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1. Onderwijs van nu

“Je verandert
je onderwijs
niet door het
digitaal te
maken. Bedenk
eerst: wat wil
je, wat heb
je nodig? Hoe
motiveer je
leerlingen? Ict
komt dan pas.”
- Citaat De Nieuwste
school, in Scholen
om van te leren
(Schouwenburg, 2015)

Het onderwijs heeft de afgelopen jaren de mogelijkheden van ict



ontdekt. Dat is zichtbaar op vrijwel alle Nederlandse scholen.

2. Ict in het onderwijs 2015

Discussies gaan niet meer over de vraag of ict moet worden



ingezet, maar over hoe we zorgen dat het bijdraagt aan de

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

onderwijskwaliteit.
Dat ict een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de opbrengsten van het
onderwijs, is inmiddels wetenschappelijk bewezen. Gelijktijdig kennen we
veel voorbeelden waarbij de inzet van ict niet het gewenste resultaat heeft


Verdieping

Bijlagen

opgeleverd. In sommige situaties is bij de invoering onvoldoende rekening
gehouden met alle elementen van het Vier in balans-model. Maar het



kan ook te maken hebben met de kwaliteit van de ict-toepassing of een
mismatch tussen de gekozen oplossing en de behoefte of cultuur van
de school.
Teleurstellingen worden ook veroorzaakt door hooggespannen
verwachtingen die ict (nog) niet waarmaakt. Innovatie kost tijd en vraagt
om zorgvuldige afwegingen. En vereist betrokkenheid en inspanningen
van het onderwijs (leraren, schoolleiders, managers en bestuurders) en van
private partijen, zoals uitgevers en ict-leveranciers.
In februari 2015 voerde I&O Research een steekproef uit onder Nederlandse
scholen. Ruim duizend leraren en bijna vierhonderd managers hebben een
online enquête ingevuld. Zoals u kunt lezen in het tweede hoofdstuk: het
gebruik van ict heeft een vlucht genomen. Er zijn meer devices beschikbaar
en het aandeel digitaal leermateriaal is toegenomen. Ict wordt veel ingezet
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bij het geven van instructie, om leerlingen te laten oefenen en beter zicht
te hebben op hun voortgang.
Wat we nu weten over de opbrengsten van ict voor het onderwijs, wordt
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1. Onderwijs van nu

beschreven in het derde hoofdstuk. Zo laat wetenschappelijk onderzoek



zien dat ict veel potentie heeft voor activiteiten gericht op kennisoverdracht.

2. Ict in het onderwijs 2015

Leraren kunnen over het algemeen op maximaal twee tot drie niveaus



differentiëren. Slimme toepassingen kunnen dit op veel meer niveaus,
waardoor de leraar meer mogelijkheden krijgt om leerlingen persoonlijk te

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

begeleiden en meer tijd krijgt voor activiteiten gericht op het samen leren.



Het hoofdstuk sluit af met onze belangrijkste conclusies.
Het eerste hoofdstuk beschrijft de context. Waarom wil en moet het
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onderwijs gebruikmaken van ict? Wat zijn de ontwikkelingen in ons leven

“Denk mee over
aanbevelingen
voor het
onderwijs op
basis van de
inzichten uit
de Vier in
balans-monitor”
- Toine Maes,
directeur Kennisnet

waarmee het onderwijs rekening moet houden? Hoe verandert de manier



waarop we werken? En welke vraagstukken spelen in het onderwijs?
Ict maakt het mogelijk om bepaalde routinematige werkzaamheden te
automatiseren en andere te ondersteunen. Dit kan de relatie tussen leerling
en leraar optimaliseren. Als we beter en slimmer willen leren met ict, begint
dat met een realistische visie. Ook vraagt het om doordachte keuzes om tot
een succesvolle implementatie te komen. Kennisnet zal hieraan ook in de
komende jaren bijdragen. Maar succes vraagt de betrokkenheid van velen,
binnen en buiten het onderwijs.
Laten we samen die uitdaging oppakken en ict laten werken voor het
onderwijs.
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1. Onderwijs van nu
1.1	Leren leven in een
digitale wereld
1.2 Leren werken met ict
1.3 Meer en slimmer leren
1.4 Het onderwijs en ict


2. Ict in het onderwijs 2015

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
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1.	Onderwijs van nu
Het onderwijs bereidt leerlingen voor op leven, leren en werken in de 21e eeuw.
Dit hoofdstuk gaat in op de impact van ict hierop.
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1.	Onderwijs van nu
	De verbinding tussen onderwijs en ict
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1. Onderwijs van nu
1.1	Leren leven in een
digitale wereld

Goed onderwijs helpt je om het beste uit jezelf te halen. Het gebruik van ict in het

1.2 Leren werken met ict

onderwijs is inmiddels breed geaccepteerd. De betekenis van ict voor de organisatie

1.3 Meer en slimmer leren

en uitvoering van onderwijs groeit gestaag. De inzet van ict is voor het onderwijs een

1.4 Het onderwijs en ict

strategische keuze geworden. Het gaat niet meer over of er gebruik wordt gemaakt van



ict, maar over hoe ict kan bijdragen aan beter en slimmer onderwijs. Scholen zoeken

2. Ict in het onderwijs 2015

ict-toepassingen die aansluiten bij hun ambities en cultuur.



Het gebruik van ict kent verschillende functies en

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
Leren - Bij leren gaat het erom dat leerlingen hun
talenten als individu optimaal ontwikkelen. De vraag
is hoe we met ict sneller, beter en/of leuker kunnen
leren. Denk aan de inzet van het digitale schoolbord
om lessen te verlevendigen en ingewikkelde concepten
uit te leggen met videomateriaal.

een brede variatie aan verschijningsvormen.
Het label ‘ict’ wordt gebruikt voor oefen
programma’s, video, apps, games, tablets,
digiborden en sociale media. Voor de toepassing
en doelstellingen zien we een vergelijkbaar breed
palet aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld oefenen,

Leven - Bij leven kijken we naar de voorbereiding
van leerlingen op functioneren in een maatschappij
waarin ict een grote rol speelt. Daarbij spelen
bijvoorbeeld ethische vraagtukken over sociale
veiligheid in een digitale samenleving of mediawijsheid.

samenwerken, plannen, delen of creëren.
In deze Vier in balans-monitor verbinden we het
gebruik van ict aan de functies van ons onderwijs.
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Zo willen we laten zien dat de vragen over de
Werken - Bij werken staat de vraag centraal in
hoeverre het onderwijs leerlingen voldoende
voorbereidt op een arbeidsmarkt waar ict in alle
beroepen een rol speelt. Van verpleegkundige tot
leraar en van automonteur tot architect.

inzet van ict altijd moeten worden beantwoord in
relatie tot het gestelde doel. We onderscheiden
daarbij leren, leven en werken.
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1.1	Leren leven in een
digitale wereld

Wat is digitale geletterdheid?
Onder digitale geletterdheid verstaan we het gebruik
van ict voor het verzamelen, creëren en delen van
digitale informatie, om thuis, op school, op het werk en
in de samenleving als geheel effectief te participeren
(Fraillon, et al., 2014; Meelissen, et al., 2014; SLO, 2014).
Het gaat om vaardigheden om verantwoord en kritisch
om te gaan met ict en meer traditionele media. Dit
betekent ook: inzicht in ethische en juridische aspecten,
en online teksten lezen en begrijpen. Dit laatste vraagt
extra aandacht wanneer we ons realiseren wat de
impact is van ict op geletterdheid in de 21e eeuw.
Lezen en schrijven in een digitale wereld vereisen
andere vaardigheden, omdat teksten er heel anders
uitzien (blogs, tweets, websites), anders georganiseerd
zijn (via hyperlinks verbonden) en andere opties
bevatten (animaties, video, audio).

De afgelopen decennia is de maatschappij
veranderd in een digitale kennismaatschappij.
Wie als burger wil functioneren, is steeds vaker
aangewezen op digitale diensten voor bijvoorbeeld
een rekening betalen, een vakantiereis boeken,
boodschappen doen, medische hulp regelen,
solliciteren of overheidsinformatie opzoeken.
Dit stelt eisen aan scholen. Zij moeten hun
leerlingen leren omgaan met ict. Dit is een nieuw
soort geletterdheid waarover elke burger moet
beschikken. Wie niet digitaal vaardig is, dreigt
buitenspel te raken.

(SCP, 2015). Dat is iets

1.1	Leren leven in een
digitale wereld
1.2 Leren werken met ict
1.3 Meer en slimmer leren
1.4 Het onderwijs en ict


2. Ict in het onderwijs 2015

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
Verdieping

Aandeel (%)
deelnemers

Gem. tijd
bevolking

Tijd door
deelnemers

Onder jongeren is het gebruik van media nog hoger Kijken

86%

3:00

3:30

met meer dan negen uur per dag. De meeste tijd

Luisteren

65%

2:48

4:19

besteden mensen aan kijken en luisteren, gevolgd

Lezen

50%

0:42

1:25

door communiceren en lezen. Ze gebruiken

Communiceren

53%

1:05

2:04

een combinatie van meer traditionele media en

Gamen

17%

0:18

1:51

Online informeren

9%

0:04

0:46

Overig internetgebruik

41%

0:30

1:14

minder van de helft van de tijd dat we wakker zijn.

Media-activiteit

internet.

1

1. Onderwijs van nu

Tijdsbesteding aan media-activiteiten

Van de 24 uur op een dag zijn Nederlanders ruim
zeven uur bezig met





Media belangrijk deel van ons leven
media1

Over deze Vier in balans-monitor

Overig computergebruik 6%

0:08

2:31

Totale mediatijd

8:40

8:48

99%

In het onderzoek Tijd in beeld reikt de definitie van media van het

Nederlandse bevolking 15 jaar en ouder, in uren en minuten

lezen van de krant tot het gebruik van sociale media.

Bron: SCP, 2015
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Internet, sociale media en met elkaar verbonden

Over deze Vier in balans-monitor

Wist u dat..?

zijn, zijn essentiële onderdelen geworden

92% van de Nederlanders websites bezoekt.
We doen er onze bankzaken en regelen zaken
met de overheid, we stellen ons op de hoogte
van het laatste nieuws of het weerbericht.
Ook sociale media worden veelvuldig
gebruikt. Ongeveer 54% maakt hier geregeld
gebruik van. 15% doet dit af en toe.

van onze samenleving. Dit begint al jong
(Mediawijzer.net, 2015). Vooral aan de televisie
en de tablet besteden de kinderen van nu veel
tijd. Voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar wordt
een groot deel van hun leven bepaald door
mediagebruik. Zij zijn intensieve gebruikers van
digitale media (SCP, 2015; Kennisnet, 2015).


1. Onderwijs van nu
1.1	Leren leven in een
digitale wereld
1.2 Leren werken met ict
1.3 Meer en slimmer leren
1.4 Het onderwijs en ict

(SCP, 2015)


2. Ict in het onderwijs 2015

Tijdsbesteding kinderen aan verschillende media-apparaten


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Televisie
Tablet


Verdieping

Desktop



Laptop

Bijlagen

Spelcomputer



Handheld spelcomputer
Smartphone
Mobiele telefoon
E-reader
0

15

30

Bron: Mediawijzer.net, 2015

45

60
minuten
5-8 jaar
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Mediagebruik door jongeren van 10 tot 18 jaar
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Mobieltje

1. Onderwijs van nu

Televisie
Laptop

1.1	Leren leven in een
digitale wereld

Tablet
Personal computer

1.2 Leren werken met ict

Game-console

1.3 Meer en slimmer leren

iPod touch

1.4 Het onderwijs en ict

Mp3's



Draagbare spelcomputer

2. Ict in het onderwijs 2015

E-reader
Bioscoop


0%

20%

Bron: Kennisnet, 2015

40%

60%

paar keer per week

elke dag

80%

100%

enkele keren per maand

nooit

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

Digitaal geletterde jongeren?

Referentieniveaus ICILS-toets

In een internationaal vergelijkend onderzoek



100%

(ICILS) is de digitale geletterdheid van

Bijlagen

80%

jongeren gemeten via een praktische toets



60%

(Meelissen, et al., 2014). Daarbij gelden vier

40%

referentieniveaus. In de meeste landen

20%

(waaronder Nederland) komt tweederde of meer

0%

van de 14- en 15-jarige leerlingen niet verder
dan het basisniveau. In Nederland haalt 8% van

praktijkonderwijs

vmbo

havo

Niveaus
enkele basisvaardigheden

de leerlingen het laagste referentieniveau niet.
Slechts 4% presteert op het meest geavanceerde

basisniveau

niveau, dit zijn vooral vwo-leerlingen.

vwo

alle

gevorderd
geavanceerd

Percentage leerlingen dat dit niveau heeft behaald.
Bron: Meelissen, et al., 2014
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De verschillen in digitale geletterdheid tussen de

tussen opleidingsniveaus zijn niet alleen

leerlingen uit verschillende onderwijsniveaus zijn

kwantitatief. Ook de manier waarop computers

ook in ons land groot. Praktijkonderwijsleerlingen

en internet worden gebruikt, verschilt.

zitten met een gemiddelde score van 407 ruim

Mensen met lagere vaardighedenniveaus

onder het internationaal gemiddelde van 500,

gebruiken de computer vaker consumptief en

vwo-leerlingen zitten er ruim boven met een score

gericht op vermaak (bijvoorbeeld voor spelletjes,

van 595. Het Nederlands gemiddelde ligt op 535.

delen van muziek en filmpjes, of chat)

1.2 Leren werken met ict

(Houtkoop, et al., 2012; Dijk, 2008). Deze groep

1.3 Meer en slimmer leren

Hoog opgeleid, meer digitaal geletterd

maakt wel gebruik van e-mail, internet en

1.4 Het onderwijs en ict

Mensen die hoger onderwijs hebben genoten,

internetbankieren, maar doet dit minder dan

beschikken duidelijk over meer computer- en

mensen met meer digitale vaardigheden.

internetvaardigheden dan mensen met een

(Buisman, et al., 2013).
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1. Onderwijs van nu
1.1	Leren leven in een
digitale wereld


2. Ict in het onderwijs 2015


lager opleidingsniveau (CBS, 2014). De verschillen

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
Computer- en internetactiviteiten van laaggeletterden en excellenten op het gebied van taalvaardigheid


Verdieping

E-mailen 100%



80%

Chatten

60%

Bijlagen

Online informatie



40%
20%
0%

Programmeren

Internetbankieren

laaggeletterden
Bron: Buisman, et al., 2013

Spreadsheet

Tekstverwerking
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Wat jongeren (10-18 jaar) van het onderwijs verwachten

Over deze Vier in balans-monitor



Hoe games gemaakt worden

1. Onderwijs van nu

Handiger met media worden

1.1	Leren leven in een
digitale wereld

Creatiever met media worden
Mezelf kunnen beschermen op internet
Privacylessen

1.2 Leren werken met ict

Goed kunnen programmeren

1.3 Meer en slimmer leren

Beter kunnen zoeken op internet

1.4 Het onderwijs en ict

Begrijpen hoe internet werkt



Minder telefoon gebruiken om te ontspannen
0%
Bron: Kennisnet, 2015

20%

geheel eens

40%

eens

eens noch oneens

60%

80%
oneens

100%
geheel oneens

2. Ict in het onderwijs 2015

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

of veiligheid verbeteren, hoe internet werkt en

Vraagstukken voor het onderwijs

hoe ze handiger of creatiever worden of beter

Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren moeite

zoeken. Ongeveer één op de vijf wil dit niet leren

hebben met het zoeken en beoordelen van

(Kennisnet, 2015). Ongeveer eenderde van de

informatie uit online teksten (Deursen, 2010;

jongeren wil op school leren programmeren of

Clemens, 2014; Walraven, 2011). Deze vaardig

leren hoe games gemaakt worden.


