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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
Het gebruik van ict in het onderwijs is sterk in ontwikkeling. In het Sectorakkoord voor het Primair Onderwijs (po) 
zijn de ambities opgenomen voor het gebruik van ict in het basisonderwijs. Met de inzet van ict in het onderwijs 
wordt beoogd om leerroutes beter aan te passen aan de individuele leerlingen (gepersonaliseerd leren) om 
daarmee het onderwijs uitdagender te maken en het leerrendement te verhogen. In het akkoord is concreet 
afgesproken dat de schoolbesturen in 2015 een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ict hebben, 
gebaseerd op hun visie op onderwijs en hoe ze het onderwijs met behulp van ict willen inrichten. De PO-Raad 
heeft Kennisnet gevraagd om breedteondersteuning te geven voor het realiseren van deze ambitie. 
 
De breedteondersteuning vanuit Kennisnet aan de PO-Raad bestaat uit verschillende onderdelen, zoals 
instrumenten voor planvorming, een keuzehulp en leergemeenschappen over het gebruik van ict in het onderwijs. 
Een van de thema’s in de breedteondersteuning is professionalisering van schoolleiders en leraren op 
competenties voor de inzet en het gebruik van ict in het onderwijs. De vraag die zich nu aandient, is welk aanbod 
in de markt momenteel beschikbaar is voor deze professionalisering. Kennisnet heeft Capgemini Consulting de 
opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een marktscan om het beschikbare aanbod in kaart te brengen. 

1.2 De onderzoeksopdracht 
De onderzoeksopdracht omvat het uitvoeren van een marktscan naar het aanbod voor professionalisering op de 
competenties voor leraren, schoolleiders en ict-coördinatoren in het po voor het gebruik van ict in het 
basisonderwijs. Het doel van de marktscan is om systematisch en onderbouwd overzicht te verkrijgen van het 
belangrijkste aanbod in de markt. De marktscan hoeft geen uitputtend beeld van het aanbod te leveren. De 
vraagstelling voor de marktscan is als volgt geformuleerd: 
 

1. Wat is het aanbod van marktpartijen voor professionalisering op competenties voor leren en lesgeven 
met ict voor leraren, schoolleiders en ict-coördinatoren in het po? Welk aanbod wordt door welke 
categorie aanbieders geleverd? En voor welke competentie? 

 
2. Zijn er witte vlekken in dit aanbod zichtbaar, zo ja welke? 

 
De uitkomsten van de marktscan zullen worden gebruikt door de po-sector en door Kennisnet. Enerzijds wordt de 
informatie uit de marktscan beschikbaar gesteld aan de po-bestuurders die stappen willen zetten in de eigen 
organisatie op het gebied van competentieontwikkeling van leren en lesgeven met ict. Anderzijds wordt de 
marktscan gebruikt door Kennisnet voor het analyseren van voorkomende witte vlekken in het marktaanbod. Op 
basis hiervan kan Kennisnet bepalen welke activiteiten zij zelf wil gaan ondernemen op het vlak van 
professionalisering. 

1.3 De onderzoeksaanpak 
Voor de marktscan is een onderzoeksaanpak gehanteerd bestaande uit de volgende vijf stappen: 
 

 
 
In een startbijeenkomst met Kennisnet is de scope van het onderzoek afgestemd. Daarbij is bepaald welke 
aspecten in de marktscan worden onderzocht en is de breedte en diepgang van het onderzoek afgebakend. Dit 
heeft geleid tot een raamwerk voor de marktscan. Dit raamwerk is opgenomen in bijlage A en omvat de volgende 
rubrieken: kenmerken van de organisatie van de marktpartij (naw-gegevens, omvang, regio, identiteit, website), 
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typering en omschrijving van het aanbod (cursus/opleiding, kennisdeling, advies/begeleiding) en doelgroepen en 
competenties waarop het aanbod zich richt. In het onderzoek is uitgegaan van de competentiekaders zoals die 
door de po-sector en Kennisnet zijn ontwikkeld en/of worden gehanteerd.1 
 
Vervolgens is internetresearch uitgevoerd, waarbij aan de hand van het vastgestelde raamwerk het 
professionaliseringsaanbod in de markt in kaart is gebracht. Dit internetresearch is uitgevoerd op basis van 
relevante zoektermen en in een iteratief zoekproces. De uitkomsten van de internetresearch zijn vastgelegd in 
een database. Dit heeft een voorlopig overzicht opgeleverd van marktpartijen met een 
professionaliseringsaanbod op competenties voor leren en lesgeven met ict in het basisonderwijs. 
 
Daarna heeft een aanvullende analyse plaatsgevonden om de voorlopige uitkomsten van de internetresearch te 
toetsen en completeren. De aanvullende analyse houdt in dat het voorlopig overzicht van marktpartijen is 
voorgelegd aan ‘experts’ om na te gaan of relevante marktpartijen ontbreken. Ook is een uitvraag gedaan bij 
enkele schoolbesturen van verschillende omvang (eenpitter, middelgroot en groot bestuur) om een beeld te 
krijgen van de professionaliseringsvragen die spelen en het marktaanbod waar al gebruik van wordt gemaakt. 
 
Voorts is een verdiepende analyse uitgevoerd in de markt door middel van een telefonische enquête met een 
ruime vertegenwoordiging van de marktpartijen. Het doel hiervan is om meer gedetailleerde informatie te 
verzamelen over het professionaliseringsaanbod. Zo zijn vragen gesteld over het huidige aanbod dat men in huis 
heeft (naast het beschikbare aanbod wat via de website openbaar is), de competenties waarop het aanbod zich 
richt, of het aanbod al is uitgevoerd en of men voornemens is nog aanvullend professionaliseringsaanbod te 
ontwikkelen. Circa de helft van de marktpartijen heeft deelgenomen aan deze telefonische enquête.  
 
De uitkomsten van de marktscan (bestaande uit internetresearch, aanvullende analyse en verdiepende analyse) 
zijn verwerkt in een database. Deze database is ingericht volgens het raamwerk en bevat op gesystematiseerde 
wijze de verzamelde informatie over de marktpartijen. De database met de onderzoeksgegevens is geanalyseerd. 
Op grond hiervan is de rapportage opgesteld waarin de bevindingen en de analyses van de marktscan zijn 
weergegeven. Het rapport is in concept besproken met Kennisnet en daarna is de definitieve rapportage 
opgesteld. 

1.4 Leeswijzer 
Dit rapport doet verslag van de uitkomsten en bevindingen van de marktscan die is uitgevoerd naar het 
professionaliseringsaanbod op competenties voor leren en lesgeven met ict in het po. Dit rapport beoogt hiermee 
bruikbare input te geven aan Kennisnet en de PO-Raad in hun breedteondersteuning richting het onderwijsveld 
bij het nemen van initiatieven op het gebied van de professionalisering van schoolleiders, leraren en ict-
coördinatoren in het gebruik van ict in het basisonderwijs. 
 
Achtereenvolgens komen in dit rapport de volgende onderwerpen aan de orde. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 
ingegaan op het onderwerp professionalisering en wordt een beknopt overzicht gegeven van enkele trends en 
ontwikkelingen in professionalisering. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 en 4 de uitkomsten van de marktscan 
gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste marktpartijen in beeld gebracht en hun 
professionaliseringsaanbod. In hoofdstuk 4 wordt het aanbod nader geanalyseerd per doelgroep en 
competentiegebied. Daarbij wordt geanalyseerd of en welke witte vlekken er voorkomen in het 
professionaliseringsaanbod. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies en aanbevelingen 
geformuleerd. 



  

  3	  
 
 

2 Professionalisering 

De centrale vraag van het onderzoek is welk aanbod in de markt beschikbaar is voor de professionalisering voor 
leraren, schoolleiders en ict-coördinatoren op competenties voor het gebruik van ict in het basisonderwijs. Omdat 
het onderzoek zich richt op het professionaliseringsaanbod wordt in dit hoofdstuk nader stilgestaan bij het 
onderwerp professionalisering: wat houdt professionalisering in en wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van 
professionalisering? 

2.1 Definitie van professionalisering 
Onder professionalisering kan iedere activiteit worden verstaan die gericht is op ontwikkeling. Voor het onderwijs 
kan het bijvoorbeeld gaan om ‘de processen en activiteiten die expliciet zijn ontworpen om de kennis, de houding 
en het lesgedrag van leraren te versterken of te verbeteren om vervolgens het leren van leerlingen te verbeteren. 
Het gaat dus om doelgerichte interventie die de kwaliteit van leraren en het leren van hun leerlingen versterken 
en/of bevorderen’.2  

2.2 Ontwikkelingen in professionalisering 
Professionalisering is al enige jaren een belangrijk issue in de po-sector. De wijze waarop deze 
professionalisering vorm krijgt, is sterk in ontwikkeling. Ook in de algemene scholingsmarkt zijn ontwikkelingen 
gaande in de vormgeving van professionalisering. 
We zien in de scholingsmarkt een trend waarbij naast de reguliere (plaats- en tijdgebonden) opleidingen en 
cursussen nieuwe vormen van leren in belang toenemen, zoals: 
• online leren (e-learning) 
• leren op maat (maatwerktrainingen, in-company leren) 
Verder is er een ontwikkeling gaande waarbij er diverse vormen van leren in opkomst zijn die een meer informeel 
karakter hebben. Naast traditionele, formele vormen van scholing (cursussen en opleidingen) zien we in 
toenemende mate professionaliseringsactiviteiten ontstaan die meer op de werkplek zijn gesitueerd en/of die 
direct gericht zijn op de specifieke problematiek in de eigen school of lespraktijk. Voorbeelden zijn: 
• coaching on the job 
• intervisie in teams 
• ‘van en met elkaar leren’ in leergemeenschappen en ontwikkelkringen 
• collegiale visitatie of consultatie 
Runhaar onderscheidt verschillende soorten leeractiviteiten of vormen van leren op een continuüm tussen 
informeel en formeel leren.3 

 

 
Figuur 2 Soorten leeractiviteiten op het continuüm informeel - formeel leren 
 
In de marktscan is rekening gehouden met deze ontwikkelingen in vormen van leren. Dit betekent dat er is 
gekeken naar verschillende professionaliseringsactiviteiten. Concreet houdt dit in dat niet alleen het reguliere 
aanbod van opleidingen en cursussen in kaart is gebracht. Ook is gekeken naar het professionaliseringsaanbod 
als het gaat om kennisdelen/inspireren (conferenties, leerkringen) en begeleiding/advies (trajecten met 
professionaliseringsactiviteiten op maat). 
 
