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Beste lezer,

Het onderwijs is altijd in beweging. Leraren, schoolleiders en beleids

makers zoeken voortdurend manieren om de kwaliteit van het onder

wijs te verbeteren. De inzet van ict kan daarbij nieuwe mogelijkheden 

en innovatieve oplossingen bieden. Maar het stelt ons ook voor nieuwe 

uitdagingen.

U heeft een boeiende bundel in handen. De auteurs, van binnen en 

buiten het onderwijs, belichten het thema ‘Anders organiseren met ict’ 

vanuit hun persoonlijke visie. 

Zo gaat José van Dijck, hoogleraar media en digitale samenleving aan de 

Universiteit Utrecht, samen met Niels Kerssens in op de toe nemende 

platformisering van het onderwijs. Jan Riezebos, hoogleraar onderwijs

innovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelt in zijn essay dat de 

school geen koekjesfabriek is, maar dat het onderwijs wél veel kan leren 

van de logistieke processen in het bedrijfsleven. Bestuurder Herbert 

Griffioen van de Almeerse Scholen Groep spoort medebestuurders aan 

om een strategische rol te vervullen bij onderwijsinnovatie. Leraar van 
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het Jaar Lucelle Deneer-Comvalius roept leraren op vaker zélf leer

middelen te ontwikkelen. Jeroen Kemperman van zorgverzekeraar 

Zilveren Kruis vertelt u over enkele verrassende businessmodellen en 

Daan Roovers, Denker des Vaderlands, vraagt zich af hoe we leerlingen 

vrijheidsvaardig maken in digitale tijden. 

Als minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media wil ík u graag 

vertellen hoe belangrijk het is dat besturen en scholen vanuit hun eigen 

onderwijskundige visie doordachte keuzes maken voor de inzet van ict 

in hun onderwijs. Een slimme inzet van technologie kan nieuwe manieren 

van werken en organiseren mogelijk maken en scholen kunnen dankzij 

ict nog beter inspelen op de individuele leerbehoeften van leerlingen.

Samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,  

de PORaad, de VOraad en Kennisnet, heb ik daarom de ‘Digitaliserings

agenda primair en voortgezet onderwijs’ opgesteld. Met deze agenda 

worden belangrijke stappen gezet in het versterken van de samen

werking binnen en buiten het onderwijs.

Twee stevige steunpilaren hierbij zijn Kennisnet en SIVON. Kennisnet 

ondersteunt scholen en besturen met kennis over wat werkt met ict in 

het onderwijs en zorgt er met een aantal publieke ictvoorzieningen 

voor dat ict in het onderwijs veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. 

SIVON is het initiatief van een aantal besturen in het primair en voort

gezet onderwijs en is een coöperatie voor gezamenlijk inkopen, ict en 

innovatie. Kennisnet en SIVON werken nauw samen. Ik steun dit  

van harte en roep schoolbesturen op lid te worden van SIVON en zo  

te profiteren van samenwerking en gezamenlijke kennisopbouw.

Ik hoop dat deze bundel de discussie over anders organiseren met  

ict zal verdiepen en dat dit leidt tot nieuwe inzichten. Ik wens u veel 

leesplezier!

 

 

Arie Slob

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
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Daan Roovers is docent publieksfilosofie 
aan de Universiteit van Amsterdam en 
Denker des Vaderlands.

Dit essay is gebaseerd op het boek ‘Wij zijn de politiek  

– Het denken van Daan Roovers’ door Marc van Dijk &  

Daan Roovers (Uitgeverij Ambo Anthos).

  Daan Roovers 

Tot vrijheid in staat
Er staat een revolutie voor de deur: de industrialise-
ring van de geest. Hoe moeten we onze kinderen 
daarop voorbereiden? En wat is de rol van het onder-
wijs daarin? Kijk naar de industriële revolutie en 
vertaal de ideeën van vroegere filosofen naar het nu, 
zegt Daan Roovers. 

Mijn oudste zoon Isaac moest onlangs een middelbare school kiezen, 

en dus bezochten we open dagen. Ik vond het interessant om te horen 

wat de scholen in deze tijd als prioriteiten zien. Wat me opviel is dat 

bijna alle scholen moeite doen om naast het traditionele curriculum 

ook een soort vorming te bieden door aandacht te besteden aan 21st 

century skills en project-based learning.
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Radicaal onvoorspelbaar
Hoe kunnen scholen hun leerlingen het beste voorbereiden op de 

maat schappij? Het wordt steeds moeilijker die vraag te beant woorden, 

omdat we in een wereld leven die razendsnel verandert en die radicaal 

onvoorspelbaar is. Is het slim om leerlingen te leren programmeren?  

Of is die vaardigheid over korte tijd alweer zodanig veranderd dat  

het geen enkele zin heeft? Hoeveel menselijke rechters hebben we 

straks nog nodig? En medisch laboranten? Sommige beroepen zullen 

geheel uitsterven. 

Als we spreken over veranderingen hebben we de neiging ons te 

focussen op technologische innovaties. Maar ook in sociaal opzicht ziet 

de wereld er over twintig, dertig jaar waarschijnlijk heel anders uit. Kijk 

maar naar de afgelopen dertig jaar. De verhouding tussen mannen en 

vrouwen is enorm veranderd, evenals die tussen ouders en kinderen.

Industrialisering van de geest
Er staat bovendien een revolutie voor de deur: ik noem die de industria

lisering van de geest. Zelflerende algoritmes en andere vormen van 

kunstmatige intelligentie beïnvloeden onze aandachtsspanne en onze 

denkprocessen. In Californië is het onderzoekers gelukt het geheugen 

van proefper sonen te verbeteren door het implanteren van een elek

tronische chip; sommige wetenschappers beweren dat mri scanners 

daadwerkelijk gedachten kunnen lezen. Behalve dat deze revolutie 

grote economische consequenties heeft – net als de industriële revolutie 

met haar machines aan het einde van de 18e eeuw – en velen zich 

zullen moeten omscholen, roept deze verandering nu ook sterke 

existentiële vragen op: wie zijn wij, of wie worden wij, tegenover die 

machine?