Verdieping
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heden ontwikkelen jongeren niet spontaan.
Er is dus een groeiende noodzaak om toekomstige
generaties in het onderwijs voor te bereiden

1.2

op (verantwoord) gebruik van ict. Meer dan

De stormachtige ontwikkelingen op het gebied

voorheen kijkt de samenleving hiervoor naar

van ict hebben ook impact op de arbeidsmarkt.

het onderwijs (Allen, et al., 2011).

Kunnen omgaan met ict is een noodzaak voor

Ook jongeren zelf hebben verwachtingen van

bijna iedere baan, variërend van de automonteur

het onderwijs. Ruim vier op de tien jongeren

(computergestuurde techniek onder de motorkap)

willen op school leren hoe ze hun online privacy

tot beroepen in het onderwijs en de journalistiek.

‹

10

›

Leren werken met ict

home

print

mail

delen


Over deze Vier in balans-monitor
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3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
Daarbij ontstaan er ook nieuwe beroepen,

om op de arbeidsmarkt buitenspel te staan en

denk aan specialisten op het gebied van

geen bijdrage te leveren aan economische groei

informatiebeveiliging en applicatieontwikkelaars

(OECD, 2010).

voor de smartphone.
Daarom moeten leerlingen in hun
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

beroepsvoorbereiding ook leren omgaan

2014 blijkt dat 23% van alle werknemers aangeeft

met ict-toepassingen. Zonder kennis van ict

dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen

zijn leerlingen niet gekwalificeerd voor de

die belangrijk zijn om het werk goed te doen.

arbeidsmarkt. Dit besef is terug te vinden in

Bijvoorbeeld technologische en organisatorische

ieder curriculum van het beroepsonderwijs. Met

kennis en vaardigheden. Werknemers die dit

andere woorden, ict is een wezenlijk onderdeel

aangeven, zijn vaker ziek en hebben veel vaker

in de beroepsvoorbereiding van jongeren en

burn-outklachten (CBS, 2015). Onderzoek laat

draagt belangrijk bij aan de werkgelegenheid.

zien dat leerlingen met onvoldoende (basis)

De discussie over het belang van programmeren

vaardigheden een sterk verhoogde kans hebben

illustreert dit.
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dat de digitalisering de komende jaren verder

Automatisering verandert de arbeidsmarkt

toeneemt binnen (financieel) administratieve en

Ict verandert het werk van de beroeps-

secretariële beroepen (UWV, 2015).
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1. Onderwijs van nu

bevolking en de vraag van de arbeidsmarkt

1.1	Leren leven in een
digitale wereld

(Allen, et al., 2011). Routinetaken worden vertaald

Dit verandert de arbeidsmarkt ingrijpend.

naar geautomatiseerde systemen, routinewerk

Automatisering heeft een grote impact op met

wordt verricht door machines en intelligente

name beroepen op mbo-niveau of lager

1.2 Leren werken met ict

robots (UWV, 2014). Dit is in bijvoorbeeld de

(Deloitte, 2014). Routinewerkzaamheden

1.3 Meer en slimmer leren

industrie al langer gaande. De verwachting is

(bijvoorbeeld op het gebied van administratie

1.4 Het onderwijs en ict


2. Ict in het onderwijs 2015

Mate waarin een beroep geautomatiseerd kan worden
miljoen personen
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Administratief medewerkers
Boekhoudkundig medewerkers



Assemblagemedewerkers

Verdieping

Bedieners vaste machines en installaties
Bestuurders van voertuigen



Metaalarbeiders, machinemonteurs

Bijlagen

Verkopers



Ambachtslieden
Tuinders, akkerbouwers en veetelers
Bouwarbeiders, m.u.v. elektriciens
Huishoudelijke hulpen en schoonmakers
Elektriciens en elektronicamonteurs
Verzorgend personeel
Beveiligingswerkers
0,0
Bron: Deloitte, 2014

0,2

0,4

0,6

hoog risico 0,8

1,0

inschatting door experts van de mogelijkheden om de taken van dit beroep te automatiseren
aantal banen in Nederland
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Sectoren waarin werknemers op het werk gebruik maken van internet
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Industrie

1. Onderwijs van nu

Energie & water
Bouw

1.1	Leren leven in een
digitale wereld

Handel
Transport

1.2 Leren werken met ict

Horeca

1.3 Meer en slimmer leren

Ict

1.4 Het onderwijs en ict

Financiële instellingen



Onroerend goed
Advies en onderzoek

2. Ict in het onderwijs 2015

Researchinstellingen



Overige dienstverlening
Gezondheidszorg
0%

20%

40%

Bron: CBS, 2014

60%

80%

100%

van werkzame personen

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

en assemblage) zijn in veel beroepsgroepen

Wist u dat..?

te vervangen door ict-toepassingen. Dit in

We in Nederland veel gebruik maken van
computers en internet op het werk. Waar het
EU-gemiddelde 47% is, maakt in Nederland
58% van de werknemers gebruik van internet
voor hun werk. Het gebruik verschilt wel per
sector (CBS, 2014).

tegenstelling tot bijvoorbeeld communicatie en


Bijlagen



complexe probleemoplossing (WRR, 2013). Er
komen banen bij voor experts op het gebied van
complexe communicatie. En daarnaast blijft er
behoefte aan niet-routinematig handwerk.

Beroepen vragen om andere vaardigheden
Om te kunnen omgaan met deze veranderingen
pleit de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) voor een ‘lerende economie’
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waarin kennis en vaardigheden kunnen circuleren.

Over deze Vier in balans-monitor

“De ‘lerende economie’ richt de aandacht op de



noodzaak om na te gaan welke typen kennis

1. Onderwijs van nu

zich kunnen ontwikkelen, hoe die kennis wordt

1.1	Leren leven in een
digitale wereld

uitgewisseld en hoe er in brede zin kan worden
geleerd (leren van consumenten, analytisch leren,
technisch leren, vaardigheden leren, leren binnen

1.2 Leren werken met ict

een organisatie, institutioneel leren, beleidsleren,

1.3 Meer en slimmer leren

enzovoorts).” (WRR, 2013).

1.4 Het onderwijs en ict



Het is de taak van het onderwijs - met name

2. Ict in het onderwijs 2015

de beroepsopleidingen - om te voorzien in
onderwijsprogramma’s van hoge kwaliteit,



die aansluiten bij deze ontwikkelingen in de

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

beroepspraktijk. Omdat ict de beroepspraktijk

“Voor het basis- en voortgezet
onderwijs is een serieuze
investering in kwaliteit nodig.
Die is voor een belangrijk deel
te realiseren door innovatie
en de inzet van ict, door de
herijking van het bestaande,
inflexibele stelsel van klas-uren,
en door academisering van de
lerarenopleiding.”

verandert, verandert ook de inhoud van het
onderwijs dat leerlingen daarop voorbereidt.

1.3

Meer en slimmer leren

Ict biedt nieuwe mogelijkheden om beter,
efficiënter en leuker te leren. Onderzoek laat
zien dat het kan, maar ook dat realistische
verwachtingen over de opbrengsten van ict
dikwijls ontbreken. Dit komt door onbekendheid
met de onderzoeksresultaten over opbrengsten
van ict. Tegelijkertijd zijn er hooggespannen
verwachtingen van de mogelijkheden die ict
biedt voor het onderwijs van de toekomst.


Verdieping

Bijlagen



(WRR, 2013)

Gelukkig wordt de kennis over wat wel en niet
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werkt steeds beter benut. Ook verbeteren de

arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is er een toetscultuur,

beschikbare toepassingen en bijbehorende

waarbij niet (alleen) telt wat leerlingen hebben

inzet. Dat leidt tot een toename van inzichten in

geleerd, maar vooral hoe ze scoren op diverse

effectieve toepassing van ict.

(landelijke) toetsen.

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu
1.1	Leren leven in een
digitale wereld

Méér doen met talent

Het Onderwijsverslag 2013-2014 laat zien dat goed

Het Nederlandse onderwijs is goed en blijft

differentiëren voor veel leraren nog een grote

1.2 Leren werken met ict

verbeteren om het maximale uit alle leerlingen

uitdaging is (Inspectie van het Onderwijs, 2015).

1.3 Meer en slimmer leren

te halen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken

Leraren geven aan moeite te hebben met het

1.4 Het onderwijs en ict

naar excellente leerlingen en leerlingen die extra

afstemmen van hun onderwijs op verschillen tussen

begeleiding nodig hebben, zonder dat dit ten

leerlingen. Wanneer scholen er wel in slagen te

koste gaat van de andere leerlingen. Scholen

differentiëren, zijn leerlingen gemotiveerd, blijven

willen elke leerling de mogelijkheid geven zijn of

ze minder achter en leren ze meer. Vooral in het



haar talenten te ontplooien en willen aansluiten

vo missen veel leraren de vaardigheden om te

bij ontwikkelingen in de samenleving en op de

differentiëren.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs


2. Ict in het onderwijs 2015


Verdieping
Percentage leraren dat beschikt over algemeen didactische vaardigheden en differentiatievaardigheden
po
2012-2013

po
2014-2015

vo
2012-2013

vo
2014-2015

Alle algemeen didactische vaardigheden onvoldoende

2%

2%

2%

2%

Beheerst niet alle algemeen didactische vaardigheden

9%

10%

19%

20%

Beheerst algemeen didactische vaardigheden maar niet
de differentiatievaardigheden

32%

26%

47%

44%

Beheerst niet alle algemeen didactische vaardigheden
maar wel differentiatievaardigheden

5%

5%

5%

5%

Beheerst zowel alle algemeen didactische vaardigheden
als differentiatievaardigheden

52%

57%

27%

29%


Bijlagen



Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2015
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1.4

Het onderwijs en ict

Wist u dat..?

Scholen zoeken manieren om goed om te gaan

Het motiveren van leerlingen de laatste jaren
lastig blijkt te zijn. In het vo is slechts 42%
van de leerlingen tevreden over de manier
waarop leraren hen motiveren. 22% van de
vo-leerlingen is ontevreden over hoe leraren
met ict werken en 26% is ontevreden over
hoe ict op hun school werkt (LAKS, 2014;
Inspectie van het Onderwijs, 2014).

met de uitdagingen waar het onderwijs voor staat.
Ict wordt hierbij gezien als een belangrijk middel

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu
1.1	Leren leven in een
digitale wereld

binnen de domeinen van leren, leven en werken.
Of de inzet van ict voor het onderwijs als effectief
en efficiënt wordt bezien, hangt af van de gestelde

1.2 Leren werken met ict

doelen.

1.3 Meer en slimmer leren
1.4 Het onderwijs en ict

Denk daarbij aan vraagstukken als:

Wat vinden jongeren?
Jongeren geven aan dat het tradionele schoolbord
op vrijwel alle scholen is vervangen door digitale
schoolborden. 47% vindt dat ze makkelijker
leren als de leerstof ook wordt behandeld in een

Leren - Draagt ict bij aan de effectiviteit/efficiency
van het leren? Helpt het je bij ‘leren leren’?

2. Ict in het onderwijs 2015

Leven - Snap je door (deze toepassing van) ict
beter hoe je ict gebruikt als burger? Ben je mediawijs?
Snap je de impact die ict op jou als persoon kan
hebben? Maak je veilig gebruik van ict?

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Werken - Ben je voorbereid op het benutten
van ict-toepassingen in je toekomstige beroep
(dit geldt overigens ook voor het beroep leraar)?

filmpje. 39% zegt dat ze moeilijker leren als het
alleen maar ‘tekst’ is. In het (v)mbo ligt dit iets
hoger dan gemiddeld, in het po wat lager. 31%





Verdieping

Bijlagen



verkiest filmpjes boven de uitleg door een leraar,
29% is ervan overtuigd dat ze makkelijker via

Het doel zou dus medebepalend moeten zijn bij

de computer of tablet leren dan via boeken en

implementatievraagstukken in het onderwijs.

25% zoekt liever op internet naar hulp of uitleg

Om tot een succesvolle verandering te komen,

dan in hun schoolboeken als ze vragen hebben

is het ook de vraag wat je uitgangssituatie is.

bij de stof. Jongeren maken niet alleen gebruik

Hoe is het onderwijs op dit moment georganiseerd

van computers, tablets en laptops maar zetten

en welke rol speelt ict daarbij?

ook (zeker in het vo en mbo) veelvuldig hun
In het volgende hoofdstuk beschrijven we de stand

smartphone in voor school. (Kennisnet, 2015)

van zaken op basis van het Vier in balans-model.
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Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs


2.	Ict in het onderwijs
van 2015

Verdieping

Bijlagen



In dit hoofdstuk beschrijven we de de huidige situatie in het onderwijs,
op basis van de randvoorwaarden uit het Vier in balans-model.
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2.	Ict in het onderwijs van 2015
Hoe het onderwijs nu ict gebruikt


Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015

Een succesvolle invoering van ict in het onderwijs draait in essentie om een goede balans

2.1 Het Vier in balans-model

tussen de vier randvoorwaarden: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen, en infra

2.2 Visie

structuur. Betere materiële randvoorwaarden leiden op zichzelf niet tot meer computer

2.3 Deskundigheid

gebruik. Aandacht voor de menselijke randvoorwaarden (zoals een visie expliciteren in

2.4	Inhoud en toepassingen

een beleidsplan of scholing volgen) leidt amper tot duurzaam gebruik van ict, zolang niet

2.5	Infrastructuur

tegelijkertijd de benodigde materiële voorzieningen beschikbaar zijn. Een evenwichtige
samenhang tussen de menselijke en materiële randvoorwaarden is te bereiken wanneer
de betrokkenen samenwerken: leraren, schoolleiders, managers en bestuurders.
Over de gehele breedte groeit de aanwezigheid

2.1

Het Vier in balans-model

van ict in het onderwijs. Zo wordt er meer

Het Vier in balans-model van Kennisnet laat zien

gebruikgemaakt van digitale leermiddelen en is

hoe scholen optimaal rendement kunnen halen

het aantal devices toegenomen. Gelijktijdig zien

uit de inzet van ict. Dit model is een samenvatting

we dat er nog leraren zijn die vinden dat ze niet

van alles wat we weten over de inzet van ict in het

adequaat zijn toegerust om ict te gebruiken.

onderwijs. (Stichting Ict op School, 2001; Stichting
Ict op School, 2004; Kennisnet, 2012). Het model

Alle gegevens uit de dataverzameling zijn

beschrijft de randvoorwaarden die met elkaar

uitgevoerd door I&O research (tenzij anders

in balans moeten zijn om tot een goed gebruik

vermeld). Aan de dataverzameling werkten ruim

te komen en zo de gewenste opbrengsten te

duizend leraren en bijna vierhonderd managers

bereiken.

mee uit het po, vo en
2

2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

Bijlagen



mbo2.

Meer informatie over het onderzoek staat in de
onderzoeksverantwoording.
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Het Vier in balans-model

Over deze Vier in balans-monitor

menselijke randvoorwaarden

materiële randvoorwaarden


1. Onderwijs van nu

visie

inhoud en
toepassingen

deskundigheid

infrastructuur


2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model

ict-gebruik

2.2 Visie
2.3 Deskundigheid

opbrengsten

2.4	Inhoud en toepassingen
Visie
De opvatting over kwalitatief goed en doelmatig
onderwijs en de plaats die ict daarbij inneemt. De visie
omvat de overkoepelende ambities en gaat in op de
randvoorwaarden om deze te verwezenlijken.

Inhoud en toepassingen
De informatie, educatieve content en software die
gebruikt worden in een onderwijsinstelling, zoals:
• digitaal leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor
het onderwijs en algemene kennisbronnen
• educatieve softwarepakketten en ict-systemen,
zoals een elektronische leeromgeving,
leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen
• algemene kantoortoepassingen en apps,
roosterpakketten en HRM-tools.

