie om onderwijs
ingrijpend te
veranderen

didactisch handelen zonder ict (2009, 2010, 2011, 2012)

didactisch handelen met ict (2009, 2010, 2011, 2012)

vaak

vaak

tamelijk vaak

tamelijk vaak

af en toe

af en toe

nooit of nauwelijks

nooit of nauwelijks
kennisoverdracht

kennisconstructie

kennisoverdracht

kennisconstructie
Figuur 18: Didactisch handelen met en
zonder ict (ITS, 2012, nog te verschijnen)

Leiderschap

complex zijn. Als een ingrijpende verandering

zijn voor de cultuur die nodig is om een dergelijke

Om de veranderingen, die instellingen met

wordt nagestreefd vraagt dit meer van het

verandering te doen slagen.

ict willen bereiken, te kunnen realiseren is

personeel. Zo zullen leraren niet alleen voldoende

Dit alles doet een groot beroep op de leider-

leiderschap en aandacht nodig voor de cultuur die

ict-vaardig moeten zijn, maar wordt er dan ook

schapskwaliteiten van managers en bestuurders.

nodig is om succes te kunnen boeken. Afhankelijk

een zwaar beroep gedaan op hun pedagogische-

Deze zijn cruciaal om rendement uit de

van de doelstellingen die een instelling nastreeft,

didactische vaardigheden en hun bereidheid om te

nagestreefde veranderingen te kunnen halen.

zal de implementatie van ict meer of minder

veranderen. Er zal dan voldoende aandacht moeten
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Complexiteit neemt toe

Transformatie
nieuw doel EN
nieuwe didactiek

Subsituitie
continueren
bestaande doelen
en vertrouwde
didactiek

Transitie
nieuw doel OF
nieuwe didactiek

De vraag is hoe dit in de praktijk wordt opgepakt.
Bij wie ligt de beslissing om al dan niet gebruik
te maken van ict? Uit de Vier in balans monitor
blijkt dat vooral in het voortgezet onderwijs de

Leiderschap steeds noodzakelijker

verantwoordelijkheid om wel of geen gebruik te

(verandermanagement)

Figuur 19:
Toenemende
complexiteit van
veranderingen

maken van ict bij de leraar ligt. Leraren zijn vaker
van mening dat de verantwoordelijkheid om wel of
geen gebruik te maken van ict bij hen ligt.
Het is van belang dat managers leraren de

Typering gebruik

Verantwoordelijkheid van leraar om
wel of geen gebruik van ict te maken
bij het lesgeven
Voor merendeel leerstofonderdelen
zijn er afspraken over de didactische
inzet van ict, van docenten wordt
verwacht dat zij zich hieraan houden
Voor vrijwel alle leerstofonderdelen
zijn er afspraken over de didactische
inzet van ict. Ict is bij alle leraren
geïntegreerd in hun onderwijs
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leraren

ruimte geven om met ict in het onderwijs

managers

PO

VO

MBO

PO

VO

MBO

35%

76%

56%

18%

49%

33%

te experimenteren en zorg dragen voor de
professionalisering. De aandacht die er vanuit het
management voor deze stimuleringsmaat-regelen
is, neemt in de loop van de jaren af.
Vooral in het basisonderwijs worden afspraken

49%

17%

29%

56%

36%

gemaakt en wordt de stand van zaken bespro-

40%

ken met leraren. In het voortgezet onderwijs
en het mbo zijn er weinig stimuleringsmaat16%

7%

15%

26%

14%

27%

Tabel 1: Typering
gebruik van ict op
de instelling

regelen. Wel krijgt ongeveer 60 procent van
de leraren in alle sectoren de ruimte om te
experimenteren met ict.

Stimuleringsmaatregelen rondom ict die
regelmatig tot vaak voorkomen
directie volgt wat leraren doen
op gebied van ict en onderwijs

Het is van belang dat
managers leraren de
ruimte geven om met
ict in het onderwijs
te experimenteren en
zorg dragen voor de
professionalisering.

27%
30%
42%

teamprofessionalisering op gebied
van onderwijskundig gebruik van ict

39%
30%
38%

stand van zaken van ict-gebruik
wordt met leraren besproken

28%
27%
50%

afspraken over werkwijze met ict
in onderwijs worden bewaakt

30%
31%
53%

directie stelt tijd en middelen
beschikbaar voor onderwijsplannen
met ict

36%

leraren krijgen ondersteuning bij
uitvoering van ict-gebruik in hun
onderwijs

36%

44%
45%

44%
47%

mbo
vo

ruimte voor leraren om met ict in
het onderwijs te experimenteren

58%
60%
61%

po
Figuur 20:
Stimuleringsmaatregelen
rondom ict
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3.2

Deskundigheid

% leraren dat volgens managers voldoende vaardig is

Ict is een krachtig middel in de handen van een
leraar. Maar dat leidt alleen tot een goed rendement als een leraar in staat is de kracht van ict
te gebruiken. Managers geven aan dat de ictvaardigheden nog niet voldoende op orde zijn.
In de afgelopen jaren zien we daarbij weinig
ontwikkeling in het beeld dat managers van
leraren hebben.
Dat wil niet per definitie zeggen dat leraren
zich niet hebben ontwikkeld, mogelijk zijn de
eisen die managers (impliciet) stellen aan de
ict-vaardigheden omhoog bijgesteld.

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Het verschil tussen
de perceptie van managers en
leraren maakt het noodzakelijk
dat het gesprek wordt
gevoerd over de wederzijdse
verwachtingen.
32

2008/9

2009/10

2010/11

2011/12

PO- basis ict-vaardigheden

PO- didactische ict-vaardigheden

VO- basis ict-vaardigheden

VO- didactische ict-vaardigheden

MBO- basis ict-vaardigheden

MBO- didactische ict-vaardigheden
Figuur 21: Ictvaardigheden van leraren
volgens managers

Figuur 17: ict-vaardigheden van docenten volgens managers

Opvallend is dat er grote verschillen tussen de

ze kunnen gebruiken en dat hun vaardigheden zich

Juist het verschil tussen de perceptie van managers

sectoren zijn. In het basisonderwijs schatten

positief hebben ontwikkeld. Als we kijken naar de

en leraren maakt het noodzakelijk dat binnen

managers de ict-vaardigheden van leraren veel

inzet van de computer als didactisch hulpmiddel

een instelling het gesprek wordt gevoerd over de

hoger in dan in het voortgezet onderwijs en het

schatten leraren uit verschillende sectoren hun

verwachtingen en afspraken die worden gemaakt

middelbaar beroepsonderwijs.

vaardigheden vrijwel gelijk in. In het po en vo

over de gewenste professionele ontwikkeling.

zijn leraren vaardiger in het gebruik van digitale
Leraren zijn positiever over hun eigen ict-

leerlingvolgsystemen, in mbo in de communicatie

vaardigheden dan de managers. Zij vinden dat zij

met leerlingen.

beter op de hoogte zijn van de toepassingen die

De mate waarin leraren in het po op de
hoogte zijn van computertoepassingen die
in het onderwijs gebruikt kunnen worden.