Verlies van banen
Toen ik opgroeide, werd er nog over robots gefanta seerd als wezentjes 

die je huis kwamen schoonmaken. Nu zijn we niet alleen gewend aan 

de zelfsturende grasmaaier op zonneener gie, maar vertrouwen we 

taken van metrobestuurders, brugwachters, rechters en chirurgen  

toe aan zelflerende programma’s. Dat zijn beroepen waarvan we tot 

voor kort dachten dat ze nooit te automatiseren zouden zijn, zelfs niet 

ten dele. 

De populaire Israëlische historicus Yuval Harari, be kend van de ‘Homo 

Deus’ cyclus, waarschuwt keer op keer voor het ontstaan van een onder

klasse die niet meer vooruit dreigt te komen, voor een groeiende groep 

mensen die werkloos raakt en zich overbodig gaat voelen. Ze hebben 

toegang tot alle informatie van de wereld en kunnen zich uiten via alle 

mogelijke mediakanalen, maar ze voelen zich machteloos, ongezien  

en onbegrepen. 
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Vrijheidsvaardig 
Hoe moeten we onze kinderen voor deze tijd opleiden? Misschien 

kunnen we iets leren van de reactie op het begin van die industriële 

revolutie, rond 1800. Terwijl Napoleon door Europa galoppeerde en  

in Engeland de opstand tegen spinning Jenny – een spinmachine met 

acht spoelen, die in 1764 werd uitgevonden – uitbrak, werd in de  

Duitse staat Pruisen een filosoof minister van Onderwijs: Wilhelm von 

Humboldt. De taak van het onderwijs was volgens hem om ervoor te 

zorgen dat de kinderen van de schoenlapper niet ook schoenlappers 

werden maar dat ze veel breder gevormd zouden worden.

Volgens Von Humboldt kon de reactie op de grootscheepse industriali

sering niets anders zijn dan de ontwikkeling van de geest. De machine 

moest de mens niet overbodig maken, maar hem juist ten dienste 

staan. De mens moest ook niet gaan concurreren met de machine  

maar datgene ontwikkelen wat hem onderscheidt van de machine.  

Niet: ontwikkel je spierkracht, maar: ontwikkel je geest! Zijn programma, 

Bildung, omvatte drie hoofddoelen: de ontwikkeling van algemene 

kennis, kritisch denken en moreel oordelen. Bildung is erop gericht om 

mensen, met een prachtig Duits woord, freiheitsfähig te maken. Dat zou 

je kunnen vertalen met vrijheidsvaardig, of beter: tot vrijheid in staat. 

Mensen krijgen door technologische vooruitgang steeds meer mogelijk

heden hun leven zelf in te richten, maar kunnen ze ook omgaan met  

die vrijheid?
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Ik denk dat we met de hoofddoelen zoals Von Humboldt die formuleerde 

ook een richtsnoer voor het onderwijs in handen hebben. Je zou die 

opnieuw kunnen formuleren voor deze tijd:

1. Algemene kennistheorie
Algemene kennis, zoals Von Humboldt die benadrukte, zou ik graag 

transformeren tot algemene kennistheorie. Het gaat niet langer om 

kennis per se – de topografie van de wereld uit je hoofd leren is minder 

essentieel als je over Google Earth beschikt. De kennisvragen van nu 

zijn: wat weet ik? Waar sta ik in de wereld? Vanuit welke positie spreek 

ik? Hoe verhoudt die zich tot de kennis van anderen en van experts? 

Deze omgang met kennis, toegespitst naar de verschillende levens

fases, moet nodig opnieuw doordacht worden. We moeten leren ons  

te verhouden tot abstracte kennis omdat we daar zo ontzettend veel 

van hebben. 

Rousseau stelde in zijn opvoedklassieker ‘Emile’ dat kinderen vooral 

moeten leren uit ervaring. Niet uit boeken (of in onze tijd: van schermen 

en schermpjes) – dat is abstracte kennis – maar door te ontdekken.  

Als je abstracte kennis tot je neemt, dan weet je heel veel van dingen 

die je nog nooit zelf hebt ervaren: je kent het stratenplan van Moskou 

of Shanghai terwijl je er zelf nog nooit hebt rondgelopen. Dat, zegt 

Rousseau, geeft vervreemding. Het geeft een gevoel van je niet thuis 

voelen in de wereld, of niet vertrouwd zijn. 

Positieve en negatieve vrijheid
Wat betekent vrijheid eigenlijk? Het zou al veel helpen als we het 

bekende onderscheid van de Letse filosoof Isaiah Berlin tussen negatieve 

en positieve vrijheid zouden hanteren. Negatieve vrijheid is de vrijheid 

zoals mijn kinderen die definiëren, maar die ook populair is in VVD- 

kringen: de vrijheid om met rust gelaten te worden, niet gehinderd door 

beperkingen die anderen jou opleggen. Negatieve vrijheid is op zichzelf 

heel belangrijk en onmisbaar, maar ze is niet genoeg. We hebben ook 

positieve vrijheid nodig: vrijheid om je te ontwikkelen. Om zeggenschap 

te verwerven over je eigen situatie. Dit betekent dat je niet alleen vrij 

bent van beperkingen van buitenaf, maar ook van binnenuit. Dat je je 

eigen angsten en neuroses overwint, dat je je niet laat beperken door 

onwetendheid en onkunde.

Vrij zijn, dat moet je ook maar kunnen. Dat moet je leren, bijvoorbeeld 

door aandacht voor Bildung. 

 We moeten kinderen leren  
vrijheidsvaardig te worden.
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Polarisatie genereert veel aandacht en bereik en is dus een verdienmodel 

voor de grote techbedrijven. Die kunnen we alleen tegengaan als we 

ons bewuster worden van het belang van onze gedeelde publieke sfeer. 

Kritisch denken in deze zin betekent ook: je eigen perspectief en positie 

kunnen overstijgen.

Vroeger stond kritisch zijn voor vooruitstrevend zijn, maar die tijd is 

voorbij. Daarmee onderscheid je je niet meer als onaf hankelijke geest, 

want vandaag de dag is iedereen lekker kritisch. Wie nu voorop wil 

lopen, kan beter zijn empa thisch vermogen wat meer gebruiken. Zoals 

ik laatst op de Britse website ‘Politics’ las: ‘Being nice is the new punk’.

3. Morele sensitiviteit
Moreel oordelen, tot slot, zou ik willen veranderen in morele sensitiviteit. 

Want oordelen – al dan niet moreel – gaat ons makkelijk genoeg af, is 

mijn indruk. We weten heel snel wie we ‘goed’ en wie we ‘fout’ vinden. 