Deskundigheid
De benodigde competenties van medewerkers om ict
goed in te zetten:
• ict-bekwaamheid van leraren: kennis, kunde en
houding tegenover ict in zowel het pedagogischdidactisch handelen, het werken in de schoolcontext
als bij de eigen professionele ontwikkeling
• de deskundigheid van leidinggevenden en
bestuurders om ict in te zetten om de ambities van
de onderwijsinstelling te realiseren en medewerkers
te faciliteren om ict-bekwaam te worden
• de deskundigheid van het onderwijsondersteunend
personeel (zoals ict’ers, administratieve medewerkers
en mediathecarissen) om ict te laten werken voor
leerlingen, leraren en leidinggevenden.

‹

2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

Bijlagen

Infrastructuur
De beschikbaarheid en kwaliteit van hardware,
netwerken en connectiviteit binnen het onderwijs
van de instelling. Daarbij gaat het onder andere om
digitale schoolborden, pc’s, laptops en tablets, vaste en
draadloze netwerkverbindingen, internetverbindingen,
servers en clouddiensten.
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Gebruik en opbrengsten

beschrijven we de stand van zaken op de

Als de randvoorwaarden in balans zijn, kunnen we

randvoorwaarden en gaan we in op het gebruik.

Over deze Vier in balans-monitor

tot goed, gericht en gedoseerd ict-gebruik komen.


1. Onderwijs van nu

Door ict in te zetten op een manier die aansluit



bij de didactiek, kunnen leerlingen beter tot leren

2.2

Visie

komen. Binnen het secundaire proces (onderwijs

Bij de inrichting van het onderwijs is de centrale

2. Ict in het onderwijs 2015

organiseren) wordt ict ingezet als middel dat zorgt

vraag: hoe kijgt de interactie vorm tussen leraar

2.1 Het Vier in balans-model

dat scholen de informatie hebben om processen

en leerlingen? In deze Vier in balans-monitor

efficiënter in te richten en de transparantie te

is in beeld gebracht hoe leraren hun onderwijs

verbeteren voor ouders en samenleving.

in de praktijk inrichten. Leraren en managers

2.2 Visie
2.3 Deskundigheid

kregen een aantal stellingen voorgelegd. Daarbij

2.4	Inhoud en toepassingen

De opbrengsten komen uitgebreid aan de orde

is gekeken naar didactische werkvormen en de

2.5	Infrastructuur

in hoofdstuk 3. In het vervolg van dit hoofdstuk

inrichting van leersituaties.

2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Inrichting van het onderwijs door leraren
Leerlinggestuurd



Ik coach het individuele leerproces van mijn leerlingen

Verdieping

Bij het beoordelen weeg ik samenwerken en initaitief ook mee
Ik stimuleer dat de leerlingen zichzelf eigen doelen stellen



Ik laat leerlingen elkaar feedback geven over hun werk

Bijlagen

Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhoud te kiezen



Leraargestuurd
Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen
Ik laat leerlingen verwerkingsoefeningen doen
Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven lesstof
Ik vat de leerstof samen tijdens de les
Ik bepaal wat mijn leerlingen op welk moment leren
0%
vaak

heel vaak
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Didactiek: vaak leraargestuurd onderwijs

• Didactische onderwijsvormen
De manier waarop leraren lesgeven. Bepaalt de

In de enquête is leraren gevraagd hoe zij in de

leraar wat de leerling op welk moment leert of

praktijk hun lessen inrichten. In alle sectoren

vult de leerling het leren meer zelf in?

vullen leraren hun lessen gevarieerd in.

• Inrichting van de leersituaties

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

Gemiddeld worden ongeveer zeven verschillende



manieren van lesgeven ingezet. Leraren geven aan

2. Ict in het onderwijs 2015

De manier waarop de leerlingen leren. Is er

dat zij hun lessen vooral leraargestuurd invullen.

vooral sprake van kennisoverdracht via instructie

Ze bepalen wat leerlingen op welk moment leren,

en oefenen, of staat kennisconstructie centraal?

gaan na of de behandelde stof wordt beheerst en

2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid

stellen veel vragen over de lesstof. Veel leraren
De manier waarop leraren lesgeven en de

geven ook leerlinggestuurd les, maar hier is veel

2.4	Inhoud en toepassingen

leersituaties die voorkomen in een school zijn

meer variatie op zichtbaar. Zo komt het relatief

2.5	Infrastructuur

samen van belang om de juiste keuzes te maken

weinig voor dat leraren hun leerlingen zelf de

2.6	Ict gebruiken om te leren

voor ict-toepassingen.

leerinhoud laten kiezen of elkaar feedback



laten geven.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs


Inrichting van lessen - leraren die (relatief) weinig variëren (vier activiteiten of minder, n=53)

Verdieping
Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven lesstof



Ik laat leerlingen verwerkingsoefeningen doen

Bijlagen

Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen



Ik bepaal wat mijn leerlingen op welk moment leren
Ik coach het individuele leerproces van mijn leerlingen
Ik vat de leerstof samen tijdens de les
Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhoud te kiezen
Bij het beoordelen weeg ik samenwerken en initiatief ook mee
Ik stimuleer dat de leerlingen zichzelf eigen doelen stellen
Ik laat leerlingen elkaar feedback geven over hun werk
0%

20%

40%

60%

leraargestuurd

‹

21

›

80%

100%

leerlinggestuurd

home

print

mail

delen


Inrichting van lessen - leraren die gemiddeld variëren (vijf t/m zeven activiteiten, n=497)

Over deze Vier in balans-monitor



Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen

1. Onderwijs van nu

Ik laat leerlingen verwerkingsoefeningen doen



Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven lesstof
Ik vat de leerstof samen tijdens de les

2. Ict in het onderwijs 2015

Ik bepaal wat mijn leerlingen op welk moment leren

2.1 Het Vier in balans-model

Ik coach het individuele leerproces van mijn leerlingen

2.2 Visie

Bij het beoordelen weeg ik samenwerken en initiatief ook mee
Ik stimuleer dat de leerlingen zichzelf eigen doelen stellen

2.3 Deskundigheid

Ik laat leerlingen elkaar feedback geven over hun werk

2.4	Inhoud en toepassingen

Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhoud te kiezen
0%

20%

40%

60%

leraargestuurd

80%

2.5	Infrastructuur

100%

2.6	Ict gebruiken om te leren

leerlinggestuurd



Inrichting van lessen - leraren met een zeer gevarieerd repertoire (acht activiteiten of meer, n=484)

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen
Ik coach het individuele leerproces van mijn leerlingen



Ik laat leerlingen verwerkingsoefeningen doen

Bijlagen

Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven lesstof



Ik vat de leerstof samen tijdens de les
Ik bepaal wat mijn leerlingen op welk moment leren
Ik stimuleer dat de leerlingen zichzelf eigen doelen stellen
Bij het beoordelen weeg ik samenwerken en initiatief ook mee
Ik laat leerlingen elkaar feedback geven over hun werk
Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhoud te kiezen
0%

20%

40%

60%

leraargestuurd
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Leersituatie: nadruk op kennisoverdracht

leersituaties waarbij leerlingen luisteren naar

Bij de leersituatie staat de vraag centraal: welke

instructie, zelf teksten lezen, oefenen en leerstof

leersituaties komen voor? Luisteren leerlingen

met de leraar bespreken. Bij kennisconstructie gaat

naar uitleg, zijn ze aan het oefenen, werken ze

het om situaties waarbij de leerlingen hun kennis

samen om zich de lesstof eigen te maken of

en vaardigheden toepassen bij het oplossen van



passen ze hun kennis toe op het oplossen van

problemen of bij het maken van werkstukken.

2. Ict in het onderwijs 2015

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

problemen?

2.1 Het Vier in balans-model

We zien in alle sectoren dat de leeractiviteiten nog
Op basis van de verzamelde data is een

vooral gericht zijn op kennisoverdracht. Dit sluit

tweedeling gemaakt in de inrichting van

aan bij de analyse van de manier waarop leraren

leersituaties. Bij kennisoverdracht gaat het om

lesgeven.

2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren

Leersituaties



Kennisoverdracht

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Leerlingen kijken en luisteren naar uitleg
Leerlingen oefenen en testen hun kennis of vaardigheden
om tot een automatisme te komen



Leerlingen lezen teksten of zoeken informatie

Verdieping

Leerlingen bespreken leerstof met de leraar,
andere leerlingen of een expert


Bijlagen

Kennisconstructie



Leerlingen passen kennis toe bij het oplossen van een probleem
Leerlingen werken samen om begrippen en relaties in de
leerstof te ontdekken
Leerlingen maken een werkstuk of geven een presentatie
om te laten zien dat ze de stof beheersen
Leerlingen tonen creatieve denkprocessen door met verbeeldingskracht
de leerstof toe te passen in een creatief product
Leerlingen beoordelen elkaars werk en geven suggesties
voor verbetering
0%
Mate waarin een leersituatie voorkomt

vaak

heel vaak
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Ambitie van het onderwijs

Over deze Vier in balans-monitor


po

vo

1. Onderwijs van nu

mbo


2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2012-2013

2014-2015

2012-2013

2014-2015

2012-2013

2014-2015

2.3 Deskundigheid

huidige onderwijsconcept
behouden en ict hierbinnen
gebruiken

huidige onderwijsconcept
behouden en ict hierbinnen
gebruiken

huidige onderwijsconcept
behouden en ict hierbinnen
gebruiken

2.4	Inhoud en toepassingen

onderwijs met kleine
stapjes veranderen en
verbeteren

onderwijs met kleine
stapjes veranderen en
verbeteren

onderwijs met kleine
stapjes veranderen en
verbeteren

2.6	Ict gebruiken om te leren

ambitie om onderwijs
ingrijpend te veranderen

ambitie om onderwijs
ingrijpend te veranderen

ambitie om onderwijs
ingrijpend te veranderen

2.5	Infrastructuur


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs


Wat zijn de ambities?

2.3

Aan managers is gevraagd wat de ambitie van hun

Ict werkt alleen in de handen van een vaardige

instelling is. De meerderheid wil het onderwijs

leraar die weet wanneer, hoe en waarom het

geleidelijk veranderen en verbeteren. Ongeveer

wordt ingezet. De effectieve inzet van ict staat

een kwart is van plan om ict te gebruiken binnen

of valt met de deskundigheid van de personen

de huidige context, de anderen zijn van plan het

die ermee werken. Daarbij wordt onderscheid

onderwijs substantieel te veranderen met ict.

gemaakt tussen ict-vaardigheden en didactische

Opvallend is de verschuiving in het po, waar in

ict-vaardigheden.

Verdieping

Deskundigheid


Bijlagen



vergelijking met 2012-2013 veel meer respondenten
op zoek zijn naar (substantiële) veranderingen in
de onderwijsvisie. In het mbo kiest men inmiddels
weer meer voor geleidelijk veranderen.
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Basis- en didactische ict-vaardigheden van leraren

Over deze Vier in balans-monitor



Basisvaardigheden
volgens leraren

Basisvaardigheden
volgens managers

Didactische vaardigheden
volgens leraren

Didactische vaardigheden
volgens managers

po

88%

82%

82%

63%

vo

91%

78%

74%

46%



mbo

90%

71%

81%

48%

2. Ict in het onderwijs 2015

totaal

90%

80%

79%

56%

2.1 Het Vier in balans-model

1. Onderwijs van nu

Percentage leraren dat (zeer) gevorderd is in ict-basisvaardigheden en gebruik van computers als didactisch hulpmiddel

2.2 Visie
2.3 Deskundigheid

Basis- en didactische vaardigheden

Leraren geven aan dat ze minder vaardig zijn in

90% van de leraren beschouwt zichzelf als

het gebruik van ict als didactisch hulpmiddel.

2.4	Inhoud en toepassingen

gevorderd ict-gebruiker in basisvaardigheden,

Ongeveer de helft vindt zichzelf gevorderd en

2.5	Infrastructuur

zoals tekstverwerken en internetten. Dit aandeel

een kwart vindt zichzelf zeer gevorderd. Vrijwel

2.6	Ict gebruiken om te leren

is al jaren relatief stabiel. Managers oordelen

alle leraren die aangeven dat ze over voldoende

overigens wat kritischer over de vaardigheden van

didactische vaardigheden beschikken, geven ook

de leraren.

aan de basis onder de knie te hebben. Dit is een


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

Didactische ict-vaardigheden volgens leraren



100%

Bijlagen

80%



60%
40%
20%
0%
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Percentage (zeer) gevorderde vaardigheden

Geen meting
trendlijn
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positieve ontwikkeling, gezien de samenhang

Steeds meer digitaal leermateriaal

tussen de didactische ict-vaardigheden,

Leraren zijn de afgelopen jaren steeds meer

het gebruik van ict en de waardering van de

digitaal materiaal gaan gebruiken. Waar dit in

opbrengsten.

2007-2008 nog rond de 15% lag (po en vo) is dit

2.4

Inhoud en toepassingen

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

nu ongeveer 25% (po) en 35% (vo). Deze stijging



is ook in het mbo zichtbaar, van 35% zeven jaar

2. Ict in het onderwijs 2015

geleden naar ruim 55% dit jaar.

2.1 Het Vier in balans-model

De beschikbaarheid van digitaal leermateriaal is

2.2 Visie

een randvoorwaarde voor de inzet van ict. Daarbij

2.3 Deskundigheid

zegt kwantiteit overigens niet alles, het materiaal

2.4	Inhoud en toepassingen

moet ook kwalitatief goed zijn. In de afgelopen

2.5	Infrastructuur

jaren zagen we een geleidelijke stijging van de
3

rol die digitaal materiaal inneemt in de lessen

	Digitale leermaterialen zijn leermaterialen waarvoor een

2.6	Ict gebruiken om te leren

elektronisch apparaat (pc, tablet of ander device) nodig is.

(Kennisnet, 2013; Blockhuis, et al., 2014).

De definitie van digitaal leermateriaal is aangepast ten opzichte

Deze trend zet door3.

van voorgaande jaren.


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs


Aandeel digitaal leermateriaal volgens leraren

Verdieping

100%



80%

Bijlagen

60%



40%
20%
0%
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
trendlijn
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Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren


digitaal materiaal te gebruiken (70% of meer van
Samenwerking met SLO Leermiddelenmonitor
Het vraagstuk van digitaal leermateriaal wordt
ook onderzocht door het SLO in het kader van
de Leermiddelenmonitor. Daarom werken SLO
en Kennisnet op dit thema samen. De definities
en vragen van beide onderzoeken zijn op elkaar
afgestemd. Waar mogelijk worden resultaten
onderling vergeleken en met elkaar in verband
gebracht.

het materiaal dat zij gebruiken is digitaal).

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

Samenhang met de methode
Nederlandse leraren gebruiken voor hun lessen



vaak methodes van uitgevers. Dit zien we ook
terug in het gebruik van digitaal leermateriaal.

Bijlagen



Wanneer we kijken welk digitiaal leermateriaal het
meest wordt gebruikt, is er weinig verschil tussen
po, vo en mbo. In alle sectoren wordt vooral veel
Bijna alle leraren gebruiken digitaal leermateriaal.

gebruik gemaakt van interactief oefenmateriaal,

Bij de meeste leraren (58%) is maximaal 30% van

video, tekstbestanden en methodegebonden

het gebruikte materiaal digitaal, in 2013-2014 was

software.

dit nog 64%. Steeds meer leraren geven aan veel
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Herkomst digitaal leermateriaal

Over deze Vier in balans-monitor



Digitale leermiddelen worden bij de methode geleverd

1. Onderwijs van nu

Via Google



Via digitale videobanken zoals Schooltv of Teleblik
Via onderwijssites zoals Kennisnet of Digischool

2. Ict in het onderwijs 2015

Door deze zelf te maken

2.1 Het Vier in balans-model

Via collega’s

2.2 Visie

Door bestaande leermaterialen te bewerken
Via andere websites

2.3 Deskundigheid

Via Wikiwijsleermiddelenplein

2.4	Inhoud en toepassingen

Via sociale media als Facebook en Twitter
0%

20%

40%

60%

80%

2.5	Infrastructuur

100%

2.6	Ict gebruiken om te leren

Leraren uit het po en vo gebruiken vooral de

Leraren geven aan dat zij meer digitaal

digitale leermaterialen die bij (of als onderdeel

leermateriaal zouden gebruiken als er meer

van) de methode worden geleverd (75%). Ook

computers beschikbaar zouden zijn, ze meer

Google (ruim 40%), digitale videobanken (ruim

tijd zouden hebben en als de kwaliteit van het

35%) en speciale onderwijssites (ruim 30%)

leermateriaal zou verbeteren.