De mate waarin de leraar in het po voldoende vaardig is om ict in te zetten

90
78% 77%

80

slecht
25%

26%

matig

2011

64%

64%
59%

60

54% 53%

50
42%

voldoende

40

goed

30

uitstekend
42%

68%

70

4% 3%

44% 46%

42%

39%
36%

32%

20
10
0
Gebruik van (digitaal)
leerlingvolgsysteem
2007

2008

Gebruik van computer als
didactisch hulpmiddel
2009

Communiceren met
leerlingen via ict
2010

2011

Figuur 22: Kennis en
vaardigheden van
leraren
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De mate waarin de leraar in het vo voldoende vaardig is om ict in te zetten

De mate waarin leraren in het vo op de
hoogte zijn van computertoepassingen die
in het onderwijs gebruikt kunnen worden.

90
80

75%

70
5%

72% 72%
65%

63%

61% 61%

7%

29%

66%

69%

60

22%

slecht

50

matig

40

65%

56%
50%

48%
37%

33%

voldoende

30

goed
20

uitstekend
37%

10

2011

0
Gebruik van (digitaal)
leerlingvolgsysteem
2008

2007

De mate waarin leraren in het mbo op de
hoogte zijn van computertoepassingen die
in het onderwijs gebruikt kunnen worden.

Gebruik van computer als
didactisch hulpmiddel
2009

Communiceren met
leerlingen via ict
2010

2011

De mate waarin de leraar in het mbo voldoende vaardig is om ict in te zetten

90
77% 78%

80
2% 2%

70
8%

22%

matig

2011

66% 66%
61% 60%

60
50%

50

voldoende

40

goed

30

uitstekend
39%

64%

weet niet
slecht

27%

68%

79%

72%

50%

38%

36%

20

16%

10
0
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leerlingvolgsysteem
2007
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2008

Gebruik van computer als
didactisch hulpmiddel
2009

Communiceren met
leerlingen via ict
2010

2011

Vervolg figuur 22: Kennis
en vaardigheden van
leraren

3.3

Inhoud en toepassingen

Om goed gebruik te kunnen maken van ict, is

% digitaal leermateriaal
volgens docenten

de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig
digitaal materiaal een voorwaarde. De hoeveelheid
digitaal lesmateriaal die wordt gebruikt lijkt te
stagneren. Voor het mbo op ongeveer 40 procent,

50
45

voor het po en het vo ligt dit iets boven de 15

40

procent. Andere onderzoeken geven aan dat het

35

percentage digitaal leermateriaal hoger ligt.

30
25

Volgens de leermiddelenmonitor is het percentage
inmiddels 43 procent in het po, en 39 procent in
het vo (SLO, 2012). Het onderzoek dat Wikiwijs
heeft gedaan komt op een percentage van 23 procent in het po, 26 procent in het vmbo, 22 procent
voor havo en vwo en 38 procent in het mbo
(Wikiwijs, 2012). Wat alle onderzoeken bindt, is

20
15
10
5
0
2007

2008

2009

2010

2011

dat leraren behoefte hebben aan nog meer digitaal
leermateriaal dat zij in plaats van, of aanvullend
aan, hun methode kunnen inzetten.

Figuur 23: Aandeel
digitaal leermateriaal
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Leraren hebben
behoefte aan nog
meer digitaal
leermateriaal dat
zij, in plaats van,
of aanvullend
aan, hun methode
kunnen inzetten.

Interessant is dat leraren meer dan voorheen

via collega’s juist toeneemt. Het is nu nog te vroeg

gebruik maken van het internet om lesmateriaal te

om hier verregaande conclusies aan te kunnen

vinden. Bovendien wordt er veel gebruik gemaakt

verbinden, maar het zou kunnen dat er meer

van ict-materiaal dat bij een lesboek wordt

kwalitatief hoogwaardig materiaal beschikbaar is

geleverd. Het zelf ontwikkelen van materiaal lijkt

waardoor leraren zich minder genoodzaakt voelen

af te nemen, terwijl het gebruiken van materiaal

zelf content te ontwikkelen.

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

po

vo

mbo

zelf zoeken op internet

62%

68%

67%

75%

81%

72%

70%

ict-materiaal bij lesboek

58%

63%

58%

68%

72%

69%

59%

via collega’s

45%

47%

45%

51%

59%

46%

47%

zelf ontwikkelen of bestaand
materiaal bewerken

44%

48%

48%

42%

27%

46%

63%

via Kennisnet

33%

38%

35%

35%

45%

26%

32%

Tabel 2: Bron voor het zoeken,
vinden of maken van digitaal
lesmateriaal
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3.4 Infrastructuur

Computers

Scholen investeren niet alleen in de uitbreiding

De infrastructuur op instellingen op scholen is

Inmiddels delen in het basisonderwijs en het mbo

van het aantal computers, maar vooral ook in

in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Alle

vijf leerlingen één computer. In het voortgezet

de vervanging van oude hardware. Vooral in

scholen beschikken over computers voor leerlingen

onderwijs is er voor elke vier leerlingen één

het po geven managers aan dat het lastig is om

en leraren, en er is vooral fors geïnvesteerd in

computer beschikbaar. Een deel hiervan zijn

alle computers die aan vervanging toe zijn ook

digitale schoolborden.

laptops, in het po ligt dit nu op 12 procent, in

daadwerkelijk te vervangen.

Daarnaast heeft de internetvoorziening een

het vo op 21 procent en in het mbo op bijna 24

ontwikkeling doorgemaakt, zo is het percentage

procent. Vooral in het vo is er sprake van een

van de scholen dat een draadloos netwerk heeft

toename van het aantal laptops ten opzichte van

fors gegroeid.

het 2010/11.

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

niet bekend

niet bekend

niet bekend

niet bekend

niet bekend

2009/2010

2010/2011

2011/2012

PO
VO
MBO

Figuur 24: Aantal
leerlingen per
computer
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Internetvoorziening

70

Alle scholen beschikken over een internetvoor-

61

ziening en steeds vaker ook over een draadloze
internetverbinding. Dat maakt het mogelijk om de
31

beschikbare apparatuur meer flexibel in te zetten
22

20
8

10

of om leerlingen en leraren hun eigen apparatuur

12

mee te laten nemen.

3

PO

VO

86%

MBO

10%
4%

Er is draadloos internet
Van plan om aan te leggen
Geen draadloos internet

aantal digitale schoolborden
aantal onderwijsruimtes
Geplande aanschaf digitale schoolborden

67%

MBO
Figuur 25: Digitale
schoolborden

21%
12%

52%
15%
33%
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Digitale schoolborden

lokalen (gemiddeld 61 per instelling) een digitaal

Het aantal digitale schoolborden is in de afgelopen

schoolbord. In het mbo zijn er gemiddeld 12

jaren fors toegenomen. Een basisschool heeft

digitale borden in gemiddeld 70 onderwijsruimtes.

gemiddeld tien leslokalen, in acht hiervan hangt

Vooral in het vo en het mbo zijn instellingen van

een digitaal schoolbord. In het voortgezet

plan om de komende jaren fors te investeren in

onderwijs hangt in de helft van het aantal

digitale schoolborden.