Maar morele sensitiviteit is subtieler en heeft te maken met dat wat ons 

echt van de intelligente machines onderscheidt. Harari zegt het ook: wij 

mensen hebben het vermogen om verwantschap te voelen met elkaar. 

En daarbij komt het vermogen om daar plezier aan te beleven.

Dus in drie woorden: kennispositie, gezamenlijkheid en verwantschap. 

Laten we daar eens mee beginnen.

 Wie nu voorop wil lopen, kan  
beter zijn empa thisch vermogen  
wat meer gebruiken.

Het is een rijkdom dat we kennis hebben over wat er in de hele wereld 

gebeurt, maar we kunnen ons er heel machteloos door voelen. We zien 

vluchtelingen voor onze ogen verdrinken in de Middellandse Zee een 

paar duizend kilometer verderop, maar we kunnen niet direct in het 

water springen om ze te redden. Dat werkt verlammend en vervreem

dend. En die vervreemding, die kan leiden tot onverschilligheid of 

cynisme.

2. Publiek denken
Kritisch denken uit de tijd van de Bildung wil ik omvormen tot publiek 

denken. Het denken moet niet langer gericht zijn op het kritische, op 

dat wat ons onderscheidt van elkaar, maar op het publieke, op onze 

gezamenlijkheid. Immanuel Kant heeft het over öffentlicher Gebrauch 

der Vernunft (publiek gebruik van de rede). Met andere woorden: hoe 

betrek ik het grotere geheel, de rest van de wereld, in mijn denken?  

De algoritmisering van het publieke debat leidt tot grote verdeeldheid. 
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TIP

> Lees meer over de toekomst van technologie in het 
onderwijs in het ‘Kennisnet Technologiekompas 2019-2020’

 kn.nu/technologiekompas
>  Beluister de podcastserie ‘Onder pedagogen’ over 

pedagogiek en de leerling in de digitale samenleving 
 kn.nu/onderpedagogen
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Jente Koopmans deed in 2018 eindexamen vwo, 
studeert rechten en is oud-bestuurslid van het 
LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren). 

  Jente Koopmans

Op een zomers  
terras je cijfers 
checken is best gek
Dat door technologie het schoolleven doorsijpelt in 
het privéleven van scholieren wordt weleens vergeten, 
schrijft Jente Koopmans. Houd dus zicht op hun 
leefwereld en geef intussen gewoon goed onderwijs; 
het roer hoeft niet radicaal om. 

We staan aan de vooravond van de vierde technologische revolutie.  

Met de uitvinding en productie van elk nieuw apparaat wordt meer  

data gecreëerd. Meer gegevens dan ooit zijn online te vinden: iedere 

minuut uploaden we zo’n vijfhonderd uur aan video naar YouTube. 
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Onze kinderen erven een moeras van data, zonder een kapmes om  

zich door die data heen te slaan. Hun toekomstige banen? Weg.  

Vervangen door artificial intelligence (AI). We leiden ze verkeerd op. 

Voor het verleden. Het onderwijs moet om. Het MOET anders. Toch?

Ik geloof het niet.

Zo bijzonder is onze tijd helemaal niet. We lijken gevangen in een 

romantisch beeld van verandering terwijl in werkelijkheid de grootste 

uitvindingen al jaren geleden zijn gedaan. Althans, zo stelt econoom 

Robert Gordon. In zijn ‘The Rise and Fall of American Growth’ fileert 

Gordon knap één van de grootste clichés in onderwijsland: de wereld 

die sneller verandert dan ooit. We leven, zo stelt Gordon, zelfs in een 

periode van technologische stagnatie. ‘Het punt is: tussen 1870 en  

1970 was er niet alleen een informatierevolutie, maar een revolutie in 

transport, sanitatie, huishoudelijke apparatuur, entertainment, voedsel, 

kleding. Bijna elk aspect van het dagelijks leven veranderde.’ Neem de 

wasmachine. Deze nivellerende wondermachine heeft een complete 

dag aan wassen veranderd in ‘even de machine aanzetten’. Ook in de 

transportsector voltrok zich een revolutie: van paarden naar motor

voertuigen. Technologie gaf ons – letterlijk – veel meer tijd om te leven. 

Gordon stelt dat de technologische stagnatie aanhoudt. ‘Het is moeilijk 

voor te stellen waar nog grote verbeteringen liggen. Het laaghangende 

technologische fruit is al geplukt.’1

Abstract toekomstbeeld
Het klinkt nihilistisch om als twintigjarige te stellen dat onze tijd niet  

zo bijzonder is, maar extra nuchterheid en rationaliteit kunnen geen 

kwaad in het debat over de toekomst™. Toen ik nog op de middelbare 

school zat was ik ook al sceptisch, al was ik me nog niet zo bewust van 

de rol van technologie in onze levens; dat kwam met vlagen. Misschien 

was ik een stuk optimistischer, nog wat dromerig zelfs, over de toe

komst. Ook in het onderwijs zijn we zo druk bezig met een abstract 

beeld van hoe het allemaal zou kunnen zijn, wat we daarvoor allemaal 

nodig hebben en wie dat allemaal moet gaan doen, dat we alle logica 

over de schutting mikken. We zijn ons onvoldoende bewust van ons 

heden en verleden en ons juist te bewust van de toekomst.

Nog zo’n aantoonbaar onjuist voorbeeld dat rondgestrooid wordt als 

zout op de vooravond van een winterse dag: de befaamde ‘banen die 

nog niet bestaan’. Indien je nog meer indruk wilt maken op de borrel, 

noem je ook het cijfer erbij: 65 procent van de kinderen die nu op 

school zitten, krijgt een baan die nu nog niet bestaat. Dit beruchte cijfer 

wordt door bedrijven en ngo’s gretig herhaald, terwijl het al geruime tijd 

geleden ontkracht is: ‘Het getal is arbitrair en kan wisselen naargelang 

de bron (gaande van 60 tot 85%), er wordt zeer slordig omgegaan met 

bronvermeldingen, de bronnen zijn vaak niet wetenschappelijk én  

we kunnen in de vaak vermelde bronnen geen basis vinden om welk 
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Leefwereld van de scholier
Wat het onderwijs dan wel moet veranderen? Het lijkt mij in ieder geval 

niet wenselijk om op basis van vage en onjuiste toekomstbeelden alles 

anders te gaan doen. Natuurlijk is het belangrijk te blijven kijken of het 

schoolcurriculum nog strookt met de actualiteit. Maar de hele boel 

omgooien omwille van deze bijzondere tijd, is een stap achteruit. Ik pleit 

voor een nuchtere beoordeling van het huidige onderwijs en voor het 

bekijken van technologie vanuit de leefwereld van de scholier. 