In het onderzoek is gesproken met enkele schoolbesturen om een beeld te krijgen van de vragen en behoeften 
als het gaat om professionaliseringen op competenties voor ict in het onderwijs. In deze gesprekken zijn de 
volgende zaken naar voren gekomen: 
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• Er is behoefte aan een specifiek aanbod (maatwerk) dat aansluit op de eigen onderwijsvisie en de specifieke 
vragen waar men in de school mee worstelt.  

• Er is behoefte aan een vraaggestuurde aanpak, waarbij men vanuit een leervraag tot een aanbod komt en 
niet andersom.  

• Er is behoefte aan het ‘van elkaar leren’ en het benutten van de beschikbare expertise. 
 
Voorts blijkt er behoefte aan een tool om op individueel niveau de competentieontwikkeling te kunnen bepalen. 
De meetlat is er (ict-bekwaamheidseisen), maar men heeft behoefte aan een aanpak om de digitale 
volwassenheid van leraren in beeld te brengen en te bepalen welke competenties precies ontwikkeld dienen te 
worden.  
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3 Marktpartijen met een professionaliseringsaanbod 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de marktpartijen die een gericht professionaliseringsaanbod hebben voor 
de ontwikkeling van competenties op het gebied van ict-bekwaamheid  in het po. In het onderzoek is uitgegaan 
van verschillende categorieën aanbieders in de markt: hogescholen/pabo’s (paragraaf 3.1), 
onderwijsadviesbureaus (paragraaf 3.2), commerciële bureaus (paragraaf 3.3), uitgeverijen en leveranciers 
(paragraaf 3.4) en overige aanbieders (paragraaf 3.5). Op deze plaats willen we opmerken dat in dit hoofdstuk het 
aanbod is weergegeven zoals dit via internetresearch en de verdiepende analyse naar boven is gekomen. 
Onderstaand overzicht is dus niet uitputtend, maar geeft wel een goed beeld van het beschikbare aanbod. 

3.1 Hogescholen  
In de internetresearch zijn de websites van alle hogescholen/pabo’s onderzocht, om na te gaan of zij een gericht 
professionaliseringsaanbod hebben op de ontwikkeling van competenties voor ict in het basisonderwijs. De 
volgende hogescholen/pabo’s hebben een aanbod: 
 

Hogeschool/pabo Professionaliseringsaanbod  
HAN/iXperium 
 
 
 
 
 
 

Leerlijn professionaliseren ict-geletterdheid 
Leerlijn professionaliseren integratie van ict in het onderwijs 
Jonge kind-arrangement 
iXpiratiemiddag ict ‘Op safari door de 21e eeuw’ 
iXperium leerkring/ontwikkelkring 
Monitoring competenties leren en lesgeven met ict 
ESIS-B 

Christelijke Hogeschool Ede Cursus tablets en apps in de bovenbouw 
Hogeschool de Kempel Post-hbo expert ict en media 
Fontys Post-hbo opleiding e-learning 
Hogeschool iPabo Ict, nieuwe media & 21e eeuwse vaardigheden (workshops) 
Hogeschool Leiden  
(in samenwerking met AB-ZHW) 

Post-hbo opleiding Onderwijs en moderne media 
 

Inholland (Academy) 
 
 
 

Opleiding i-Coach 
Planmatig werken binnen ict 
Ict-coördinator 
Ict en nieuwe media in de klas 

Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) Digicoach 
Marnix Academie 
 

Introductiecursus iPad / cursus iPads in de klas 
Specialist 21e eeuws leren 

Saxion 
 
 

Onderwijs van de 21e eeuw; didactiek, wetenschap en techniek 
Specialist digitale didactiek 
Werken met Gynzy (digibord) 

Thomas More Hogeschool 
 

Leren werken met een elo (MOODLE) in het basisonderwijs 
Training didactische mogelijkheden van digitale schoolborden 

Windesheim 
 
 
 
 

De iPad in het onderwijs 
Didactisch gebruik van het digibord 
Digitaal lesmateriaal ontwikkelen 
Social Media in het onderwijs 
Ict didactisch inzetten in de les 

 
Het aanbod van de hogescholen/pabo’s bestaat voor een groot deel uit eenmalige bijeenkomsten van 2 tot 3 uur 
of kortlopende cursussen van 2 tot 6 bijeenkomsten. Daarnaast bestaat het aanbod uit opleidingen. De meeste 
opleidingen leiden tot certificering in de vorm van een bewijs van deelname of certificaat. Sommige opleidingen 
leiden tot een (geregistreerd) post-hbo diploma of een post-bachelor certificaat. Uit de gesprekken met enkele 
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hogescholen/pabo’s komt naar voren dat verschillende cursussen en opleidingen al een of meerdere keren in de 
praktijk zijn uitgevoerd. Er is dus feitelijke ervaring opgedaan met het professionaliseringsaanbod.  
 
Verder blijkt dat men meer aanbod in huis heeft dan het gestandaardiseerde aanbod dat op de websites en in het 
voorgaande overzicht is weergegeven. Verschillende hogescholen geven aan dat zij op het gebied van ict en 
onderwijs ook cursussen op maat en/of adviestrajecten aanbieden voor besturen en scholen. Binnen de 
adviestrajecten kunnen gerichte professionaliseringscursussen (op maat) worden uitgevoerd, zoals het leren 
omgaan met een digibord of het trainen van leraren in het omgaan met nieuwe media in de klas. Ook krijgen 
hogescholen/pabo’s gerichte advies- en professionaliseringsvragen van po-besturen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om: Hoe komen we tot een ict-visie? Welke devices moet we aanschaffen? Hoe kunnen we de devices goed 
inzetten in de les? Welke competenties heeft een leraar nodig om ict-coördinator te worden? 
 
Verder heeft iPabo een aanbod gericht op onderlinge uitwisseling en kennisdeling. Dit betreft een website 
(www.ictindeles.nl) waarop ze lesmateriaal publiek toegankelijk maakt. 
 
Het overgrote deel van de cursussen en opleidingen van de hogescholen/pabo’s die in het voorgaande overzicht 
zijn weergegeven, richt zich op de doelgroep van leraren. Enkele hogescholen (zoals Inholland en KPZ) hebben 
een specifiek aanbod voor de ict-coördinator. Het betreft post-hbo opleidingen voor i-Coach, digicoach of ict-
coördinator. Verder zijn er enkele hogescholen die expliciet de schoolleider als doelgroep noemen in hun aanbod. 
Het gaat dan om de post-hbo opleiding ‘Onderwijs en moderne media’ van Hogeschool Leiden (in samenwerking 
met AB-ZHW) en de cursus ‘Onderwijs van de 21e eeuw’ van Saxion. 
 
Een deel van het aanbod is in samenwerking met het onderwijsveld ontwikkeld. Zo zijn er verschillende 
samenwerkingsverbanden of netwerkorganisaties opgezet. Voorbeelden zijn: 
• De post-hbo opleiding ‘Onderwijs en moderne media’ die wordt verzorgd door Hogeschool Leiden in 

samenwerking met AB-ZHW (de afdeling ict en educatie van Stichting Lucas Onderwijs). 
• Het iXperium (Centre of Expertise Leren met ict) is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en 

het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en mbo in de 
regio rond Arnhem en Nijmegen. 

 

3.2 Onderwijsadviesbureaus 
In de internetresearch zijn de websites van de onderwijsadviesbureaus (schoolbegeleidingsdiensten en 
pedagogische centra) onderzocht, om na te gaan of zij een gericht professionaliseringsaanbod hebben op de 
competenties voor ict in het basisonderwijs. Onderstaand zijn de bureaus met hun reguliere aanbod 
weergegeven. 
 

Onderwijsadviesbureaus Professionaliseringsaanbod 
Marant Interstudie  (in 
samenwerking met ICT&E) 
 

Training KIJK! 
Proces van leren innoveren 
Opleiding tot onderwijskundig I-coördinator 
Innovatiestrategie in 1 dag 

APS 
 

Scholingstrajecten: Leiderschap & ict (onder andere visie, ict-beleidsplan, 
innovatie) 
De ict-bekwame leraar (onder andere didactiek met ict, Flipping the 
classroom) 
Gepersonaliseerd leren 
Differentiëren en ict 

KPC Cursus Onderwijs & ict 
Adviestraject Leren & ict 

CPS 
 

Workshop rekenen met de tablet? 
Social media inzetten voor een goede samenwerking met ouders 

Driestar Educatief 
 
 

Cursus Onderwijs & ict 
Cursusaanbod/adviestrajecten ParnasSys (ParnasSys-academie) 
Cursus/consult Ict & Media  

IJsselgroep  Traject leren in 21e eeuw: Keuze van consequenties en implementatie 
OnderwijsAdvies KIJK! 1-2 
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Onderwijsadviesbureaus Professionaliseringsaanbod 
 Opleiding tot mediaprof: de mediaspecialist in uw organisatie 
CED-groep  
 

