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1 Aanleiding, vraagstelling en respons 
 
 
Aanleiding 
Professionalisering van (aankomende) leraren en dan in het bijzonder de ict-bekwaamheden 
waarover een onderwijsprofessional moet beschikken, is een van de thema’s waar Kennisnet op 
dit moment actief op is. Wat moet je als leraar kennen en kunnen om ict in te zetten bij het 
pedagogisch en didactisch handelen zodat het meerwaarde heeft? 
 
Doel en onderzoeksvragen 
Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop pas-afgestudeerden van de 
pabo of lerarenopleiding het onderwijs van de toekomst zien en de rol van ict hierbij. De centra-
le vraag is: Worden de leraren van de toekomst op een goede manier voorbereid om het leren 
van de toekomst vorm te geven en ict  hierbij zo effectief mogelijk in te zetten? 
 
De onderzoeksvragen hebben betrekking op: 
 

1. Wat zijn de ict-vaardigheden van beginnende docenten en hoe groot is hun affiniteit 
met ict? 

2. In hoeverre heeft de opleiding hen voorbereid ict-mogelijkheden in het onderwijs 
voldoende te benutten? (middelen en technische infrastructuur, mate van focus in de 
opleiding, bekwaamheid opleidingsdocenten) 

3. Welke verwachtingen hebben beginnende docenten over de veranderingen in het 
huidige onderwijs in de komende vijf jaar? 

 
Respons 
Voor dit onderzoek is een digitale vragenlijst uitgezet bij afgestudeerden van een lerarenoplei-
ding (pabo of tweedegraads) aan het hbo.  
In totaal zijn 467 respondenten aan de vragenlijst begonnen. Respondenten die langer dan 36 
maanden (3 jaar) geleden zijn afgestudeerd zijn niet meegenomen in de verdere analyses. Hier-
door resteerden uiteindelijk 378 respondenten; 225 afgestudeerden van de pabo en 153 afgestu-
deerden van de tweedegeraadslerarenopleiding. 
 
Tabel 1.1 – Respons naar opleiding 

Opleiding N= 
pabo 225 
tweedegraadslerarenopleiding 153 

Totaal 378 
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Opbouw van het rapport 
In de volgende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op: de eigen ict-vaardigheden van 
beginnende docenten (hoofdstuk 2), de manier waarop de opleiding hen heeft voorbereid op 
inzet van ict in het onderwijs (hoofdstuk 3) en de verwachtingen over de veranderingen in het 
onderwijs in de komende vijf jaar. Hiermee sluiten we aan bij de drie onderzoeksvragen. 
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2 Eigen ict-vaardigheden 
 
 
2.1 Algemene ict-vaardigheid en privé-gebruik van ict  
 
Eigen inschatting ict-vaardigheid 
De meerderheid van de recent afgestudeerde docenten acht zichzelf ‘vaardig’ (56%) of zelf 
‘zeer vaardig’ (17%) in de omgang met ict in het algemeen. Een kleine minderheid vindt zich-
zelf ‘weinig vaardig’ (7%) en slechts een enkeling ‘zeer weinig vaardig’. Afgestudeerden van de 
pabo vinden zichzelf wat vaker vaardig dan afgestudeerden van de tweedegraadslerarenoplei-
ding (zie Tabel 2.1). 
 
Tabel 2.1 – Hoe vaardig acht je jezelf in het algemeen in de omgang met ict? (naar opleiding) 

 pabo tweede-
graads 

zeer vaardig 15% 20% 
vaardig 61% 47% 
neutraal 18% 24% 
weinig vaardig 5% 8% 
zeer weinig vaardig 0% 1% 
 
Gebruik van ict-devices 
Het gebruik van laptop, pc en smartphone is voor de meeste respondenten dagelijkse praktijk 
(zie Tabel 2.2). Tablets worden nog duidelijk minder vaak gebruikt. Toch beschikt iets meer dan 
de helft van de beginnende docenten over een tablet. Een derde gebruikt deze (vrijwel) dage-
lijks. Er zijn geen grote verschillen tussen afgestudeerden van pabo en tweedegraads opleiding 
in het bezit en gebruik van deze ict-apparatuur. Wel is er een duidelijk verband met de eigen ict-
vaardigheid, vooral bij de smartphone en tablet. Van de leraren die zichzelf ‘zeer vaardig’ ach-
ten, gebruikt 90% dagelijks een smartphone; van de leraren die zichzelf ‘weinig vaardig’ acht, is 
dit slecht 58%. Bij de tablet is dit respectievelijk 52% en 33%.  
 
Privé uitvoeren van ict-activiteiten 
We vroegen de respondenten aan te geven welke ict-activiteiten ze privé uitvoerden. Van de lijst 
met 16 activiteiten gebeurt Wikipedia raadplegen het meest, gevolgd door spullen via Markt-
plaats (ver)kopen en computerprogramma’s installeren (zie Tabel 2.3). Pabo-afgestudeerden 
doen vaker aan Facebook, whats-app en online games spelen. Afgestudeerden van de tweede-
graadsopleiding slaan juist vaker gegevens op in de cloud en downloaden wat vaker films. Ook 
geldt weer dat naar mate mensen zichzelf vaardiger achten, ze meer activiteiten uitvoeren.  
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Tabel 2.2 – Over welke apparaten beschik je en in welke mate maak je er gebruik van? (alle 
respondenten) 

 gebruik percentage 
laptop vrijwel dagelijks 68% 

ten minste wekelijks 15% 
vrijwel nooit 7% 
heb ik niet 10% 

pc vrijwel dagelijks 69% 
ten minste wekelijks 12% 
vrijwel nooit 6% 
heb ik niet 12% 

smartphone' vrijwel dagelijks 69% 
ten minste wekelijks 2% 
vrijwel nooit 2% 
heb ik niet 27% 

tablet vrijwel dagelijks 33% 
ten minste wekelijks 14% 
vrijwel nooit 7% 
heb ik niet 46% 

 
Tabel 2.3 – Welke van onderstaande activiteiten voer je privé uit? (% ‘ja’, naar opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

wikipedia raadplegen 87% 89% 
spullen via Marktplaats (ver)kopen' 79% 79% 
computerprogramma’s installeren op pc/laptop 76% 78% 
Facebook 80% 69% 
Youtube-filmpjes, foto’s uploaden 77% 75% 
internetten via mobiel 73% 68% 
whats-appen 75% 66% 
foto-, filmmateriaal bewerken 68% 64% 
skype of facetime' 48% 52% 
online games spelen 49% 39% 
opslaan van gegevens in de cloud 30% 48% 
downloaden van films 25% 36% 
Twitter 23% 24% 
downloaden van ondertitels bij films 18% 21% 
een eigen weblog/nieuwsbrief 10% 12% 
digitaal muziek maken 7% 9% 
 
Bekendheid Kennisnet 
De meeste recentelijk afgestudeerde leraren kennen Kennisnet. Afgestudeerden van de pabo zijn 
vaker bekend met Kennisnet dan afgestudeerden van een tweedegraadslerarenopleiding (zie 
Tabel 2.4). 
 