‘Het onderwijs verbetert niet door het steeds maar anders te doen, 

maar door het beter te doen’, aldus Erik Meester, Sarah Bergsen en 

Paul Kirschner5. Zij leggen terecht de nadruk op de leraar, die de 

belangrijkste schakel is in het onderwijs. Investeer dus liever in de 

leraar dan in ‘anders organiseren’, tenzij anders organiseren betekent 

dat leraren minder lesuren hoeven te draaien en meer ontwikkeltijd 

krijgen zodat ze beter kunnen professionaliseren. Als je scholieren echt 

wilt voorbereiden op de toekomst, kun je beter beginnen met bekwame 

docenten en goede basisvaardigheden. ‘Nieuwe’ vaardigheden zoals 

digitale geletterdheid steunen immers sterk op normale geletterdheid: 

‘Uit onderzoek blijkt dat goede lezers vaker relevante hyperlinks  

selecteren dan zwakke lezers. Leerlingen die laaggeletterd zijn, zijn  

dus waarschijnlijk ook digitaal laaggeletterd6.’ 

percentage dan ook te onderschrijven. En ook belangrijk: het idee is 

zeker niet van vandaag, maar een stuk ouder2.’

 De toekomst vereist klaarblijkelijk 
volmaakte, identieke persoonlijkheden.

Vaak gaan de claims gepaard met een korte tekst over de wereld  

die (steeds sneller) verandert. Er wordt vaak, bijvoorbeeld door de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 

gepropageerd om meer sociaalemotionele vaardigheden te onderwijzen. 

Dit omdat de ‘normale’ banen in casu weggeautomatiseerd zijn of 

omdat het gaat om banen die nog niet bestaan. Daarom moeten scholen 

inzetten op vaardigheden die niet geautomatiseerd kunnen worden: 

sociaalemotionele vaardigheden zoals creativiteit, optimisme en 

extraversie3. De toekomst™ vereist klaarblijkelijk volmaakte, identieke 

persoonlijkheden. Maar kan het misschien zo zijn dat deze conclusies 

van de OESO eigenlijk in dienst staan van economische groei? Dat ze 

draaien om het creëren van volmaakte, hypercommunicatieve, extra

verte creatieve werknemers?4 En dat terwijl er slechts een geringe 

onderbouwing en aanleiding is voor het compleet anders inrichten van 

het onderwijs. 
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Meer of minder technologie
Ik wil de invloed van technologie op onze levens ook niet compleet 

wegwuiven. Die is er namelijk zeker en we moeten er absoluut iets  

mee. Wat mij stoort zijn de abstracte toekomstbeelden, de gebrekkige 

waardering voor en het bewustzijn van heden en verleden. Dat heden is 

de leefwereld van scholieren. En beredeneerd vanuit die leefwereld kan 

er nog veel worden verbeterd. 

Bewuste omgang met technologie kan, wanneer die wordt bezien 

vanuit de leefwereld van scholieren, leiden tot meer of juist minder 

inzet van technologie. Laat ik een voorbeeld noemen. Ik bevond mij een 

paar jaar geleden op een zaterdagse zomeravond op een terras. Ik had 

het gezellig en het was mooi weer, de toetsweek was afgelopen. Ineens 

voelde ik de neiging mijn cijfers en berichten in het leerlingvolgsysteem 

te checken. Pas later realiseerde ik me hoe gek dat is op een zaterdag

avond vol gezelligheid. De Vlaamse Scholierenkoepel (het Landelijk 

Aktie Komitee Scholieren met een zachte g) schreef hier in 2013 al over: 

‘Maar toch zijn platformen als Smartschool niet populair bij scholieren. 

Er wordt namelijk vaak van scholieren verwacht dat ze ook na de  

les bereikbaar zijn. Een late mededeling of een extra taak zijn geen 

uitzondering. De verwachting om na school regelmatig Smartschool  

‘te checken’ zorgt voor extra werkdruk7.’
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ik een betoog met pen en papier zou schrijven. De reden? Laptops waren 

te veel gedoe, vond de docent, ‘en we doen het altijd op papier’. Dat die 

vorm totaal niet aansloot bij mijn leefwereld deed er niet toe. Ook dit 

voorbeeld toont aan dat er soms vanuit het systeem wordt gedacht, of 

vanuit een vaststaand idee: omdat we het nu eenmaal altijd al zo deden.

Adem in, adem uit
Onze tijd is niet zo bijzonder. Het hoeft niet allemaal radicaal anders  

in het onderwijs. De urgentie is niet zo groot. Adem in en adem uit.  

Kijk naar hoe de tijd werkelijk is en laat je niet afleiden door duistere of 

veel te optimistische vergezichten. Kijk nuchter naar de plek die techno

logie heeft in de levens van scholieren. Soms vraagt dit om meer inzet 

van technologie en soms vraagt het juist om een stap terug. En wees 

bewust. Bouw voort op de lessen die we door de jaren heen hebben 

geleerd maar wees er niet slaafs aan. Gooi het roer niet om, werk aan 

beter onderwijs en houd zicht op de leefwereld van scholieren.

Dat door technologie het schoolleven doorlekt in het privéleven van 

scholieren wordt weleens vergeten, maar het resultaat is dat scholieren 

24/7 aan school deelnemen. Een meer bewuste omgang met technologie 

biedt hier uitkomst. Dat betekent dat je bij het inzetten van technologie 

telkens moet overwegen hoe dit een plaats heeft in het leven van 

scholieren. Je zou bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem alleen toeganke

lijk kunnen maken tijdens schooltijden, of schoolbrede afspraken kunnen 

maken over het berichten van scholieren via het leerlingvolgsysteem. 

En neem scholieren vooral ook mee in de totstandkoming van deze 

oplossingen.

 Ik pleit voor het bekijken van  
technologie vanuit de leefwereld  
van de scholier. 

