
De ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ is een model waarmee je binnen jouw bestuur gestructureerd 
het gesprek aangaat over onderwijs en ict. Het model van de ict-puzzel bestaat uit  24 bouw-
stenen die gaan over onderwijs, middelen en organisatie. Deze bouwstenen worden gedurende 
een gesprekssessie van ongeveer 2 uur op tafel gelegd. Zo ontstaat er zicht op het onderwijs- 
en ict-proces dat jouw bestuur binnen de komende 4 jaar wil realiseren. Duidelijk wordt wat 
het  vertrekpunt is, hoe de verschillende onderwerpen zich tot elkaar verhouden en waar de 
uitdagingen in het proces zitten. Het gesprek dat tijdens het leggen van de bouwstenen wordt 
gevoerd, helpt om de deelnemers verder inzicht te geven in de organisatie en in de  verschillende 
en overeenkomstige visies en meningen ten aanzien van ict in het onderwijs. 

De ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ bestaat uit de volgende onderdelen:

• handleiding
• spelbord 
• stift met gum 
• 8 blauwe bouwstenen (onderwijs)
• 8 groene bouwstenen (middelen)
• 8 oranje bouwstenen (organisatie) 
• 12 blanco bouwstenen (5x blauw, 5x groen, 4x oranje, 4x grijs) 

Wil je als schoolbestuur in het po aan de slag met ict? Wil je bijvoorbeeld een 
implementatie- en investeringsplan maken voor ict, je visie op onderwijs en ict 
formuleren of devices aanschaffen? Dit zijn complexe vragen. De ‘Ict-puzzel voor het 
onderwijs’ helpt je op weg.

Van zicht naar inzicht

Handleiding  
‘Ict-puzzel voor het onderwijs’
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Wat houdt het model in?
De ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ is een model dat bestaat uit 3 pijlers (onderwijs, middelen, 
organisatie) met elk 8 bouwstenen. Samen vormen die bouwstenen het fundament van een 
doordachte inzet en implementatie van ict in het onderwijsproces. 

Een goede inzet van ict vereist dat je als bestuur bepaalt wat je met je onderwijs wilt bereiken 
(onderwijs), wat je daarvoor inzet (middelen) en op welke manier dit alles wordt ingezet en 
georganiseerd om het resultaat in het onderwijsproces terug te zien (organisatie). 

De bouwstenen van het model zijn gebaseerd op onderzoek1 en geformuleerd in samenwerking 
met besturen uit het primair onderwijs. De bouwstenen zijn algemeen geformuleerd, zodat 
elk bestuur er zelf invulling aan kan geven. Zo sluit de puzzel optimaal aan op de situatie en 
actualiteit binnen jouw bestuur. 

Voor meer informatie over het model van ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ kun je ook kijken op 
http://kn.nu/ict-puzzel.
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Figuur 1. Overzicht bouwstenen ict-puzzel

1  Het model van de ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ is gebaseerd op het Vier in balans-model van Kennisnet 

en het Negenvlaksmodel van Rik Maes.
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Voor wie is de ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ bedoeld? 
De ict-puzzel is bedoeld voor besturen in het (primair) onderwijs. Om een goed beeld 
te krijgen van de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de puzzel en de 
 verschillende visies op onderwijs en ict, kun je de puzzel het best maken met een aantal direct 
 betrokkenen. Dit zijn minimaal de bestuurder, één of meerdere schoolleiders en een (boven-
schools) ict- coördinator. Afhankelijk van de grootte van het bestuur en de manier waarop dit 
 georganiseerd is, kunnen andere betrokkenen aansluiten. 

Voor een goede inzet van ict in het onderwijs is het belangrijk dat jouw bestuur een mening 
heeft over elke bouwsteen uit het model. Dat betekent niet dat de bouwstenen binnen de 
context van jouw bestuur allemaal even urgent of bruikbaar zijn. Het gaat erom dat je een 
beslissing neemt over de invulling die je als bestuur geeft aan elk onderwerp (wat verstaan wij 
hieronder binnen ons bestuur?). En over de wijze waarop ze binnen het bestuur verbonden 
(zouden moeten) zijn met de andere onderwerpen. 

Wanneer kun je de ict-puzzel gebruiken? 
Je kunt de ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ op verschillende momenten inzetten:

• Als je aan de slag wilt met visievorming. 
•  Als je de speerpunten voor de komende jaren in kaart wilt brengen en input wilt ophalen 

voor het strategisch meerjarenbeleidsplan. 
•  Als er ict-gerelateerde problemen of uitdagingen op het pad komen van je bestuur.  

Het model geeft zicht op de verhoudingen en prioriteiten die je als bestuur kan stellen bij het 
implementeren van ict binnen het onderwijs. 