VO
PO

Figuur 26: Draadloos
internet op
instellingen

3.5

Gebruik

De intensiteit van het gebruik lijkt iets af te

De meeste leraren maken gebruik van computers

nemen. In het basisonderwijs wordt de computer

in de klas. In het basisonderwijs ligt dit op 91

nu gemiddeld ongeveer 7 uur per week gebruikt

procent, in het vo op 69 procent en in het mbo

(was 8), in het voortgezet onderwijs 5 (was 6 uur)

op 72 procent. Dat betekent dus ook dat een

en in het mbo is dit 9 uur (was 10 uur). Leraren

aanzienlijk deel van de leraren nog geen gebruik

zijn van mening dat het goed zou zijn als er

maakt van ict. Managers verwachten dat het

meer gebruik wordt gemaakt van computers. Het

percentage leraren dat ict gebruikt de komende

optimale aantal uren ligt in het po op 9 uur, in het

jaren verder zal toenemen.

vo op 11 en in het mbo op 14 uur per week.
Figuur 27: Gebruik van
computers in de klas
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% Leraren dat gebruik maakt van
computers in de klas
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20 uur of meer
20 uur of meer

15 tot 20 uur
15 tot 20 uur

10 tot 15 uur
10 tot 15 uur

5 tot 10 uur
5 tot 10 uur

2 tot 5 uur
2 tot 5 uur

minder dan 2 uur per week
minder dan 2 uur per week

geen
geen

weet niet
weet niet

Figuur 28: Intensiteit
van gebruik
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Gemiddeld softwaregebruik per week

In alle sectoren
wordt veel gebruik
gemaakt van
internet, zowel voor
het opzoeken van
informatie als voor
het samenwerken.

De ict-toepassingen die worden gebruikt in
het onderwijs verschillen per sector. In alle
sectoren wordt veel gebruik gemaakt van internet,
zowel voor het opzoeken van informatie als voor
het samenwerken. Ook leerlingvolgsystemen
worden vaak ingezet. In het mbo wordt veel
gebruik gemaakt van tekstverwerking. In het po
gebruiken leraren vaak software die hoort bij een
leerboek of methode en specifieke software om
leerstof te oefenen.
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PO VO MBO
Tekstverwerking voor bijvoorbeeld
het maken van een werkstuk

1.2

1.7

3.0

Simulaties (bijvoorbeeld voor het
nabootsen van proefjes) of games

0.2

0.3

0.6

Specifieke software voor oefenen
van leerstof

2.7

0.7

1.5

Leerboek of methodegebonden software

2.4

1.3

1.8

Elektronische leeromgeving

0.7

1.9

2.1

Digitale toetsen

0.3

0.3

0.7

Digitaal leerlingvolgsysteem

2.0

2.6

2.2

Internet voor het opzoeken
van informatie

2.9

2.8

3.5

Internet voor communicatie- en/of
samenwerkingsdoeleinden
(bijvoorbeeld e-mail, wiki, blog)

2.4

2.4

2.9

Tabel 3: Gebruikte
software in aantal
keer per week

Zowel leraren als
managers zijn van
mening dat de
inzet van ict veel
meerwaarde heeft.
3.6 Rendement in de
perceptie van docenten en
managers
Zowel leraren als managers zijn van mening dat
de inzet van ict veel meerwaarde heeft. Een (zeer)
ruime meerderheid vindt dat ict de kwaliteit van
het onderwijs verbetert en dat het onderwijs

Managers

er interessanter door wordt voor de leerlingen.
Daarbij helpt ict leraren het leerproces van de
leerlingen beter te begeleiden en zet ict leerkrachten aan om na te denken over hun manier
van lesgeven.

PO

VO

99%

98%

90%

91%

81%

72%

83%

69%

68%

77%

62%

57%

60%

40%

42%

100%

98%

96%

97%

87%

84%

Het gebruik van ict stimuleert de creativiteit van
leerlingen

56%

68%

73%

57%

47%

58%

Ict helpt leraren het leerproces van leerlingen beter te
begeleiden

87%

96%

90%

82%

69%

75%

De komst van ict in het onderwijs zet leraren er toe aan
opnieuw na te denken over hun manier van lesgeven

91%

96%

95%

93%

89%

92%

Ict gebruiken in het onderwijs biedt een meerwaarde
Ict verbetert de kwaliteit in het onderwijs

Ongeveer de helft van de ondervraagde leraren

Door het gebruik van ict behalen leerlingen betere
resultaten

en managers is van mening dat ict-gebruik de

Ict maakt het onderwijs interessanter voor leerlingen

creativiteit van leerlingen stimuleert en dat
leerlingen ook daadwerkelijk betere resultaten
behalen.
In het volgende hoofdstuk wordt beschreven

PO

VO

100%

97%

87%

Leraren
MBO

MBO

wat we op dit moment weten over het rendement
van verschillende ict-toepassingen in de
onderwijspraktijk.

Tabel 4: Perceptie van leraren
en managers van de inzet van
ict in het onderwijs
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4 Opbrengsten
De opbrengsten van het onderwijs verbeteren door
de inzet van ict. In het vierde hoofdstuk wordt
beschreven wat we weten over enkele concrete
toepassingsmogelijkheden van ict bij verschillende
leeractiviteiten. Ook wordt ingegaan op de mogelijke
effecten van ict op de organisatie van het onderwijs.
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leeractiviteiten
4.1

Leerrendement verhogen

instructie

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar
de meerwaarde van ict in de onderwijspraktijk.

laten

Samengevat heeft dit geleid tot drie mogelijke
opbrengsten. Ict kan een positief effect hebben
op de motivatie en de leerprestaties van
leerlingen en kan het leerproces efficiënter
maken. Daarnaast wordt ict ingezet om specifieke

leren

gestructureerd oefenen

• nieuwe kennis
opdoen
• aanleren van
basisvaardigheden

• consolideren
en automatiseren
van kennis

toetsen
• vaststellen wat is
geleerd

Figuur 30: Leeractiviteiten

knelpunten op te lossen. Het doel is dan de

onderzoekend leren

Welke toepassing het beste rendeert hangt af van

kwaliteit op hetzelfde niveau te houden met een

• principes
begrijpen en
beheersen

de leeractiviteiten. We onderscheiden hierbij

andere inzet van middelen. Denk bijvoorbeeld aan
de inzet van videoconferencing in krimpregio’s

• leren om nieuwe
kennis te
ontwikkelen

bij specifieke vakken waar scholen onvoldoende
leraren voor kunnen vinden.

leren leren
• controle eigen
leerproces
• zelfstandig leerstof
efficiënt verwerken

drie handelingen die betrekking hebben op het
primaire onderwijsproces: instructie geven, laten
leren en toetsen. Deze handelingen kunnen met
elkaar verweven zijn, zowel in de klassensituatie
als in een ict-toepassing. Denk bijvoorbeeld
aan lessen waar instructie en oefenen in elkaar
overlopen. Maar ook aan (adaptieve) software waar
toetsen worden gebruikt om te bepalen welke
leerstof wordt aangeboden.
In de volgende paragrafen wordt beschreven
wat de meerwaarde van ict kan zijn bij de
verschillende leeractiviteiten en wat we weten

motivatie

leerprestaties

efficiënter

over de randvoorwaarden. Wat voor vrijwel alle

leerproces

onderzochte ict-toepassingen geldt, is dat de
leraar de belangrijkste succesfactor is. Niet de ict
verhoogt het leerrendement, maar de leraar die

Effect van ict
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Figuur 29: Ict in de onderwijspraktijk

een bepaalde toepassing goed inzet.