In het genoemde voorbeeld is technologie de verstorende factor. Maar 

er ligt ook nog veel onbenut potentieel, waar juist meer en betere inzet 

van technologie gepast is. Zo vroeg ik mijn docent Nederlands in mijn 

examenjaar waarom het schrijven van een betoog per se op papier 

moest; het zou waarschijnlijk het enige moment in mijn leven zijn dat  
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TIP

> Lees meer over het maken van schoolbeleid voor 
smartphones in de publicatie ‘Schoolbeleid voor 
smartphones’

 kn.nu/smartphones
>  Hoe gebruiken jongeren digitale media voor leren  

en ontwikkelen? Lees de ‘Monitor Jeugd en Media’ 
 kn.nu/leerlingmonitor

Bronnen
1 Deze voorbeelden komen uit een boekbespreking van ‘The Rise and Fall  

of American Growth’ door Jesse Frederik, geraadpleegd van  

https://decorrespondent.nl/4067/dewereldveranderthelemaalnietsneller 

danooit/6095051956609a756f1bb

2 Kirschner, P.A., Hulshof, C. & De Bruyckere, P. (2019). Juffen zijn toffer  

dan meesters – En nog meer mythes over leren en onderwijs. Culemborg,  

Nederland: Anderz. 

3 https://www.oecd.org/education/ceri/socialemotionalskillsstudy/

4 Geraadpleegd van https://decorrespondent.nl/8995/wiejebentbepaalt 

jesuccesmaarwatmoethetonderwijsdaarmee/

5 Geraadpleegd van https://www.scienceguide.nl/2017/12/holleretoriek 

21stcenturyskills/

6 https://www.kennisnet.nl/artikel/digitalegeletterdheidentaalonderwijs 

brengzesamen/

7 https://www.scholierenkoepel.be/artikels/smartschoolnuttigmaarlaat 

ons’savondsaubmetrust
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Sem ter Want, 11 jaar

 “In de toekomst hoop ik dat je meer zelf mag kiezen wat je wilt. Je zou dan op de basisschool verplichte 
vakken hebben en daarnaast zelf vakken kunnen kiezen, of vakken kunnen volgen die al overeenkomen 
met die van de middelbare. Op die manier kun je op de basisschool meer leren, zoals programmeren of 
een vreemde taal als Frans of Spaans. 

 “In mijn tekening ziet u een tafel met een tablet erin. Elke school heeft een eigen account, ieder kind 
heeft een eigen inlogcode en een eigen homescreen met de benodigde apps om te leren. Ik heb het 
homescreen getekend en ook een app toegevoegd waarin je de toetscijfers kunt zien. Nu moet ik vaak 
wachten tot ik thuis mijn cijfer hoor, terwijl ik dit liever in mijn eigen app zou zien. Daaronder kan de  
juf of meester feedback typen en een lijstje laten zien met de scores van specifieke onderdelen van  
de toets.

 “De juf of meester blijft ook in de toekomstige klas aangeven welke taken verplicht zijn, het overzicht 
houden en de instructie geven. De juf of meester kan ook meekijken met de tablets, en apps tijdelijk 
blokkeren, zodat je met de juiste apps gaat werken. Ook kun je thuis inloggen om daar te werken, 
bijvoorbeeld als de juf of meester ziek is.”

 Tip!
 “Voor schrijven moeten er nog gewoon schriftjes blijven en je moet ook gewoon leesboeken houden. 

Het is namelijk belangrijk om te blijven afwisselen. Alleen maar achter een scherm is ook niet fijn.” 
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  José van Dijck en Niels Kerssens

De platformisering 
van het primair 
onderwijs: sturen of 
gestuurd worden? 

Nu scholen steeds meer onderdeel zijn van een  
digitale platformsamenleving, moeten we extra alert 
zijn op systemen en hoe die het gedrag van leraren 
en leerlingen sturen, schrijven José van Dijck en 
Niels Kerssens. José van Dijck is universiteitshoogleraar 

media en digitale samenleving aan de  
Universiteit Utrecht. Niels Kerssens is  
universitair docent media en communicatie 
aan de Universiteit Utrecht.
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Gaat technologie het onderwijs sturen, of bepalen leraren zelf hoe zij 

technologie in hun lessen gebruiken? Natuurlijk willen we het laatste, 

maar het eerste scenario is helemaal niet denkbeeldig. In het onderwijs

veld heerst nog vaak een instrumenteel beeld van digitale technologie 

als middel om gepersonaliseerd onderwijs op efficiënte en effectieve 

wijze te realiseren. Dat onderwijstechnologie (EdTech) ook organisaties 

stuurt door middel van datastromen en algoritmen, krijgt minder 

aandacht. Wat betekent de platformisering van het onderwijs voor  

de rol van leraar en de interactie met de leerling?

Silicon Valley in het klaslokaal
ClassDojo is een populaire app voor het primair onderwijs, ontwikkeld 

in Silicon Valley. De app ‘verbindt leraren met leerlingen en ouders om 

een geweldige klasgemeenschap op te zetten’, aldus de website1. In 

2016 had de app miljoenen gebruikers in 180 landen. Ook in Nederland 

is ClassDojo populair bij leraren, die met behulp van rode en groene 

punten een soort socialemediadynamiek creëren onder leerlingen. 

Maar er zijn ook kritische geluiden. In 2018 stopte juf Inger met Class

Dojo, nadat ze het een tijdlang enthousiast had gebruikt om kinderen 

persoonlijke aandacht te geven. Op haar blog schrijft ze dat het belonen 

en bestraffen van gedrag via de app niet bevorderlijk was voor een 

goede sfeer in de klas. Leerlingen voelden zich opgejaagd door het 

geautomatiseerde puntensysteem en ouders klaagden over angst en 

onrustgevoelens bij hun kinderen2. 

Juf Inger legt haar vinger op de zere plek: veel (commerciële) digitale 

platforms importeren de ‘socialemedialogica’ van likes en shares in  

het klaslokaal, waar ze nadrukkelijk invloed hebben op de didactische 

en sociale leeromgeving van leerlingen. Met andere woorden: deze 

systemen zijn niet zomaar onschuldige leermiddelen die de groeps

dynamiek bevorderen, ze sturen de interactie tussen leerling en leraar. 