I-Coach ict van doel naar middel 
Ict in mijn klas 

Timpaan 
 

De unieke leerling/Differentiëren met ict 
21 century skills (onder andere inspiratiesessie tablets, mediawijs, workshop) 
Ontwerp je eigen onderwijs 
Opleiding OICT-er po 
Ouderavonden (onder andere mediawijsheid-onderwerpen/cyberpesten) 
Social media in het protocol 
Verrijk je lessen met het digibord 
DORR-onderwijs 
Kijk groep 1 en 1 
Lead-plan en registratiemodel 
Loogin po/Ontwikkelvolgmodel 
Adviestraject/cursus: 21st Century skills in het eigen onderwijs 
HRM: online scan INZICHT – inzicht in basisvaardigheden/pedagogisch 
didactische kwaliteiten in relatie met ict 

Onderwijs maak je samen 
 

Bestuursplan light; uw doorbraak in ict, media en technologie 
Training 21st century skills: rekenimpuls 
Aan de slag met procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin 

BCO Onderwijsadvies 
 

Workshops tablets/Social media/Flipping the classroom/ 21st century skills 
Studiedag social media/Verkenning social media met management 
Training excellente leerkracht social media 
Implementatie van tablets in het po 
Kindvolgsysteem jonge kinderen 
Fundamenteel innovatietraject 
Acadin: een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen in het po 

DS. G. H. Kersten-centrum Werken met zien 
Hulp aan dyslectische kinderen met behulp van ict 
Werken met integraal  
Werken met ParnasSys 

RPCZ Kijk! (in totaal 9 verschillende soorten cursussen Kijk!) 
SBD Zaanstreek 
Waterland 

Mediawijsheid 
Efficiënt omgaan met e-mail 

Cedin  
 

21th century skills in de klas 
Handelsgericht werken met ParnasSys 

Bazalt Verschillende cursussen Kijk! 
HCO Kijk! 
AVS Masterclass leren in de 21e eeuw 

Advies: Social media, iets voor uw school? 
NB. Driestar is ingedeeld bij de onderwijsbureaus; het betreft echter een samenwerkingsverband van een 
onderwijsbureau/schoolbegeleidingsdienst en een hogeschool. 
 
Het professionaliseringsaanbod van de onderwijsbureaus op het gebied van ict in het onderwijs bestaat uit een 
groot aantal cursussen en opleidingen. Het betreft eenmalige bijeenkomsten van enkele uren of 1 dag(deel) en 
cursussen/opleidingen van meerdere (2 tot 10) bijeenkomsten.  
 
Naast de cursussen en opleidingen is er vanuit de onderwijsbureaus ook een aanbod op het gebied van advies 
en begeleiding. Uit de gesprekken met een vertegenwoordiging van de onderwijsbureaus komt naar voren dat dit 
aanbod zoveel mogelijk vraaggestuurd vorm krijgt (maatwerktrajecten) en dat er een brede expertise beschikbaar 
is. De onderwijsbureaus geven aan dat zij schoolleiders, leraren en ict-coördinatoren breed kunnen ondersteunen 
met de specifieke vragen die ze hebben, zoals: Welke digitale mogelijkheden zijn er? Hoe kunnen we deze 
inzetten in het onderwijs? en Hoe pakken we dergelijke vernieuwingen aan in het onderwijs? 
Voorts heeft één bureau (Timpaan) een specifiek aanbod om de ict-vaardigheden in kaart te brengen met behulp 
van een online scan INZICHT. Daarna kan scholing op niveau volgen op de te ontwikkelen ict-bekwaamheden 
aansluitend op de eigen onderwijscontext. Ook zijn er bureaus die ondersteuning bieden bij het opzetten van 
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professionele leernetwerken (kenniskring). Dit aanbod kwamen we al tegen bij de hogescholen (iXperium) en 
komen we verderop tegen bij de leveranciers (Rolf groep/OinO-Advies). 
 
Inhoudelijk valt op dat verschillende onderwijsbureaus een breed aanbod hebben met zowel een algemene scope 
(onderwijs & ict, leiderschap & ict) als een specifieke scope (social media, tablets, mediawijsheid). Enkele 
bureaus hebben een aanbod dat zich toespitst op het werken met een leerlingvolgsysteem (ParnasSys, Loogin, 
Kijk!) en geen aanbod waar het gaat om hoe je digitale mogelijkheden in het onderwijsleerproces een plek kunt 
geven. 
 
De onderwijsbureaus richten zich op alle drie de doelgroepen: schoolleiders, leraren en ict-coördinatoren. Het 
aanbod is het meest uitgebreid voor de leraren, maar (ruim) de helft van de onderwijsbureaus heeft ook een 
aanbod voor de schoolleiders en/of voor de ict-coördinatoren. In de praktijk is door alle doelgroepen al regelmatig 
gebruik gemaakt van het aanbod. 
 
Sommige onderwijsbureaus werken met hogescholen en universiteiten met het oog op de (wetenschappelijke) 
onderbouwing van hun aanpak en/of concepten. 

3.3 Commerciële bureaus 
In de internetresearch is onderzocht welke bureaus er in de commerciële markt zijn met een gericht 
professionaliseringsaanbod op de competenties voor ict in het basisonderwijs. Er zijn in totaal 27 commerciële 
bureaus gevonden variërend in grootte. Dit betreft vooral eenpitters (ZZP’ers), kleine bureaus (2 tot 10 
medewerkers) en klein tot middelgrote bureaus (tussen 11 en 50 medewerkers). Slechts enkele bureaus kennen 
een grote omvang (vanaf 250 medewerkers). Hiernavolgend zijn deze bureaus met hun 
professionaliseringsaanbod weergegeven. 
 

Commerciële bureaus Professionaliseringsaanbod  
Innofun (onderdeel van BCO 
Onderwijsadvies) 

Training excellente leerkracht social media 
Cursus tablettraject 
Cursus mediawijsheid 
Elab experience 
Innovatietraject/Coaching & advies, (onder andere virtual action learning, 
blended learning & flipping the classroom) 

21st century skills Basisopleiding 21st century skills 
Workshop 21st century skills 

O21 Specialist 21e eeuws leren 
Masterclass specialist 21e eeuws leren 
Masterclass ICT - coördinator 21e  eeuw 

Social Media Wijs Leraar en social media 
Social media in de les 
Sociale media en veilig internet (masterclass, inspiratiesessie) 

Edicta Training ict-vaardigheden leerkracht en leerling 
Digitaal schoolbord 
Inzet educatieve software 
Ict-workshops 
Digitaal leerlingvolgsysteem 

B&T Leiderschapsatelier 21st century skills 
Natuurlijk leren Ict en boeiend onderwijs 
Via Vinci Excellente leraar van de 21e eeuw 

Opleiding i-coach 
Leiderschap in de 21e eeuw 

CBE Group Programma toekomstgericht onderwijs 
Rijnconsult Ict om van te dromen 

Differentiëren met ict voor efficiënter onderwijs 
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Commerciële bureaus Professionaliseringsaanbod  
Digitale didactiek voor iPad-onderwijs 
Sociaal op school 
Gepersonaliseerd leren 
Tablets in de klas 
Flipping the classroom 
Aan de slag met TPACK 

Kleppen Dicht! Inspiratiesessie 
SamenScholing op maat op het gebied van leren en ict 

Twijnstra Gudde Advies/begeleiding: Bedrijfsvoering en ict beter inzetten in school 
AB-ZHW Post-hbo Onderwijs en moderne media (i.s.m. Hogeschool Leiden) 

Cursussen 21st century skills (o.a. flipping the classroom, mediawijsheid) 
De Rode Planeet Trainingsaanbod digibord 

Visiebijeenkomsten digitaal toetsen  
Edutrainers - Spons E-learning 21e  eeuws leren (o.a. iPads in de klas, Flipping the classroom & 

ict-vaardigheden) 
Studiecentrum bedrijf en 
overheid 

Opleiding blended learning design 
Congres next learning (met learning playground) 

Nationale Academie voor 
Media & Maatschappij 

Nationale opleiding mediacoach 

Stichting PRODAS Ontdeklab 
Pitwise Digitale didactiek voor iPad 

Training Flipping the classroom 
Digitale didactiek voor laptopklassen 
Training digibord en didactiek 
Training Nearpod voor het onderwijs 
Training wintoets 4.0 
Managementworkshop iPad in de school 
Advies/opleiding/begeleidingstrajecten inzet iPad, chromebook of tablet 

Visible goal Onderzoekend leren in het basisonderwijs  
Ict-coördinator 
Advies/begeleidingstrajecten Onderwijs en ict 

Dieter Presentaties & trainingen onderwijs en ict 
Coaching en advies onderwijs & ict 
Profileren van de school online 

Arno Coenders Workshop ict & onderwijs (Flipping the classroom, mediawijsheid, tablets) 
Masterclass 21st century skills 
Advies/begeleiding/professionaliseringstrajecten onderwijs en ict 

Eduseries Congres digitaal leren: Op weg naar overmorgen 
Eduapp Online platform voor delen van apps die in po gebruikt kunnen worden 
Hema Academy Social media in het onderwijs 
Reinders Ict-coördinator po 

Ict-raining: tablets in het onderwijs 
Ict-training: ict in de kleutergroep 

Warempel Social media in het onderwijs 
Met tablets aan de slag 
Mediawijsheid 

 
Het aanbod van de commerciële bureaus op het gebied van ict in het onderwijs bestaat voor een deel uit scholing 
(cursussen, masterclasses, trainingen en enkele opleidingen) en voor een ander deel uit advies- en 
begeleidingstrajecten waarin professionalisering een plek heeft. 
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Het ‘gestandaardiseerde’ aanbod is slechts een onderdeel van het aanbod. Er is daarnaast veel aanbod op maat, 
afgestemd op de school waarvoor men diensten verleend. Er is expertise in huis voor het ontwikkelen van ict-
beleid, maar ook specialisten op het gebied van bijvoorbeeld educatieve software, mediawijsheid en 21st century 
skills. 
 