 5 

Tabel 2.4 – Ken je Kennisnet? (naar opleiding) 

 pabo tweede-
graads 

Ja, heb er van gehoord 65% 59% 
Ja, ik kijk regelmatig op de 
site 

26% 21% 

Nee, eigenlijk niet  10% 20% 
 
 
2.2 Vaardigheid en gebruik van ict – als leraar 
 
Computertoepassingen 
We hebben de respondenten gevraagd hoe goed ze op de hoogte zijn van verschillende soorten 
computertoepassingen die ze als leraar kunnen gebruiken (zie Tabel 2.5). 
Drie op de tien pas-afgestudeerden van de pabo is matig tot slecht op de hoogte van computer-
toepassingen die ze bij hun onderwijs kunnen gebruiken. Onder afgestudeerden van de tweede-
graadsopleiding is dit zelfs 44%. Slechts een kwart van de pabo-afgestudeerden en 16% van de 
tweedegraads zegt ‘goed’ op de hoogte van deze toepassingen te zijn. 
Van computertoepassingen voor administratieve taken zijn beginnende leraren beter op de 
hoogte: ruim de helft ‘goed tot uitstekend’.  
Met computertoepassingen die kunnen helpen met hun professionele ontwikkeling zijn de be-
ginnende leraren echter weer veel minder goed bekend: rond 40% matig tot slecht. 
Vergelijken we deze percentages met de uitkomsten van het Vier in Balans onderzoek, dan 
blijken beginnende leraren van alle drie genoemde soorten toepassingen vaker ‘matig tot slecht’ 
op de hoogte.  
 
Tabel 2.5 - In welke mate ben je als leraar op de hoogte van computertoepassingen… (naar 
opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

 …die je bij jouw onderwijs zou kunnen gebruiken?  Slecht 5% 17% 
Matig 25% 27% 
Voldoende 43% 35% 
Goed 25% 16% 
Uitstekend 2% 5% 

…die je kunt gebruiken voor administratieve taken?  Slecht 5% 7% 
Matig 9% 9% 
Voldoende 34% 28% 
Goed 39% 41% 
Uitstekend 13% 15% 

 …je kunnen helpen bij uw professionele ontwikkeling?  Slecht 10% 9% 
Matig 32% 30% 
Voldoende 36% 31% 
Goed 17% 27% 
Uitstekend 6% 3% 
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Gebruik ict-middelen in de les 
In Tabel 2.6 is te zien in hoeverre beginnende leraren ict-middelen inzetten in hun onderwijs. 
Over het algemeen zijn leraren in het basisonderwijs hier actiever in dan leraren in het voortge-
zet onderwijs (tweedegraads). Vooral het digibord wordt in het po meer gebruikt. De tablet 
wordt juist in het vo wat meer gebruikt, al is ook daar het gebruik nog zeer beperkt.  
 
Tabel 2.6 – In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? (naar opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

In mijn lessen maak ik veelvuldig gebruik van 
digitaal leermateriaal 

in hoge mate 31% 23% 

in enige mate  36% 26% 

neutraal 14% 20% 
weinig 12% 18% 
helemaal niet 8% 13% 

Ik maak gebruik van digitale methodes in hoge mate 27% 17% 

in enige mate  30% 26% 

neutraal 14% 15% 
weinig 11% 14% 
helemaal niet 18% 29% 

Ik gebruik filmpjes bij mijn instructies in hoge mate 36% 34% 

in enige mate  45% 39% 

neutraal 7% 6% 
weinig 6% 9% 
helemaal niet 6% 11% 

ik gebruik zelf een tablet in mijn onderwijs in hoge mate 2% 7% 

in enige mate  5% 8% 

neutraal 4% 7% 
weinig 9% 8% 
helemaal niet 80% 70% 

ik maak veel gebruik van het digitale schoolbord in hoge mate 60% 25% 

in enige mate  18% 17% 

neutraal 2% 8% 
weinig 3% 9% 
helemaal niet 16% 41% 

 
In Tabel 2.7 staan stellingen die te maken hebben met gebruik van ict-middelen door/voor de 
leerlingen in de les. Dit gebeurt vaker door beginnende leraren van de tweedegraadsopleiding. 



 7 

Dit zal te maken hebben met het feit dat sommige zaken nog niet aan de orde zijn bij de (jong-
ste) leerlingen in het basisonderwijs (bv. zelf informatie opzoeken op internet). 
 
Tabel 2.7 - In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? (naar opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

Ik geef mijn leerlingen opdrachten waarbij ze zelf 
informatie moeten opzoeken op internet 

in hoge mate 17% 24% 

in enige mate  32% 41% 

neutraal 11% 9% 
weinig 11% 11% 
helemaal niet 29% 15% 

Ik geef mijn leerlingen opdrachten waarbij ze 
buiten de klas informatie moeten verzamelen bijv. 
interviews filmen etc 