Behalve de transfer van socialemedialogica naar het klaslokaal roept 

het gebruik van ClassDojo nog veel meer vragen op, zoals: wat gebeurt 

er met de data die deze leerlingen genereren? Wie is de eigenaar en 

hoe worden de data te gelde gemaakt? Hoe zit het met de privacy van 

leerlingen? En is dit platform verbonden aan andere commerciële 

digitale omgevingen – zoals Messenger of Instagram (beide Facebook), 

YouTube (Google) of Office (Microsoft) – waardoor datastromen buiten 

het klaslokaal kunnen worden gekoppeld? 

Nu scholen steeds meer onderdeel zijn van een digitale platform

samenleving, moeten we extra alert zijn op systemen en hoe die het 

gedrag van leraren en leerlingen sturen. Platformen ontwikkeld door 

techbedrijven zijn vaak gericht op het creëren van een digitale leerom

geving, waarin het leveren van datastromen aan een groter platform

ecosysteem centraal staat. Steeds vaker zie je allianties tussen 

educatieve softwareontwikkelaars en producenten van hardware, 
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software of ictsystemen. Denk bijvoorbeeld aan Chromebooks, die 

standaard geleverd worden met Google Account, Gmail, Drive, Chrome 

(de zoekmachine van Google) en ingebouwde educatieve software als 

Classroom en G Suite. En dan is er nog Google Cloud voor dataopslag3. 

De hardware met ingebouwde software kan worden gekoppeld aan 

online leermateriaal, adaptieve leerplatformen, leerlingvolg en leerling

administratiesystemen, dashboards, learning analytics, enzovoort.

Dit soort geïntegreerde (‘naadloze’) digitale omgevingen zien we in  

Amerika steeds verder doordringen in de schoolomgeving, waardoor 

die omgeving deel wordt van een bedrijfsecosysteem. De New York 

Times noemde deze ontwikkeling ‘De googlisering van de publieke 

scholen’.4 In november verscheen in De Volkskrant een uitgebreide 

reportage over Google Reference Schools in het primair onderwijs.5

Afwegen van publieke waarden
Ook in het Nederlandse basisonderwijs is de geïntegreerde digitale  

leeromgeving in opmars. Vanwege de complexiteit van ITsystemen 

wordt het voor scholen steeds lastiger (en duurder) die systemen in 

eigen beheer te organiseren. Daarom besteden zij dit graag uit aan één 

leverancier. Digitale platformen bieden scholen unieke mogelijkheden 

om leerstof aan te laten sluiten bij de leerbehoeften van het individuele 

kind. Personalisering door middel van adaptieve software wordt 

 De technische mogelijkheid  
om leerlingen te volgen via een  
dashboard, beïnvloedt de interactie 
tussen leraar en leerling.
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De technische mogelijkheid om leerlingen te volgen via een dashboard, 

beïnvloedt de interactie tussen leraar en leerling. Elke beweging, 

vordering en sociale interactie van een kind wordt vastgelegd, waardoor 

leraren over steeds meer datapunten van hun individuele leerlingen 

beschikken. Zo belooft Prowise dat jij als leraar ‘in de hand houdt wat 

de leerling individueel op zijn of haar device doet’ en dat je ‘live kunt 

volgen hoe leerlingen werken bij een opdracht of toets’. Maar leerlingen 

kunnen zich ook gehinderd of gestrest voelen door deze constante 

monitoring van prestaties en gedragsdata. Denk aan juf Inger die 

merkte dat ClassDojo haar weliswaar een instrument bood voor het 

geven van meer aandacht aan individuele leerlingen, maar dat dit 

instrument tegelijkertijd de spanning tussen leerlingen deed oplopen.

 

Digitale systemen sturen ook de rol van de leraar als professional: de 

leraar verandert wellicht ongemerkt van iemand die kennis overdraagt 

in een procesbegeleider. Een leraar die gebruikmaakt van een systeem 

dat drijft op data, is voortdurend bezig met het verzamelen en inter

preteren van die data. Dat roept de vraag op of de leraar dienstbaar  

is aan het systeem of andersom. Net als artsen die tijdens een consult 

soms meer op hun scherm kijken dan naar de patiënt luisteren, kan een 

leraar zich in zijn of haar acties te veel laten sturen door dataanalyses, 

als ware het toverformules. Zo wordt de datagestuurde omgeving 

bepalend voor de interactie tussen leraar en leerling.

beschouwd als een belangrijke meerwaarde van datagestuurde leer

omgevingen6. De belofte van gepersonaliseerd onderwijs en de wens 

van scholen om ontzorgd te worden, maakt dat geïntegreerde systemen 

steeds populairder worden op Nederlandse basisscholen. Zo speelt  

het Nederlandse Prowise GO in op die wens door ‘dé complete online 

leeromgeving zonder ITzorgen’ als een totaaloplossing aan te bieden7. 

Prowise GO koppelt de infrastructuur van Google en Microsoft aan het 

adaptieve leermateriaal van oefenweb (Rekentuin, Taalzee), dat volledig 

is geïntegreerd met het platform. 

Volgens de digitaliseringsagenda van het ministerie van OCW uit 2019 

moeten we hoge eisen stellen aan waarden zoals privacy, veiligheid  

en accuraatheid van gegevens8. Prowise GO garandeert de veiligheid  

en privacy van leerlingdata, schoolresultaten en andere gegevens in 

hun gecertificeerde digitale omgeving. Maar publieke waarden gaan 

over veel meer: ze gaan over gelijke kansen en individuele vrijheid van 

leerlingen en ook over professionele autonomie en zeggenschap van 

leraar en school. Die waarden moeten tegenover elkaar worden  

afgewogen. Wat betekent bijvoorbeeld de verschuiving naar deze 

geïntegreerde systemen voor de interactie tussen leraar en leerling  

en voor de professionele rol van de leraar? 
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alle leerlingen een licht positief effect op de leerresultaten optreedt, 

maar dat leerlingen met een hoog prestatieniveau de meeste leerwinst 

behaalden10. Voor scholen betekent dit dat ze moeten afwegen of ze 

voorrang geven aan betere leerresultaten of aan gelijkekansenbeleid.

Het is belangrijk vóór de invoering van geïntegreerde platformsystemen 

te discussiëren over ethische en normatieve kwesties. Die kwesties 

betreffen niet alleen vragen over wat het systeem (technisch) kan,  

maar vooral vragen over waarom en hoe we systemen willen inzetten, 

en met welk doel. Willen we leerlingen meer inzicht geven in hun eigen 

leerproces en individueel leren bevorderen? Willen we leraren in staat 

stellen het leerproces goed te begeleiden? Scholen kunnen hechter 

samenwerken bij het articuleren van dit soort vragen en overwegingen. 

