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Algemeen 
 

Wat is de Ict-puzzel voor het onderwijs?  

De Ict-puzzel voor het onderwijs is een model dat bestaat uit drie pijlers (onderwijs, middelen, 

organisatie) met elk acht bouwstenen. Samen vormen de 24 bouwstenen het fundament van een 

doordachte inzet en implementatie van ict in het onderwijsproces (het onderwijs en ict-landschap). Een goede 

inzet van ict vereist dat je als bestuur bepaalt wat je met je onderwijs wilt bereiken (onderwijs), wat voor middelen 

je daarvoor inzet (middelen) en op welke manier dit alles wordt ingezet en georganiseerd om het resultaat in het 

onderwijsproces terug te zien (organisatie). 

 

Voor wie is de ict-puzzel 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 (bovenschools) ict-coördinator. Afhankelijk van de grootte van het bestuur en de manier 

waarop dit georganiseerd is, kunnen andere betrokkenen aansluiten. 

 

Wat levert het leggen van de ict-puzzel op?  

De ict-puzzel bestaat uit twee onderdelen: ‘van zicht naar inzicht’ en ‘van inzicht naar inzet’.  

Door het leggen van de ict-puzzel krijgen deelnemers in het programmaonderdeel ‘Van zicht naar inzicht’ zicht op 

en inzicht in de verschillende bouwstenen (wat verstaan wij hier binnen ons bestuur onder) en samenhang 

hiertussen. Het gesprek dat tijdens het leggen gevoerd wordt, zorgt ervoor dat deelnemers een  

gemeenschappelijke taal en visie op onderwijs en ict ontwikkelen. In het programmaonderdeel ‘Van inzicht naar 

inzet’ gaan deelnemers het gelegde onderwijs en ict-proces concretiseren door middel van prioriteren en het 

gebruik van het Vier in balans-model. Tijdens dit programmaonderdeel wordt een praktische vertaalslag gemaakt 

van de ict-puzzel naar het implementatie- en investeringsplan, dat te vinden is op de website van de PO-Raad.  

 

Hoe is het model van ict-puzzel tot stand gekomen?  

De bouwstenen van het model zijn gebaseerd op onderzoek (Vier in balans-model van Kennisnet en 

Negenvlaksmodel van Rik Maes) 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. 

 

Waarom is de Ict-puzzel ontwikkeld?  

In het kader van het project Slimmer leren met ict worden po-bestuurders geholpen met het zetten van een stap 

op het gebied van ict. Één van de doelstellingen in het bestuursakkoord is dat alle po-bestuurders in 2016 een 

implementatie- en investeringsplan hebben opgezet, ofwel een ict-plan. Om dit te bewerkstelligen worden er 

verschillende typen ondersteuning gemaakt en aangeboden, in de vorm van diensten en producten. Voorbeelden 

van deze diensten zijn de kritische vriend, werksessies en vraagverhelderingsgesprekken. Om po-bestuurders 

ook zelfstandig een stap te kunnen laten zetten op het gebied van ict, is de Ict-puzzel voor het onderwijs 

ontwikkeld. Het doel van deze ict-puzzel om po-bestuurders inzicht te geven in waar ze staan op het gebied van 

onderwijs en ict en welke stappen er de komende 4 jaar kunnen worden ondernomen.  
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Gebruik   
 

Hoe ziet het model van de Ict-puzzel voor het onderwijs er uit?  

De Ict-puzzel bestaat uit drie pijlers, namelijk onderwijs, organisatie en middelen. Deze pijlers zijn opgebouwd uit 

acht bouwstenen.  

 

 

 

Waar staan de kleuren van de bouwstenen voor?  

Blauw staat voor onderwijs, oranje voor organisatie en groen voor middelen. De grijze bouwstenen geven 

deelnemers de mogelijkheid om een eigen categorie toe te voegen.  

 

Wat kan ik met de lege bouwstenen doen? 

De lege bouwstenen bieden de mogelijkheid om bouwstenen toe te voegen en/of aan te passen aan des situatie 

binnen het bestuur. Elke categorie heeft zijn eigen onbeschreven bouwstenen. De grijze categorie kan gebruikt 

worden als nog duidelijk is onder welke categorie de toevoeging valt. 

 

Hoe werkt de ict-puzzel? 

Elke sessie van de ict-puzzel 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 (alleen bij de online 

versie) bij de sessie willen betrekken. De bouwstenen van de ict-puzzel zijn onderwerpen waar een bestuur een 

mening over moet hebben. Dit betekent niet dat alle bouwstenen gelegd moeten worden, maar wel dat alle 

bouwstenen besproken moeten worden. 