in hoge mate 5% 14% 

in enige mate  8% 24% 

neutraal 16% 17% 
weinig 18% 15% 
helemaal niet 53% 30% 

ik laat mijn leerlingen een digitaal portfolio bij-
houden 

in hoge mate 1% 6% 

in enige mate  4% 12% 

neutraal 5% 11% 
weinig 9% 13% 
helemaal niet 80% 59% 

ik neem presentaties van leerlingen op en bespreek 
die met hen achteraf 

in hoge mate 3% 5% 

in enige mate  9% 11% 

neutraal 6% 10% 
weinig 11% 12% 
helemaal niet 71% 62% 

ik laat mijn leerlingen tablets gebruiken in hoge mate 3% 6% 

in enige mate  4% 10% 

neutraal 5% 6% 
weinig 6% 6% 
helemaal niet 82% 72% 

ik geef digitale toetsen aan mijn leerlingen in hoge mate 4% 11% 

in enige mate  17% 17% 

neutraal 9% 6% 
weinig 16% 14% 
helemaal niet 54% 53% 
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Driekwart van de beginnende leraren is (in enige of hoge mate) in staat de verbinding te leggen 
tussen leerdoel, werkvorm en inzet van ict-hulpmiddelen (zie Tabel 2.8). Dit geldt zowel voor 
afgestudeerden van de pabo als van de tweedegraadslerarenopleiding. Ook vindt een grote 
meerderheid dat ze door ict meer mogelijkheden hebben om onderwijs op maat aan te bieden; 
dit geldt vooral voor basisschoolleraren. Een ruime meerderheid zet ict in als hulpmiddel bij het 
leren. Toch zegt bijna een op de vijf beginnende tweedegraadsleraren dat dit weinig of helemaal 
niet gebeurt en bij pabo-afgestudeerden is dit een op de twintig. 
De meeste beginnende leraren vinden dat ze door ict hun onderwijs efficiënter kunnen inrichten. 
Voor een op de vijf tweedegraadsleraren en een op de tien basisschoolleraren geldt dit weinig 
tot helemaal niet. 
 
Tabel 2.8 - In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? (naar opleiding) 

    pabo tweede-
graads 

Ik kan de verbinding leggen tussen leerdoel, 
werkvorm en de inzet van ict-hulpmiddelen 

in hoge mate  19% 21% 

in enige mate  56% 55% 
neutraal 19% 11% 
weinig 5% 8% 

helemaal niet  1% 5% 

Door ict heb ik meer mogelijkheden om het 
onderwijs te flexibiliseren en meer op maat te 
laten aansluiten op de individuele leerling 

in hoge mate 33% 22% 

in enige mate  42% 39% 
neutraal 12% 20% 
weinig 11% 11% 

helemaal niet 2% 8% 

Ik gebruik ict als hulpmiddel bij het leren in hoge mate 37% 33% 

in enige mate  47% 35% 
neutraal 9% 14% 
weinig 5% 14% 

helemaal niet 1% 4% 

Ik ben door ict in staat mijn onderwijs efficiënter 
in te richten 

in hoge mate 33% 29% 

in enige mate  42% 33% 
neutraal 13% 17% 
weinig 9% 15% 

helemaal niet 3% 6% 
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De ruime meerderheid van de beginnende leraren kan voor het vakgebied relevante digitale 
bronnen vinden en raadplegen (zie Tabel 2.9). Werkgerelateerde ontwikkelingen volgen via 
digitale platforms en communities gebeurt minder vaak; een derde van de pabo-afgestudeerden 
en de helft van de leraren van de tweedegraads opleiding volgen dit in enige of hoge mate. Op 
de hoogte van leerzame apps is ongeveer een kwart van de pas-afgestudeerde leraren. 
 
Tabel 2.9 - In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? (naar opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

Ik kan voor mijn vakgebied relevante digitale 
bronnen vinden en raadplegen 

in hoge mate 52% 48% 

in enige mate  34% 37% 
neutraal 5% 7% 
weinig 6% 5% 

helemaal niet 3% 2% 
Ik volg de laatste ontwikkelingen op mijn vakge-
bied via digitale platforms en communities 

in hoge mate 8% 18% 

in enige mate  26% 32% 
neutraal 23% 17% 

weinig 26% 20% 

helemaal niet 18% 12% 
Ik ben op de hoogte van leerzame apps in hoge mate 8% 7% 

in enige mate  18% 20% 

neutraal 24% 25% 

weinig 28% 26% 

helemaal niet 22% 22% 
 
De voortgang van leerlingen digitaal vastleggen en volgen gebeurt beduidend vaker door begin-
nende leraren in het po dan in het vo (zie Tabel 2.10). Ook digitaal met ouders communiceren 
doen afgestudeerden van de pabo vaker. Digitaal communiceren met leerlingen gebeurt daaren-
tegen vaker in het vo. 
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Tabel 2.10 - In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? (naar opleiding) 

t  pabo tweede-
graads 

Ik kan de voortgang van leerlingen digitaal vast-
leggen, zichtbaar maken en volgen 

in hoge mate 45% 29% 

in enige mate  32% 21% 

neutraal 7% 10% 
weinig 5% 13% 
helemaal niet 11% 26% 

Ik communiceer digitaal met mijn leerlingen in hoge mate 4% 39% 

in enige mate  11% 31% 

neutraal 9% 9% 
weinig 12% 9% 
helemaal niet 64% 13% 

Ik communiceer digitaal met ouders via mail, 
nieuwsbrief e.d. 

in hoge mate 41% 33% 

in enige mate  29% 30% 

neutraal 8% 6% 
weinig 7% 8% 
helemaal niet 15% 24% 

 
Voor veel beginnende leraren is ict vooral een handig hulpmiddel om te e-mailen en informatie 
op de zoeken op internet (zie Tabel 2.11). Bijna twee derde van de recent afgestudeerden van de 
pabo onderschrijft de stelling dat ze beter kunnen omgaan met ict dan de meeste collega’s. Van 
de tweedegraders is dit ruim de helft. Een derde van de beginnende tweedegraadsleraren en een 
kwart van de beginnende basisschoolleraren zou op school meer willen doen met ict, maar 
wordt hierin afgeremd door collega’s. 
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Tabel 2.11 - In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? (naar opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

Voor mij is ict vooral een handig hulpmiddel om te 
e-mailen, en informatie op te zoeken op internet, 
etc. 