De timing is van belang, want zodra er een keuze is gemaakt voor  

een geïntegreerd systeem, wordt het moeilijk en kostbaar om nog te 

switchen. Organisaties als Kennisnet en de PORaad en VOraad spelen 

hierin een belangrijke informerende en ondersteunende rol. Om 

zeggenschap over het onderwijs te houden is kennis van en controle 

over digitale systemen onontbeerlijk. 

Daarom is het ook heel belangrijk dat scholen samen optrekken in deze 

discussie: afzonderlijk hebben scholen te weinig expertise in huis, maar 

samen kunnen ze voldoende tegenwicht bieden aan machtige spelers 

in deze brave new world.

Geautomatiseerde leerlingdata vormen de noodzakelijke brandstof 

voor de ontwikkeling van learning analytics en scholen helpen graag mee 

aan het verder verbeteren van die tools9. Tegelijk zijn de analytische 

instrumenten geen eigendom van de leraren, maar van de bedrijven  

die ze ontwikkelen. Dat betekent dat scholen een stuk controle over het 

leerproces uit handen geven aan de ontwikkelaars van systemen. 

Immers, de algoritmes waarmee de leerlingdata van individuele prestaties 

en (cognitieve) processen bewerkt worden, zijn een soort zwarte doos: 

leraren hebben nauwelijks inzicht in hoe ze tot stand komen. En dus 

weten ze ook niet welke waarden in die algoritmische berekeningen 

worden afgewogen. Daarmee geven ze een deel van hun zeggenschap 

over de inhoud en de organisatie van hun onderwijs weg.

School blijft verantwoordelijk
Door gepersonaliseerd onderwijs uit te besteden aan de ‘totaaloplossing’ 

van EdTech-platformen worden scholen ontzorgd. Maar scholen blijven 

zelf verantwoordelijk voor het afwegen van de waarden en principes  

die ten grondslag liggen aan de systemen die ze implementeren. Die 

publieke waarden – en dat zijn niet alleen de privacy en veiligheid van 

leerlinggegevens, maar ook de geborgenheid en inclusiviteit van de 

omgeving van leerlingen alsmede de professionele autonomie van de 

leraar – kun je niet uitbesteden aan systemen. Zo blijkt uit onderzoek 

van Kennisnet naar de adaptieve oefensoftware Snappet dat er voor 
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TIP

> Lees meer over big tech, big data en het vrije onderwijs  
in de publicatie ‘Waarden wegen: een ethisch perspectief 
op digitalisering in het onderwijs’ 

 kn.nu/waardenwegen
>  Technologie sturen vanuit onderwijswaarden?  

Gebruik de online tool ‘Ethiekkompas’ van Kennisnet
 kn.nu/ethiekkompas

Bronnen
1 ClassDojo. https://www.classdojo.com/nlnl/ 

2 Juf Inger. https://www.jufinger.nl/waarom-ik-gestopt-ben-met-classdojo-in-de-klas/ 

3 Beluister de informatieve podcast van Kennisnet over dit onderwerp: https://www.kennisnet.nl/

artikel/techpodcastoveropslagvangevoeligegegevensopcloudplatformsenonlineprivacy/

4 Singer, N. (2017, 13 mei). How Google Took Over the Classroom. https://www.nytimes.com/ 

2017/05/13/technology/googleeducationchromebooksschools.html 

5 Boume, K. en Van der Klift, L. (2019, 2 november). Aan Googles liefde voor onderwijs zit iets 

dubbels. De Volkskrant, p. 8.

6 Kester, L. (2018). Docent en leerling aan het stuur. Onderzoek naar leren op maat met ict.  

Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon. Doorbraakproject Onderwijs & ICT.

7 Prowise GO. https://www.prowise.com/nl/prowisego/ 

8 Kennisnet (2019, 21 maart). Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs gepresenteerd. 

https://www.kennisnet.nl/artikel/digitaliseringsagendaprimairenvoortgezetonderwijs 

gepresenteerd/ 

9 Zie het Kennisnetrapport Dataanalyse helpt leerkracht bij optimale ontwikkeling van het kind: 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Data_analyse_helpt_leerkracht_bij_ 

optimale_ontwikkeling_van_het_kind.pdf

10 Molenaar, I., van Campen, C., & van Gorp, K. (2016). Rapportage Kennisnet. Onderzoek naar 

Snappet; gebruik en effectiviteit. Geraadpleegd van https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/

leren_ict/leren_op_maat/bijlagen/Onderzoek_naar_Snappet_Radboud_Universiteit.pdf 
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  Toine Maes

Durven anders te 
denken: het is tijd 
voor technology by 
design

Technologie zou in elk onderdeel van het onder-
wijsproces, op elke school en door elk bestuur  
moeten worden meegenomen. De oplossing voor  
de problemen in het onderwijs is niet work harder, 
maar work smarter, vindt Toine Maes. 

Toine Maes is directeur-bestuurder 
van Kennisnet.
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Het onderwijs piept en kraakt in zijn voegen. De beroemde Berenburg

reclame It kin net geldt ook voor het onderwijs van vandaag. En afhan

kelijk van wie je het vraagt (en van zijn of haar woonplaats!), zal het 

antwoord ‘het kan net’ of ‘het kan niet’ zijn. Veel bestuurders, school

leiders en leraren zullen het met tegenzin moeten beamen: de rek is 

eruit. Tegelijkertijd bruist het onderwijs van ambitie om het anders en 

beter te doen. Er hangt verandering in de lucht en dat is maar goed ook. 

Urgentie en ambitie vormen samen belangrijke brandstof voor veran

dering. Dat veranderproces komt nu op verschillende plekken op gang, 

maar het gaat traag en niet systematisch. Terwijl we voor het oplossen 

van problemen en het realiseren van ambities juist verder moeten 

reiken dan we al deden. Hoe kunnen we dat doen? Door technologie  

al vroeg in het denken over onderwijs te integreren. Het is tijd voor 

technology by design; zoals ook privacy en ethiek al aan de ontwerp tafel 

een plek moeten krijgen. Technologie is een belangrijke factor, die in elk 

onderdeel van het onderwijsproces, op elke school en door elk bestuur 

moet worden meegenomen. Net zoals dat met personeel, leermiddelen 

en financiën gebeurt. 