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping


worden veel gebruikt. 30% van de leraren maakt
weleens zelf materiaal, ruim 25% gebruikt

Bijlagen

materiaal dat ze krijgen via collega’s.



Meer weten?
In de verdiepende informatie vindt u meer analyses over digitaal leermateriaal.
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Organisatie van het onderwijs

Over deze Vier in balans-monitor

Wist u dat..?

Ook bij de organisatie van het onderwijs



Ict de mogelijkheid biedt zonder extra werk
stuurinformatie te verzamelen en te ordenen.
Daarnaast ondersteunt ict onderwijs
instellingen bij het verantwoorden door het
inzichtelijk, transparant en vergelijkbaar
maken van behaalde resultaten. Zo wordt
ook vergelijking (benchmarking) tussen
onderwijsinstellingen beter mogelijk
(Trendrapport Kennisnet, 2014).

is ict vanzelfsprekend geworden. Vooral
leerlingvolgsystemen (in het po is dit zelfs
verplicht), leerlingregistratiesystemen en
systemen om de aan- en afwezigheid te
registreren worden veel gebruikt in alle sectoren.

1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren



Gebruikte systemen bij de organisatie van het onderwijs volgens managers

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Leerlingvolgsysteem



Afwezigheidsregistratiesysteem

Verdieping
Leerlingregistratiesysteem


Bijlagen

Elektronische leeromgeving



Roostersysteem
Toetssystemen
Kwaliteitsinstrument
Curriculumontwikkelsysteem
0%

20%

40%

60%

80%
po
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Over deze Vier in balans-monitor

Juridische randvoorwaarden
Het gebruik van digitaal leermateriaal en complexere
ict-toepassingen neemt toe. Dit heeft ook impact op
het verzamelen en gebruiken van leerlinggegegevens.
Dit vraagt om duidelijke afspraken over de privacy
van leerlingen. Uit onderzoek van het ministerie van
OCW blijkt dat scholen op basis van ‘gezond verstand’
relatief goed omgaan met persoonsgegevens van
leerlingen. Aan de andere kant ontbreekt de kennis
van de precieze privacywetgeving en de juiste
beveiligingsnormen. Zo geeft een groot aantal poscholen aan dat ze een bewerkersovereenkomst
hebben, terwijl de ouders hiervan vaak niet op de
hoogte zijn.


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Aanwezigheid van bewerkersovereenkomst met leveranciers
po



vo

Verdieping

mbo
0%
po

20%
ja, en de ouders/verzorgers
zijn hiervan op de hoogte

40%
vo

60%

ja, en de ouders/verzorgers
zijn hiervan op de hoogte

80%
mbo

100%

ja, en de ouders/verzorgers
zijn hiervan op de hoogte

ja, maar de ouders/verzorgers
zijn hiervan niet op de hoogte

ja, maar de ouders/verzorgers
zijn hiervan niet op de hoogte

ja, maar de ouders/verzorgers
zijn hiervan niet op de hoogte

nee

nee

nee


Bijlagen



onbekend of niet van toepassing

Meer weten?
In de verdiepende informatie vindt u meer analyses over privacy.
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2.5

Infrastructuur

Steeds meer devices

Over deze Vier in balans-monitor

Een passende infrastructuur is noodzakelijk

Jarenlang hadden scholen gemiddeld de

om gebruik te kunnen maken van ict. Scholen

beschikking over één apparaat (computer, laptop

maken hierbij verschillende keuzes. Dit betreft

of tablet) per vijf leerlingen. Dit jaar zien we een

de keuze voor devices en netwerk, en de vraag

stijging naar één apparaat per vier leerlingen in



of een instelling zelf computers aanschaft of

het po en vo en één op drie in het mbo.

2. Ict in het onderwijs 2015


1. Onderwijs van nu

van leerlingen verwacht dat zij (en hun ouders)

2.1 Het Vier in balans-model

hiervoor zorgen. Dit jaar is een stijging te zien in

2.2 Visie

de aanwezige infrastructuur op scholen. Vooral

Wist u dat..?

het aantal apparaten en de aanwezigheid van wifi

Relatief veel jongeren (40%), waaronder wat
meer meisjes, zeggen dat hun mobieltje ook
belangrijk is voor school. Ze vinden hem
echter nog veel belangrijker voor privé
gebruik (meer dan 80%) (Kennisnet, 2015).

steeg. Er komen steeds meer mobiele apparaten,
zoals laptops en tablets.

2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs


Aantal leerlingen per computer

Verdieping

8



7

Bijlagen

6
5



4
3
2
1
0
2007-2008
trendlijn

2008-2009
po

2009-2010
vo

mbo*

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Geen meting

2014-2015

*Omdat er in het mbo sprake is van uitschieters in de resultaten is de trendlijn hier minder
sterk en daarom gestreept weergegeven.
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De meeste van deze devices zijn desktop

en desktops vaker als vervanging worden gekocht.

computers. Dit is in het po, vo en mbo ongeveer

De verwachting is dat tablets een nog grotere rol

de helft van alle apparaten. In alle sectoren is een

gaan spelen in het po. In het vo en mbo wordt

verschuiving te zien naar draagbare apparaten

minder gebruik gemaakt van tablets. Hier wordt

zoals laptops en tablets. In het po winnen tablets

vooralsnog de voorkeur gegeven aan laptops.



en laptops aan populariteit. Het marktaandeel

Deze zijn meer geschikt voor het type opdrachten

2. Ict in het onderwijs 2015

is gegroeid van 1% in 2013 naar 16% nu.

van het vo en mbo, zoals het verwerken van

Deze tablets zijn gekocht als uitbreiding op de

informatiebestanden (tekst, beelden en video) of

bestaande devices (Kennisnet, 2014), terwijl laptops

het draaien van vakspecifieke software.

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur

Devices in gebruik

2.6	Ict gebruiken om te leren
po

vo



mbo

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping
2012-2013

2014-2015

2012-2013

2014-2015

2012-2013

2014-2015


Bijlagen

tablet

tablet

tablet

laptop

laptop

laptop
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1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur

Wifi bijna overal beschikbaar

Op de meeste scholen is het netwerk ook

Vergeleken met voorgaande jaren is wifi steeds

toegankelijk voor leerlingen. Een wifi-netwerk

meer gemeengoed geworden op scholen. Bijna

alleen voor medewerkers is zeldzaam. De dekking

alle scholen in Nederland hebben wifi. In het

is nog niet 100% op alle scholen. Op 34% van de

mbo was dit al (bijna) 100%. In het vo en po is dit

po-scholen, 30% van de vo-scholen en 24% van de

aanzienlijk gestegen ten opzichte van twee jaar

mbo-scholen is er niet overal bereik.

2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

geleden.


Beschikbaarheid van wifi op school, volgens managers

Bijlagen

Ja, overal

Ja, op de meeste
plekken

Ja, op sommige
plekken

Ja, maar niet
voor leerlingen

Nee, dat is
er niet

po

59%

21%

13%

3%

4%

vo

65%

27%

2%

2%

3%

mbo

72%

15%

9%

1%

3%



Meer weten?
In de verdiepende informatie vindt u meer analyses over de inrichting van de ict-infrastructuur.
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2.6

Ict gebruiken om te leren

Aantal uren inzet computers

Niet alleen de randvoorwaarden vertonen een

Over deze Vier in balans-monitor

2012-2013

2014-2015

duidelijke ontwikkeling. Ook het gebruik van ict

po

9,3

10,5

blijft stijgen. Ten opzicht van 2012-2013 wordt er

vo

6,6

10,9

vooral in het vo en mbo meer ict gebruikt.

mbo

10,8

15,1


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015

Gemiddeld meer ict-gebruik

zesenhalf uur naar bijna elf uur. In het mbo steeg

In het po en vo maakt iets meer dan de helft van

de gemiddelde inzet van ruim tien uur en drie

de leraren meer dan tien uur per week gebruik

kwartier naar meer dan vijftien uur.

van computers. In het mbo is dit zelfs bijna 70%.

De groep leraren die minder dan vijf uur per

Het gemiddeld aantal uur dat een leraar ict inzet,

week ict inzet neemt sterk af. Daarnaast neemt

2.4	Inhoud en toepassingen

steeg ten opzichte van 2012-2013. Vooral in het

de groep leraren toe die minimaal vijftien uur per

2.5	Infrastructuur

vo en het mbo steeg het gemiddeld aantal uur

week ict inzet.

2.6	Ict gebruiken om te leren

dat een leraar ict inzet sterk. In het vo van ruim

2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Aantal uren gebruik van ict



60%

Verdieping

50%



40%

Bijlagen



30%
20%
10%
0%

Minder dan 5 uur

5 tot 15 uur
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2014-2015
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Meer dan 10 uur per week inzet van computers bij het geven van onderwijs

Over deze Vier in balans-monitor



100%

1. Onderwijs van nu

80%



60%

2. Ict in het onderwijs 2015
40%

2.1 Het Vier in balans-model

20%

2.2 Visie
2.3 Deskundigheid

0%
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
trendlijn

Geen meting
po

2.4	Inhoud en toepassingen

2014-2015
vo

2.5	Infrastructuur

mbo

2.6	Ict gebruiken om te leren


Gebruikte toepassingen

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Ict om leerlingen te volgen aan de hand van data



Ict voor communicatie (denk aan e-mails, sociale media, ELO)

Verdieping

Ict om de les voor te bereiden



Ict voor het geven van instructie
Ict voor oefenen met de stof

Bijlagen

Ict om leerlingen informatie te laten maken en organiseren



Ict om leerlingen informatie te laten vinden
Ict voor simulaties en games

heel vaak
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Leraren gebruiken zelf veel ict

Afspraken gemaakt

Leraren gebruiken ict vooral om de vorderingen

Vooral in het po geven managers aan dat er

van leerlingen te volgen, bij de lesvoorbereiding,

afspraken zijn gemaakt over de inzet van ict.

bij het geven van instructie en om te

Deze betreffen overigens niet alle lessen.

communiceren. We zien hierbij wel verschillen

In vergelijking met 2013-2014 daalde in alle



tussen de sectoren. Zo wordt in het po ict vaker

sectoren het aantal managers volgens wie er géén

2. Ict in het onderwijs 2015

gebruikt om te oefenen met de stof. In het mbo

afspraken zijn gemaakt.

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2.1 Het Vier in balans-model

wordt ict vaker ingezet om leerlingen informatie

2.2 Visie

te laten vinden, te bewerken en te organiseren.

2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen
2.5	Infrastructuur

Afspraken over didactische inzet van ict en digitaal leermateriaal

2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

po

vo

Bijlagen

mbo


er zijn voor alle lessen
afspraken gemaakt

er zijn voor alle lessen
afspraken gemaakt

er zijn voor alle lessen
afspraken gemaakt

er is een aantal afspraken
gemaakt

er is een aantal afspraken
gemaakt

er is een aantal afspraken
gemaakt

er zijn geen afspraken
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Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015
2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid
2.4	Inhoud en toepassingen

Ict in secundaire processen
De meerderheid van de managers vindt ict

Wist u dat..?

2.5	Infrastructuur

Schoolleiders in het vo ervaren als
belangrijkste verdienste van digitale systemen
dat ze gegevens samenbrengen en overzicht
geven (administratie en ondersteuning) en
dat ze zicht geven op leerlingresultaten
(registratie en sturing) (Lockhorst et al., 2014).

2.6	Ict gebruiken om te leren


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping

noodzakelijk voor een efficiënte organisatie. Ook



bevordert ict volgens hen de transparantie van
het onderwijs en brengt het meer inzicht. Ook

OCW en de inspectie te leveren. De data wordt

bij het organiseren van onderwijs wordt veel

ook gebruikt in de communicatie met ouders

ict gebruikt, om meer transparantie te brengen

en om intern in gesprek te gaan over (groepen)

voor managers en bestuurders en om data aan

leerlingen.

Bijlagen



Meer weten?
In de verdiepende informatie leest u meer over wat we weten over ict en secundaire processen.

‹

37

›

home

print

mail

delen


Inzet ict in secundaire processen

Over deze Vier in balans-monitor



Voor interne besprekingen over leerlingen of groepen
po
vo
mbo

1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015

Om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan
po
vo
mbo

2.1 Het Vier in balans-model
2.2 Visie
2.3 Deskundigheid

Om het gesprek aan te gaan met docenten (bijvoorbeeld een functioneringsgesprek of een voortgangsgesprek)

2.4	Inhoud en toepassingen

po
vo
mbo

2.5	Infrastructuur
2.6	Ict gebruiken om te leren

In communicatie naar buiten toe (bijvoorbeeld op de website, de schoolgids of reclame-campagnes)



po
vo
mbo

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs


Bij het aanleveren van data of gegevens aan OCW en de inspectie (meer dan alleen Word of Excel)
po
vo
mbo

Verdieping

Bijlagen

Voor het aanleveren van overzichten ter informatie voor het management of bestuur
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Verdieping

Bijlagen

3.	Van meer gebruik
naar beter onderwijs



In dit hoofdstuk beschrijven we wat bekend is over de opbrengsten van ict.
De uitdaging is om deze kennis te benutten bij het maken van (strategische) keuzes.
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3.	Van meer gebruik naar beter
onderwijs
Hoe ict onderwijsambities kan helpen realiseren


Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015


Het onderwijs maakt volop gebruik van ict. Er is veel bereidheid om ict in te voeren.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek heeft kennis opgeleverd over wat werkt en wat niet.

3.1	Hoe helpt ict leren?

Deze inzichten helpen om keuzes te maken die passen bij de ambities van scholen.

3.2	Leven en werken in de 21e eeuw

Een effectieve inzet van ict vraagt om doelgerichte keuzes en om realistische verwachtingen.

3.3 Conclusies


Weten wat werkt en waarom?

is er bewijskracht over de (in)effectiviteit van

Wetenschappelijk onderzoek levert steeds meer

onderliggende mechanismen.

bewijs dat ict (bij goed, gericht en gedoseerd
gebruik) bijdraagt aan aantrekkelijker, effectiever

Tegelijkertijd blijft het aantal nieuwe toepassingen

en efficiënter onderwijs. Tegelijkertijd laten

groeien en is er op verschillende gebieden nog

onderzoeksresultaten zien dat de inzet van ict

onvoldoende kennis over de (on)wenselijke

zelden voor alle leerlingen op dezelfde manier

effecten (Lane, et al., 2013). Voor effectieve

effectief is. Dit betekent dat een ict-toepassing

keuzes over de inzet van ict in het onderwijs is

voor bepaalde groepen leerlingen kan bijdragen

het belangrijk om te weten voor wie en in welke

aan gewenste opbrengsten maar bij andere

omstandigheden een ict-toepassing werkt.

leerlingen geen of zelfs ongewenst effect heeft.

Daar gaat dit hoofdstuk over.

Verdieping

Bijlagen



Ook zijn er toepassingen die bijvoorbeeld alleen
effectief zijn voor uit het hoofd leren van leerstof,

1

terwijl andere toepassingen ‘ontdekkend leren’

Onderwijs gebruikt meer ict

ondersteunen. Voor steeds meer toepassingen
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Opbrengsten van inzet ict volgens leraren

Over deze Vier in balans-monitor
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Een efficiënter leerproces
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3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
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3.1	Hoe helpt ict leren?