Uit de onderzoeken komt het beeld naar voren dat

Juist bij de implementatie van ict in

immers niet meer wat leraren al kunnen en kennen

ict vooral succesvol is als de toepassing aansluit

combinatie met het neerzetten van een nieuwe

maar wat ze zouden moeten kunnen.

bij de bestaande lespraktijk. In die situaties

onderwijsdidactiek of het invullen van nieuwe

Bovendien worden dan ook de eisen die aan de

kunnen de leraren met ict hun onderwijs verrijken

onderwijsdoelen, worden de vooraf hooggespannen

ict-toepassingen worden gesteld hoger, niet alleen

zonder dat zij hun pedagogisch-didactische

verwachtingen vaak niet waargemaakt. Als wordt

wat betreft de inhoud maar ook wat betreft het

vaardigheden drastisch moeten veranderen. Zij

gekozen voor een meer fundamentele verandering

onderliggende didactische concept. Er zijn nog

moeten zich dan vooral de ict-toepassing eigen

van het onderwijs heeft dit consequenties voor

relatief weinig voorbeelden van grootschalige

maken. Er zijn dan ook relatief veel succesvolle

de pedagogisch-didactische vaardigheden waar

vernieuwingen die ook op de langere termijn

voorbeelden waar het onderwijs met ict in kleine

leraren over moeten beschikken. Als een instelling

succesvol blijken te zijn. Wel is er een aantal

stapjes wordt verbeterd, bijvoorbeeld een rijkere

kiest voor meer fundamentele veranderingen

belangwekkende ontwikkelingen die nauwgezet

instructie op het digitale schoolbord en het

stelt dit dus hoge eisen aan het educatief

gevolgd worden. Denk daarbij aan de Sterrenschool

gebruik van digitale oefenprogramma’s.

leiderschap binnen de instelling. Er moet dan ook

in het basisonderwijs en de netwerkscholen in

aandacht zijn voor de cultuur om een dergelijke

het mbo, maar ook aan initiatieven als de Kahn

verandering mogelijk te maken. Het uitgangspunt is

Academy en Flipping the classroom.

Figuur 31: Opbrengst van ict
in de onderwijspraktijk

Ict is vooral succesvol als de
toepassing aansluit bij de
bestaande lespraktijk

Bij de inzet van ict in de
nieuwe lespraktijk worden
doelen niet altijd gehaald

Ict is vooral succesvol
als de toepassing
aansluit bij de bestaande
lespraktijk.
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Instructie

Ict ondersteunt leraren in het geven van

complexe begrippen sneller begrijpen. Dit inzicht,

Instructie is een veelgebruikte onderwijsvorm.

instructie doordat het allerlei mogelijkheden

dat ook bekend staat als het multimediaprincipe,

Onder instructie verstaan we de directe overdracht

biedt om tekst, beeld en audio te combineren.

is in diverse onderzoeken bevestigd (Mayer &

van kennis naar de leerling. In verschillende

Dit is bij uitstek zichtbaar bij het gebruik van

Moreno, 2002; Ginkel van, 2009; Bus, 2009). Om de

onderzoeken wordt aangetoond dat ict de leraar

multimediaal leermateriaal, wat middels

inzet van beeld en video echt te laten renderen,

kan helpen kennis beter over te dragen. Dit geldt

een digitaal schoolbord, computer of tablet

is het van belang dat leraren zich bewust zijn

vooral voor vormen waarbij het gebruik van ict

toegankelijk gemaakt kan worden. De combinatie

van de wijze waarop dat beeldmateriaal een

iets toevoegt aan de bestaande praktijk, maar deze

van tekst, beeld en geluid zorgt niet alleen voor

verhaal kan ondersteunen. Zo moet de structuur

niet ingrijpend verandert.

een verhoogde motivatie maar ook dat leerlingen

aansluiten bij de wijze waarop leerlingen de
informatie verwerken en moeten leerlingen
worden gestimuleerd om hun aandacht te richten

multimediale
instructie

op de relevante informatie uit de verschillende
media (Wetenschappelijk Technologische Raad
SURF, 2012).
In veel klaslokalen is inmiddels een digitaal
schoolbord te vinden. Leraren gebruiken dit
bord met name om de klassikale instructie te
verrijken. De klassikale uitleg wordt daarbij
functioneel ondersteund met beeld, geluid
en video, wat leerlingen helpt om de stof te
onthouden en de aandacht bij de les te houden.
Onderzoeksresultaten naar het gebruik van
het digitaal schoolbord bij instructie zijn
overwegend positief. Leraren en leerlingen zijn

meer motivatie
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sneller
begrip

over het algemeen erg enthousiast over het
Figuur 32:
Multimediale
instructie

digitaal schoolbord. Met een bekwame leraar die
de stof, de didactiek en de techniek beheerst,

halen leerlingen die instructie krijgen op het

groepen. Bovendien worden hoge eisen gesteld aan

Bovendien kan videoconferencing worden gebruikt

digitaal schoolbord betere leerprestaties (Fisser

de technische voorzieningen. Deze moet zo zijn

om de reisafstanden van leerlingen te verminderen

& Gervedink Nijhuis, 2007; Ast van, Bergen van,

ingericht dat het de interactie ondersteunt en zo

(Heijmen-Versteegen, Marée, & den Brok, 2012).

Koenraad, & Winden van, 2010; Heemskerk, Eck

soepel mogelijk werkt.

Een bijkomend voordeel van videoconferencing is

van, & Meijer, 2010; Somekh, Haldane, Jones,

Leren op afstand is vooral een alternatief als

dat de lessen kunnen worden opgenomen, op deze

Lewin, Steadman, & Scrimshaw, 2007; Marzano &

gewoon onderwijs niet goed mogelijk is. Zo zijn er

manier kunnen leerlingen die afwezig waren de les

Haystead, 2009; Oberon, 2010; Heemskerk, Meijer,

instellingen, met name in krimpregio’s of kleine

alsnog volgen en kunnen leerlingen de les nog eens

Eck van, Volman, & Karssen, 2012).

mbo-opleidingen, die kiezen voor e-learning omdat

terugkijken. Datzelfde geldt voor de leraar, die het

ze geen geschikte leraar voor een bepaald vak

terugkijken kan gebruiken om zijn eigen prestatie

Het effect van het digitale schoolbord kan versterkt

hebben. Een andere mogelijkheid is om een expert

te verbeteren.

worden met de inzet van stemkastjes, bijvoorbeeld

van buiten het onderwijs de klas in te halen.

om te controleren of leerlingen de stof goed
begrepen hebben en om lessen interactiever te
maken (Lemke, Couhlin, & Reigsneider, 2009).
Ict biedt mogelijkheden om de instructie op
afstand te verzorgen, het leren op afstand. Door
middel van videoconferencing geeft een leraar,
of andere deskundige, instructie aan leerlingen
op verschillende locaties. Onderzoek laat zien dat
leerlingen met leren op afstand dezelfde prestaties
kunnen halen als met face-to-face onderwijs. Het
vraagt echter wel om een goede voorbereiding
leren
op
afstand

van leraren en leerlingen en stelt hoge eisen aan
de didactische vaardigheden van leraren die op
afstand orde moeten houden en de voortgang
moeten monitoren (Cavanaugh, 2009). De inzet
van videoconferencing werkt vooral in kleine

Figuur 33: Leren
op afstand
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Een andere vorm van instructie bestaat uit

zij steken er daardoor minder van op dan van

school bespreken en bijbehorende opgaven maken.

ingeblikte lessen en instructievideo’s. De

traditionele lessen. Ook zijn er aanwijzingen

Een eerste onderzoek laat zien dat met Flipping

leerling kan hierbij zelfstandig de video-instructie

dat bij deze leerlingen de motivatie voor

the classroom de motivatie toeneemt en dat de

bekijken, al dan niet geïnitieerd door een leraar.

school en bereidheid tot leren afneemt. Juist

leerprestaties verbeteren (Classroomwindow,

Vooral in het hoger onderwijs zijn er veel van dit

voor leerlingen die de sociale interactie

2012). De basis om hier gefundeerde uitspraken

soort lessen beschikbaar. Maar ook in het po, vo

met de leerkracht en directe feedback nodig

over te kunnen doen is echter nog te smal.

of mbo zien we deze vorm van onderwijs steeds

hebben om te komen tot leren, is alleen het

vaker. Bekende voorbeelden van deze asynchrone

aanbieden van inblikte lessen weinig effectief.