Vanuit de commerciële bureaus is een aanbod beschikbaar voor alle doelgroepen: schoolleiders, leraren en ict-
coördinatoren. Wanneer gekeken wordt naar de inhoud van het aanbod dan geldt dat (net als bij de 
onderwijsbureaus) een deel van het aanbod heeft een algemene scope  (onderwijs & ict, 21st century skills) en 
een deel heeft een specifieke scope (iPads, digibord). 
 
Uit gesprekken met een vertegenwoordiging van de commerciële bureaus komt naar voren dat er al regelmatig 
gebruik is gemaakt van het aanbod. Zo zijn er cursussen die al meer dan 75 keer zijn gegeven. Daarnaast zijn er 
ook cursussen die nieuw zijn in het aanbod en vanaf dit schooljaar op de markt worden aangeboden, zoals 
cursussen op het gebied van social media. Verder wordt ook nieuw aanbod ontwikkeld. Zo is een bureau bezig 
om aanbod te ontwikkelen op het competentiegebied ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen (edu scrum, 
blended learning en gepersonaliseerd leren). 
 
De bureaus worden ook benaderd door scholen met gerichte professionaliseringsvragen, zoals: Hoe krijg ik alle 
leraren naar het juiste niveau van ict-bekwaamheid? Hoe werken we aan het ict-geletterd worden van leraren? 
Hoe kom ik aan het juiste lesmateriaal en methodes om in te zetten in de les? Hoe gebruik ik ict in het primaire 
proces, zowel technologisch als didactisch? 
 
Verder is er in de commerciële markt een bureau (Eduapp) met een aanbod dat zich richt op het ‘leren van 
elkaar’. Dit bureau biedt een online platform voor het uitwisselen/delen van apps die in het po gebruikt kunnen 
worden in de klas (openbaar of via eigen schoolaccount). 

3.4 Uitgevers en leveranciers 
De uitgevers en leveranciers leveren verschillende digitale leermiddelen voor ict in het onderwijs. Er is een 
ontwikkeling gaande waarbij de uitgevers en leveranciers naast het leveren van deze digitale leermiddelen 
aanpalende diensten gaan aanbieden, zoals het geven van cursussen en trainingen over de inzet van deze 
digitale leermiddelen in de klas. Sommige uitgevers of leveranciers hebben zelfs een apart organisatieonderdeel 
(onderwijsadviesbureau) opgericht met specialisten/trainers op het gebied van digitaal leren en onderwijs & ict. 
Een voorbeeld van een onderwijsadviesbureau is OinO-Advies van de Rolf groep. 
  
In de internetresearch zijn de websites van de verschillende uitgevers en leveranciers in het basisonderwijs 
onderzocht, om na te gaan of zij een gericht professionaliseringsaanbod hebben op competenties voor ict in het 
basisonderwijs. Het aanbod betreft: 
 

Uitgeverijen/ leveranciers Professionaliseringsaanbod  
Heutink/Heutink ict Implementatie training digitale methoden (bijvoorbeeld taal actief en reken 

zeker) 
Regiotraining digitaal rapport in ParnasSys 
Trainingen de klas.nu 
Trainingen digibord/touchscreen 
Trainingen tablets 
De onderwijskundig ict-er 
Post-hbo opleiding ict-coördinator 
Adviesdiensten ict-implementatie 

De Rolf groep/OinO-Advies Post-hbo opleiding ict-coach 
21st century skills  
Digibord in de onderbouw/ Leren programmeren en robotica  
Tablets in het onderwijs (inspiratie, ondersteunende toepassingen tablets) 
Basistraining mediawijsheid (onderwijs en social media, gaat dat samen?) 
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Digiborden in het onderwijs (functioneel en didactisch gebruik) 
Basisvaardigheden ict voor leraren (gebruik computer en applicaties) 
Ict-scan 

Rovict Cursussen ESIS 
Presentis Training Presentis/Advies implementatie Presentis 
Cloudwise Implementatie Cloudwise en Google apps, training 
Van Dijk Educatie Trainingen De digitale klas 
Noordhoff Online: Instructie digitale methodesoftware (e-learning)  
ThiemeMeulenhoff Begeleidingstrajecten bij vernieuwen van leren (combinatie van boeken en 

digitaal of op volledig digitale basis) 
Apple Diverse Apple Professional Development workshops, waaronder: 

- Trainingen gericht op leiderschap (Education strategic planning en Visie en 
plan IPads in het onderwijs) 
- Trainingen gericht op basisvaardigheden (iOS voor schoolbestuurders, 
iPads in het onderwijs, iOS-apparaten, iTunes, iBooks etc) 
- Trainingen gericht op lesprogramma’s 
- Workshop specifiek voor doelgroep basisschool: iPad en de ontwikkeling 
van jonge kinderen en iPad en pedagogische documentatie) 
- Diverse maatwerkworkshops in de school: Apple in het onderwijs  

 
De leveranciers en uitgevers bieden naast de cursussen en trainingen vaak ook adviestrajecten. Naast het 
‘gestandaardiseerde’ aanbod wordt ook veel maatwerk geleverd, bijvoorbeeld trainingen op school en in de klas. 
Verder zijn er enkele leveranciers die post-hbo opleidingen aanbieden voor de doelgroep ict-coördinatoren/ict-
coaches (Heutink en Rolf/OinO), waarbij wordt samengewerkt met hogescholen of universiteiten. Heutink heeft 
met de TU Twente een  ict-academie voor alle ict-coördinatoren. In de academie kunnen ze een 
bekwaamheidsdossier bijhouden, een POP opstellen en e-learnings volgen.  
 
Verder biedt 1 leverancier een ict-scan (De Rolf groep/OinO-Advies). Met behulp van de ict-scan krijgt een school 
inzicht in de stand van zaken van ict in de school (technisch en onderwijskundig). Met de resultaten van de ict-
scan kan met gerichte trainingen voor het team bepalen. 
 
Apple heeft een aantal (basis)trainingen specifiek voor het onderwijs. Daarnaast werkt Apple met een netwerk 
van consultants voor trainingen en trajecten op maat en/of op locatie. Verder heeft Apple actieve leernetwerken 
en/of platforms waar leraren met elkaar kennis kunnen delen en ontwikkelen, op het gebied van content en 
didactiek. 
 
Leveranciers krijgen ook vragen van de scholen. Voor grote besturen zijn er veel vragen omtrent strategische ict-
beleidsvorming en op schoolniveau zijn er vaak vragen over het aanleren van basis ict-vaardigheden (hoe worden 
leraren ict-vaardiger?). 

3.5 Overige relevante aanbieders: huisacademies 
In de afgelopen jaren hebben verschillende po-besturen een eigen huisacademie opgericht voor de 
professionalisering van leraren en andere doelgroepen binnen de schoolorganisatie. Het 
professionaliseringsaanbod van deze huisacademies is in ontwikkeling en breidt zich verder uit. 
Inmiddels hebben verschillende huisacademies een aanbod op het gebied van ict in onderwijs, al dan niet in 
samenwerking met marktpartijen die in dit hoofdstuk in beeld zijn gebracht.  
Ter illustratie: 
• Conexus heeft een aanbod waarbij wordt samengewerkt met diverse marktpartijen: iXperium (‘leren met ict’), 

Eduseries (conferentie ‘digitaal leren: op weg naar (over)morgen’), scholingsaanbod aankomende ict-
coördinatoren. 

• PRODAS Academie heeft een aanbod dat onder meer bestaat uit: aan de slag met tablets voor beginners, 
mediawijsheid en intervisie voor ict-coördinatoren. Dit aanbod wordt intern beschikbaar gesteld voor de eigen 
scholen en daarnaast extern (tegen een meerprijs). 
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• Lucas Academie heeft aanbod op gebied van onder meer 21e eeuwse vaardigheden en ‘Het gelukkige Lab’ 
(vernieuwen van onderwijs met elkaar). Het aanbod op het gebied van ict in onderwijs betreft geen reguliere 
opleidingen, maar er wordt geheel ingezet op professionalisering via leernetwerken ict. Verder geldt dat ict 
een vast onderdeel vormt in de reguliere opleidingen, ook de opleidingen die niet met 21st century skills te 
maken hebben. Op deze wijze komt het altijd terug in het aanbod. 

• Optimus Academie werkt samen met iXperium voor het bieden van een intern aanbod. 
• Investium heeft een aanbod op het gebied van onderwijs & ict waarbij wordt samengewerkt met diverse 

marktpartijen zoals: Cedin, Timpaan Onderwijs, BO3 en Effectief Onderwijs. Verder heeft men ook een 
studiedag Start met iPads met Eduapp & O4NT.  

• Academie aan Zee (huisacademie voor Scholen aan Zee) heeft aanbod voor medewerkers met 
studiemiddagen, good practice en voor ouders (puberbrein, cyberpesten, social media). 

 
Het is van belang om rekening te houden met dit professionaliseringsaanbod (in ontwikkeling), want niet alle 
huisacademies werken exclusief voor de eigen scholen. Een deel van de huisacademies stellen hun aanbod 
breder beschikbaar aan het onderwijsveld.  
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4 Analyse van het aanbod en de witte vlekken 

In dit hoofdstuk wordt het professionaliseringsaanbod geanalyseerd. Daarbij is onderzocht op welke doelgroepen 
en competentiegebieden ten aanzien van ict-bekwaamheid het aanbod zich richt. Vervolgens wordt een analyse 
gemaakt van de witte vlekken die er zijn in het aanbod.  
 
Bij de analyse van het aanbod naar de doelgroepen en competenties is kennis genomen van de beschikbare 
informatie over het aanbod (website, brochure en dergelijke). Uit deze informatie kon in de meeste gevallen 
worden afgeleid voor welke doelgroep het aanbod is bedoeld. Dit geldt in mindere mate voor de beoogde 
competenties. In de beschikbare informatie wordt vrijwel nooit expliciet vermeld op welke competenties van ict-
bekwaamheid het aanbod betrekking heeft. Dit betekent dat in de analyse hiervan een inschatting is gemaakt op 
grond van de informatie. Deze analyse geeft derhalve een indicatie van het aanbod voor de verschillende 
competenties.  
 