Betere leerprestaties
po

3.2	Leven en werken in de 21e eeuw

vo
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Bijlagen



3.1

Eerst behandelen we de opbrengsten die leraren

Hoe helpt ict leren?

en managers ervaren. Vervolgens leest u meer
over de actuele wetenschappelijke inzichten over

Ervaring van leraren en managers

de opbrengsten van ict voor de domeinen leren,

Ict draagt bij aan motivatie, leerprestaties en

leven en werken.

een efficiënter leerproces. Leraren en managers
ervaren dit in de praktijk. In het po zijn leraren
en managers positiever over de opbrengst van
ict dan in het vo en mbo. Bijna negen op de tien
leraren ervaart meer motivatie bij leerlingen
dankzij het gebruik van ict. Ook over de impact op
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de efficiëntie van het leerproces zijn veel leraren

Samenhang tussen leersituaties en onderwijsvormen

tevreden. En een ruime meerderheid van de

Hoe krijgt de interactie tussen de leraar en leerlingen
vorm en hoe vertaalt dit zich naar de leersituaties?
Dat is de centrale vraag bij de inrichting van het
onderwijs. Het antwoord hierop is bepalend om meer
onderwijsrendement te realiseren door de inzet van
ict. Twee onderwijsvormen geven ons inzicht in de
opbrengst van ict: leraargestuurde kennisoverdracht
en leerlinggestuurde kennisconstructie. Bij leraar
gestuurd onderwijs staat de kennisoverdracht
centraal. De leraar bepaalt wat de leerling wanneer
leert en ligt de focus op instructie en oefenen. Bij
leerlinggestuurde kennisconstructie is een leerling
in grote mate verantwoordelijk voor inhoud en
organisatie van het eigen leren. Leerlingen krijgen de
ruimte om eigen kennis te construeren door actief
naar oplossingen te zoeken. Effectief onderwijs bevat
een combinatie van deze beide onderwijsvormen.

po-leraren vindt dat het gebruik van ict leidt tot
betere leerprestaties.
In het vo is men minder positief. Bijna de helft
van de leraren ziet een duidelijk positief effect op
het leerproces en de motivatie. Ruim eenderde is
positief over de impact op leerprestaties. In het
mbo is ruim de helft van de leraren positief over
de inzet van ict om de motivatie te verhogen en
het leerproces te verbeteren. In vergelijking met
het vo vinden meer leraren (ruim 40%) dat ict ook
de leerprestaties positief beïnvloedt.
Managers zijn over het algemeen iets kritischer

Deze tweedeling sluit aan bij de inzichten zoals
gepresenteerd in het vorige hoofdstuk. Waarbij we
zien dat er sprake is van een samenhang tussen
leraargestuurde onderwijs en leersituaties gericht
op kennisoverdracht enerzijds, en leerlinggestuurde
onderwijsvormen en situaties gericht op
kennisconstructie anderzijds.

over de opbrengsten dan leraren. Dit zien we met
name in het mbo bij zowel de leeropbrengsten
als de motivatie. De meeste managers zijn
van mening dat de inzet van ict geen geld zal
besparen bij het geven van onderwijs. Ze zijn
iets positiever over de tijdsbesparing die ict kan
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3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
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opleveren voor leraren en over de geldbesparing
voor het bestuur.

Samenhang sturing en activiteiten

Leraargestuurde kennisoverdracht

Kennis
overdracht

Kennis
constructie

Leraargestuurde kennisoverdracht (ofwel directe

Leraargestuurd

correlatie

0,458*

0,180*

instructie) bevat presentatie en uitleg door de

Leerlinggestuurd

correlatie

0,200*

0,646*

leraar, nauwgezette en gestructureerde oefening

* C
 orrelatie is significant bij een significantieniveau van 0,01
(Pearson, tweezijdig)

van leerstof en directe corrigerende feedback.
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Via vraag en antwoord wordt in leersituaties

leraar voor wat en hoe een leerling leert. Deze

duidelijk of de leerling de leerstof beheerst.

toepassingen vervangen de leraar steeds beter

Deze vorm van onderwijzen en leren heeft een

voor routinematige instructie. Er is namelijk

lange traditie. Er is relatief veel bekend over

veel bekend over de manier waarop we in

de kracht en beperkingen van leraargestuurd

deze leersituaties het beste rekening houden



onderwijs (Ebbens, 2009; OECD, 2010; OECD, 2013).

met individuele verschillen tussen leerlingen

2. Ict in het onderwijs 2015

(Brandsford, 2000; Darling-Hammond, 2005;



Directe instructie is effectief als de leraar het

Scheerens, 2008; OECD, 2009). Deze inzichten

onderwijsaanbod en de directe feedback afstemt

helpen om de beste instructiemethoden toe

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

op de kenmerken en voortgang van leerlingen. In

te passen voor kennisoverdracht in adaptieve

de praktijk slagen leraren erin om voor een kleine

computerprogramma’s (Reints, et al., 2014),

groep (twee of drie leerlingen) het onderwijs

zeker in combinatie met de groeiende kennis van

effectief op maat vorm te geven (Faber, 2014).

effectieve digitale leermiddelen (Reints, et al., 2012;

Het is voor leraren ondoenlijk om instructie,

Kester, et al., 2013; Spanjers, et al., 2014).

Over deze Vier in balans-monitor
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3.1	Hoe helpt ict leren?
3.2	Leven en werken in de 21e eeuw
3.3 Conclusies



oefening en directe feedback continu af te

Verdieping

stemmen op alle leerlingen. Ict kan het onderwijs

Een voorbeeld is serious gaming. Hierbij zijn

helpen om beter tegemoet te komen aan

leersituaties gevat in een gestandaardiseerd

individuele verschillen.

spel, waarbij de leerling alleen leersituaties krijgt
aangeboden die een passende feedback zijn

Computertoepassingen maken het mogelijk

op eerdere (re)acties (Hulst, 2014). Elke leerling

om leerstof en oefeningen aan te bieden die

verwerft in eigen tempo via een computer de

aansluiten bij de eerdere antwoorden van een

leerstof, die qua inhoud en vorm doelgericht op

leerling. Computertoepassingen die ingericht

hem of haar is afgestemd.


Bijlagen



zijn volgens de principes van directe instructie
analyseren leerlingresponses met behulp van

Onderzoek naar dit soort computerondersteunde

‘embedded analytics’. In combinatie met andere

instructie en oefening laat zien dat deze leer

informatie over de leerling, biedt het programma

middelen door het gebruik van optimaliserende

middels algoritmes de leerling de meest effectieve

wiskundige algoritmes elke leerling een passend

instructiemethoden en feedback. Het digitale

leerschema aanbieden.

leermiddel neemt daarbij de regie over van de
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Het programma SlimStampen oefent bijvoorbeeld

toe om basale rekenvaardigheden te oefenen.

feitenkennis door geheugenmodellen toe te

Leerlingen uit de bovenbouw van het po scoren

passen (Rijn, et al., 2012). Zo’n programma

met zo’n programma beter op de rekentoets dan

past de herhaling van leerstof aan naarmate

een groep die dezelfde stof had gehad volgens

de leerling de leerstof sneller onthoudt. Op

een methodeboek (Meijer, et al., 2013). Ook



basis van de reactietijd en gemaakte fouten

toepassingen voor taalontwikkeling laten zien dat

2. Ict in het onderwijs 2015

bepaalt het programma wanneer de leerstof

computerprogramma’s met adaptieve feedback



het best kan worden herhaald. Zodat leerlingen

voor bepaalde leerstofonderdelen effectiever

in minder tijd meer stof onthouden. Ook het

kunnen zijn dan leren onder supervisie van een

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

programma Rekentuin past zo’n mechanisme

leraar (Bus, 2012).
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Aan de andere kant laat onderzoek ook zien dat

Over deze Vier in balans-monitor

sommige leerlingen meer profiteren van zo’n



programma dan anderen. Bij een verkeerde

1. Onderwijs van nu

afstemming is er geen effect of presteren
leerlingen zelfs minder dan bij de gebruikelijke



lesaanpak (Plak, et al., 2014).

2. Ict in het onderwijs 2015


Leerlingen kunnen sneller en beter leren

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

door adaptieve programma’s en apps gericht
in te zetten voor instructie en oefening van

3.1	Hoe helpt ict leren?

leerstof. Dit in vergelijking met situaties waarin

3.2	Leven en werken in de 21e eeuw

de leraar het onderwijsaanbod afstemt op de

3.3 Conclusies

behoeften van leerlingen. Dit stelt wel eisen



aan de leeromgeving: bijvoorbeeld voldoende
beschikbaarheid van devices.

2

Verdieping
persoonlijke voorkeuren. Het betreft leersituaties

Automatiseren biedt kansen
voor onderwijs

waarbij leerlingen kennis ontwikkelen door
systematisch eigen leerdoelen te formuleren,


Bijlagen



middelen te kiezen om deze te verwezenlijken
en vervolgens het bereiken van hun leerdoelen

Automatisering van gestructureerde kennis

zelf te controleren. Via planning, uitvoering en

overdracht kan dus de effectiviteit van de

monitoring passen leerlingen zo nodig de aanpak

gemiddelde leraar overtreffen. Met als resultaat

of doelen van hun leren aan (Zimmerman, 2001)

dat talenten van meer leerlingen beter uit de

In de praktijk zien we een verband tussen leraren

verf komen.

die leerlingsturing bevorderen en toepassingen
voor zelfontdekkend leren, zelfreflectie,

Leerlinggestuurde kennisconstructie

zelfevaluatie, samenwerkend leren en de inzet

Leerlingsturing stelt leerlingen in staat om

van sociale media (Dabbagh, et al., 2012; Matzat,

keuzes in het leerproces af te stemmen op

et al., 2014). De verwachting is dat deze vormen
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van leren bijdragen aan de ontwikkeling van

21e

Leerlingen met goed ontwikkelde vaardigheden

Over deze Vier in balans-monitor

eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend

voor sturing en zelfregulatie vinden prima hun

vermogen, samenwerken, kritisch denken en

eigen leerweg. Dit blijkt uit onderzoek naar

creativiteit (Molenaar, 2013; Voogt, et al., 2010;

leersituaties waarbij leerlingen hun eigen leren

SLO, 2014).

vormgeven. Beschikken leerlingen onvoldoende



over deze vaardigheden? Dan maken ze vaker

2. Ict in het onderwijs 2015

Kenmerkend voor kennisconstructie is verder

ongerichte keuzes. Leerlingen verschillen sterk



dat leerlingen de ruimte krijgen om open

in hun vermogen en motivatie voor zelfsturing

antwoorden en reacties te geven. Er is een

(Veenman, et al., 2006). Vooral leerlingen uit lagere

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

rijke verscheidenheid aan ict-tools die dit

opleidingsniveaus hebben hier vaker moeite mee

ondersteunen. Bijvoorbeeld voor het schrijven

(Purcell, et al., 2012; Matzat, et al., 2014).


1. Onderwijs van nu

3.1	Hoe helpt ict leren?
3.2	Leven en werken in de 21e eeuw

van teksten, brainstormen, projectwerk,

3.3 Conclusies

probleemoplossing en creativiteit. Met als
resultaat werkstukken, mindmaps en

3

zelfreflecties. Deze resultaten kunnen (nog)
niet effectief door een computersysteem

Leerlingsturing is niet voor
alle leerlingen even geschikt

worden geëvalueerd. Dit betekent dat bij


Verdieping

Bijlagen

kennisconstructie de nabijheid van de leraar
Samenvattend: zelfstandig en zelfgeorganiseerd

essentieel is (Dede, et al., 2012).



leren via leerlinggestuurde kennisconstructie stelt
Een andere voorwaarde is dat leerlingen weten

specifieke eisen aan de vermogens van leerlingen

wat ze willen en de vaardigheden hebben voor

tot zelfregulatie, de coachende vaardigheden van

zelfsturing. Ook wordt van leerlingen verwacht dat

leraren en de ondersteuning vanuit een digitale

ze hun concentratie en motivatie voor het leren

leeromgeving.

kunnen bewaren. In andere woorden: zelfstandig
en zelfgeorganiseerd leren stelt hoge eisen aan

Daarmee verschillen de (digitale) randvoorwaarden

de metacognitieve vaardigheden van leerlingen

voor leraargestuurde kennisoverdracht van de

(Devolder, 2014; Pintrich, 2004; Zimmerman,

randvoorwaarden die ondersteunend zijn aan

2001).

leerlinggestuurde kennisconstructie.
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Mix van leerling- en leraargestuurd onderwijs

Over deze Vier in balans-monitor
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3.3 Conclusies

100%


Verdieping

leerlinggestuurd


De mix van leerling- en leraargestuurd

Bovenstaande figuur laat zien in welke verhouding

Effectief onderwijs combineert leraargestuurde

leraren kennisoverdracht en leerlingsturing

kennisoverdracht met leerlinggestuurde

combineren. Leraren met een beperkt didactisch

kennisconstructie. Functies, werking en

repertoire (score x-as < 5) passen vooral

opbrengsten van ict zijn bij leraargestuurde

leraargestuurde kennisoverdracht toe. Het gaat

kennisoverdracht wezenlijk anders dan bij

hier om 16% van de leraren. Leraren met een

leerlinggestuurde kennisconstructie. In essentie

breder arsenaal aan leersituaties breiden hun

vormen ze samen de werkzame bestanddelen

repertoire uit met verschillende leerlinggestuurde

van onderwijs. In combinatie bepalen deze twee

activiteiten. Daarbij focussen leraren die hun

grondvormen de effectiviteit van leersituaties. Is

onderwijs vooral leraargestuurd inrichten op

ict onderdeel van deze mix? Dan spreken we van

kennisoverdracht, terwijl bij leraren die meer

blended leren (Spanjers, et al., 2014).

leerlinggestuurd werken ook de aandacht voor

Bijlagen



kennisconstructie toeneemt.
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Dit illustreert dat inrichting van onderwijs geen

van de weinige landen waar ‘leren omgaan met

keuze is tussen leraar- of leerlinggestuurd.

ict’ geen expliciet onderdeel is van het curriculum.

Het gaat om de combinatie, waarbij leraar

Toch zijn de prestaties van Nederlandse leerlingen

gestuurde kennisoverdracht momenteel het

voor digitale geletterdheid bovengemiddeld

meest nadrukkelijk aanwezig is. Hoe uitgebreider

goed. Alleen in Tsjechië is de digitale



het didactisch handelingsrepertoire, des te

geletterdheid van leerlingen significant hoger

2. Ict in het onderwijs 2015

meer activiteiten voor leerlinggestuurde

(Meelissen, et al., 2014).



kennisconstructie de leraar toevoegt aan de

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

leraargestuurde kennisoverdracht.

Scholen spelen een beperkte
rol bij digitale geletterdheid

Leraren met een uitgebreid didactisch repertoire
zijn vaak ook meer geneigd om ict te gebruiken en

3.1	Hoe helpt ict leren?
3.2	Leven en werken in de 21e eeuw
3.3 Conclusies

zijn ook iets tevredener over het effect hiervan.



3.2

Verdieping

Leven en werken in de 21e eeuw

Het beeld dat onderwijs weinig bijdraagt aan

De afgelopen jaren is er veel gesproken over

de digitale geletterdheid van leerlingen, wordt

digitale geletterdheid als voorbereiding op

bevestigd door analyses naar de beïnvloedende

het leven in de 21e eeuw. Maar hoe digitaal

factoren op hun vaardigheidsscore. Deze

geletterdheid zijn de jongeren van nu? En wat

analyses laten zien dat er amper samenhang is

draagt het onderwijs hieraan bij?

tussen schoolkenmerken (zoals ict-gebruik in


Bijlagen



het onderwijs) en digitale geletterdheid. Ook de

Digitale geletterdheid

mate waarin leerlingen (thuis of op school) ict

Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste

gebruiken heeft nauwelijks invloed op hun digitale

leerlingen zichzelf hebben geleerd hoe zij online

geletterdheid. Zelfs als leerlingen aangeven dat ze

communiceren en informatie zoeken. De school

op school vaardigheden in digitale geletterdheid

speelt hier volgens leerlingen nauwelijks een rol

hebben geleerd, ontbreekt dit verband. Het

in. Nederlandse leraren besteden (in vergelijking

onderwijsniveau en de thuissituatie van de leerling

met andere landen) in de les weinig aandacht

(sociaal-economische status) zijn de belangrijkste

aan digitale geletterdheid. Nederland is ook een

voorspellers voor hun digitale geletterdheid

‹

48

›

home

print

mail

delen


Over deze Vier in balans-monitor
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3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
3.1	Hoe helpt ict leren?
3.2	Leven en werken in de 21e eeuw
3.3 Conclusies


Verdieping

(Meelissen, et al., 2014; Fraillon, et al., 2014).