•  Bij het vaststellen van de voortgang van het onderwijs- en ict-proces; een soort thermometer 
of apk-keuring, waarbij je als bestuur de balans opmaakt. De puzzel biedt dan zicht op de 
vooruitgang en op punten die de komende jaren nog aandacht verdienen.

•  Als je wilt weten hoe jullie onderwijs- en ict-proces wordt beïnvloed door bijvoorbeeld: 
• de aanschaf van (nieuwe) devices
• de overgang van folio naar digitaal leermateriaal
• de ontwikkeling van digitaal-didactische vaardigheden van leraren
• de ontwikkeling van een online werkomgeving (Sharepoint, O365) 
• vraagstukken omtrent learning analytics
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Hoe werkt de ict-puzzel? 
Elke sessie van de ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ start met het bekijken van de bouwstenen 
en het conceptprogramma. De stappen van het conceptprogramma kunnen specifiek worden 
gevolgd, maar het is ook mogelijk alleen bepaalde programmaonderdelen uit te voeren. Op 
basis van de gekozen doelstelling kunnen de deelnemers zelf beslissen of ze de onderdelen 
‘Van zicht naar inzicht’, ‘Van inzicht naar inzet’ en/of de evaluatieronde bij de sessie willen 
betrekken. 

Een belangrijk uitgangspunt van een sessie met de ict-puzzel is dat er diepte en inhoud wordt 
gegeven aan het proces van het leggen van de bouwstenen en het gesprek hierover. Om het 
gesprek naar een hoger niveau te tillen, is een facilitator of gespreksbegeleider nodig die 
zorgt dat de nodige vragen gesteld worden. Voor die belangrijke taak is het zaak de juiste 
persoon aan te wijzen, iemand met de positie, het inzicht en de vaardigheden om het proces 
te begeleiden en deelnemers uit te dagen hun mening toe te lichten en met elkaar in discussie 
te gaan. De facilitator zorgt dat alle deelnemers voldoende aan het proces kunnen bijdragen 
en dat ieders standpunt wordt gehoord. Daarnaast zorgt hij/zij dat de discussie niet alleen leidt 
tot zicht op de afzonderlijke bouwstenen en hun samenhang, maar ook tot inzicht en mogelijk 
zelfs inzet in het proces.

Van zicht naar inzicht
In het programmaonderdeel ‘Van zicht naar inzicht’ leggen deelnemers de bouwstenen van de 
puzzel en gaan ze in gesprek over de relevante bouwstenen en verbindingen. Gebruik bij dit 
programmaonderdeel de reflectievragen om het gesprek op gang te brengen of om richting 
te geven aan het gesprek. De reflectievragen kunnen ook dienen om het proces na afloop te 
aanschouwen, en zo van zicht naar inzicht te komen. 

Van inzicht naar inzet
Het programmaonderdeel ‘Van inzicht naar inzet’ is bij uitstek geschikt voor besturen die aan 
de slag willen met hun strategisch meerjarenbeleidsplan, concrete input voor het implementa-
tie- en investeringsplan willen ophalen of een stapje verder willen gaan door het concretiseren 
van het zojuist op tafel gelegde onderwijs- en ict-proces. 

Gebruik de reflectievragen uit deze handleiding en/of het reflectieformulier op     
kn.nu/ict-puzzel om het gelegde onderwijs- en ict-proces te concretiseren en vervolgacties 
in kaart te brengen. Daarnaast is het implementatie- en investeringsplan te downloaden op 
poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/ondersteuning-bij-ict/een-plan-schrijven.  
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stap 1 - Voorbereiding tijdsduur 15 minuten 
Omdat ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict snel kunnen gaan, zijn de laatste  aanvullingen op de 
‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ online te vinden. Bekijk voorafgaand aan de  bijeenkomst de website  
(kn.nu/ict-puzzel), zodat de puzzel en werkwijze up-to-date zijn. Voorafgaand aan de sessie wordt bepaald wie de 
facilitator zal zijn. Deze persoon legt het bord, de bouwstenen en de stift klaar op een tafel. Indien wenselijk print 
hij vooraf het conceptprogramma en/of de reflectievragen.

stap 3 - Van inzicht naar inzet  tijdsduur 45 minuten  
Op basis van het gelegde onderwijs- en ict-proces gaan deelnemers met elkaar in gesprek over de opbrengsten. 
De groep brengt aandachtspunten in kaart, formuleert vervolgacties en brengt prioritering aan.

Uitgangspunt van dit programmaonderdeel zijn de geformuleerde inzichten. De deelnemers gaan aan de hand 
hiervan gezamenlijk aan de slag om deze naar inzet en planvorming te vertalen. 