Verder geldt dat in de gesprekken die met de marktpartijen zijn gevoerd naar voren is gebracht dat men vaak een 
breder aanbod kan bieden dan het ‘gestandaardiseerde aanbod’ op de website. Veel marktpartijen kunnen een 
advies- en begeleidingstraject bieden waarin professionalisering op maat op een vraaggestuurde wijze een plek 
krijgt. Het aanbod van de website van de marktpartij vormt een ‘voorproefje’ (voorbeeld) om met de scholen in 
gesprek te gaan over de precieze vraag. Bij onderstaande analyse is het goed om dit in ogenschouw te nemen. 

4.1 Professionaliseringsaanbod voor schoolleiders 
Onderstaand is in kaart gebracht welk aanbod beschikbaar is voor de competenties voor de doelgroep 
schoolleiders. Allereerst worden de competenties aangegeven en omschreven. Vervolgens volgt per competentie 
een analyse gegeven van het beschikbare aanbod. 
 
Hoofdcompetentie ict-bekwaamheid 
 

Deelcompetentie Omschrijving 
Visie op onderwijs in relatie tot ict. Schoolleiding kan de meerwaarde van ict vertalen naar een koers voor 

de toekomst van het onderwijs. Schoolleiding oefent binnen de school 
invloed uit op dialoog, beeldvorming, keuzeprocessen en 
besluitvorming rond ict.  

Professionaliseren van leraren. Schoolleiding heeft een helder beeld van de ict-bekwaamheden van 
leraren(-teams) en de wijze waarop deze verder kunnen worden 
ontwikkeld. Ze (her)kennen de kansen en belemmeringen bij leraren 
om ict in het onderwijs in te zetten. 

Ict gebruiken bij het vormgeven en 
organiseren van het onderwijs. 

Schoolleiding bevordert het gebruik van ict-toepassingen om tot een 
digitale onderwijsomgeving te komen. Schoolleiding stuurt het proces 
van ontwerpen en programmeren van het onderwijs en curriculum.  

Sturen en verantwoorden met 
gebruik van ict. 

Schoolleiding gebruikt ict om hun aanpak en opbrengsten te 
verantwoorden aan het hogere management en het bestuur van de 
school, ten behoeve van de Inspectie van het Onderwijs en de 
buitenwereld. 

 
Visie op onderwijs in relatie tot ict 
 
Het overgrote deel van het aanbod dat specifiek voor de schoolleiding beschikbaar is, heeft betrekking op deze 
competentie. Er zijn ten minste 20 cursussen en opleidingen in het aanbod waar deze competentie centraal staat 
of een belangrijk onderdeel vormt. Ook komt deze competentie terug in het merendeel van het 
advies/begeleidingsaanbod met een professionaliseringscomponent. De meeste cursussen en opleidingen voor 
de schoolleiding zijn er op gericht om schoolleiding te helpen om tot een richtinggevende visie op onderwijs in 
relatie tot ict te komen. Voorbeelden: 
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• Basisonderwijs: Onderwijs van de 21e eeuw; didactiek, wetenschap en techniek (Saxion). 
• Social Media in het onderwijs (Windesheim). 
• Innovatiestrategie in 1 dag (Marant Interstudie). 
• 21st century skills (Timpaan). 
• Bestuursplan light; uw doorbraak in ict, media en technologie (Onderwijs maak je samen). 
• Studiedag social media (BCO onderwijsadvies). 
• Fundamenteel innovatietraject (BCO Onderwijsadvies). 
• Onderwijs & ict: Flipping the classroom, TPACK, laptops en tablets, sociale media, mediawijsheid (KPC) 
• Leiderschapsatelier 21st century skills (B&T). 
• Leiderschap in de 21e eeuw (Via Vinci). 
• Programma toekomstgericht onderwijs (CBE groep). 
• Ict om van te dromen (Rijnconsult). 
• Congres digitaal leren: Op weg naar overmorgen (Eduseries). 
 
Professionaliseren van leraren 
 
Er is in de marktscan een heel beperkt aanbod gevonden dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van deze 
competentie voor schoolleiders. Er zijn in de marktscan geen cursussen of opleidingen gevonden waarin deze 
competentieontwikkeling centraal staat. Wel kan en zal het voorkomen dat deze competentieontwikkeling als een 
onderdeel aan de orde komt in een andere cursus of opleiding (bijvoorbeeld Leiderschap in de 21e eeuw). Dit is 
echter lastig uit de cursusomschrijvingen te achterhalen, omdat deze competentie nauwelijks expliciet is vermeld.  
 
Er is wel aanbod beschikbaar om de schoolleiding te helpen bij het in beeld brengen van de ict-bekwaamheden 
van leraren en teams. Timpaan biedt een online scan voor inzicht in basisvaardigheden en pedagogisch 
didactische kwaliteiten in relatie met ict. HAN/iXperium heeft een aanbod ‘Monitoring competenties leren en 
lesgeven met ict. Dit wordt vooral ingezet bij lerarenopleidingen. Dit kan ook door scholen worden gebruikt voor 
het in kaart te brengen van de benodigde competentieontwikkeling op het gebied van leren en lesgeven met ict. 
 
Ict gebruiken bij het vormgeven en organiseren van het onderwijs 
 
In de marktscan is een aanbod gevonden dat zich richt op de competentieontwikkeling van schoolleiders in het 
gebruik van ict bij het vormgeven en organiseren van het onderwijs, vaak in combinatie met de (hiervoor 
besproken) competentie van het ontwikkelen van een visie op ict in het onderwijs. Voorbeelden zijn: 
• Innovatiestrategie in 1 dag (Marant Interstudie). 
• Bestuursplan light; uw doorbraak in ict, media en technologie (Onderwijs maak je samen). 
• Studiedag social media en tablets in de klas (BCO Onderwijsadvies). 
• Fundamenteel innovatietraject (BCO Onderwijsadvies). 
• Onderwijs & ict (KPC). 
• Opleiding onderwijs en moderne media (AB-ZHW). 
 
Verder lijkt de competentieontwikkeling van schoolleiders op deze competentie vooral aandacht te krijgen in 
advies/innovatietrajecten, waarin via studiedagen of anderszins wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een visie 
en het komen tot implementatie. Voorbeelden zijn: 
• Traject: Keuze van consequenties en implementatie (IJsselgroep). 
• Advies/begeleidingstraject Leiderschap & ict (APS). 
• Innovatietraject (Innofun). 
 
Sturen en verantwoorden met gebruik van ict 
 
Uit de marktscan komt naar voren dat het aanbod met betrekking tot de competentieontwikkeling van 
schoolleiders in het sturen en verantwoorden met gebruik van ict in het onderwijsleerproces, met name betrekking 
heeft op het gebruik van LVS en opbrengstgericht werken. Er is geen aanbod gevonden dat betrekking heeft op 
het sturen op leerrendement bij de inzet van digitale leermiddelen of het gebruik van learning analytics. 
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Hoofdcompetentie: ict-vaardigheden 
 

Deelcompetenties Omschrijving 
Digitale vaardigheden Schoolleiding kan omgaan met ict/schoolleiding kan omgaan 

met sturingsapplicaties, weet welke informatie uit de 
applicatie belangrijk is en kan op basis van die informatie 
sturing geven aan leraren. 

 
In de marktscan is nauwelijks een aanbod aangetroffen dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van digitale 
vaardigheden van schoolleiders. Zogenaamde ‘knoppencursussen’ specifiek voor de doelgroep van de 
schoolleiding zijn in de marktscan beperkt naar boven gekomen. Wel heeft Apple een cursus waar deze 
competenties aan de orde komen, maar dan gaat het specifiek om de Apple-producten. 
  
De ontwikkeling van digitale vaardigheden komt vooral als een (klein) onderdeel aan de orde in een aantal eerder 
genoemde cursussen op het gebied van ict-bekwaamheid. Het komt dus meer geïntegreerd aan de orde (als een 
soort basiscompetentie om aan de andere competenties toe te komen). Bijvoorbeeld in studiedagen social media 
en tablets in de klas (BCO Onderwijsadvies) kan men in het e-lab ook ‘zelf achter de knoppen zitten’ om te leren 
en experimenteren.  
 
Andere voorbeelden zijn: 

• 21st century skills: inspiratiesessie tablets, mediawijs in het onderwijs en dergelijke. (Timpaan). 
• Onderwijs & ict: Flipping the classroom, TPACK, laptops en tablets, sociale media (KPC). 
• Masterclass leren in de 21e eeuw (AVS). 
• Management workshop iPad in de klas (Pitwise). 

4.2 Professionaliseringsaanbod voor leraren 
Onderstaand wordt de analyse weergegeven van het professionaliseringsaanbod voor de doelgroep leraren voor 
de ontwikkeling van de competenties voor leren en lesgeven met ict. 
 
Hoofdcompetenties ict-geletterdheid 
 

Deelcompetentie Omschrijving 
Instrumentele vaardigheden Leraar beschikt over digitale vaardigheden om ict in het onderwijs 

effectief in te zetten in lessituaties en in de onderwijsorganisatie en 
om zich nieuwe ict-toepassingen snel eigen te maken.  

Informatievaardigheden Leraar is in staat online en vanuit interne it-systemen (bijvoorbeeld 
LVS) effectief informatie te zoeken en vinden, de betrouwbaarheid 
van deze informatie te beoordelen, diverse online informatiebronnen 
te benutten, informatie van diverse bronnen met elkaar te vergelijken 
en de gevonden informatie te synthetiseren. 

Mediavaardigheden Leraar is zich bewust van de medialisering van de samenleving, hij 
begrijpt hoe media gemaakt worden en ziet hoe media de 
werkelijkheid kleuren. Hij is zich bewust van de mogelijkheden en 
risico’s van internet en sociale media en gaat hier actief en kritisch 
mee om voor de eigen professionele ontwikkeling. 