Dit betekent dat we er nog niet in zijn geslaagd

Dit patroon komt overeen met eerdere

om die voorbereiding op de 21e eeuw zo in te

bevindingen van het SCP, waaruit ook bleek dat

richten dat het curriculumaanbod wezenlijk

leerlingen ‘van huis uit digitaal zijn’ (SCP, 2002).

bijdraagt aan de digitale geletterdheid van

Bijlagen



jongeren. Digitale vaardigheden zijn belangrijk

Digitale ongelijkheid

om als burger deel te nemen aan de samenleving

Vooralsnog slaagt het onderwijs er niet in om

van de 21e eeuw (zie hoofdstuk 1). Wat dat

de verschillen te verkleinen tussen groepen

betreft koersen we af op een groeiende digitale

leerlingen qua digitale geletterdheid. De

ongelijkheid, als we dit niet kunnen veranderen.

voorbereiding van jongeren op leven in een

Dit stelt ons voor de uitdaging: hoe kan onderwijs

digitale samenleving wordt op dit moment

in de toekomst bijdragen aan de digitale

sterker beïnvloed door hun (sociaal-economische)

geletterdheid van jongeren die deze vaardigheden

thuissituatie dan door het curriculum van scholen.

van huis uit onvoldoende meekrijgen.
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Werken met ict

(Hulst, 2014; Jong, 2012; Oomens, et al., 2011).

Deelnemen aan de arbeidsmarkt vraagt om

Ook kenmerkend voor het mbo is de inzet

voldoende kennis en vaardigheden. Voldoende

van ict-toepassingen om het contact met

vaardigheden beheersen is goed voor de positie

de leraar te ondersteunen tijdens stages en

van elke Nederlander én voor Nederland als

beroepspraktijkvorming. Ict-toepassingen tijdens



geheel: het draagt bij aan economische groei

het werkplekleren kunnen bijdragen aan een

2. Ict in het onderwijs 2015

(Buisman, et al., 2013). Het mbo richt zich

intensievere begeleiding en helpen jongeren



op het ontwikkelen van kennis, attitudes en

functioneren in de beroepspraktijk

vaardigheden die passen bij het beroep waarvoor

(Nieuwenhuis, et al., 2012).

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

wordt opgeleid. Dit betekent dat jongeren de
kernvaardigheden die ze nodig hebben om

Er is veel minder onderzoek gedaan naar

een baan uit te oefenen, in belangrijke mate

de effecten van ict-toepassingen in het mbo

verwerven in het initiële (beroeps)onderwijs.

(vergeleken met po en vo). Dit brengt risico’s

Daarbij blijkt dat ict-toepassingen (zoals simulaties

met zich mee. Op deze manier kunnen we

en games) kunnen helpen bij een snellere en

innovatiekracht verliezen en benutten we de

betere voorbereiding op de beroepspraktijk

potentie van ict wellicht onvoldoende om de
kwaliteit van beroepsopleidingen te verbeteren.

De leraar van de 21e eeuw

3.1	Hoe helpt ict leren?
3.2	Leven en werken in de 21e eeuw
3.3 Conclusies


Verdieping

Bijlagen



Ict vervult in het onderwijs al een betekenisvolle
rol en zal in de toekomst steeds crucialer worden.
Om tegemoet te komen aan deze ontwikkeling,
kan een school allerlei ict-toepassingen
aanschaffen. Maar het onderwijs verbetert
hierdoor niet automatisch. Dit roept eerder
weerstand op bij leraren. Benutten van ict voor
nieuwe doelen en vormen van leren, vraagt op
de eerste plaats om investeren in de mensen die
ermee werken.
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Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
3.1	Hoe helpt ict leren?
3.2	Leven en werken in de 21e eeuw
5

Leraren moeten weten wat
werkt met ict

3.3 Conclusies


Verdieping
Ook valt op dat routinewerk in het onderwijs
nog nauwelijks is geautomatiseerd. Denk aan

Hierbij valt op dat er (in tegenstelling tot veel

de jaarlijkse herhalingen van instructielessen, of

andere beroepen) nog vrijwel niets is vastgelegd

oefenstof en nakijkwerk. Dit kost leraren veel tijd.


Bijlagen



over ict-competenties voor leraren. Dit betekent
dat - ongeacht kennis en kunde - elke leraar

Door leraren meer professionele expertise te

ict-toepassingen gebruikt in het onderwijs.

geven en beter voor te bereiden op gebruik

Terwijl uit onderzoek blijkt dat leraren ict in het

van ict in hun beroep, kunnen scholen meer

onderwijs vaak niet doelgericht inzetten, waarmee

rendement behalen op investeringen in digitale

we bedoelen dat er beperkt professioneel

leermiddelen en infrastructuur. Dit betekent dat

redeneren is over de relatie tussen gebruik en

het tot de vakkennis van de leraar behoort om

opbrengsten van ict. En leraren die wel kunnen

te weten wat werkt met ict in de 21e eeuw. En

aangeven waarom de inzet van ict past bij de

vakkennis maakt op de arbeidsmarkt het verschil

vakinhoud of didactiek, hebben moeite om dit in

tussen een werknemer die goed of minder goed

de praktijk uit te voeren (Voogt, et al., 2014).

presteert (Humburg, et al., 2013).
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3.3	Conclusies: ict voor beter
onderwijs

22. Automatiseren biedt kansen voor onderwijs

	Adaptieve computerprogramma’s voor

Over deze Vier in balans-monitor



Deze Vier in balans-monitor combineert kennis

instructie en oefening van leerstof kunnen

over de huidige stand van zaken in het onderwijs

de onderwijsprestaties verbeteren. Deze

met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

programma’s nemen taken over van de leraar



Hieruit blijkt een ontwikkeling naar meer gebruik

op het gebied van kennisoverdracht. Zo’n vorm

2. Ict in het onderwijs 2015

van ict. En een zoektocht naar het realiseren van

van automatiseren kan tijdswinst opleveren,



meer rendement. De belangrijkste conclusies:

zowel voor de leerlingen als de leraar. Deze tijd

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

kan bijvoorbeeld worden benut om leerlingen
11.	Onderwijs gebruikt meer ict

intensiever te begeleiden bij activiteiten voor

	Er wordt steeds meer ict gebruikt in het

kennisconstructie en samen leren. Dit biedt

onderwijs. De infrastructuur verbetert, het

leraren extra mogelijkheden om uitdagende

percentage digitale leermiddelen neemt

en didactisch gevarieerde leersituaties in

toe en steeds meer leraren vinden dat ze

te richten. Dit leidt tot beter gemotiveerde

ict-bekwaam zijn. Hoewel dit noodzakelijke

leerlingen die beter presteren.

voorwaarden zijn voor gebruik van ict, is dit
33.	Leerlingsturing is niet voor alle

niet genoeg om ict in het onderwijs effectief

leerlingen even geschikt

in te zetten. Een sleutelrol is weggelegd voor

	Leerlingen die hoog scoren op zelfregulerende

de afstemming van deze randvoorwaarden
op de onderwijsvisie. Zo stelt leraargestuurd

vaardigheden profiteren het meest van een

onderwijs andere eisen aan ict-toepassingen

digitale omgeving voor leerlinggestuurde

dan een leerlinggestuurde aanpak. Bij

kennisconstructie. Leerlingen die lager scoren

de ontwikkeling en selectie van digitaal

op deze vaardigheden lijken minder vaak

leermateriaal moet rekening worden

gunstige leerprestaties te halen in zo’n digitale

gehouden met de kenmerken van de

omgeving. Dit betekent dat de inzet van ict

leersituatie waarvoor de inzet van ict is

voor leerlingsturing specifieke eisen stelt aan

bedoeld.

zowel de vermogens van leerlingen als aan de

1. Onderwijs van nu

3.1	Hoe helpt ict leren?
3.2	Leven en werken in de 21e eeuw
3.3 Conclusies


Verdieping

Bijlagen



coachende vaardigheden van leraren.
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44.	Scholen spelen een beperkte rol bij digitale

55.	Leraren moeten weten wat werkt met ict

geletterdheid

	Om het meeste rendement te halen uit de

	Digitale geletterdheid wordt vooral bepaald

beschikbare ict-voorzieningen, is het van

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

door het onderwijsniveau van de leerling en de

belang dat leraren deze toepassingen goed,

thuissituatie (sociaal-economische status) . Bij

gericht en gedoseerd kunnen inzetten. Dit



de ontwikkeling van digitale geletterdheid is de

betekent dat ‘weten wat werkt met ict’ in de

2. Ict in het onderwijs 2015

rol van de school nog beperkt. Als we dit niet

21e eeuw behoort tot de vakkennis van een



veranderen, koersen we aan op een groeiende

professionele leraar.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

digitale ongelijkheid. En wie onvoldoende
digitaal geletterd is, staat buitenspel in de

3.1	Hoe helpt ict leren?

samenleving van de 21e eeuw.

3.2	Leven en werken in de 21e eeuw
3.3 Conclusies


Verdieping
Over deze Vier in balans-monitor

Vier in balans-monitor 2015
Deze publicatie delen? Kies uit één van

1. Onderwijs van nu
2. Ict in het onderwijs 2015

onderstaande sociale media.

3. Van meer gebruik naar
beter onderwijs


Bijlagen



Verdieping

Deel via Twitter

Bijlagen

Deel via LinkedIn

Vier in balans-monitor 2015
Inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs

home

print

mail

Deel via Facebook

delen
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Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping
• Inhoud en toepassingen
• Infrastructuur
• Juridische randvoorwaarden
• Ict in secundaire processen


Bijlagen



Verdieping
In deze verdieping wordt aan de hand van data uit het Vier in balans-onderzoek
dieper ingegaan op de de thema’s Inhoud en toepassingen, Infrastructuur,
Juridische randvoorwaarden en Ict in secundaire processen.
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Inhoud en toepassingen

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

Dit is een verdieping bij de reguliere Vier in balans-monitor 2015. Beiden zijn



gebaseerd op dezelfde dataverzameling. Er is dus sprake van overlap.

2. Ict in het onderwijs 2015


Bij het realiseren van goed onderwijs spelen de

Leraren zijn de afgelopen jaren steeds meer

vorm en het gebruik van leermiddelen een

digitaal materiaal gaan gebruiken. In 2007-2008

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

cruciale rol. Goed en voldoende digitaal

lag dit nog rond de 15% voor po en vo. Dit is

lesmateriaal is een voorwaarde om ict effectief

gestegen naar ongeveer 25% (po) en 35% (vo) nu.



in te zetten. De afgelopen jaren ging digitaal

Deze trend is ook in het mbo te zien, van 35%

materiaal een steeds grotere rol spelen in de

zeven jaar geleden naar ruim 55% dit jaar.4

Verdieping
• Inhoud en toepassingen

lessen (Kennisnet, 2013; Blockhuis, et al., 2014).

• Infrastructuur

Deze trend zet ook dit jaar door.

• Juridische randvoorwaarden
• Ict in secundaire processen

Aandeel digitaal leermateriaal volgens leraren


Bijlagen
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Het mbo is niet meegenomen in de Leermiddelenmonitor van 2014
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Gebruik digitaal leermateriaal door leraren

Over deze Vier in balans-monitor


Percentage leraren
in 2012-2013
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1. Onderwijs van nu
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Percentage leraren
in 2014-2015
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2. Ict in het onderwijs 2015
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Percentage digitaal leermateriaal
91-100%

41-50%

81-90%

31-40%

71-80%

21-30%

61-70%

11-20%

51-60%

0-10%

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping
• Inhoud en toepassingen
• Infrastructuur
• Juridische randvoorwaarden

Bijna alle leraren maken gebruik van digitaal

Vergeleken met 2013 is hier een kleine

leermateriaal. Slechts 1% van de leraren gebruikt

verschuiving zichtbaar. Steeds meer leraren geven

geen digitale materialen. Aan de andere kant zijn

aan dat ze veel digitaal materiaal gebruiken (70%

er in Nederland ook geen leraren die alleen maar

of meer). Ook daalde het percentage leraren dat

digitale materialen gebruiken. Voor de meeste

weinig digitaal materiaal gebruikt.

• Ict in secundaire processen


Bijlagen



leraren is tot 30% van het gebruikte materiaal
digitaal. Slechts 20% van de leraren gebruikt voor
meer dan de helft digitaal materiaal.
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Gebruik verschillende soorten digitale leermiddelen

Toetsen staat in het po en vo op plaats zes.

aantal leermiddelen

po

vo

mbo

In het po worden vooral methodegebonden

1-2

1%

2%

0%

software en video’s veel gebruikt. Dit past goed

3-4

4%

5%

5%

bij het beeld van de leraar die de les vormgeeft

5-8

53%

51%

55%

met methodes, aangevuld met zelf gevonden



meer dan 8

43%

43%

40%

materiaal. Een ander groot aandeel is interactief

2. Ict in het onderwijs 2015

oefenmateriaal. Deze oefenmaterialen worden



steeds populairder. Ze worden ingezet naast de

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

Soorten digitale leermaterialen

methode om leerlingen breed te laten oefenen.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

De meeste leraren (in het po, vo en mbo)

In het po wordt minder gebruikgemaakt van

gebruiken meerdere soorten digitaal materiaal.

games, websites, simulaties, toetsen en e-books.