in hoge mate 68% 70% 

in enige mate  25% 25% 

neutraal 6% 2% 
weinig 1% 2% 
helemaal niet 0% 1% 

Voor mij is ict vooral een middel om contacten te 
onderhouden en informatie uit te wisselen met 
vrienden/bekenden via sociale media 

in hoge mate 37% 34% 

in enige mate  36% 34% 

neutraal 15% 8% 
weinig 6% 15% 
helemaal niet 6% 9% 

Ik kan beter met ict omgaan dan de meeste van 
mijn collegas 

in hoge mate 24% 26% 

in enige mate  40% 30% 

neutraal 27% 31% 
weinig 5% 7% 
helemaal niet 3% 6% 

Ik zou meer willen met ict op mijn school, maar 
wordt daar door collegas in afgeremd 

in hoge mate 8% 10% 

in enige mate  18% 23% 

neutraal 32% 22% 
weinig 19% 19% 
helemaal niet 23% 25% 

 
De meerderheid van de beginnende leraren vindt dat ze zelf (redelijk) goed in staat zijn informa-
tie op internet op waarde te schatten (zie Tabel 2.12). Hun leerlingen leren dit zelf te doen, 
gebeurt minder vaak, vooral in het po.  
Een derde van de beginnende leraren vindt ‘in hoge mate’ van zichzelf dat ze de vaardigheden 
van de 21e eeuw beheersen. Nog eens vier op de tien vinden dit ‘in enige mate’. Ongeveer een 
op de tien beginnende docenten vinden dat ze de vaardigheden van de 21e eeuw weinig of hele-
maal niet beheersen. 
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Tabel 2.12 - In hoeverre zijn de volgende uitspraken van toepassing? (naar opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

Ik ben goed in staat de waarde van informatie op 
internet in te schatten 

in hoge mate 34% 42% 

in enige mate  48% 41% 

neutraal 16% 15% 
weinig 2% 0% 
helemaal niet 0% 2% 

Ik leer mijn leerlingen om informatie van internet 
op waarde te schatten 

in hoge mate 11% 22% 

in enige mate  38% 37% 

neutraal 17% 17% 
weinig 10% 10% 
helemaal niet 23% 13% 

Ik beheers de vaardigheden van de 21ste eeuw in hoge mate 32% 33% 

in enige mate  44% 37% 

neutraal 17% 17% 
weinig 5% 9% 
helemaal niet 2% 4% 
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3 Ict in de opleiding 
 
 
3.1 Algemeen oordeel 
 
Pas afgestudeerde leraren zijn weinig te spreken over de manier waarop hun opleiding ze heeft 
voorbereid op de inzet van ict in het geven van onderwijs. De pabo en tweedegraads opleiding 
ontlopen elkaar in dit opzicht nauwelijks. Iets meer dan de helft van de afgestudeerden vindt dat 
ze onvoldoende door de opleiding zijn voorbereid, waarvan ca. 15% dit zelfs ‘absoluut onvol-
doende’ noemt (zie Tabel 3.1). Een kwart vind dat ze voldoende zijn voorbereid, slechts een 
enkeling vindt het ‘ruim voldoende’.  
 
Tabel 3.1 – Heeft je opleiding je voldoende voorbereid op de inzet van ict in het geven van 
onderwijs aan leerlingen? (naar opleiding) 

 pabo tweede-
graads 

ruim voldoende  3% 4% 

voldoende 25% 21% 

neutraal 21% 19% 

onvoldoende 36% 38% 

absoluut onvoldoende 15% 17% 

 
Aan de respondenten die vonden dat ze onvoldoende zijn voorbereid, vroegen we aan te geven 
wat ze gemist hadden in de opleiding. Dit heeft een veelheid aan reacties opgeleverd. Een res-
pondent formuleert het krachtig: 

‘De programma's op de opleiding lopen zo een jaar of 4 achter op de werkelijkheid wat 
natuurlijk in het digitale landschap een verschil tussen de steentijd en de moderne tijd is.’ 

Het ontbreken van aandacht voor ict en de mogelijkheden ervan in het onderwijs, wordt zeer 
vaak genoemd in allerlei gradaties. Ze kregen er geen les in, er was sowieso geen aandacht voor, 
vrijwel geen aandacht voor ict-toepassingen, slechts enkele lessen hierover gehad, naast het 
office-pakket geen aandacht voor ict, ict in het onderwijs niet als vak. Bij een enkeling heeft de 
stage er nog in voorzien. 
De meest voorkomende klacht is dat tijdens de opleiding niet geleerd werd hoe met een digitaal 
schoolbord te werken, hoe dit effectief toe te passen, hoe te werken met digitale methodes hier-
op. De tegenstelling tussen opleiding en stage is soms schrijnend. Een leraar geeft bijvoorbeeld 
aan dat hij op de pabo nog toetsen heeft moeten halen voor het krijtbord terwijl hij op de stage 
al gebruik maakte van een digibord. Een ander zegt dat er wel een digibord was maar eigenlijk 
alleen gebruikt werd voor powerpoint, en deze persoon is niet de enige die dat opmerkt.  
Wat ook vaak gemist is welke digitale leermiddelen er zijn, hoe je ze kunt ontwikkelen, hoe je 
digitale toetsen kunt maken, hoe verschillende digitale leerlingvolgsystemen werken, hoe je ict 
kunt inzetten voor de leerlingenadministratie. Vaak wordt ook genoemd dat men graag aandacht 
geschonken had willen hebben aan tips voor bruikbare sites, en dan met name goede sites voor 
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kinderen Een aantal had ook willen leren hoe een website te maken, filmpjes in te voegen, hoe 
om te gaan met een wiki, hoe met mediawijsheid om te gaan.  
 

‘Er was toentertijd een smartbord in sommige klassen- maar de meeste docenten gebruik-
ten het niet of moesten zelf vragen hoe dit werkt.’ 
 
‘De docenten op de pabo zelf gaven niet voldoende voorbeelden hoe ze ICT zouden inzet-
ten, maakten zelf geen gebruik van een digibord. Gaven lessen met PPT. Volgens mij had-
den ze zelf geen vaardigheden.’ 
 
‘Coördinator van de opleiding had digi-angst en was waarschijnlijk digibeet, deed daarom 
weinig met ict en hield dit een beetje af als je er zelf wat mee wilde doen.’ 
 
‘Aandacht voor dit onderwerp heb ik sowieso gemist, het is nooit aan de orde geweest. Ik 
merk nu in de praktijk dat je er handig mee kunt differentiëren, dat het je kan helpen bij 
administratie, etc. Doordat ik niet voorbereid ben sta ik voor onaangename verrassingen, 
vooral als ik achteraf weet hoe simpel het had kunnen zijn met een ict-hulpmiddel.’ 