De bijgesloten lijst met reflectievragen ‘Van inzicht naar inzet’ kan worden gebruikt om het gesprek op gang te 
brengen, het gelegde model te concretiseren en vervolgstappen in kaart te brengen. Daarnaast kan er ook voor 
worden gekozen om het online reflectieformulier te gebruiken voor de vertaalslag van de ict-puzzel naar het 
implementatie- en investeringsplan.

stap 4 - Evaluatie en afronding tijdsduur 15 minuten
Afhankelijk van de behoefte van de groep kan er ter afsluiting een evaluatie plaatsvinden.  
Hierin kan de groep bijvoorbeeld ingaan op:

• Wat waren de grootste verrassingen?
• Wat waren de struikelblokken? 
• Wat vond je waardevol? 

• Welke inzichten heb je verworven?
• Welke aspecten vereisen de meeste aandacht? 
• Wat kan er beter? 

stap 2 - Van zicht naar inzicht  tijdsduur 45 minuten
De facilitator leidt de bijeenkomst in met een korte 
schets van de huidige situatie binnen het bestuur en 
de aanleiding voor de sessie. De facilitator stemt de 
verwachtingen en de werkwijze af met de deelnemers. 
Met andere woorden: 
• Waar staan we? 
• Waarom deze sessie?
• Welk resultaat willen we bereiken en wat is de werkwijze?

Zodra alle deelnemers rond het bord zitten, kan het 
gesprek starten en kunnen de bouwstenen in een lo-
gisch verband gelegd worden. Het bestuur begint met 
de bouwsteen die de kern van het strategisch beleid 
vormt. Er zijn verschillende varianten mogelijk:

•   Variant 1: geen volgordelijkheid in het neerleggen 
van de bouwstenen. 

•   Variant 2: bekijk de onderwijsbouwstenen en leg deze 
als eerste op het spelbord. Herhaal dezelfde stappen 
voor de organisatie- en de middelenbouwstenen. 

Mochten er in het gesprek onderwerpen aan 
bod  komen die niet aansluiten op de bestaande 
 bouw stenen, dan kunnen de deelnemers eigen bouw-
stenen toevoegen. Zij kunnen deze ook  toe voegen als 
de formulering van de bouwstenen in het spel niet 
passen bij het bestuur. Deze lege bouw stenen hebben 
de kleur van de 3 pijlers. De grijze bouwstenen kunnen 
worden gebruikt wanneer een bouwsteen van de 
puzzel ontbreekt en er nog geen duidelijkheid is over 
de categorie waartoe deze bouwsteen behoort.

Tijdens het leggen van de bouwstenen gaan deel-
nemers met elkaar in gesprek over de verschillende 
onderwerpen en hoe deze zich tot elkaar en tot de 
onderwijspraktijk verhouden. 

De reflectievragen ‘Van zicht naar inzicht’ kunnen wor-
den gebruikt om het gesprek op gang te brengen of 
meer richting te geven. Eigen vragen en aanvullingen 
zijn daarnaast ook mogelijk.

Conceptprogramma voor de ict-puzzel
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Reflectievragen 
Reflectievragen zijn vragen die de facilitator gedurende het proces kan gebruiken om het 
 gesprek diepgang te geven, of waar nodig meer richting of sturing. 
De vragen van het programmaonderdeel ‘Van zicht naar inzicht’ zijn bedoeld om het leggen van 
de bouwstenen en het gesprek tussen de deelnemers meer focus te geven. Deze vragen gaan 
over het onderwijs en ict-proces dat door middel van de bouwstenen wordt gelegd, en zorgen 
ervoor dat je inzicht krijgt in de verhoudingen tussen deze bouwstenen. 

Vragen van het programmaonderdeel ‘Van inzicht naar inzet’ gaan over de uitkomsten van 
het gelegde onderwijs- en ict-proces. Hierbij worden vragen gesteld over de relatie tussen het 
gelegde onderwijs- en ict-proces en het Vier in balans-model, en over de vertaalslag naar het 
implementatie- en investeringsplan. Voor meer informatie over het programmaonderdeel ‘Van 
inzicht naar inzet’, gerelateerd aan het Vier in balans-model, kun je kijken op 
kennisnet.nl/publicaties/vier-in-balans-monitor/. 
Voor aanvullingen en overige informatie kun je ook kijken op http://kn.nu/ict-puzzel. 

‹   19   ›

               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.

           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 pedagogisch-

didactisch handelen, het werken in de school context 

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 mede werkers 

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.

          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.