 

Wanneer kun je de ict-puzzel gebruiken?  

Er zijn verschillende momenten waarop je als bestuurder de ict-puzzel kunt 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. 

 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 de vier pijlers van het Vier in balans-model in jullie onderwijs en ict-proces is terug 

te vinden.  

 Als je wilt weten hoe jullie onderwijs- en ict-proces wordt beïnvloed door bijvoorbeeld: 

o de aanschaf van (nieuwe) devices 
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o de overgang van folio naar digitaal leermateriaal 

o de ontwikkeling van digitaal-didactische vaardigheden van leraren 

o de ontwikkeling van een online werkomgeving (Sharepoint, Office365) 

o vraagstukken omtrent learning analytics 

 

Aan welke kwalificaties moet een gespreksleider voldoen?  

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. Deze procesbegeleider kan vanuit het bestuur afkomstig zijn, maar kan ook iemand van 

buiten het bestuur zijn. Hiervoor kunnen ook de onderwijsadviesdiensten worden benaderd. Op 9 en 16 

september 2016 organiseert Kennisnet een bijeenkomst voor onderwijsadviseurs waarop zij wegwijs worden 

gemaakt in het werken met de ict-puzzel.  

 

Wat zijn reflectievragen? 

Reflectievragen zijn vragen die de procesbegeleider 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. 
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Technische ondersteuning  

(relevant voor de online variant)  
 

Wat gebeurt er als ik per ongeluk de browser ververs? 

Dan gebeurt er niets. De ict-puzzel is zo gemaakt dat altijd de laatste stand van zaken van de ict-puzzel bewaard 

blijft. 

 

Kunnen we halverwege de ict-puzzel stoppen en later verder gaan? 

Technisch gezien is dit geen probleem. Uw versie van de ict-puzzel heeft een eigen webadres en is daarmee 

altijd toegankelijk. Procesmatig is het advies om de ict-puzzel met elkaar in één bijeenkomst af te ronden. Het is 

mogelijk om de uiteindelijke versie van de ict-puzzel af te drukken en/of op te slaan. 

 

Is het mogelijk om met meerdere spelers tegelijk aan de ict-puzzel te werken? 

Dat is mogelijk door het webadres met het unieke nummer te gebruiken. De ict-puzzel verwerkt in eerste instantie 

alleen de wijzigingen van het device dat als laatst is gebruikt. Op andere schermen worden wijzigingen pas 

getoond na het verversen van de browser (bijvoorbeeld door op F5 te drukken) 

 

Welke browser kan ik het beste gebruiken? 

De online versie van de ict-puzzel is te gebruiken met de gangbare browsers (Internet Explorer, Google Chrome, 

Safari en Firefox). Bij gebruik van Internet Explorer is de werking optimaal vanaf de versie IE10. 

 

Kan ik de ict-puzzel gebruiken op mijn smartphone? 

Nee, dit is niet mogelijk. Het ontwerp van de ict-puzzel staat gebruik op het schermformaat van de smartphone 

niet toe. 

 

Hoe veilig is het gebruik van de online versie van de ict-puzzel? 

Het gebruik van de ict-puzzel is veilig. Anderen hebben alleen toegang tot uw versie van de ict-puzzel als het 

unieke nummer bekend is. Deze nummers worden random aangemaakt. Dus alleen als je jouw unieke webadres 

deelt, geef je anderen toegang. Daarnaast kun je de ict-puzzel gebruiken zonder gegevens in te voeren over jouw 

schoolbestuur en/of de deelnemers. 

 

Hoe kan ik onderdelen van de ict-puzzel prioriteren? 

Tijdens de fase ‘van inzicht naar inzet’ is het mogelijk om bouwstenen te prioriteren. Dit kun je doen door links 

onderin op het knopje ‘prioriteren’ te klikken en de bouwstenen die je wilt prioriteren aan te klikken. Wanneer je 

weer op deze knop klikt, is de prioriteringsmodus uitgezet. 

 

Hoe kan ik doorgaan wanneer mijn ‘speeltijd’ voorbij is? 

Wanneer de speeltijd is verlopen, kun je door op de knop naast de timer te klikken, tien minuten extra speeltijd 

verkrijgen. In principe kun je dit meerdere keren doen, totdat je voldoende tijd hebt gehad om dit proces tot een 

goed eind te brengen. 

 

 

 

Voor meer informatie over de ‘Ict-puzzel voor het onderwijs’ kun je de handleiding raadplegen of contact 

opnemen met Kennisnet support via support@kennisnet.nl of op 0800 321 22 33. Ook voor technische problemen 

kun je bij Kennisnet support terecht.  

 