 
 
3.2 Ict-middelen op de opleiding 
 
Beschikbaarheid ict-middelen 
In Tabel 3.2 is te zien in hoeverre verschillende soorten ict-middelen tijdens de opleiding be-
schikbaar waren. Een elektronische leeromgeving was op de meeste opleidingen (voldoende) 
beschikbaar, evenals draadloos netwerk. Op de meeste opleidingen waren geen of slechts in 
geringe mate digitale methodes aanwezig die gebruikt worden in basis- of voortgezet onderwijs. 
Hetzelfde geldt voor laptops.  
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Tabel 3.2 – In hoeverre waren tijdens de opleiding de volgende middelen beschikbaar? (naar 
opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

Digitale schoolborden voldoende beschikbaar 35% 32% 
wel beschikbaar maar in 
geringe mate 

43% 42% 

niet beschikbaar 22% 26% 
Elektronische leeromgeving voldoende beschikbaar 60% 62% 

wel beschikbaar maar in 
geringe mate 

34% 25% 

niet beschikbaar 6% 14% 
Laptops voldoende beschikbaar 14% 18% 

wel beschikbaar maar in 
geringe mate 

24% 17% 

niet beschikbaar 62% 66% 
Multimediale hulpmiddelen 
(digitale (film)camera, geluid-
recorders) 

voldoende beschikbaar 29% 30% 
wel beschikbaar maar in 
geringe mate 

57% 50% 

niet beschikbaar 14% 20% 
Digitale methodes die ge-
bruikt worden in het basison-
derwijs/ voortgezet onderwijs 

voldoende beschikbaar 9% 8% 
wel beschikbaar maar in 
geringe mate 

31% 27% 

niet beschikbaar 60% 65% 
Draadloos netwerk voldoende beschikbaar 47% 54% 

wel beschikbaar maar in 
geringe mate 

28% 25% 

niet beschikbaar 25% 22% 
Digitaal leermateriaal voor de 
opleiding van de studenten 
zelf 

voldoende beschikbaar 27% 29% 
wel beschikbaar maar in 
geringe mate 

40% 41% 

niet beschikbaar 33% 30% 
 
Gebruik ict-middelen 
Voor de beschikbare ict-middelen hebben we gevraagd hoeveel gebruik er tijdens de opleiding 
van gemaakt werd. Tabel 3.3 toont de resultaten. Voor zover ict-middelen beschikbaar waren, 
werden ze vaak ook niet gebruikt. 
Op de vraag wat ze tijdens de opleiding hadden willen hebben maar dat niet beschikbaar was, 
wordt vaak melding gemaakt van tablets. Ruim 10 procent zou daarover de beschikking hebben 
willen gehad. Voor een deel had dat gezien het moment van het op de markt komen van tablets 
niet gekund (2010), maar voor een grote groep afgestudeerden had het tot de mogelijkheden 
behoord, ware het niet dat op een uitzondering na, niemand tijdens de opleiding hiermee kennis 
heeft kunnen maken. 
Het vaakst echter wordt in dit verband gemeld dat men de beschikking had willen hebben over 
digiborden. Ruim 20 procent van de afgestudeerden geeft aan deze gemist te hebben. Ook wordt 
geklaagd over onvoldoende beschikbaarheid van pc’s. 
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Het gebrek aan digitale leermiddelen, zelf te gebruiken en te ervaren in de opleiding, wordt ook 
door velen gemist. Vaker wordt het gemis gemeld van digitale leermiddelen en methodes die 
door de leerlingen gebruikt kunnen worden. In mindere mate zijn draadloze netwerken en lap-
tops gemist. 
 
Tabel 3.3 – In hoeverre werden tijdens de opleiding te volgende middelen gebruikt (indien 
beschikbaar)? (naar opleiding) 

  pabo tweede-
graads 

Digitale schoolborden veel gebruikt 41% 39% 
weinig gebruikt 51% 45% 
niet gebruikt 8% 16% 

Elektronische leeromgeving veel gebruikt 53% 55% 
weinig gebruikt 41% 34% 
niet gebruikt 6% 11% 

Laptops veel gebruikt 36% 49% 
weinig gebruikt 41% 23% 
niet gebruikt 24% 28% 

Multimediale hulpmiddelen (digitale 
(film)camera, geluidrecorders) 

veel gebruikt 19% 20% 
weinig gebruikt 67% 69% 
niet gebruikt 14% 11% 

Digitale methodes die gebruikt 
worden in het basisonderwijs/ voort-
gezet onderwijs 

veel gebruikt 13% 5% 
weinig gebruikt 57% 64% 
niet gebruikt 30% 32% 

Draadloos netwerk veel gebruikt 52% 49% 
weinig gebruikt 37% 36% 
niet gebruikt 11% 15% 

Digitaal leermateriaal voor de oplei-
ding van de studenten zelf 

veel gebruikt 37% 28% 
weinig gebruikt 51% 56% 
niet gebruikt 12% 16% 

 
 
3.3 Opleidingsdocenten 
We vroegen de recent afgestudeerden of ze de docenten van hun lerarenopleiding voldoende 
vaardig met ict vonden. In Tabel 3.6 staat van verschillende ict-vaardigheden het percentage 
docenten van de opleiding dat deze vaardigheid beheerste (volgens eigen inschatting van de 
respondenten). De meeste docenten op de opleiding beheersten de basisprogramma’s en waren 
in staat om digitaal met studenten te communiceren. Sociale media inzetten voor onderwijs is 
een vaardigheid waaraan het de meeste opleidingsdocenten ontbreekt. 
Er waren nauwelijks verschillen tussen docenten van de pabo en van de tweedegraadsopleiding. 
 

  



 17 

Tabel 3.4 –Vaardigheid docenten lerarenopleiding. Percentage docenten… (naar opleiding)  

  <=5% 6-25% 26-50% 51-75% 76-100% 
beheersen basisprogramma’s  3% 8% 16% 17% 57% 

digitaal communiceren met 
studenten  

5% 11% 15% 14% 56% 

administratieve zaken digitaal 
vastleggen  

13% 12% 18% 17% 40% 

gebruiken elektronische 
leeromgeving 

13% 20% 24% 15% 28% 

gebruik digitale portfolios  31% 20% 13% 9% 27% 

omgaan digitaal schoolbord  14% 21% 27% 16% 22% 

in staat digitaal leermateriaal 
te gebruiken  

9% 28% 30% 16% 17% 

materiaal internet combineren 
tot lespakket  

15% 26% 26% 19% 13% 

op hoogte ict-toepassingen 
voor po-vo  

14% 30% 34% 12% 9% 

in staat gebruik multimediale 
toepassingen  

15% 32% 32% 12% 9% 

uitleggen meerwaarde ict in 
onderwijs  

21% 31% 30% 10% 8% 

uitleggen relatie leerdoel, 
werkvorm en inzet ict  

21% 32% 26% 12% 8% 

visie op integratie ict in eigen 
onderwijs  

26% 36% 24% 7% 7% 

in staat digitaal leermateriaal 
te ontwikkelen  

25% 35% 26% 8% 6% 

visie integratie ict toekomsti-
ge school  

32% 32% 24% 6% 6% 

digitale toetsen maken en 
afnemen  

47% 31% 15% 4% 3% 

op hoogte ict-ontwikkelingen 
vakgebied  

23% 38% 27% 10% 2% 

in staat sociale media in te 
zetten voor onderwijs  

46% 33% 15% 4% 1% 
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3.4 Aandacht voor ict in de opleiding 
 