Verdieping

Veruit de meeste leraren gebruiken vijf of meer
verschillende soorten. Er is nauwelijks verschil

In het vo en mbo worden games, websites,

• Inhoud en toepassingen

tussen de sectoren. Digitaal materiaal wordt

simulaties, toetsen en e-books ook weinig

• Infrastructuur

breed ingezet in het onderwijs. Wel gebruiken

ingezet. In deze sectoren worden tekstbestanden

• Juridische randvoorwaarden

leraren in het po en vo vooral methodes van

het meest gebruikt, aangevuld met video’s.

uitgevers. Naast dit materiaal worden vooral

De in het po populaire methodegebonden

leermaterialen ingezet die de lijn van de

software en interactief oefenmateriaal worden

methode ondersteunen, zoals video’s, (geprinte)

minder gebruikt in het vo. Dit komt doordat

tekstbestanden en interactief oefenmateriaal.

vakoverstijgende oefenmaterialen in het vo en

• Ict in secundaire processen


Bijlagen



mbo niet passen bij de vakspecifieke lessen.
Er is weinig verschil tussen de sectoren wat

Daarnaast maakt het mbo minder gebruik van

betreft het soort digitaal materiaal dat wordt

methodes in het vormgeven van de les.

ingezet. De top vijf van alle drie de sectoren bevat

Hier wordt meer eigen materiaal gebruikt.

interactief oefenmateriaal, video’s, geprinte en
digitale tekstbestanden. In het po en vo wordt
de top vijf aangevuld met methodegebonden
software. In het mbo is toetsen populairder.
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Gebruik digitale leermiddelen po

Over deze Vier in balans-monitor



Methodegebonden software

1. Onderwijs van nu

Interactief oefenmateriaal



Video/filmpjes
Geprinte tekstbestanden

2. Ict in het onderwijs 2015

Digitale tekstbestanden



Games

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Interactieve websites
Simulaties



Toetsen

Verdieping

E-book
0%

20%

40%

60%

80%
minimaal wekelijks

100%

• Inhoud en toepassingen

af en toe

• Infrastructuur
• Juridische randvoorwaarden

Gebruik digitale leermiddelen vo

• Ict in secundaire processen



Geprinte tekstbestanden

Bijlagen

Digitale tekstbestanden
Video/filmpjes



Methodegebonden software
Interactief oefenmateriaal
Toetsen
Simulaties
E-book
Interactieve websites
Games
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40%

60%

80%
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Gebruik digitale leermiddelen mbo

Over deze Vier in balans-monitor



Digitale tekstbestanden

1. Onderwijs van nu

Geprinte tekstbestanden



Video/filmpjes
Methodegebonden software

2. Ict in het onderwijs 2015

Interactief oefenmateriaal



Toetsen

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Simulaties
Interactieve websites



E-book
Games

Verdieping
0%

20%

40%

60%

80%
minimaal wekelijks

100%

• Inhoud en toepassingen

af en toe

• Infrastructuur
• Juridische randvoorwaarden
• Ict in secundaire processen


Bijlagen
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Digitaal materiaal verkrijgen

Google of in online videobanken. Bijna 90% van

Leraren in het po en vo maken vooral gebruik van

de leraren in het po krijgt de digitale materialen

methodegebonden software, video’s en (geprinte)

bij de methode. In het vo is dit ruim 60%. Dit zijn

tekstbestanden.5 Dit is ook te zien in de herkomst

materialen die door een uitgever zijn ontwikkeld

van het materiaal.

en die aansluiten of in plaats komen van de



foliomaterialen. Leraren in het po vullen dit aan

2. Ict in het onderwijs 2015

Leraren krijgen de leermaterialen vooral bij de

met filmpjes die ze online vinden, bijvoorbeeld via



methode meegeleverd. Of ze zoeken deze zelf via

Teleblik.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu



Herkomst digitaal leermateriaal

Verdieping

Digitale leermiddelen worden bij
de methode geleverd

• Inhoud en toepassingen
• Infrastructuur

Via Google

• Juridische randvoorwaarden
Via digitale videobanken zoals Schooltv of Teleblik

• Ict in secundaire processen



Via onderwijssites zoals Kennisnet of Digischool

Bijlagen

Door deze zelf te maken


Via collega’s
Door bestaande leermaterialen te bewerken
Via andere websites
Via Wikiwijsleermiddelenplein
Via social media als Facebook en Twitter
0%

20%

40%

60%

80%

100%
po

5

Deze vraag is niet gesteld aan de mbo-respondenten.
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Dit wordt in het po aangevuld met materialen

meerwaarde hiervan. Het is aantrekkelijk en

die online worden gevonden, zoals via Google

helpt hen variëren en differentiëren. Vooral dit

of onderwijssites. Dit is ook in het vo populair,

laatste werd het afgelopen jaar belangrijker.

hoewel hier ook veel zelf wordt gemaakt.

De aantrekkelijkheid van het materiaal en de

Weinig leraren bewerken bestaand materiaal of

combinatie met papieren materialen werd minder



verkrijgen materiaal via sociale media.

belangrijk voor leraren (ten opzichte van vorig

2. Ict in het onderwijs 2015

jaar). Verder valt vooral op dat leraren positiever



Meerwaarde van digitaal leermateriaal

zijn over de tijdsbesparing die gerealiseerd kan

De inzet en het gebruik van digitaal materiaal

worden met digitaal materiaal.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

past bij het beeld dat leraren hebben van de


Verdieping

Meerwaarde digitaal leermateriaal volgens leraren

• Inhoud en toepassingen
• Infrastructuur

Digitale leermiddelen zijn aantrekkelijker
voor leerlingen

• Juridische randvoorwaarden

Met digitale leermiddelen kan ik
beter differentiëren

• Ict in secundaire processen



Digitale leermiddelen kunnen de leerinhoud
beter overbrengen

Bijlagen

Digitale leermiddelen bieden meer variatie
in leeractiviteiten



Digitale leermiddelen besparen
mij nakijkwerk
Met digitale leermiddelen kan ik leerlingen
beter zelfstandig laten werken
Ik vind de combinatie van digitale en
papieren leermiddelen krachtig
Ik zie geen meerwaarde ten opzichte
van papieren leermiddelen
0%
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40%
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Voorwaarden meer gebruik digitaal leermateriaal

Over deze Vier in balans-monitor

Leraren

Managers


1. Onderwijs van nu

Minder vaak technische
problemen



Meer / vaker computers
beschikbaar

2. Ict in het onderwijs 2015


Goedkoper digitaal
leermateriaal

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Leraren tevreden
over kwaliteit



Leermateriaal beter
vindbaar

Verdieping
• Inhoud en toepassingen

Meer tijd om zelf materiaal
te ontwikkelen

• Infrastructuur

Meer scholing in werken
met digitale middelen

• Juridische randvoorwaarden
• Ict in secundaire processen

Schoolbrede afspraken over werken
met digitaal leermateriaal
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40%

60%

80%

60%

40%
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20%
vo

0%
mbo

Motivatie gebruik digitaal leermateriaal

de bekwaamheid van de leraar en de kwaliteit van

Volgens leraren (po, vo en mbo samen) is

het materiaal als struikelblok.

Bijlagen



ongeveer 35% van al het materiaal digitaal.
Op de vraag wat er moet gebeuren om meer

Leraren in het po zien het gebrek aan devices

digitaal materiaal te gebruiken, wordt wisselend

als het grootste struikelblok (56%). Vindbaarheid

geantwoord. De leraren geven vooral aan dat er

is bijna geen aandachtspunt (15%). De andere

meer devices en meer kwalitatief hoogstaande

redenen worden allemaal even vaak genoemd. In

materialen nodig zijn. Managers ervaren vooral

het vo ligt deze verdeling anders. Ook hier is de
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beschikbaarheid van devices een aandachtspunt

Leidinggevenden in het po, vo en mbo zien

(42%), maar ook de beschikbare tijd om zelf

scholing van de leraar als het middel om meer

te ontwikkelen springt eruit (49%). Dit komt

gebruik te maken van ict (po: 50%, vo: 59%, mbo

overeen met andere gegevens, waaruit blijkt dat

58%). In het vo zien leidinggevenden ook de

zelfgemaakte materialen in het vo een grote rol

tevredenheid van leraren als element naar meer



spelen. Ook zijn de kosten in het vo minder een

gebruik (66%). Mbo-leidinggevenden noemen

2. Ict in het onderwijs 2015

probleem dan in het po (15% versus 25%). In het

hiernaast ook vaak technische problemen als



mbo zijn de devices niet het grootste probleem

hindernis (54%), net als de leraren in het mbo.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

ontwikkelen een aandachtspunt (42%), evenals

Bronnen:

technische problemen met ict (38%) en de

• Blockhuis, C., ten Voorde, M., & Sluijsmans,



(23%). Ook hier is de beschikbare tijd om zelf te

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

Verdieping

kwaliteit van het materiaal (26%). De kosten en

L. (2014). Leermiddelenmonitor 13/14: Beleid,

vindbaarheid zijn geen struikelblok, net als in

gebruik, digitalisering en ontwikkeling van

• Inhoud en toepassingen

het vo.

leermiddelen. Enschede: SLO.

• Infrastructuur

• Kennisnet. (2013). Vier in balans monitor 2013.

• Juridische randvoorwaarden

Zoetermeer: Kennisnet.

• Ict in secundaire processen


Terug
Ga terug naar 2.4 Inhoud en toepassingen.
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Infrastructuur

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

Dit is een verdieping bij de reguliere Vier in balans-monitor 2015. Beiden zijn



gebaseerd op dezelfde dataverzameling. Er is dus sprake van overlap.

2. Ict in het onderwijs 2015


Om ict effectief in te zetten, is het noodzakelijk

Dit jaar is een stijging te zien in de beschikbare

dat de infrastructuur aansluit bij de ict-visie

infrastructuur op scholen. Vooral het aantal devices

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

van de school. Scholen kunnen op dit gebied

en de aanwezigheid van wifi steeg. Het type

heel verschillende keuzes maken, afhankelijk

apparaten verandert ook. Er komen steeds meer



van het doel van ict en de plek waar het wordt

mobiele apparaten. Jarenlang hadden scholen de

ingezet. Dit betreft zowel de keuze voor devices

beschikking over ongeveer één device (computer,

• Inhoud en toepassingen

en het netwerk, als de vraag of een instelling zelf

laptop, tablet) per vijf leerlingen. Dit jaar steeg

• Infrastructuur

computers aanschaft, of dat van leerlingen wordt

dit volgens managers naar één apparaat per vier

• Juridische randvoorwaarden

verwacht dat zij (en hun ouders) hiervoor zorgen.

leerlingen (po en vo) en één op drie (mbo).6

Verdieping

• Ict in secundaire processen


Aantal leerlingen per computer

Bijlagen

8



7
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2
1
0
2007-2008
trendlijn

2008-2009
po

2009-2010
vo

mbo*

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Geen meting

2014-2015

*Omdat er in het mbo sprake is van uitschieters in de resultaten is de trendlijn hier minder
6 De
trendlijn
voor het mbo is gestippeld, om de trendbreuk in
sterk en daarom
gestreept
weergegeven.

2012-2013 zichtbaar te maken. Van 2009 tot 2012 was de ratio in
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Type devices

daar waar laptops en desktops veel vaker als

De meeste van deze devices zijn desktop

vervanging worden aangeschaft. De verwachting

computers. Dit is in het po, vo en mbo nog

is dat tablets een nog grotere rol gaan spelen

ongeveer de helft van alle apparaten. Wel is in alle

in het po. In het vo en mbo wordt minder

sectoren een verschuiving te zien naar draagbare

gebruikgemaakt van tablets. Hier hebben laptops



apparaten, zoals laptops en tablets. Vooral in

de voorkeur. Deze zijn nu nog meer geschikt voor

2. Ict in het onderwijs 2015

het po zijn tablets populairder geworden. Het

het type opdrachten van het vo en mbo, zoals



marktaandeel groeide van 1% in 2013 naar 16%

informatiebestanden verwerken (tekst, beeld en

nu. Deze tablets zijn aangekocht als uitbreiding

video) of vakspecifieke software draaien.

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

op de bestaande devices (Kennisnet, 2014),

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu


Verdieping
• Inhoud en toepassingen

Devices in gebruik

• Infrastructuur
po

vo

• Juridische randvoorwaarden

mbo

• Ict in secundaire processen


Bijlagen
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2014-2015
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tablet

tablet

tablet
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Beschikbaarheid van wifi op school, volgens managers

Over deze Vier in balans-monitor



Ja, overal

Ja, op de meeste
plekken

Ja, op sommige
plekken

Ja, maar niet
voor leerlingen

Nee, dat is
er niet

po

59%

21%

13%

3%

4%

vo

65%

27%

2%

2%

3%



mbo

72%

15%

9%

1%

3%

2. Ict in het onderwijs 2015

1. Onderwijs van nu


Bijna overal wifi

Leerlingen met een persoonlijk device

Bijna alle scholen in Nederland hebben wifi. In het

60%

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

50%



mbo was dit in 2013-2014 al (bijna) 100%. In het
vo en po steeg dit aanzienlijk. In het po van 61%
naar 96% en in het vo van 85% naar 97%. Wel is de

40%

Verdieping

dekking nog niet op alle scholen volledig. 34% van

30%

• Inhoud en toepassingen

de po-scholen, 30% van de vo-scholen en 24% van

• Infrastructuur

20%

de mbo-scholen geeft aan dat er niet overal bereik

• Juridische randvoorwaarden

10%

is. Wifi alleen voor medewerkers komt nauwelijks
voor. De aanwezigheid van wifi zegt overigens

• Ict in secundaire processen

0%

po

niets over de kwaliteit of snelheid ervan. Dit hangt

vo

mbo

af van o.a. het soort accespoint, de connectiviteit

2012-2013

2012-2013

2012-2013

en de kenmerken van het gebouw.

2014-2015

2014-2015

2014-2015


Bijlagen



Persoonlijk device
Het komt steeds vaker voor op scholen dat een

geen tiende (7%). In alle sectoren steeg het aantal

leerling een persoonlijk device bij zich heeft.

leerlingen met een eigen device. Deze stijging is

Zo’n een-op-een-situatie komt het vaakst voor in

ongeveer 5% in het po en vo, en 10% in het mbo.

het mbo. Hier heeft iets meer dan de helft van
de leerlingen een eigen device (55%). In het vo

Terug
Ga terug naar 2.5 Infrastructuur.

heeft ongeveer eenvijfde van de leerlingen een
persoonlijke device (21%). In het po is dit nog
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Juridische randvoorwaarden


Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

Dit is een verdieping bij de reguliere Vier in balans-monitor 2015. Beiden zijn



gebaseerd op dezelfde dataverzameling. Er is dus sprake van overlap.

2. Ict in het onderwijs 2015


Het gebruik van digitaal leermateriaal en

maar ook over het leerniveau van de leerling.

complexere ict-toepassingen stijgt. Dit heeft

Om deze gegevens juist en effectief in te zetten

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

ook impact op het verzamelen en gebruiken

in het onderwijs, zijn maatregelen gewenst die

van leerlinggegevens. Dit vraagt om duidelijke

de privacy van leerlingen en leraren beschermen



afspraken over de privacy van leerlingen. Uit

(Kennisnet, 2014). Gepersonaliseerd leren is

onderzoek van het ministerie van OCW blijkt dat

alleen mogelijk als de privacy van de leraar,

• Inhoud en toepassingen

scholen op basis van ‘gezond verstand’ relatief

leerling en andere gebruikers wordt gewaarborgd

• Infrastructuur

goed omgaan met persoonsgegevens van

(Doorbraakproject Onderwijs & ICT, 2014).

• Juridische randvoorwaarden

Verdieping

leerlingen. Aan de andere kant is kennis nodig
van de precieze privacywetgeving en de juiste

Juridische afspraken

beveiligingsnormen (PWC, 2014).

Een van de eerste en belangrijkste stappen om

• Ict in secundaire processen


Bijlagen

privacy te borgen op een onderwijsinstelling,
Digitale leermiddelen worden door de scholen in

is kennis en bewustzijn over privacy vergroten.

het onderzoek breed ingezet om de vaardigheden

Als het besef er is dat er zorgvuldig moet worden

en kennis van leerlingen te oefenen en toetsen.

omgegaan met gegevens van leerlingen (en

Door de toenemende digitalisering en het gebruik

dat die informatie voldoende beveiligd moet

van innovatieve internettoepassingen, ontstaan

zijn) is het gemakkelijker om hieraan aandacht

er steeds meer gegevens van en over leerlingen.

te besteden en onderwijsinstellingen daarin te

Het gaat dan niet alleen over de prestatie van de

ondersteunen (PWC, 2014).



leerling (het cijfer voor een toets of huiswerk),
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Afspraken op school over privacy

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

po


2. Ict in het onderwijs 2015

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

vo


Verdieping
• Inhoud en toepassingen
mbo

• Infrastructuur
• Juridische randvoorwaarden
0%

20%
privacyreglement

40%

60%

internetprotocol

socialemedia-protocol

80%
geen van deze

100%
anders

• Ict in secundaire processen


Bijlagen


Uit een recent onderzoek in opdracht van

80% is bekend met wetgevingskaders, 70% met

het ministerie van OCW, blijkt dat 59% van de

ISO 27001 en ISO 27002. In het vo is dat 14% en

organisaties in het po een beleid heeft ten

26%, terwijl in het po slechts 8% bekend is met

aanzien van informatiebeveiliging en privacy.

wetgevingskader en 13% met relevantie ISO-

Voor het vo was dat 70% en voor het mbo 50%.

normen (OiG, 2015).