Gestructureerd oefenen

vorm van e-learning zijn de Khan Academy en

Het is van belang dat de leraar een actieve rol

Om een solide kennisbasis te creëren is alleen

Flipping the classroom.

blijft spelen bij de begeleiding.

het overbrengen van nieuwe kennis (instructie)

De uitkomsten van onderzoek laten een wisselend

niet voldoende. Het is essentieel dat de kennis

beeld zien als het gaat om het leerrendement

In het concept Flipping the classroom is de actieve

goed blijft hangen en direct op te vragen is. De

van deze ingeblikte lessen. Dit hangt sterk af van

rol van de leraar gewaarborgd doordat leerlingen

leeractiviteit die daarbij past is gestructureerd

de kwaliteit van het beschikbare materiaal: de

de instructie thuis bekijken, en dit vervolgens op

oefenen (automatiseren). Gestructureerd oefenen

inhoud moet correct zijn, de vorm aanspreken
en het didactisch concept moet passend zijn

Gestructureerd oefenen

(Nieuwenhuis, de Ries, & van der Neut, 2012). Uit
onderzoeken komen de volgende aandachtspunten:
•

Het materiaal moet verdieping of verbreding
bieden ten opzichte van dat wat de leerlingen

digitale
oefenprogramma’s

digitaal
schoolbord

spelenderwijs
leren

al weten. Herhaling van lesstof uit het boek
gaat ten koste van de motivatie.
•

Het materiaal moet bij voorkeur bestaan uit
goed beschreven korte fragmenten, niet uit
lange uitzendingen, anders kunnen leerlingen
hier hun aandacht niet bij houden.

•

Vooral zwakke leerlingen hebben moeite om
hun aandacht bij videomateriaal te houden,
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Figuur 34:
Inzet van ict bij
gestructureerd
oefenen

draait met name om toepassen en herhalen.

waar nodig, maar ook bij het motiveren, het

bijvoorbeeld het extra begeleiden van leerlingen

Bijvoorbeeld het uit het hoofd leren van nieuwe

verduidelijken en het geven van uitgebreide

die dit nodig hebben of het geven van specifieke

feiten of woordjes, het toepassen van geleerde

feedback op het leren en het leerproces.

instructie. Voorwaarde is dat leraren in staat zijn

regels (zoals grammatica- of rekenregels) of het

goed (digitaal) overzicht te houden op vorderingen

oefenen van vaardigheden (bijvoorbeeld leren

Digitale oefenprogramma’s maken het mogelijk

van leerlingen en daar inspringen waar nodig. Met

schrijven).

om onderwijs gemakkelijker op maat aan te

name bij taal en rekenen kennen we veel werkende

Het gebruik van digitale oefenprogramma’s

bieden. Er zijn veel digitale oefenprogramma’s die

voorbeelden (Rijn van, 2009).

helpt leraren om hun leerlingen gestructureerd

leerlingen feedback geven op hun resultaten, en

Juist bij zwakke leerlingen is het noodzakelijk

te laten oefenen. Gebruik van goede digitale

aan de hand van deze resultaten het aanbod van

dat de leraar het leerproces nauw volgt en tijdig

oefenprogramma’s leidt tot een verhoogde

oefenmateriaal aanpassen. Doordat de voortgang

ingrijpt. Deze leerlingen hebben meer behoefte

motivatie, taakgerichtheid en groter

nauwkeurig wordt geregistreerd, krijgt een leraar

aan feedback en zullen ook eerder vastlopen in het

zelfvertrouwen. Deze programma’s werken het

per leerling beter zicht op welke onderdelen

computerprogramma als zij hierbij niet begeleid

beste als de oefeningen die leerlingen moeten

voldoende worden beheerst en welke niet.

worden (Nieuwenhuis, de Ries, & van der Neut,

doen goed aansluiten bij hun competenties en het

Onderzoek laat zien dat leerlingen zelfstandig met

2012). Een voorwaarde om succesvol gebruik te

niveau van de kennis die ze zich op dat moment

zulke programma’s uit de voeten kunnen (Meijer,

kunnen maken is dat de programma’s inhoudelijk

eigen hebben gemaakt. Het is dus van belang dat

van Eck, & Heemskerk, 2009). Hierdoor komt er

correct zijn. In verschillende programma’s kwamen

de oefeningen die leerlingen doen, aansluiten op

voor leraren tijd vrij die zij kunnen besteden aan

nog teveel fouten voor.

de kennis en vaardigheden die ze op dat moment
hebben. Adaptieve software bepaalt dit voor een
deel zelf, bij andere content is het de leraar die
aangeeft wat de leerlingen moeten doen.
In beide gevallen geldt dat het ontwerp zo moet
zijn dat leerlingen gemotiveerd blijven, en niet
dezelfde oefeningen steeds opnieuw moeten
blijven doen als ze iets niet begrijpen. Bovenal
speelt ook bij de inzet van ict om te oefenen
de leraar een cruciale rol. Niet alleen bij het
monitoren van de voortgang, en hierop ingrijpen

Het gebruik van digitale
oefenprogramma’s helpt
leraren om hun leerlingen
gestructureerd te laten
oefenen.
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Het behaalde rendement
hangt af van de kwaliteit van
het didactisch ontwerp en de
vaardigheden van de leraar.

Ook op het digitale schoolbord kunnen leerlingen
oefenen, alleen of in groepjes. Er is een aantal
interactieve programma’s beschikbaar, bovendien
zijn er ook leraren die zelf oefenmateriaal
ontwikkelen. Het zelf maken van dit materiaal kost
leraren wel veel tijd. Interactieve oefeningen
op het digitale schoolbord hebben een positief
effect op de motivatie en op de leerprestaties.
Ook het zelfstandig werken kan op deze manier
worden gestimuleerd. Er is ook software die
erop is gericht de fijne motoriek te ontwikkelen
(leren schrijven bijvoorbeeld. Een verbetering
van de motorische vaardigheden werd echter niet

leerprestatie bij het rekenen, maar was er bij het

de computer. De leerlingen bleven gemotiveerder

gemeten. (Heemskerk, Meijer, Eck van, Volman, &

spellen geen verschil zichtbaar (Luyten, Ehren, &

om te lezen en het programma droeg bij aan hun

Karssen, 2012; Coetsier & Kok, 2009)

Meelisen, 2011)

zelfvertrouwen (Luyten, Ehren, & Meelisen, 2011).
Bij fysieke beperkingen kunnen ict-toepassingen
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Een aantal programma’s maakt gebruik van

Uit onderzoek blijkt dat juist leerlingen met een

zoals de Kinect positieve effecten hebben.

principes die ook worden gebruik in (commerciële)

specifieke leerbehoefte of beperking (fysiek,

Leerlingen vinden het gebruik motiverend en

games. Het spelenderwijs oefenen heeft positieve

cognitief of in gedrag) veel baat kunnen hebben

verbeteren hun evenwicht en conditie (Scheltinga,

effecten op de motivatie. Niet alle toepassingen

bij digitale oefenprogramma’s (Scheltinga, Gijsel,

Gijsel, & Netten, 2012).