 
Voor leraren is er veel aanbod beschikbaar voor ontwikkeling van de ict-geletterdheid. HAN/ iXperium heeft een 
leerlijn voor het professionaliseren van leraren in leren en lesgeven met ict dat zich specifiek richt op ict-
geletterdheid. In deze leerlijn komen alle deelcompetenties aan de orde. In het overige beschikbare aanbod komt 
meestal één of twee van de deelcompetenties aan de orde. Het meeste aanbod heeft betrekking op instrumentele 
vaardigheden.  
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Instrumentele vaardigheden 
 
Het aanbod voor de ontwikkeling van instrumentele vaardigheden (ict-geletterheid) betreft vaak cursussen en 
opleidingen die zich tevens richten op de pedagogisch-didactische inzet van ict (ict-bekwaamheid). In het aanbod 
komen beide onderdelen in een combinatie aan de orde. Het beschikbare aanbod is zeer uitgebreid en wordt 
weergegeven bij de competentie pedagogisch-didactische inzet van ict.  
 
Het aanbod dat zich exclusiever richt op instrumentele vaardigheden is beperkter en betreft: 
• Introductiecursus iPad (Marnix Academie). 
• Training 21st century skills: rekenimpuls (Onderwijs maak je samen). 
• Implementatie van tablets in het po (BCO Onderwijsadvies). 
• Tablettraject (Innofun). 
• Training digibord/touchscreen; training tablets; training presentis (Heutink). 
• Implementatie Cloudwise en Google apps (Cloudwise). 
 
Informatievaardigheden 
 
Het aanbod op het gebied van informatievaardigheden heeft grotendeels betrekking op het leren omgaan met de 
gangbare leerlingvolgsystemen. Het aanbod betreft: 
• ESIS B (HAN/iXperium). 
• Training Kijk! (Marant Interstudie). 
• Kijk! 1-2 (OnderwijsAdvies) 
• Kijk groep 1 en 1; Lead-plan en registratiemodel; Loogin po; Ontwikkelvolgmodel (Timpaan). 
• Digitaal leerlingvolgsysteem (Edicta). 
• Werken met ParnasSys; werken met integraal; werken met zien (Ds. G.H. Kerstencentrum). 
• Verschillende cursussen Kijk! (RPCZ, Bazalt en HCO). 
• Cursussen ESIS (Rovict). 
• Regiotraining digitaal rapport in ParnasSys (Heutink). 
 
Mediavaardigheden 
 
Het aanbod voor de ontwikkeling van mediavaardigheden betreft vaak cursussen en opleidingen die zich tevens 
richten op het opleiden tot ict-geletterde leerlingen (onderdeel van ict-bekwaamheid). De ontwikkeling op deze 2 
competenties blijken in het professionaliseringsaanbod vaak hand in hand te gaan. Het beschikbare aanbod waar 
beide competenties in een combinatie aan de orde wordt verderop in dit rapport weergegeven bij de competentie 
opleiden tot ict-geletterde leerlingen. 
 
Er is ook een aanbod beschikbaar dat zich exclusiever lijkt te richten op de ontwikkeling van de 
mediavaardigheden. Dit aanbod is beperkter van omvang en betreft: 
• Ict en nieuwe media in de klas (Inholland). 
• Studiedag social media (BCO Onderwijsadvies). 
• Mediawijsheid (Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland). 
• Social media inzetten voor een goede samenwerking met ouders (CPS). 
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Hoofdcompetentie Leren en lesgeven met ict 
 

Deelcompetentie Omschrijving 

Opleiden tot ict-geletterde leer-
lingen. 

Leraar maakt leerlingen bewust van de mogelijkheden en risico’s van 
internet en sociale media en begeleidt ze in het opdoen van kennis 
en vaardigheden om op een weloverwogen manier gebruik te maken 
van internet en sociale media. 

Pedagogische didactisch gebruik 
van ict. 

Leraar maakt in onderwijssituaties weloverwogen gebruik van ict 
gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen (kennis van 
bewezen resultaten), de inhoud en de eigen visie. Hij doet hierbij 
recht aan verschillen tussen leerlingen en maakt keuzen inzichtelijk. 

Ontwerpen van ict-rijke leer-
arrangementen. 

Leraar kan ict-arrangementen ontwerpen. 

Evalueren ict-rijke leerarrange-
menten. 

Leraar reflecteert op en onderzoekt het lesgeven met ict en kan 
leerprocessen en -opbrengsten evalueren met behulp van ict. 

Competenties om te leren en 
innoveren met ict. 

Leraar leert en werkt samen met collega’s in het gebruik van ict en 
participeert in online sociale netwerken.  

 
Voor leraren is er veel aanbod beschikbaar voor de ontwikkeling van competenties op leren en lesgeven met ict. 
HAN/ iXperium heeft een leerlijn dat zich specifiek richt op professionaliseren van leraren in leren en lesgeven 
met ict. In deze leerlijn komen alle deelcompetenties aan de orde. Ook bij de post-hbo expert ict en media 
(Hogeschool de Kempel) lijkt dit het geval. 
 
In het overige beschikbare aanbod komt meestal 1 of komen enkele van de deelcompetenties aan de orde, vaak 
ook in combinatie met deelcompetenties van ict-geletterdheid. Daarbij geldt dat het meeste aanbod betrekking 
heeft op pedagogisch-didactische gebruik van ict (al dan niet in combinatie met instrumentele vaardigheden) en 
vervolgens op het opleiden tot ict-geletterde leerlingen (al dan niet in combinatie met mediavaardigheden).  
 
Opleiden tot ict-geletterde leerlingen 
 
Het aanbod gericht op de competentie opleiden tot ict-geletterde leerlingen betreft vaak een aanbod dat zich 
tegelijk ook richt op media vaardigheden (ict-geletterdheid). Dit aanbod betreft: 
• Post-hbo expert ict en media (Hogeschool de Kempel). 
• Post-hbo opleiding Onderwijs en moderne media (Hogeschool Leiden in samenwerking met AB-ZHW). 
• Social media in het onderwijs (Windesheim). 
• Studiedag social media. 
• Training excellente leerkracht social media (BCO Onderwijsadvies). 
• Training excellente leerkracht social media (Innofun). 
• Leraar en social media/Social media in de les (Social Media Wijs). Training ict-vaardigheden leraar en 

leerling (Edicata). 
• Social media in het onderwijs (Hema Academy). 
• Mediawijsheid; sociale media  in het onderwijs (Warempel). 
• Mediawijsheid (Basistraining mediawijsheid/De keerzijde van nieuwe media /Het onderwijsleerproces en 

social media, gaat dat samen?) (Rolf groep/OinO-Advies). 
 

Pedagogisch-didactisch gebruik van ict 
 
Er is een uitgebreid aanbod beschikbaar voor de professionalisering op de competentie pedagogisch-didactische 
inzet van ict. In dit aanbod komt ook vaak de competentie instrumentele vaardigheden (ict-geletterdheid) aan de 
orde. Het aanbod betreft: 
• Cursus Tablets en Apps in de bovenbouw (Christelijke hogeschool Ede). 
• iXperatiemiddag; Ontwikkelkring (HAN). 
• Ict & nieuwe media in de klas (Inholland). 
• Post-hbo expert ict en media (Hogeschool de Kempel). 
• Post-hbo opleiding Onderwijs en moderne media (Hogeschool Leiden in samenwerking met AB-ZHW). 
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• IPads in de klas; specialist in de 21e eeuw (Marnix Academie). 
• Verrijk je lessen met het digibord; differentiëren met het digibord; 21st century skills; ontwerp je eigen 

onderwijs; DORR onderwijs (Timpaan). 
• Digitaal schoolbord (Edicta). 
• Specialist digitale didactiek (Saxion). 
• Training digitale mogelijkheden van digitale schoolborden (Thomas More Hogeschool). 
• Didactisch gebruik van het digibord; Ictdidactisch inzetten in de les (Windesheim). 
• KIJK 1-2; opleiding tot mediaprof (OnderwijsAdvies). 
• I-Coach: Ict van doel naar middel; Ict in mijn klas (CED-groep). 
• Workshops tablets/social media/flipping the classroom/ 21st century skills (BCO-onderwijsadvies). 
• Werken met Zien!; Hulp aan dyslectische kinderen met behulp van ict (Ds. G. H. Kerstencentrum). 
• De ict-bekwame leraar; differentiëren met ict (APS leren inspireren). 
• 21st century skills in de klas (Cedin). 
• Onderwijs & ict (KPC). 
• Cursus onderwijs & ict (Driestar educatief). 
• Inzet educatieve software (Edicta). 
• Excellente leraar van de 21e eeuw (Via Vinci). 
• Differentiëren met ict; Digitale didactiek voor iPad onderwijs (Rijnconsult). 
• E-learning 21e eeuwse leren (Edutrainers-spons). 
• Opleiding blended learning design (studiecentrum bedrijf en overheid) 
• Digitale didactiek voor iPad/voor laptopklassen; Training flipping the classroom; Training digibord en 

didactiek; Training Nearpod voor het onderwijs; Training Wintoets 4.0 (Pitwise). 
• Workshops ict en onderwijs; Post-hbo opleiding ict-coördinator (Arno Coenders). 
• Ict-training tablets in het onderwijs; Ict-training tablets in de kleutergroep (Reinders). 
• Implementatie training digitale methodes (Heutink). 
• 21st century skills; Tablets in het onderwijs (De Rolf groep/OinO-Advies). 
 
Naast dit cursusaanbod geldt dat veel maatwerktrajecten (advies/begeleiding) zich op deze competentie richten. 
 
Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen 
 
Er is een beperkt aanbod aangetroffen voor de professionalisering op de competentie ontwerpen van ict-rijke 
leerarrangementen. Het aanbod waar deze competentie (als een onderdeel) aan de orde komt betreft: 
• Jonge kind-arrangement (HAN/iXperium). 
• Digicoach (KPZ). 
• Digitaal lesmateriaal ontwikkelen (Windesheim). 
• Ict in mijn klas; i-Coach ict van doel naar middel (CED-groep). 
 
Evalueren ict-rijke leerarrangementen 
 
Er is eveneens een beperkt aanbod beschikbaar voor de competentieontwikkeling evalueren ict-rijke 
leerarrangementen. Er zijn weinig professionaliseringsactiviteiten voor leraren om zich te bekwamen op het 
gebied van het rendement van digitale leermiddelen en het gebruik van learning analytics. Voorbeelden van 
aanbod waar dit (als onderdeel) aandacht krijgt, zijn: 
• Differentiëren met ict (Timpaan). 
• Aan de slag met procesgericht leerlingvolgsysteem Looqin Po (Onderwijs maak je samen). 
• Workshop rekenen met de tablet (CPS). 
• Implementatietraining digitale methoden, bijvoorbeeld taal actief en reken zeker (Heutink). 
• Acadin: een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen in po (BCO Onderwijsadvies). 

 
Competenties om te leren en innoveren met ict 
 
Er is een beperkt aanbod dat zich specifiek richt op de competentie leren en innoveren met ict:  
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• Proces van leren innoveren (Marant Interstudie). 
• I-coach: ict van doel naar middel (CED-groep). 

 
Wel komt deze competentie als een onderdeel aan de orde in verschillende (brede) opleidingen van hogescholen 
en trainingsbureaus, zoals: 
• Ict en nieuwe media in de klas (Inholland). 
• Specialist 21e eeuwse leren (Marnix Academie). 
• Basisonderwijs: Specialist Digitale Didactiek (Saxion). 
• Digicoach (KPZ). 
• Opleiding i-Coach (Via Vinci). 

4.3 Professionaliseringsaanbod voor ict-coördinatoren/e-coaches 
Onderstaand is in kaart gebracht welk aanbod beschikbaar is voor ict-coördinatoren/e-coaches. Deze doelgroep 
kent verschillende verschijningsvormen: soms betreft het een volledige functie en soms wordt de functie 
gecombineerd met óf onderwijstaken óf met andere ict-taken.  
 

Competentie Omschrijving 
Ondersteunen bij invoering van 
onderwijskundige ict-vernieuwingen.  

Medewerker weet hoe hij of zij kan assisteren bij het invoeren 
van ict-vernieuwingen in het onderwijs. 

 
Opleidingen 
 
Diverse aanbieders hebben opleidingen die zich richten op de doelgroep ict-coördinatoren. Een deel van de 
opleidingen richt zich op ict-coördinatoren en een ander deel van het aanbod richt zich op leraren of IB’ers die 
zich willen ontwikkelen tot ict-coördinator. Voorbeelden van opleidingen die zich richten op ict-coördinatoren en/of 
e-coaches zijn: 
• Opleiding i-Coach (Inholland). 
• Opleiding digicoach (KPZ). 
• Opleiding tot onderwijskundig i-coördinator (Marant Interstudie). 
• Opleiding tot mediaprof: de mediaspecialist in uw organisatie (OnderwijsAdvies). 
• Opleiding OICT-er po (Timpaan). 
• Opleiding i-Coach (Via Vinci). 
• Opleiding mediacoach  (Nationale Academie voor Media en Maatschappij). 
• Opleiding ict-coördinator (Arno Coenders). 
• Post-hbo opleiding ict-coach (De Rolf groep/OinO-Advies). 
• Post-hbo opleiding ict-coördinator opleiding de onderwijskundig ict-er (Heutink). 
De meeste opleidingen hebben een duur van 1 tot 1,5 jaar en leiden tot diplomering of een post-hbo certificaat. 
 
Cursussen en begeleidings- en adviestrajecten 
 
Diverse aanbieders hebben cursussen en begeleidings- en adviestrajecten die gericht zijn op ict-coördinatoren. 
Een gedeelte van het aanbod gaat in op het aanleren van technische en praktische kennis aan ict-coördinatoren 
bij de implementatie van digitale didactiek in hun school of bestuur. Een ander gedeelte van het aanbod gaat is 
gericht op visie en beleid rondom de inzet van ict in de school. Er is bijvoorbeeld aanbod dat gericht is op het 
schrijven van ontwikkelplannen van ict in de klas en het opzetten van ict-verandertrajecten.  
 
Cursussen voor ict-coördinatoren zijn: 
• Ict en nieuwe media in de klas/Planmatig werken binnen ict: ontwikkel een projectplan wat direct te 

implementeren is (Inholland.) 
• Innovatiestrategie in 1 dag (Marant Interstudie). 
• I-Coach ict van doel naar middel (CED-groep). 
• Differentiëren met ict; 21st century skills (Timpaan). 
• Differentiëren met ict voor efficiënter onderwijs (Rijnconsult). 
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• Cursussen onderwijs & ict (Driestar educatief). 
• Leraar en social media (Social media wijs). 
• Training de klas.nu (Heutink). 
• Ict-training tablets in het onderwijs (Reinders). 

 
De begeleiding- en adviestrajecten voor ict-coördinatoren hebben onder meer betrekking op: 
• Maatwerktraject ict in onderwijs (Inholland) 
• Visie, koers en ict-beleidsplan (APS). 
• Coaching en advies (virtual learning, flipping the classroom (Innofun). 
• Ict-beleid en protocollen (Edicata). 
• Coaching en advies onderwijs & ict (Dieter). 
 
Leerlingvolg- en schoolinformatiesystemen 
 
Tot slot is er nog aanbod dat ict-coördinatoren leert omgaan met leerlingvolg- en schoolinformatiesystemen.  Ict-
coördinatoren leren tijdens deze cursussen hoe ze leraren moeten begeleiden/coachen bij het gebruik van 
leerlingvolg- en schoolinformatiesystemen. Het gaat om diverse cursussen op het gebied van KIJK!, Zien!, 
integraal, ParnasSys en ESIS. Voorbeelden van cursussen leerlingvolg- en schoolinformatiesystemen gericht op 
ict-coördinatoren zijn: 
• Training KIJK! (Marant Interstudie). 
• Kijk! 1-2 (OnderwijsAdvies). 
• Werken met Integraal (Ds. G.H. Kerstencentrum). 
• Trainingen diverse leerlingvolgsystemen (Driestar educatief). 
• Cursus ESIS (Rovict). 

4.4 Witte vlekken in het aanbod 
Onderstaand is in kaart gebracht in welke mate er sprake is van een (‘gestandaardiseerd’) aanbod voor de 
verschillende doelgroepen en competenties. Daarbij is een onderscheid gemaakt in 3 categorieën: veel aanbod, 
gemiddeld aanbod en weinig tot geen aanbod. 
 

Doelgroep Competenties Veel 
aanbod 

Gemiddeld 
aanbod 

Weinig/geen 
aanbod 

Schoolleiding Visie op onderwijs in relatie tot ict X   
Professionaliseren van leraren   X 
Ictgebruiken bij vormgeven/organ. onderwijs  X  
Sturen en verantwoorden met gebruik van ict X  (X) 
Digitale vaardigheden  X (X) 

Leraren Instrumentele vaardigheden X   
Informatievaardigheden X   
Mediavaardigheden  X  
Opleiden tot ict-geletterde leerlingen  X  
Pedagogisch-didactisch gebruik van ict X   
Ontwerpen ict-rijke leerarrangementen   X 
Evalueren ict-rijke leerarrangementen   X 
Competenties om te leren en innoveren met ict   X 

Ict-
coördinator 

Ondersteunen bij invoering van onderwijs-
kundige ict-vernieuwingen 

X   

 
Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van de volgende ‘witte vlekken’: 
• Doelgroep schoolleiding:  

o Competentie professionaliseren van leraren. 
o Competentie sturen en verantwoorden met gebruik van ict. 
o Competentie digitale vaardigheden. 
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• Doelgroep leraren:  

o Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen. 
o Evalueren van ict-rijke leerarrangementen. 
o Leren en innoveren met ict. 

 
Op deze plaats is het van belang om op te merken dat er geen ‘harde’ conclusies kunnen worden getrokken over 
de witte vlekken in het aanbod. De ‘witte vlekken’-analyse heeft namelijk vooral betrekking op het 
‘gestandaardiseerde’ aanbod dat in de markt beschikbaar is. In de gesprekken met de marktpartijen is naar voren 
gekomen dat er veel maatwerk wordt geleverd. In deze maatwerktrajecten kunnen in principe alle competenties 
aan de orde komen, afhankelijk van de vraag en behoeften van een school/bestuur. Dit betekent dat een witte 
vlek in het bovenstaande overzicht, nog niet wil zeggen dat er op deze competentie daadwerkelijk geen aanbod 
is. Het betreft dus een witte vlek in het ‘gestandaardiseerde’ aanbod. Verder geldt dat niet voor alle cursussen en 
opleidingen expliciet is aangegeven op welke competenties men zich richt. Het is dus niet uitgesloten dat 
bepaalde competenties wel aan de orde komen in een cursus of opleiding, ook al is dit niet expliciet vermeld. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

In dit rapport zijn de onderzoeksresultaten weergegeven van de marktscan die is uitgevoerd naar het 
professionaliseringsaanbod voor het gebruik van ict in het basisonderwijs. Het doel van de marktscan is om 
systematisch en onderbouwd overzicht te verkrijgen van het belangrijkste aanbod in de markt. De marktscan 
levert geen uitputtend beeld van het aanbod. 
 