            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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Van inzicht naar inzet
•  Welke aandachtspunten heeft het gelegde onderwijs- en ict-proces? 
•  Welke aandachtspunten hebben de minste prioriteit en welke de meeste? 
•  Welke van deze aandachtspunten behoeven vervolgacties en hoe zien deze acties er uit? 
•  Wat is de visie achter het gelegde  onderwijs- en ict-proces?
•   Welke kennis en vaardigheden (leraren, leidinggevenden, onderwijsondersteunend  personeel) 

zijn nodig om de gewenste  vervolgstappen uit te kunnen voeren? 
•  Hoe ziet het huidige niveau van digitale (didactische) vaardigheden er momenteel uit? 
•  Welke stappen kunnen worden onder nomen om de benodigde vaardigheden te  ontwikkelen 

of op niveau te houden? 
•   Wat voor inhoud en toepassingen (leer materiaal, software en kantoortoe passingen) heb je 

nodig om het gelegde onderwijs- en  ict-proces uit te kunnen voeren?
•  Wat voor type inhoud en toepassingen worden er momenteel gebruikt binnen het bestuur? 
•  Welke vervolgstappen kun je maken om wat betreft inhoud en toepassingen van de huidige 

naar de wenselijke situatie te komen? 
•  Welke ict-infrastructuur (hardware,  netwerken, connectiviteit) is nodig om het gewenste 

onderwijs- en ict-proces uit te kunnen voeren? 
•  Hoe ziet de huidige inrichting en beheer van ict-infrastructuur eruit?
•  Welke stappen kun je maken om wat  betreft ict-infrastructuur van de huidige naar de 

 wenselijke situatie te komen? 
•  Welke mensen en partijen spelen een  belangrijke rol bij het succesvol maken van het  gelegde 

onderwijs- en ict-proces? 
•  Welke afspraken zijn er gemaakt over het centraal dan wel decentraal uitvoeren van de 

vervolgstappen? Met andere woorden: wat is op school- en wat op bovenschools niveau belegd? 
•  Welke concrete, meetbare afspraken  kunnen over de implementatie (en het  resultaat  hiervan) 

gemaakt worden?

Van zicht naar inzicht
•  Met welke bouwsteen ben je gestart en wat was daarvoor de belangrijkste reden?
•  Welke bouwstenen zijn hieraan gelegd, en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
•  Welke bouwstenen zijn verder toegevoegd en wat was daarvoor de belangrijkste  reden?
•  Bij welke bouwstenen bestaan vragen en is nadere uitleg nodig? 
•  Welke bouwstenen zijn niet gebruikt en waarom?
•  Wat is de relatie tussen onderwijs en middelen in het gelegde onderwijs- en ict-proces?
•  Hoe verhouden de bouwstenen van  organisatie en onderwijs zich tot elkaar? 
•  Welke bouwstenen vormen de basis van jullie onderwijs- en ict-proces?
•  Welke bouwstenen vormen de grootste uitdagingen voor het bestuur? 
•  Welke bouwstenen of combinaties van bouwstenen zijn al succesvol ingericht en/of 

 geïmplementeerd binnen het bestuur?
• Waarover ontstond discussie in de groep?
• Waar was de groep het snel over eens?
• Wat waren de grootste verrassingen? 
• Wat zijn de belangrijkste inzichten?
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Colofon

Kennisnet
Paletsingel 32
2718 NT Zoetermeer

T  0800 321 22 33
E  support@kennisnet.nl
I   kennisnet.nl

Postbus 778
AT Zoetermeer

De ‘Ict-puzzel voor het onderwijs, van zicht naar inzicht’, is 

 ontwikkeld door de PO-Raad en Kennisnet. Samen werken 

wij aan slimmer leren met ict, zodat scholen ict op hun eigen 

 manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen 

meer op maat kunnen leren en we het beste uit iedere leerling 

kunnen halen.

De ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ is geïnspireerd op het 

 Onderwijslogistiekmodel, dat SURF heeft gepubliceerd onder 

CC-BY 3.0 NL licentie https://creativecommons.org/licenses/

by/3.0/nl/. De ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ komt overeen qua 

vormgeving, maar wijkt af qua terminologie. 

Dit model wordt onder CC-BY-NC 3.0 NL licentie gepubliceerd. 

Meer informatie over deze licentievorm is te vinden op  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/nl/.

De gebruiker mag: 
•   het werk delen/kopiëren, verspreiden en 

doorgeven via elk medium of bestandsformaat 
•   het werk bewerken/remixen, veranderen en 

afgeleide werken maken onder de volgende 
voorwaarden: 

•   Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk 
de naam van Kennisnet te vermelden. 

•   Gelijk delen. De gebruiker dient het veranderde 
materiaal te verspreiden onder dezelfde licentie 
als dit werk. 

Wie toch graag delen van de inhoud in aangepaste 
vorm wil verspreiden, kan contact opnemen 
via support@kennisnet.nl. Het voorgaande laat 
de wettelijke beperkingen op de intellectuele 
eigendomsrechten onverlet.