leiden ook tot betere leerprestaties. De resultaten

& Netten, 2012). Voor deze leerlingen is het een

van een toepassing als Rekentuin zien er gunstig

groot voordeel dat ze in hun eigen tempo en op

Ook voor leerlingen met hoor-, spraak- en

uit (Heemskerk, Meijer, Eck van, Volman, & Karssen,

hun eigen niveau kunnen oefenen en de oefeningen

taalproblemen bleken leraren met dergelijke

2012; Heemskerk, Meijer, Eck van, Volman, Karssen,

meerdere malen kunnen herhalen. Dit maakt het

software goede resultaten te kunnen boeken. Het

& Kuiper, 2011). Ook commerciële producten

leerproces voor hen meer beheersbaar. Zo hebben

effectief inzetten van dergelijke software vraagt

kunnen een rol spelen in het onderwijs, zo leidde

dyslectische leerlingen baat bij programma’s

wel een goede training van leraren (Heemskerk,

het inzetten van een Nintendo DSi tot betere

waarmee ze teksten kunnen laten voorlezen door

Meijer, Eck van, Volman, & Karssen, 2012).

Onderzoekend leren
computersimulaties

rijkere opdrachten

webquests

digitale mindmaps

stages

@@@
Figuur 35:
Onderzoekend leren

Onderzoekend leren
Onderzoekend leren is een werkvorm die kinderen

Er zijn verschillende computersimulaties die

aanspoort de wereld om zich heen op een actieve

leerlingen in staat stellen om te experimenteren

manier te ontdekken en onderzoeken. Leerlingen

in een omgeving die de realiteit modelmatig

zijn in meer of mindere mate vrij om zelf een

nabootst. Leerlingen kunnen in zo’n omgeving

antwoord te zoeken op een vraag, informatie te

praktische vaardigheden ontwikkelen, zoals leren

vinden over een onderwerp, inzicht te verwerven

baggeren met een baggersimulatie (Oomens &

over een begrip of vaardigheden te ontwikkelen.

Weijers, 2011) of vertrouwd raken met principes

Vaak gaat het om complexe vraagstukken met

van onderzoek, zoals het opstellen van een

meerdere mogelijke antwoorden, waarbij het

hypothese (Jong de & Jolingen van, 2009). De

leerproces – hoe de oplossing is bereikt – één van

meerwaarde van een computersimulatie hangt

de leerdoelen is.

onder andere af van de kwaliteit van de feedback,
dit kan voor een deel worden verwerkt in de

Het potentieel van ict lijkt bij onderzoekend leren

programmatuur, maar zal toch ook in belangrijke

groot te zijn. Zo kan met ict een praktijksituatie

mate de verantwoordelijkheid blijven van de

worden nagebootst en biedt het internet volop

leraar. Is deze feedback niet adequaat, dan kan

mogelijkheden om informatieopdrachten uit te

het leerrendement zelfs afnemen (Nieuwenhuis,

voeren. Ook hier geldt dat het behaalde rendement

de Ries, & van der Neut, 2012). Het aantal uren

afhangt van de kwaliteit van het didactisch

dat effectief gebruik kan worden gemaakt van

ontwerp en de vaardigheden van de leraar.

simulaties is beperkt.

Ict kan ook worden gebruikt om de rijkere
opdrachten te maken. Denk daarbij aan een
sensor die leerlingen kunnen gebruiken om allerlei
zaken te meten (Luyten, Ehren, & Meelisen, 2011)
of mobiele telefoons die worden gebruikt om
leerlingen opdrachten en spelletjes te laten doen
in een omgeving buiten het schoolgebouw.
Een ander voorbeeld is het werken met webquests.
Leerlingen krijgen hierbij een betekenisvolle,
functionele opdracht om informatie te zoeken,
verwerven en integreren. Het is de bedoeling dat
de zogenaamde ‘higher order thinking skills’ zoals analyseren, logisch redeneren en problemen
oplossen - worden gestimuleerd. De leerling is
dus niet een passieve kennisverwerver, maar gaat
actief op zoek naar informatie in verschillende
bronnen en weet ze te integreren (Abbit & Orphus,
2008). Een webquest kan heel effectief zijn, met
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Sociale media kunnen worden
ingezet om de contacten tussen
leraar en leerling te bevorderen.
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name door de zelfstandige rol van de leerling in

leraren gezamenlijk vooraf de mindmaps maakten,

aanbrengen (Stokhof, Sluijsmans, Vlokhoven, &

een multimediale uitdagende omgeving. Maar de

kregen ze meer grip op de stof en het overleg

Peters, 2012).

werkelijke kracht wordt bepaald door de manier

vooraf spaarde tijd bij de uitvoering. De meeste

waarop leraren de webquest gebruiken. Zij zullen

leraren vonden digitale mindmaps makkelijker

Ook bij stages kan ict een hulpmiddel zijn.

vaak de rol van coach hebben (Leu, Kinzer, Coiro, &

dan papieren, alleen beperkte deze methode de

Sociale media kunnen worden ingezet om de

Cammack, 2004).

creatieve leerling. Bij de leerlingen lijken de

contacten tussen leraar en leerling te bevorderen,

digitale mindmaps een positief effect te hebben

maar ook om communicatie tussen leerlingen

Bij vraaggestuurd leren, gebruikmakend van

op motivatie, leerstrategie en productiviteit.

onderling effectief te laten verlopen. Het aantal

hun eigen nieuwsgierigheid mogen leerlingen

Wel verwerven leerlingen die gebruik maken van

contactmomenten kan zo toenemen, wat een

zelf hun kennisvragen onderzoeken. Digitale

papieren mindmaps iets meer nieuwe kennis.

positief effect kan hebben op de motivatie en de

mindmaps zijn hierbij een effectief hulpmiddel

Digitale mindmaps lijken dynamisch denken en het

leerprestatie (Nieuwenhuis, de Ries, & van der

gebleken. Leerlingen waren enthousiast over het

uitbreiden van kennis wat sterker te stimuleren,

Neut, 2012).

maken van de mindmaps. Doordat leerlingen en

terwijl papieren mindmaps iets meer basiskennis

Leren leren

bespreken (Verbeij, 2009; Heemskerk, Meijer, Eck

dan van de groep die geen gebruik maakte van

Bij het ‘leren leren’ leren leerlingen hoe ze moeten

van, Volman, Karssen, & Kuiper, 2011) of vormen

weblogs. Bij de beoordeling van het stageverslag

leren. Het gaat hier dus om onderwijsvormen

waarbij gebruik wordt gemaakt van weblogs. De

en de tevredenheid van leerlingen en bedrijven

die primair gericht zijn op het leerproces en de

meerwaarde die in onderzoek naar voren komt

waren geen veranderingen zichtbaar (Nieuwenhuis,

bewustwording hiervan. Het is daarbij belangrijk

is vooralsnog beperkt. Weblogs hebben potentie,

de Ries, & van der Neut, 2012).

dat leerlingen leren reflecteren op de manier

maar om echt meerwaarde te hebben is aandacht

waarop ze leren en algemene vaardigheden

voor het schrijven van goed gestructureerde

Om het rendement van de inzet van ict als middel

opdoen. De leerinhoud is ondergeschikt aan het

reflecties en het leveren van adequate feedback

bij het leren leren te verbeteren, is het van belang

leerproces.