Gebruik van ict tijdens lessen in de opleiding 
Op de lerarenopleidingen is het gebruik van ict tijdens de lessen nog lang geen gemeengoed. De 
meeste respondenten schatten dat ict in (veel) minder dan de helft van de lessen op de eigen 
opleiding gebruikt werd (zie Tabel 3.5).  
 
Tabel 3.5 - Percentage van de lessen tijdens opleiding waarin gebruik gemaakt werd van ict 
(naar opleiding) 

 pabo tweede-
graads 

<=5% 11% 9% 
6-15% 16% 23% 
16-25% 18% 19% 
26-50% 23% 25% 
51-75% 18% 10% 
76-100% 16% 15% 
 
Aandacht voor inzet ict tijdens lessen in de opleiding 
Wordt er al weinig ict gebruikt tijdens de lessen op de lerarenopleiding, nog minder aandacht is 
er voor de inzet van ict in het onderwijs. Zo’n 40-45% van de respondenten schat in dat hier in 
hooguit 5% van de lessen aandacht aan wordt geschonken (zie Tabel 3.6). 
 
Tabel 3.6 - Percentage van de lessen tijdens opleiding waarin aandacht werd geschonken aan 
hoe je als leraar ict in het onderwijs kunt inzetten (naar opleiding). 

 pabo tweede-
graads 

<=5% 45% 40% 
6-15% 25% 29% 
16-25% 18% 15% 
26-50% 11% 14% 
51-75% 2% 2% 
76-100% 1% % 
 
In Tabel 3.7 is te zien in hoeverre de respondenten in hun opleiding geleerd hebben om gebruik 
te maken van verschillende hulpmiddelen en toepassingen. De meeste aandacht gaat uit naar 
basisprogramma’s voor de pc en elektronische leeromgeving. Voor het zelf ontwikkelen van 
digitaal lesmateriaal is maar weinig aandacht. Hetzelfde geldt voor het gebruik maken van 
digitale schoolborden, zeker op de tweedegraads opleiding. 
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Tabel 3.7 – In hoeverre heb je in je opleiding geleerd om… (naar opleiding). 

  pabo tweede-
graads 

gebruik te maken van de basisprogramma’s op een pc 
(tekstverwerking, spreadsheets, presentatieprogram-
mas) 

zeer veel 17% 17% 
veel 24% 18% 
in redelijke mate 23% 22% 
weinig 20% 24% 
niet 16% 19% 

gebruik te maken van digitale schoolborden zeer veel 7% 0% 
veel 9% 12% 
in redelijke mate 22% 12% 
weinig 33% 31% 
niet 30% 45% 

gebruik te maken van multimediale toepassingen 
(audio, video, graphics) 

zeer veel 2% 3% 
veel 10% 9% 
in redelijke mate 28% 18% 
weinig 38% 42% 
niet 22% 28% 

gebruik te maken van digitaal leermateriaal zeer veel 2% 4% 
veel 10% 5% 
in redelijke mate 28% 25% 
weinig 39% 39% 
niet 19% 28% 

digitaal leermateriaal te ontwikkelen zeer veel 2% 5% 
veel 4% 8% 
in redelijke mate 19% 15% 
weinig 35% 39% 
niet 41% 34% 

gebruik te maken van een elektronische leeromgeving 
(w.o. black board e.d.) 

zeer veel 18% 14% 
veel 18% 18% 
in redelijke mate 27% 27% 
weinig 24% 19% 
niet 14% 22% 

leerstof/materiaal/informatie te zoeken op internet en 
te combineren tot een lespakket 

zeer veel 10% 6% 
veel 18% 15% 
in redelijke mate 36% 39% 
weinig 26% 27% 
niet 10% 14% 

welke ict-toepassingen er voor het basisonderwijs/ 
voortgezet onderwijs zijn 

zeer veel 1% 3% 
veel 5% 5% 
in redelijke mate 29% 22% 
weinig 39% 40% 
niet 25% 30% 
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Tabel 3.8 - In hoeverre heb je in je opleiding geleerd… (naar opleiding). 

  pabo tweede-
graads 

welke meerwaarde ict heeft in het aanbieden van 
onderwijs 

zeer veel 4% 5% 
veel 16% 9% 
in redelijke mate 36% 38% 
weinig 33% 33% 
niet 12% 15% 

een verbinding te leggen tussen leerdoel, werkvorm, en 
de inzet van ict-middelen 

zeer veel 4% 5% 
veel 13% 8% 
in redelijke mate 28% 31% 
weinig 37% 36% 
niet 17% 19% 

administratieve zaken i.v.m. leerlingen vastleggen, 
beheren en delen 

zeer veel 6% 8% 
veel 10% 6% 
in redelijke mate 18% 19% 
weinig 31% 31% 
niet 36% 35% 

digitale toetsen te ontwikkelen en af te nemen zeer veel 2% 4% 
veel 2% 6% 
in redelijke mate 12% 11% 
weinig 25% 38% 
niet 58% 42% 

actuele ict-ontwikkelingen op het vakgebied bij te 
houden 

zeer veel 1% 2% 
veel 4% 7% 
in redelijke mate 18% 12% 
weinig 41% 38% 
niet 36% 41% 

sociale media in te zetten ten behoeve van het onder-
wijs' 

zeer veel 1% % 
veel 2% 4% 
in redelijke mate 12% 11% 
weinig 25% 31% 
niet 60% 55% 

een visie te ontwikkelen op integratie van ict in het 
onderwijs 

zeer veel 3% 1% 
veel 7% 7% 
in redelijke mate 21% 15% 
weinig 32% 33% 
niet 37% 44% 

digitaal te communiceren met leerlingen en ouders zeer veel 1% 5% 
veel 9% 11% 
in redelijke mate 17% 18% 
weinig 25% 25% 
niet 48% 42% 

 
In de opleiding is er niet of nauwelijks aandacht voor inzet van sociale media in het onderwijs 
(zie Tabel 3.8). Ook voor ontwikkelen en afnemen van digitale toetsen is op weinig opleidingen 



 21 

aandacht, vooral niet op de pabo’s. Ook over zaken als actuele ict-ontwikkelingen, visie ont-
wikkelen op integratie van ict en onderwijs en digitaal communiceren met leerlingen en ouders 
leert men op de opleiding weinig tot niets. 
 