De marktscan heeft een groot aantal partijen met een professionaliseringsaanbod geïdentificeerd. Het betreft de 
volgende categorieën: hogescholen/pabo’s (13), onderwijsadviesbureaus (18), commerciële bureaus (27), 
uitgeverijen en leveranciers (9). Deze marktpartijen hebben een ‘gestandaardiseerd’ aanbod in de vorm van 
cursussen en opleidingen. Daarnaast bieden diverse marktpartijen ook trainingen op maat en/of op locatie en 
heeft men advies- en begeleidingstrajecten waarin professionalisering een plek heeft. Het daadwerkelijk aanbod 
in de praktijk is daarom veel ruimer dan in dit rapport is weergegeven. 
 
Een analyse van het (‘gestandaardiseerde’) aanbod geeft de volgende bevindingen: 
• Er is relatief veel aanbod beschikbaar voor: 

o De schoolleiding: competentie visie op onderwijs in relatie tot ict. 
o De leraren: competentie instrumentele vaardigheden (vaak) in combinatie met competentie 

pedagogisch-didactisch gebruik van ict. 
o Leerlingvolgsystemen: schoolleiding competentie sturen verantwoorden met gebruik van ict en 

leraren competentie informatievaardigheden. 
o Ict-coördinatoren: competentie ondersteunen bij invoering ict-vernieuwingen. 

• Daarnaast is er een aanbod beschikbaar voor: 
o De schoolleiding: competentie ict gebruiken bij vormgeven/organiseren onderwijs. 
o De leraren: competentie media vaardigheden (vaak) in combinatie met het opleiden tot ict-geletterde 

leerlingen. 
• In het aanbod lijkt sprake van witte vlekken op de volgende gebieden: 

o Schoolleiding: competentie professionaliseren van leraren, leerrendement van ict in onderwijs en 
aanbod specifiek gericht op digitale vaardigheden. 

o Leraren: competentie ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen, competentie evalueren van ict-
rijke leerarrangementen, competentie leren en innoveren met ict. 

 
De witte vlekken hebben betrekking op het ‘gestandaardiseerde’ en geëxpliciteerde aanbod.  
 
Aanbevolen wordt om binnen Kennisnet in samenspraak met de PO-Raad te onderzoeken of de ‘witte vlekken’- 
analyse aanleiding geeft om aanvullend aanbod te (laten) ontwikkelen. Het gaat dan vooral om aanbod op het 
gebied van learning analytics en leerrendement van ict in onderwijs en aanbod voor leraren voor het ontwerpen 
en evalueren van ict-rijke leerarrangementen. 
 
De database wordt beschikbaar gesteld aan Kennisnet als een ‘dynamisch’ bestand dat desgewenst door 
Kennisnet (of de po-sector) up-to-date gehouden kan worden. Het is goed om binnen Kennisnet in samenspraak 
met de PO-Raad te oriënteren op de wijze waarop het databestand aan de po-sector beschikbaar gesteld wordt. 
Mogelijk dat een webtool hiervoor een bruikbare vorm is.  
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Bijlage A: Raamwerk 
internetresearch 

 
Onderstaand is het raamwerk weergegeven dat is gehanteerd bij de internetresearch. 
 
Kenmerken van de organisatie Operationalisatie 
NAW Adres organisatie. 
Omvang Aantal medewerkers. 
Sectoren (doelgroep) Zorg, Onderwijs, et cetera. 
Regio Noord/midden/zuid of landelijk. 
Identiteit Denominatie van de organisatie. 
Website URL-link naar aanbod. 
Referenties Hoe vaak de cursus is aangeboden/aantal referenten. 
Informeel leren Bij een x geeft de organisatie aan dat ze aan informeel leren 

doen. 
Toelatingseisen Zijn er toelatingseisen? En zo ja, welke? 
Certificering Is de opleiding gecertificeerd? En zo ja, wat voor certificering? 
Studiebelasting Wat is de studiebelasting van de opleiding/cursus? 
Naam aanbod Naam opleiding. 
Vorm Online, klassikaal, cursus, leergang, workshop. 
Duur Aantal dagen/uren. 
Kosten. Hoe duur de cursus of opleiding is. 
Typering aanbod ict in po (X geeft aan wat voor soort aanbod het betreft). 
Advies Organisatie biedt advies aan. 
Training Organisatie biedt een training aan. 
Overig Organisatie valt niet in een van de twee eerder genoemde 

criteria, bij overig wordt het aanbod van de organisatie 
beschreven. 

 
Legenda Operationalisatie 
X Competenties wordt exact beschreven in de beschrijving van 

de aanbieder.  
0 Competenties wordt globaal omschreven in de beschrijving 

van de aanbieder. Researchmedewerker typeert het aanbod 
onder deze competentie. 

 
Competenties algemeen Operationalisatie 
Beschrijving Aanbod richt zich op de schoolleiding, leraren en ict-

medewerkers. 
 
Competenties schoolleiding Operationalisatie 
Ict-bekwaamheid schoolleiding. Schoolleiding kan beoordelen wanneer en waar ict een 

meerwaarde heeft voor de uitoefening van het beroep. 
Visie op onderwijs in relatie tot ict. Schoolleiding kan de meerwaarde van ict vertalen naar een 

koers voor de toekomst van het onderwijs. Schoolleiding 
oefent binnen de school invloed uit op dialoog, beeldvorming, 
keuzeprocessen en besluitvorming rond ict.  

Professionaliseren van leraren. Schoolleiding heeft een helder beeld van de ict- 
bekwaamheden van leraren(-teams) en hoe deze verder 
kunnen worden ontwikkeld. Ze (her)kennen de kansen en 
belemmeringen bij leraren om ict in het onderwijs in te zetten. 
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Ict gebruiken bij het vormgeven en 
organiseren van het onderwijs. 

Schoolleiding bevordert het gebruik van ict-toepassingen om 
tot een digitale onderwijsomgeving te komen. Schoolleiding 
stuurt het proces van ontwerpen en programmeren van het 
onderwijs en curriculum.  

Sturen en verantwoorden met gebruik van 
ict. 

Schoolleiding gebruikt ict om hun aanpak en opbrengsten te 
verantwoorden aan het hogere management en het bestuur 
van de school, ten behoeve van de Inspectie van het 
Onderwijs en de buitenwereld. 

Vaardigheden  
Digitale vaardigheden Schoolleiding kan omgaan met ict/  

Schoolleiding kan omgaan met sturingsapplicaties, weet welke 
informatie uit de applicatie belangrijk is en kan op basis van 
die informatie sturing geven aan leraren. 

Specifieke vaardigheden Schoolleiding reflecteert op eigen professionaliteit, vervult een 
voortrekkersrol, is in het bezit van globale kennis, kan 
adequaat sturen op de leerprocessen van leraren en weet hoe 
apparaten, software en toepassingen gebruikt kunnen worden. 

 
Competenties leraren Operationalisatie 
Ict-geletterdheid  
Instrumentele vaardigheden Leraar beschikt over digitale vaardigheden om ict in het 

onderwijs effectief in te zetten in lessituaties en in de 
onderwijsorganisatie en om zich nieuwe ict-toepassingen snel 
eigen te maken.  

Informatievaardigheden Leraar is in staat online en vanuit interne it-systemen 
(bijvoorbeeld LVS) effectief informatie zoeken en vinden, de 
betrouwbaarheid van deze informatie te beoordelen, diverse 
online informatiebronnen te benutten, informatie van diverse 
bronnen met elkaar te vergelijken en de gevonden informatie 
te synthetiseren. 

Mediavaardigheden Leraar is zich bewust van de medialisering van de 
samenleving, hij begrijpt hoe media gemaakt worden en ziet 
hoe media de werkelijkheid kleuren. Hij is zich bewust van de 
mogelijkheden en risico’s van internet en sociale media en 
gaat hier actief en kritisch mee om voor de eigen 
professionele ontwikkeling. 

Leren en lesgeven met ict  
Opleiden tot ict-geletterde leerlingen. Leraar maakt leerlingen bewust van de mogelijkheden en 

risico’s van internet en sociale media en begeleidt ze in het 
opdoen van kennis en vaardigheden om op een 
weloverwogen manier gebruik te maken van internet en 
sociale media. 

Pedagogische didactisch gebruik van ict. Leraar maakt in onderwijssituaties weloverwogen gebruik van 
ict gekoppeld aan pedagogische en didactische doelen 
(kennis van bewezen resultaten), de inhoud en de eigen visie. 
Hij doet hierbij recht aan verschillen tussen leerlingen en 
maakt keuzen inzichtelijk. 

Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen. Leraar kan ict-arrangementen ontwerpen. 
Evalueren ict-rijke leerarrangementen. Leraar reflecteert op en onderzoekt het lesgeven met ict en 

kan leerprocessen en -opbrengsten evalueren met behulp van 
ict. 

Competenties om te leren en innoveren met 
ict. 

Leraar leert en werkt samen met collega’s in het gebruik van 
ict en participeert in online sociale netwerken.  
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Competenties ict-coördinator/ 
b-coördinator/e-coach 

Operationalisatie 

Ondersteunen bij invoering van 
onderwijskundige ict-vernieuwingen. 

Medewerker weet hoe hij of zij kan assisteren bij het invoeren 
van ict-vernieuwingen in het onderwijs. 
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Bijlage B: Bronnenoverzicht 

 
1. Voor leraren zijn competenties voor leren en lesgegeven met ict opgesteld en uitgewerkt in onder meer het 

‘Kader ict-bekwaamheid voor leraren’, Mediawijzer.net en iXperium voor leraren in het po. Voor schoolleiders 
is aansluiting gezocht bij het ‘Kader ict-bekwaamheid van teammanagers mbo’. Beide kaders voor ict-
bekwaamheid zijn ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met de onderwijssector. 

 
2. ‘Effectief professionaliseren binnen onderwijsorganisaties; Overzichtsnotitie’, CAOP, Den Haag, februari 

2013 (blz. 3). 
 
3. Runhaar, P. (eindredactie). Professionele ontwikkeling in lerende scholen Een bundeling van essays over 

vormgeving en stimulering van professionele ontwikkeling in scholen. Den Bosch, 2008 
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