cruciaal (Wopereis & Sloep, 2009). Ook in het

dat leraren goede feedback blijven geven en zicht

kader van de experimenten in het mbo EXMO

hebben op de ontwikkeling van de leerling. Ict kan

Het digitale portfolio is een middel dat veel

hebben leerlingen weblogs gebruikt in plaats van

niet worden gezien als substitutie voor de leraar,

wordt gebruikt om de reflectie op het leren

een traditioneel stageverslag. Door de weblogs

maar als instrument.

te stimuleren. In het digitale portfolio slaan

waren er meer (virtuele) contactmomenten en het

leerlingen hun werk op, ze krijgen feedback en

resultaat van de praktijkbeoordeling was beter

ze hebben overzicht van wat ze gedaan hebben.
Onderzoek laat zien dat een digitaal portfolio leidt
tot meer zelfreflectie dan een papieren portfolio.
Verder blijkt ook de motivatie een positief verband
te hebben met de mate waarin leerlingen aangeven
dat ze zelfregulerend leren (Sins & Cornelisse,
2012). Sommige scholen breiden dit soort
toepassingen nog verder uit door alle leerlingen
een eigen laptop te geven, zodat het digitale
portfolio altijd bij de hand is (Weijs, 2010).
Andere voorbeelden van het stimuleren van
reflectie zijn lesvormen waarbij leerlingen hun
eigen presentatie op video opnemen en met de klas

Figuur 36: Leren
leren. Weblogs/
digitale portfolio

weblogs/digitale portfolio
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Toetsen
Behalve nieuwe vormen van leren maakt ict ook
nieuwe manieren van toetsen mogelijk. Digitale
toetsen blijken een betrouwbare vervanger

tijdswinst & gebruiksgemak

van de papieren toetsen en bieden tijdwinst en
gebruiksgemak (Luyten, Ehren & Meelissen, 2011).

multimediale content

Bovendien kan bij digitale toetsen ook gebruik
worden gemaakt van multimediale content en

schrijf_

veel variatie mogelijk

worden zo andere toetsvragen mogelijk.
Figuur 37: Digitaal
toetsen

Het automatisch antwoorden laten nakijken of
een database aanleggen met vragen waaruit zij
steeds nieuwe toetsen kunnen genereren, bespaart
leraren veel tijd. Bovendien schept een dergelijke
database de mogelijkheid om steeds nieuwe
aangeboden op een moment dat aansluit bij de

gegevens kan gebruiken om het leerplan van een
digitale
toetsen
leerling aan te (laten) passen aan diens resultaten
dat de infrastructuur op orde is. Juist hier zijn,

ontwikkeling van de leerling.

bijvoorbeeld met het afnemen van de centrale

en eventuele problemen.

Het kunnen maken van goede digitale toetsen

examens in het voortgezet onderwijs, nog de

De grote hoeveelheid gedetailleerde gegevens

vraagt meer dan het maken van een gewone

nodige hobbels te nemen.

over alle opgaven en oefeningen die de leerling

toetsen te generen die op maat kunnen worden

Daarnaast is het vanzelfsprekend van belang

heeft gemaakt, maakt dat al heel veel bekend is

toets. Bijvoorbeeld doordat een kleine fout in

54

een papieren toets nog tijdens de les kan worden

Een ontwikkeling die voor de toekomst veel

over het niveau dat de leerling heeft bereikt. Deze

hersteld maar dit online niet mogelijk is. Bij het

mogelijkheden biedt is die van de Learning

gegevens bieden een continu beeld van de leerling

afnemen van digitale toetsen is het van belang

Analytics. Learning Analytics biedt analyse van

en zijn voortgang, in relatie tot klasgenoten of

dat leraren alert zijn op de mogelijkheden die

data, overzichtelijke presentatie daarvan en

de school, het bestuur of landelijke prestaties. De

leerlingen hebben om informatie op het internet

onderlinge vergelijking van leerlingen, klassen

toegevoegde waarde van toetsen in deze omgeving

te vinden. Desgewenst kan een internetverbinding

en scholen. Tijdens het leren kan leermateriaal

zal zich naar verwachting meer gaan toespitsen

worden afgeschermd, of juist worden gebruikt

zich aanpassen op basis van analyse van eerdere

op formele prestatiemeting dan het meten van

door het stellen van meer inzichtvragen.

prestaties (adaptiviteit), terwijl de leraar de

voortgang.

Organiseren, sturen en verantwoorden

dat er minder controles nodig zijn als gebruik

Vooral in de administratieve processen wordt veel

wordt gemaakt van authentieke bronnen, zoals de

gebruik gemaakt van ict. Zo geven verschillende

naam- en adresgegevens uit de GBA (gemeentelijke

De focus van de onderzoeksagenda van Kennisnet

administratieve systemen inzicht in de voortgang

basisadministratie persoonsgegevens) en

heeft in de afgelopen jaren vooral gelegen op de

van leerlingen en speelt ict een grote rol bij

de leerresultaten uit BRON (basisregister

inzet van ict bij het leren. Over de effecten van ict

het maken van het onderwijsprogramma en de

onderwijsnummer).

op de organisatie van het onderwijs is momenteel

lesplanning. Dit kan leiden tot een efficiëntere

nog veel minder bekend. Zoals in hoofdstuk 2

organisatie, maar de systemen zelf worden

Bij het registreren van verzuim kan ict op

beschreven gaan we vooralsnog uit van de volgende

door leraren vaak nog wel als complex gezien

verschillende manieren een bijdrage leveren. Zo

opbrengsten:

(Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 2011).

kan een portal het inzicht van leraren en managers,

•

Tijdsbesparing, door bepaalde taken te

De processen die te maken hebben met het

maar ook dat van de ouders vergroten. Hierdoor

automatiseren en gegevens opnieuw te

inschrijven en uitschrijven van leerlingen kunnen

wordt ongeoorloofd verzuim sneller zichtbaar

gebruiken.

in de toekomst verder worden vergemakkelijkt door

en worden administratieve lasten van leraren

Verbeterde transparantie, meer inzicht in

gebruik te maken van bestaande administraties.

teruggebracht (Gennip van & Wester, 2012).

de prestaties van leerlingen, leraren en de

Dit scheelt niet alleen tijd maar zorgt er ook voor

4.2 Een doelmatige
organisatie van het leren

•

instelling zelf.
•

Hogere professionaliteit, inzet van ict binnen
HRM-processen als middel (voor leraren en
ander personeel) om zelf te leren.

•

Betere sturing, doordat er meer transparantie
is en er meer mogelijkheden zijn om middelen
zo effectief mogelijk in te kunnen zetten.

sturingsinformatie

registreren van verzuim

dossieroverdracht

administratieve systemen

Figuur 38:
Organiseren, sturen
en verantwoorden

organiseren, sturen en verantwoorden
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Een leerling zit niet zijn hele schoolloopbaan

kunnen ict ook gebruiken voor de communicatie

zowel informatie online kunnen halen als online

op dezelfde instelling. Juist bij de overgang van

met de ouders om zo de betrokkenheid te

kennis kunnen brengen en delen. Een belangrijk

een instelling naar een andere kan ict helpen

vergroten.