Op de lerarenopleidingen leren studenten zelden om (educatieve) games bij het leren in te zetten 
(zie Tabel 3.9). Maar ook voor werken met elektronische portfolio’s, beoordelen van digitale 
middelen, toepassen van innovatieve lesmethodes of leerstof laten oefenen met computers is 
maar weinig aandacht. Zelf lessen samenstellen met gevonden materiaal gebeurt op de pabo 
vaker dan op de tweedegraadsopleiding. 
 
Tabel 3.9 - In hoeverre heb je in je opleiding geleerd… (naar opleiding). 

  pabo tweede-
graads 

digitale middelen te beoordelen op bruikbaarheid en 
effectiviteit voor lessen 

zeer veel 1% 2% 
veel 9% 11% 
in redelijke mate 28% 26% 
weinig 31% 29% 
niet 31% 32% 

met behulp van gevonden materiaal zelf lessen samen-
stellen 

zeer veel 2% 2% 
veel 22% 22% 
in redelijke mate 33% 19% 
weinig 25% 35% 
niet 17% 21% 

innovatieve lesmethoden toe te passen zeer veel 1% 4% 
veel 9% 13% 
in redelijke mate 25% 20% 
weinig 33% 33% 
niet 31% 30% 

(educatieve) games bij het leren in te zetten zeer veel 1% 0% 
veel 2% 6% 
in redelijke mate 15% 13% 
weinig 30% 28% 
niet 51% 53% 

werken met elektronische portfolio’s zeer veel 9% 4% 
veel 9% 14% 
in redelijke mate 19% 22% 
weinig 20% 24% 
niet 43% 36% 

leerstof te laten oefenen met de computer zeer veel 2% 0% 
veel 12% 6% 
in redelijke mate 29% 22% 
weinig 27% 35% 
niet 29% 36% 
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We legden de respondenten een aantal stellingen voor over de manier waarop ict in de leraren-
opleidingen vormgegeven zou moeten worden (zie Tabel 4.1). De resultaten zijn niet uitgesplitst 
naar opleiding, omdat hierin nauwelijks verschillen zaten. De grote meerderheid van de recent 
afgestudeerden vindt dat er meer aandacht besteed moet worden aan het gebruik van ict bij 
pedagogisch en didactisch handelen. Slechts een derde vindt dat lerarenopleidingen zich vol-
doende richten op het leren van de toekomst met ict; 45% is het hier juist niet mee eens. 
 
Tabel 3.10 – In hoeverre ben je het eens met de volgende uitspraken? (alle respondenten) 

  helemaal 
eens 

eens neutraal oneens helemaal 
oneens 

Op de pabo of tweedegraadsopleidingen moet 
er meer aandacht worden besteed aan het ge-
bruik van ict bij het pedagogisch en didactisch 
handelen 

49% 40% 8% 1% 2% 

Tijdens de opleiding moet ict prioriteit krijgen 
bij de communicatie, het lesgeven en het leren 
beheersen van digitale leermiddelen 

23% 46% 17% 13% 1% 

Tijdens de opleiding moet ict prioriteit krijgen 
bij de communicatie, het lesgeven en het leren 
beheersen van digitale leermiddelen 

21% 47% 18% 12% 2% 

Tijdens de opleiding moet ict deel uit maken 
van alle vakken en moeten er goede voorzie-
ningen aanwezig zijn om ict competenties te 
leren 

30% 55% 11% 3% 0% 

Bij de opleiding moet er meer aandacht zijn 
voor de inzet van sociale media 

10% 30% 28% 23% 9% 

Opleidingsdocenten moeten meer openstaan 
voor het gebruik van ict. 

35% 47% 15% 3% 1% 

De lerarenopleidingen richten zich voldoende 
op het leren van de toekomst met ict 

14% 20% 21% 32% 13% 
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3.5 Gebruik informatie Kennisnet 
 
Tijdens de opleiding wordt relatief weinig gebruik gemaakt van informatie/kennis van Kennis-
net (zie Tabel 3.11). Vooral op de tweedegraadsopleiding wordt hier vrijwel of helemaal geen 
gebruik van gemaakt. Na afloop van de opleiding blijkt men de informatie/kennis van Kennisnet 
iets vaker te gebruiken (zie Tabel 3.12), maar de meeste beginnende docenten maken er ook in 
hun werk maar weinig of geen gebruik van. Het zijn vooral degenen die tijdens hun opleiding al 
gebruik maakten van informatie/kennis van Kennisnet die dat blijven doen nadat ze als docent 
beginnen. 
 
Tabel 3.11 – In welke mate gebruikte je de informatie/kennis van Kennisnet tijdens je opleiding? 
(naar opleidig) 

 pabo tweede-
graads 

Heel intensief 1% 0% 
Geregeld 15% 8% 
Af en toe 41% 24% 
Vrijwel niet 22% 36% 
Helemaal niet 22% 31% 
 
Tabel 3.12 – In welke mate gebruik je nu in je werk de informatie/kennis van Kennisnet? 

 pabo tweede-
graads 

Heel intensief 2% 0% 
Geregeld 23% 19% 
Af en toe 30% 19% 
Vrijwel niet 24% 33% 
Helemaal niet 20% 30% 
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4 Ict-ontwikkelingen en toekomst van het onderwijs 
 
 
4.1 Ict-ontwikkelingen 
We vroegen de respondenten hoe belangrijk ze een aantal ontwikkelingen op het gebied van ict 
en onderwijs vinden (zie Tabel 4.1). Er wordt veel belang gehecht aan goede infrastructuur op 
scholen en een groter aanbod aan effectieve digitale programma’s. Ook vindt een grote meer-
derheid dat opleidingen voorop zouden moeten lopen als het gaat om de inzet en mogelijkheden 
van ict. Communicatie via Twitter vinden maar weinigen van belang. Er zijn nauwelijks ver-
schillen tussen afgestudeerden van de pabo en van de tweedegraads opleiding. 
 