Ter vergelijking, voor het HO is dit 89%. Veel

Op veel instellingen zijn afspraken gemaakt

mbo-instellingen zijn op de hoogte van formele

over het gebruik van internet en sociale media.

kaders (zoals wetgeving of ISO-normen) op het

Daarnaast heeft het grootste deel van de

gebied van informatiebeveiliging en privacy:

instellingen inmiddels een privacyreglement.
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Aanwezigheid van bewerkersovereenkomst met leveranciers

Over deze Vier in balans-monitor



po

1. Onderwijs van nu

vo
mbo


0%
po

20%
ja, en de ouders/verzorgers
zijn hiervan op de hoogte

40%
vo

60%

ja, en de ouders/verzorgers
zijn hiervan op de hoogte

80%
mbo

100%

2. Ict in het onderwijs 2015

ja, en de ouders/verzorgers
zijn hiervan op de hoogte


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

ja, maar de ouders/verzorgers
zijn hiervan niet op de hoogte

ja, maar de ouders/verzorgers
zijn hiervan niet op de hoogte

ja, maar de ouders/verzorgers
zijn hiervan niet op de hoogte

nee

nee

nee


Verdieping

onbekend of niet van toepassing

• Inhoud en toepassingen

Afspraken met leveranciers

voor het maken van de juiste afspraken met

• Infrastructuur

Het is van wezenlijk belang om afspraken te

leveranciers. Deze worden vastgelegd in

• Juridische randvoorwaarden

maken en vast te leggen die de gebruikersprivacy

bewerkersovereenkomsten. Een groot deel

waarborgen. Daarbij moet een balans

van de ondervraagden weet niet of de eigen

worden gevonden tussen oplossingen die

onderwijsinstelling afspraken heeft gemaakt

recht doen aan privacy enerzijds en het

met leveranciers. Slechts een klein deel geeft aan

faciliteren van onderwijsproces anderzijds.

dat er geen overeenkomsten zijn.

De onderwijsinstelling is zelf verantwoordelijk

Daar staat tegenover dat 20% van de instellingen

• Ict in secundaire processen


Bijlagen



wel afspraken heeft gemaakt met leveranciers én
daar transparant over is naar ouders.
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Transparantie

de studie- of schoolgids is de meest voorkomende

Niet alleen goede afspraken met leveranciers

manier om met ouders te communiceren over

zijn belangrijk. Scholen moeten ouders ook

privacy. In het vo en mbo blijkt de website

informeren over deze afspraken. Het gebruik

daarvoor ook een veelgebruikt medium, terwijl in

van reglementen en protocollen levert hier een

het po juist tijdens de inschrijving aandacht wordt



bijdrage aan. Maar ook op andere manieren kan

besteed aan privacy.

2. Ict in het onderwijs 2015

Over deze Vier in balans-monitor



er aandacht worden besteed aan privacy:

1. Onderwijs van nu


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Transparantie over privacyafspraken


Verdieping
• Inhoud en toepassingen

po

• Infrastructuur
• Juridische randvoorwaarden
• Ict in secundaire processen



vo

Bijlagen


mbo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

dit staat op de schoolwebsite

dit staat in de schoolgids

er is een brief/ informatie over verstuurd

dit is besproken tijdens een informatieavond

genoemd tijdens inschrijving

anders

weet niet
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Afspraken over informatiebeveiliging

Over deze Vier in balans-monitor

po



vo

1. Onderwijs van nu

mbo
0%

20%
po

ja, er is een breed spectrum
aan afspraken gemaakt

40%

60%

vo

ja, er is een breed spectrum
aan afspraken gemaakt

80%
mbo

100%

ja, er is een breed spectrum
aan afspraken gemaakt

ja, er zijn minimale
afspraken

ja, er zijn minimale
afspraken

ja, er zijn minimale
afspraken

ja, er zijn globale afspraken
maar de invulling wordt aan
de werknemers over gelaten

ja, er zijn globale afspraken
maar de invulling wordt aan
de werknemers over gelaten

ja, er zijn globale afspraken
maar de invulling wordt aan
de werknemers over gelaten

nee, er zijn hier
geen afspraken over

nee, er zijn hier
geen afspraken over

nee, er zijn hier
geen afspraken over


2. Ict in het onderwijs 2015

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping
• Inhoud en toepassingen
• Infrastructuur

Informatiebeveiliging

Bronnen:

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

• Doorbraakproject Onderwijs & ICT. (2014).

vraagt ook om een goede beveiliging. Een

Eindrapportage roadmap fase II: Opbrengsten

eigentijdse, stevig beveiligde ict-infrastructuur

publiek-private tafels.

is voor het onderwijs een belangrijke

• Juridische randvoorwaarden
• Ict in secundaire processen


Bijlagen

• Kennisnet. (2014). Trendrapport 2014-2015.

randvoorwaarde om gebruik te maken van de

Zoetermeer: Kennisnet.

mogelijkheden van ict.

• OiG. (2015). Onderzoeksrapport Standaarden en

Uit de antwoorden blijkt dat vooral in het mbo

• PWC. (2014). Nulmeting Privacy & Beveiliging



beveiliging in het PO, VO en MBO. Utrecht: OiG.
veel zaken in afspraken zijn vastgelegd. Al hebben

Primair en Voortgezet Onderwijs. Amsterdam:

deze afspraken vaak nog een globaal karakter en

Ministerie van OCW.

wordt ook veel aan de werknemers overgelaten.
In het po zijn er nog weinig afspraken gemaakt

Terug
Ga terug naar 2.4 Inhoud en toepassingen.

over informatiebeveiliging. In het vo zijn vooral
minimale afspraken gemaakt.
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Ict in secundaire processen

Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

Dit is een verdieping bij de reguliere Vier in balans-monitor 2015. Beiden zijn



gebaseerd op dezelfde dataverzameling. Er is dus sprake van overlap.

2. Ict in het onderwijs 2015


Ict wordt niet alleen gebruikt als middel om het

Bij het organiseren van het onderwijs maken

leren te optimaliseren. Ook binnen de organisatie

alle sectoren veel gebruik van leerlingvolg- en

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

van het onderwijs is ict vanzelfsprekend

leerlingregistratiesystemen en van systemen die

geworden. De meerderheid van de managers

de aan- en afwezigheid van leerlingen registeren.



vindt ict noodzakelijk voor een efficiënte

Voor andere toepassingen zien we meer verschillen

organisatie. Volgens hen bevorder ict bovendien

tussen sectoren. Zo worden elektronische

• Inhoud en toepassingen

de transparantie van het onderwijs.

leeromgevingen en roostersystemen veel gebruikt

• Infrastructuur

in het vo en het mbo.

• Juridische randvoorwaarden

Verdieping

• Ict in secundaire processen
Gebruik van data uit informatiesystemen


Bijlagen

Leerlingvolgsysteem



Afwezigheidsregistratiesysteem
Leerlingregistratiesysteem
Elektronische leeromgeving
Roostersysteem
Toetssystemen
Kwaliteitsinstrument
Curriculumontwikkelsysteem
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60%
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Inzet ict in secundaire processen

Over deze Vier in balans-monitor



Voor interne besprekingen over leerlingen of groepen
po
vo
mbo

1. Onderwijs van nu

2. Ict in het onderwijs 2015

Om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan



po
vo
mbo
Om het gesprek aan te gaan met docenten (bijvoorbeeld een functioneringsgesprek of een voortgangsgesprek)
po
vo
mbo

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping
• Inhoud en toepassingen

In communicatie naar buiten toe (bijvoorbeeld op de website, de schoolgids of reclame-campagnes)

• Infrastructuur

po
vo
mbo

• Juridische randvoorwaarden
• Ict in secundaire processen



Bij het aanleveren van data of gegevens aan OCW en de inspectie (meer dan alleen Word of Excel)
po
vo
mbo

Bijlagen


Voor het aanleveren van overzichten ter informatie voor het management of bestuur

po
vo
mbo
0%

20%
po

40%

60%

tenminste maandelijks

vo

tenminste maandelijks

soms

soms
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De gegevens uit administratieve systemen worden

prestaties van instellingen en leerlingen.

voor verschillende zaken gebruikt. Zo wordt ict

De beschikbare data wordt ook gebruikt in

ingezet om informatie te leveren aan managers,

de communicatie met ouders en om intern

bestuurders en OCW. Maar ook om het gesprek

in gesprek te gaan over (groepen) leerlingen.

aan te gaan met leraren en ouders/verzorgers.

Dit wordt onderschreven door onderzoek



Dat laatste gebeurt overigens het minst vaak in

naar het gebruik en de opbrengsten van

2. Ict in het onderwijs 2015

het mbo. Dit is logisch, omdat de rol van ouders

administratiesystemen.



Managers ervaren het als een groot voordeel

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Ten opzichte van de Vier in balans-monitor 2013

dat deze systemen gegevens samenbrengen en

zien we overal een toename van het gebruik.

overzicht geven. Hierdoor krijgen zij meer zicht



Over deze Vier in balans-monitor


1. Onderwijs van nu

hier anders is dan in het po en vo.

Verdieping

op resultaten van hun leerlingen. Kennis, inzicht

De noodzaak van ict

en bewustwording zijn belangrijke opbrengsten.

• Inhoud en toepassingen

De meerderheid van de managers vindt ict

Ook helpen administratiesystemen locatieleiders

• Infrastructuur

noodzakelijk voor een efficiënte organisatie.

om beter zich te krijgen op het functioneren van

• Juridische randvoorwaarden

Ook bevordert ict volgens hen de transparantie

leraren (Lockhorst et al., 2014).

• Ict in secundaire processen

van het onderwijs. Het geeft meer inzicht in de


Bijlagen



Noodzaak van ict po
Ict is noodzakelijk in de professionele ontwikkeling van leraren
Ict is nodig voor een efficiënte organisatie van het onderwijs
binnen onze school
Het inzetten van ict leidt tot meer inzicht in de prestaties van
de instelling (bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen)
Het inzetten van ict leidt tot meer inzicht in de prestaties
van leerlingen
Ict maakt het voor de omgeving, ouders/verzorgers en leerlingen
inzichtelijker wat de kwaliteit is van de onderwijsinstelling
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‹

74

20%
neutraal

›

40%

60%

(helemaal) mee oneens

80%

100%
weet niet

home

print

mail

delen


Noodzaak van ict vo

Over deze Vier in balans-monitor



Het inzetten van ict leidt tot meer inzicht in de prestaties van
de instelling (bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen)

1. Onderwijs van nu

Ict is noodzakelijk in de professionele ontwikkeling van leraren



Ict is nodig voor een efficiënte organisatie van het onderwijs
binnen onze school
Het inzetten van ict leidt tot meer inzicht in de prestaties
van leerlingen
Ict maakt het voor de omgeving, ouders/verzorgers en leerlingen
inzichtelijker wat de kwaliteit is van de onderwijsinstelling

2. Ict in het onderwijs 2015
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3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Verdieping
• Inhoud en toepassingen
• Infrastructuur

Noodzaak van ict mbo

• Juridische randvoorwaarden

Ict is nodig voor een efficiënte organisatie van het onderwijs
binnen onze school

• Ict in secundaire processen

Het inzetten van ict leidt tot meer inzicht in de prestaties
van de instelling (bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen)


Bijlagen

Ict is noodzakelijk in de professionele ontwikkeling van leraren



Het inzetten van ict leidt tot meer inzicht in de prestaties
van leerlingen
Ict maakt het voor de omgeving, ouders/verzorgers en leerlingen
inzichtelijker wat de kwaliteit is van de onderwijsinstelling
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Opbrengsten van ict volgens managers

Over deze Vier in balans-monitor



Verhoogde motivatie
po

1. Onderwijs van nu

vo



mbo

2. Ict in het onderwijs 2015

Een efficiënter leerproces



po

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

vo
mbo



Betere leerprestaties
po

Verdieping

vo

• Inhoud en toepassingen

mbo

• Infrastructuur
0%

20%

40%

60%

Mate waarin ict bijdraagt aan verschillende opbrengsten

po

(zeer) veel

80%
vo

(zeer) veel

100%
vo

• Juridische randvoorwaarden

(zeer) veel

enigszins

enigszins

enigszins

(zeer) weinig

(zeer) weinig

(zeer) weinig

• Ict in secundaire processen


Bijlagen


De opbrengsten
Managers is gevraagd wat ict opbrengt voor het
leren en voor de organisatie van het onderwijs.
Managers zijn over het algemeen iets kritischer
over de opbrengsten dan leraren. Dit zien we
vooral in het mbo, bij de leeropbrengsten en
motivatie.
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Aan de managers is nog een aantal aanvullende
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stellingen voorgelegd. De meeste managers zijn
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van mening dat de inzet van ict geen geld bespaart

Heemskerk, I., & Kuiper, E. (2014). Waar staat

bij het geven van onderwijs. Ze zijn iets positiever

en wat wil het VO? Gebruik en opbrengsten van

over de tijdsbesparing die ict aan leraren oplevert

onderwijsinformatiesystemen in het VO. Utrecht:



en over de geldbesparing voor het bestuur.

Oberon i.s.m. Kohnstamm Instituut.
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Aanvullende opbrengsten van inzet ict



Het gebruik van ict leidt tot geldbesparing in het geven van onderwijs

Verdieping

po
vo

• Inhoud en toepassingen

mbo

• Infrastructuur

Het gebruik van ict leidt tot geldbesparing in het besturen van de schoolinstelling

• Juridische randvoorwaarden

po

• Ict in secundaire processen

vo



mbo

Bijlagen

Het inzetten van ict leidt tot een tijdsbesparing voor leraren



po
vo
mbo
0%

20%
po

(helemaal) mee eens

40%
vo

60%

(helemaal) mee eens

mbo

80%
(helemaal) mee eens

neutraal

neutraal

neutraal

(helemaal) mee oneens

(helemaal) mee oneens

(helemaal) mee oneens

100%
weet niet

Terug
Ga terug naar 2.6 Ict gebruiken om te leren.
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Onderzoeksverantwoording
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In februari en maart 2015 heeft I&O Research

Research-panel en door DUO-IB gepubliceerde

2. Ict in het onderwijs 2015

een online enquête uitgevoerd onder leraren

webadressen. Vanwege de lage respons onder



en managers in het po, vo en mbo om de

vo- en mbo-managers heeft hier nog een belactie

stand van zaken in het onderwijs in beeld te

plaatsgevonden (resultaat: 30 enquêtes, waarvan

3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs

brengen. De respondenten komen met name

26 managers). Daarnaast is het onderzoek onder

uit het onderwijspanel van I&O (opgebouwd

de aandacht gebracht via de websites van de



voor andere Kennisnet-onderzoeken), het I&O

PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad.

Verdieping

Bijlagen

Herkomst respondenten
Leraren
po

Leraren
vo

Leraren
mbo

Managers
po

Managers
vo

Managers
mbo

Totaal

Scholen/instellingen

177

146

12

161

53

7

556

I&O Research panel

129

92

42

9

6

8

286

Leraren- en managerspanel

46

69

53

21

15

13

217

Westfrieslandpanel

12

11

9

3

2

1

38

Gepersonaliseerde e-mailadressen

0

47

37

0

5

10

99

Telefonisch

0

1

3

0

4

22

30

Spontaan

45

13

90

19

7

18

192

Totaal

409

379

246

213

92

79

1418

• Onderzoeksverantwoording
• Samenwerking Kennisnet/SLO
• Gebruikte bronnen



Totaal leraren: 1034, totaal managers: 384

Kenmerken onderzoekspopulatie
Leraren po
Gemiddelde leeftijd

Leraren vo

Leraren mbo

Managers po

Managers vo

Managers mbo

45

47

50

54

53

52

Man

27%

56%

63%

63%

74%

63%

Vrouw

73%

44%

37%

37%

26%

37%
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Sinds 2013 worden de definities en onderzoeks

elkaar vergeleken. Zo wordt een beeld gegeven

vragen van de Vier in balans-monitor en de

van de jaarlijks ontwikkeling op het gebied van



Leermiddelenmonitor van de SLO op elkaar

digitaal leermateriaal.

2. Ict in het onderwijs 2015

afgestemd. Waar mogelijk worden resultaten met


3.	Van meer gebruik naar
beter onderwijs
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Verdieping

1. Onderwijs van nu
2. Ict in het onderwijs 2015
3. Van meer gebruik naar
beter onderwijs

Leermiddelenmonitor 13/14


Bijlagen

Verdieping
Bijlagen
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Vier in balans-monitor 2015



Inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs

Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen
SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
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