voordeel van deze online uitwisseling is dat de

om beter inzicht te krijgen. Ict is een middel

communities groter zijn dan de eigen school

om de dossieroverdracht te vergemakkelijken,

Professionaliseren

of eigen regio en er dus veel breder kennis en

instellingen kunnen zo het opgebouwde

Leraren en anderen gebruiken ict ook om hun eigen

ervaring kan worden uitgewisseld. Naast het

pedagogische/didactische profiel overdragen

vakbekwaamheid te verhogen. Leraren kunnen

uitwisselen van kennis en ervaring over het vak

aan de instelling waar de leerling zijn opleiding

informatie en bronnen op internet raadplegen

leraar worden de online platforms en communities

gaat vervolgen. Bovendien kan het combineren

over het leraarschap en vakontwikkelingen. Op

ook en juist ingezet om output met elkaar te delen:

van verschillende bestanden ervoor zorgen dat

internet is veel actuele vakinformatie te vinden

zelf ontwikkeld of gevonden leermateriaal delen

instellingen een beter inzicht hebben in de

van en voor leraren over de hele wereld. Juist

met collega’s en hier feedback op vragen.

resultaten van leerlingen in vervolgopleidingen.

vanwege de overvloed aan informatie is het

Zo kunnen zij beoordelen hoe effectief de eigen

belangrijk dat leraren weten hoe zij gericht kunnen

Verschillende ict-middelen kunnen worden gebruikt

instelling heeft bijgedragen aan de ontwikkeling

zoeken naar relevante bronnen en platforms.

om de reflectie op het eigen functioneren te

van de leerling.

verbeteren. Mogelijkheden die nu worden gebruikt
Ict heeft ook effect op de communicatie binnen

zijn coaching met video en met een oortje,

Ict kan de beschikbaarheid, actualiteit en

de instelling. Er zijn meer mogelijkheden

zodat de begeleider kan zien hoe een leraar in

relevantie van sturingsinformatie verbeteren

om zaken af te stemmen met collega’s en

de praktijk aan het werk is en hierop direct kan

door gegevens uit verschillende bronnen te

schoolleiding. Wel wordt volgens leraren het

reageren zonder dat de les wordt verstoord. Dit

combineren. Dat geeft managers en bestuurders

persoonlijke contact soms minder (Sectorbestuur

kan ook worden gebruikt bij leraren in opleiding

meer mogelijkheden om te sturen en zo de

Onderwijsarbeidsmarkt, 2011).

(Coninx, Kreijns, & Jochems, 2012).

doelmatigheid van de organisatie te verbeteren.
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Het inzicht in de prestaties van instellingen wordt

Voor kennisdeling binnen en buiten de

met ict vergroot. Niet alleen door een betere

instellingen zijn er de online platforms en fora,

beschikbaarheid van gegevens, maar ook doordat

zoals communities over een specifiek onderwerp.

de gegevens op het internet kunnen worden

Ook worden sociale media zoals LinkedIn en

gepresenteerd. Een voorbeeld hiervan is Vensters

Twitter voor professionele doeleinden gebruikt.

voor Verantwoording. Individuele instellingen

Belangrijk hierbij is dat leraren weten hoe zij

ictbekwaamheid

nnen op internet

ictbekwaamheid

bronnen op internet

communicatie en kennisdeling
reflectie
communicatie en kennisdeling

ictbekwaamheid

reflectie

reflectie

professionaliseren
Ict en professionaliseren

Figuur 39: Professionaliseren

Leraren en anderen gebruiken
ict ook om hun eigen
vakbekwaamheid te verhogen.

professionaliseren
professionaliseren
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4.3 Laat ict werken voor het
onderwijs

De Vier in balans monitor laat zien dat het gebruik

kunnen worden waargemaakt. Daarbij geldt dat

van ict langzaam toeneemt. Leraren gebruiken

meer ict niet automatisch leidt tot een hogere

De betekenis van ict voor ons dagelijks

ict vooral als aanvulling en verrijking op hun

opbrengst. Het gaat erom dat leraren ict op een

functioneren is groot. Ook in het onderwijs wordt

bestaande lespraktijk. Onderzoeken laten zien dat

goede manier kunnen gebruiken. De leraar kan

ict volop gebruikt. Wetenschappelijk onderzoek

verschillende ict-toepassingen hierbij rendement

zo het verschil maken. Wezenlijke veranderingen

toont aan dat ict een positieve bijdrage levert aan

opleveren, zoals het (interactieve) gebruik van

gaan niet vanzelf. Managers en leraren moeten

het leerrendement. De verwachting is dat ict ook

het digitale schoolbord en de inzet van (goede)

hierbij gezamenlijk optrekken en duidelijk weten

een positieve impact heeft op de doelmatigheid

oefenprogramma’s. In de meeste gevallen is hier

wat ze willen bereiken en hoe zit gaan vormgeven.

van de organisatie. Dit is belangrijk, omdat

geen sprake van een wezenlijke verandering van de

Daarbij kunnen ze gebruik maken van ervaringen

het onderwijs in de komende jaren zowel het

didactische aanpak van de leraar, maar wordt ict

van andere instellingen, experts of resultaten uit

leerrendement als de doelmatigheid zal moeten

ingezet in een voor hem of haar bekende context.

onderzoek.

bij veranderingen met technologie de impact

Er is ook een aantal initiatieven waarbij de

Bovendien geldt dat verschillende organisaties

veelal wordt onderschat, terwijl het tempo wordt

ambitie is het onderwijs drastisch te veranderen.

instellingen kunnen ondersteunen bij het laten

overschat.

Over de opbrengsten hiervan is nog weinig

werken van ict. Dit geldt voor alle bouwstenen:

bekend. Wel geldt in het algemeen dat de vaak

visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en

hooggespannen verwachtingen niet worden

infrastructuur. Er is behoefte aan ondersteuning

waargemaakt, ook vanwege de complexiteit. Om

bij de ontwikkeling en implementatie van een

teleurstellingen te voorkomen is het van belang

visie. Bij deskundigheid is het van belang

dat verwachtingen realistisch zijn en dat de

dat lerarenopleidingen hun studenten goed

implementatie van de gewenste verandering

voorbereiden op onderwijs met ict en dat er voor

zorgvuldig wordt opgepakt. Dat vraagt veel van het

de zittende leraren voldoende mogelijkheden zijn

leiderschap binnen een instelling.

tot na- en bijscholing. Voor leermateriaal geldt

verbeteren. Daarbij geldt in het algemeen dat

Als het onderwijs zich
goed organiseert en aan
de markt duidelijk maakt
waar behoefte aan is
kunnen aanbieders hierop
inspelen.
58

dat kwalitatief hoogwaardig educatief materiaal
De succesvolle implementatie van ict in het

eenvoudig beschikbaar en toegankelijk zou

onderwijs gaat niet via blauwdrukken. Elke

moeten zijn en voor de infrastructuur dat deze

instelling moet zijn eigen keuzes en afwegingen

probleemloos functioneert.

maken om ervoor te zorgen dat de eigen ambities

Dat vraagt wat van de markt. Maar ook van de

vragers. Als het onderwijs zich goed organiseert

de inzet van ict. Bovendien is er niet alleen aandacht

en aan de markt duidelijk maakt waar behoefte aan

voor het leren, maar ook voor het organiseren, sturen

is kunnen aanbieders hierop inspelen.

en verantwoorden.

De blik vooruit…

Er zijn nu nog weinig gegevens beschikbaar over

In deze Vier in balans monitor is aangegeven

gebruik en rendement in het secundaire proces.

hoe het Vier in balans model zich verder aan

De komende jaren zal Kennisnet hier in haar

het ontwikkelen is. De focus is daarbij aan het

onderzoeken de focus op leggen zodat in volgende

verschuiven van aandacht voor de randvoorwaarden

rapportages deze resultaten kunnen worden

(visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en

meegenomen.

infrastructuur) naar gebruik en het rendement van
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