Tabel 4.1 – Hoe belangrijk vind je onderstaande ontwikkelingen? (alle respondenten) 

 heel 
belang-

rijk 

belang-
rijk 

neutraal onbe-
langrijk 

heel  
onbe-

langrijk 
Alle scholen moeten beschikken over een goede 
infrastructuur, w.o. een draadloos netwerk 

62% 30% 6% 1% 0% 

Het aanbod aan effectieve digitale programma’s 
moet worden vergroot 

40% 46% 12% 1% 0% 

De opleidingen zouden voorop moeten lopen 
als het gaat om de inzet en de mogelijkheden 
van ict 

44% 39% 12% 4% 1% 

Scholen moeten meer aandacht hebben voor het 
aanleren van de vaardigheden voor de 21ste 
eeuw 

27% 52% 18% 3% 0% 

Ict moet meer gebruikt worden voor het creëren 
van individuele leerpaden (leren op maat) 

27% 51% 18% 4% 0% 

Digitale leermiddelen moeten ook buiten 
schooltijd worden gebruikt? 

22% 51% 22% 3% 1% 

Zelfstandig leren moet als onderwijstijd worden 
gezien 

27% 45% 22% 4% 3% 

Leraren moeten samen met andere leraren 
digitaal leermateriaal ontwikkelen 

18% 47% 23% 9% 4% 

Voor het leren van vreemde talen moet meer 
gebruik worden gemaakt van apps zoals bijv. 
via WRTS 

13% 45% 33% 6% 3% 

Alle kinderen zouden gebruik moeten kunnen 
maken van tablets 

11% 34% 30% 16% 9% 

Leren op afstand, bijv via flipping the class-
room, moet meer ingang vinden; 

5% 28% 36% 22% 8% 

Methodeboeken moeten zo veel mogelijk 
vervangen worden door digitale methoden 

7% 21% 39% 23% 9% 

In het onderwijs moet meer gebruik worden 
gemaakt van sociale media 

3% 23% 33% 25% 16% 

Scholen moeten meer communiceren via Twit-
ter 

1% 9% 30% 29% 31% 
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4.2 Toekomst van het onderwijs 
 
Digitaal aangeboden leerstof 
We vroegen de beginnende leraren naar hun verwachtingen over de toekomst van het onderwijs. 
Hoeveel procent van de leerstof zal over vijf jaar digitaal worden aangeboden? Een meerderheid 
denkt dat over vijf jaar meer dan de helft van de leerstof digitaal wordt aangeboden. Ruim een 
kwart denkt zelfs dat dit tussen de 75% en 100% zal zijn. In het voortgezet onderwijs ligt het 
percentage wat hoger dan in het basisonderwijs (zie Tabel 4.2). 
Met het vervangen van reguliere methodes door leerzame apps voor smartphone of tablet zal het 
wat minder snel gaan, verwachten de respondenten. De meeste respondenten verwachten dat 
over vijf jaar minder dan de helft van de methodes vervangen zal zijn door een app. Er zijn geen 
grote verschillen tussen po en vo (zie Tabel 4.3). 
 
Tabel 4.2 – Hoeveel procent van de leerstof wordt over 5 jaar digitaal aangeboden? (naar 
opleiding) 

 pabo tweede-
graads 

<=5% 1% 2% 
5-25% 6% 10% 
26-50% 38% 27% 
51-75% 27% 32% 
76-100% 27% 30% 
 
Tabel 4.3 Hoeveel procent van de reguliere methodes zijn over 5 jaar vervangen door leerzame 
apps te gebruiken op smartphone of tablet? (naar opleiding) 

 pabo tweede-
graads 

<=5% 12% 8% 
5-25% 29% 35% 
26-50% 38% 36% 
51-75% 16% 13% 
76-100% 6% 10% 
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Toekomst ict in het onderwijs 
We legden een aantal scenario’s voor en vroegen respondenten aan te geven op hoeveel procent 
van de Nederlandse basisscholen/scholen voor voortgezet onderwijs dit over vijf jaar praktijk 
zal zijn. Omdat er  nauwelijks verschillen zijn tussen afgestudeerden van de pabo en van de 
tweedegraads opleiding, worden in Tabel 4.4 alleen de totale percentages getoond. Beginnende 
docenten verwachten dat het over vijf jaar vrij gebruikelijk is dat leerlingen opdrachten maken 
waarbij gebruik gemaakt wordt van filmpjes en muziek en dat ze deze digitaal inleveren. Het-
zelfde geldt voor digitaal toetsen en digitaal huiswerk inleveren. Leren op afstand, waarbij een 
leraar leerlingen op een andere locatie bereikt via internet zal ook over vijf jaar nog weinig 
gebruikelijk zijn, is de verwachting. 
 
Tabel 4.4 – Geef aan op hoeveel procent van de Nederlandse basisscholen/vo-scholen de vol-
gende zaken volgens jou over vijf jaar praktijk zijn. (naar opleiding) 

 % van scholen waar over 5 jaar… <=5% 6-25% 26-50% 51-75% 76-100% 

scholieren opdrachten maken met filmpjes en 
muziek en dit digitaal inleveren 

2% 13% 31% 27% 26% 

alle scholieren toetsen digitaal maken 8% 18% 28% 21% 24% 

scholieren hun huiswerk digitaal inleveren 5% 14% 35% 24% 21% 

alle leerlingen eigen tablet of laptop gebruiken 4% 21% 33% 22% 20% 

de leerlingen via internet samenwerken met 
leerlingen andere scholen aan gezamenlijke 
opdrachten  

13% 33% 31% 14% 9% 

flipping the classroom wordt toegepast 15% 31% 36% 14% 5% 

leren op afstand toegepast om vakken te kunnen 
blijven verzorgen waarvoor op eigen school te 
weinig leerlingen zijn 

20% 44% 22% 10% 4% 

leren op afstand wordt toegepast om specifieke 
expert over landen heen onderwijs te laten 
geven 

23% 44% 22% 8% 3% 

leren op afstand wordt toegepast in krimpge-
bieden (leraar bereikt leerlingen op andere 
locatie via internet) 

27% 45% 19% 6% 3% 
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