De rek is eruit 
Verschillende ontwikkelingen zetten het onderwijs onder druk. School

leiders en bestuurders maken zich zorgen: hoe houden ze volgende 

 Er hangt verandering in de lucht  
en dat is maar goed ook.

week, over een maand of volgend jaar de klassen draaiend? Tegelijkertijd 

kampt een aantal regio’s met krimpende leerlingaantallen. Was het maar 

zo dat we krimp en lerarentekort tegen elkaar konden wegstrepen. 

Maar helaas: in de ene regio is vooral krimp het probleem, in de andere 

regio het lerarentekort. 

 

In 2018 luidde de Inspectie van het Onderwijs de noodklok over de 

toenemende kansenongelijkheid in de maatschappij. Het onderwijs 

heeft een belangrijke taak in het dichten van de kloof tussen kansrijke 

en kansarme groepen leerlingen; zonder ingrijpen zal die kloof juist 

groter worden. 

De druk op leraren wordt intussen vergroot door administratieve 

processen, passend onderwijs en de maatschappelijke trend dat 

geëmancipeerde burgers zich ook in publieke omgevingen steeds  

meer als klant gedragen. Digitalisering versterkt die druk nog eens: de 

verwachting stijgt dat een leraar 24 uur per dag online en bereikbaar is.
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Dit alles tezamen levert een duidelijk beeld op: zo gaat het niet langer. 

Als het zo doorgaat staat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs  

op het spel. De oplossing is echter niet work harder, maar work smarter.

 Geef vanuit onderwijsvraagstukken 
richting aan technologische ontwikkeling.

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Schoolbestuurders geven aan dat ze zien dat het anders kan in het 

onderwijs, dat ze zien dat het beter kan. De gedeelde overtuiging is  

dat onderwijs veel persoonlijker kan. 

We willen dat elke leerling zich zo goed mogelijk en op verschillende 

manieren kan ontwikkelen. Dat betekent dat je consequent kijkt naar 

de eigen talenten en kwaliteiten van iedere leerling. Niet met als doel 

individueel onderwijs te geven, maar wel persoonlijk onderwijs. Die 

aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van een leerling vraagt 

nogal wat. Idealiter zouden we deze ambitie deels kunnen waarmaken 

door meer docenten voor een groep te zetten. Maar we concludeerden 

nu juist dat de rek in het onderwijs er wel uit is en dat er sprake is van 
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In het onderwijs is er een duidelijk tekort op de productiefactor arbeid. 

Dat kun je voor een deel compenseren door technologie in de driehoek 

te introduceren. Op de factor kapitaal moeten we meerjarige ruimte 

creëren om in technologie te kunnen investeren. Dat levert effecten op 

de andere twee factoren op. Digitale (adaptieve) leersystemen kunnen 

de leraar werk uit handen nemen en leerlingen beter laten leren op  

hun eigen niveau. De factor grondstof wordt zo effectiever. Bovendien 

kunnen we de werkdruk van leraren aanpakken door op de administra

tieve processen met technologie efficiencywinst te behalen. Ook de 

factor arbeid wint zo aan kracht. 

ARBEID

GRONDSTOF KAPITAAL

TECHNOLOGIE

grote tekorten. De leraren die we voor een dergelijke ambitie nodig 

hebben, zijn er eenvoudigweg niet. 

Zet vaker een economische bril op 
Het is tijd om anders na te denken over de manier waarop we het 

onderwijs inrichten. Hoe kunnen we dat doen? Door vaker een  

economische bril op te zetten. Elke sector heeft te maken met de 

productiefactoren arbeid, grondstof en kapitaal. Vertaald naar het 

onderwijs: arbeid is de leraar, grondstof is het leermiddel en kapitaal  

is het geld dat je hebt om te investeren. Bijvoorbeeld: persoonlijk 

onderwijs realiseren door te leunen op de productiefactor arbeid is 

vanwege het lerarentekort een illusie. 

In deze driehoek moet technologie als belangrijke kracht worden 

meegenomen. Niet om te bezuinigen op arbeid of om de leraar  

te vervangen: de pedagogische en didactische rol van de leraar is  

onvervangbaar. We moeten technologie juist zo inzetten dat de leraar 

beter in staat is zijn vak uit te oefenen.

We zien het in andere sectoren elke dag om ons heen gebeuren: in 

private dienstverlenende sectoren zoals het bankwezen, de retail en  

het toerisme is het ondenkbaar dat processen worden ontworpen 

zonder integraal de factor technologie mee te nemen. Daar is techno-

logy by design een vanzelfsprekendheid. 
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• Stuur mee in de ontwikkeling van technologie. Nu zijn bedrijven vaak 

de belangrijkste drijvende kracht in de technologische ontwikkeling. 

Bundel de krachten om de marktverhoudingen te veranderen. 

Formuleer vragen vanuit de belangrijkste onderwijsvraagstukken  

en geef zo richting aan technologische ontwikkeling. 

Samen anders organiseren
Technologie goed benutten voor het onderwijs vraagt om expertise die 

niet elk schoolbestuur zomaar in huis heeft. Zeker bij kleine besturen  

is het verwonderlijk als ze niet de samenwerking zoeken om ict op een 

goede manier voor het onderwijs in te richten. Het is dan ook mooi om 

te zien hoe schoolbesturen hun krachten verenigen in de coöperatie 

SIVON. 

SIVON is ook een mooie vorm om de vraagkant van het onderwijs goed 

te positioneren. Alleen als het onderwijs als vragende partij stevig staat 

kan het de markt prikkelen om met passende digitale middelen te 

komen, met de grondstof die we nodig hebben om het onderwijs 

vooruit te helpen. De mismatch tussen wat het onderwijs nodig heeft 

op het gebied van ict en wat de markt biedt moet opgeheven worden. 

Alleen zo kunnen we technologie op een goede manier benutten voor 

het onderwijs. 

Inzetten op technologie
In plaats van arbeidsintensief moet het onderwijs dus kapitaalintensief 

worden. De winst die dit oplevert is niet economisch, maar maatschap

pelijk. Het draagt bij aan de doelen van goed onderwijs: kwalificatie, 

socialisatie en persoonsvorming. Alleen als we zwaarder inzetten op 

technologie in het onderwijsproces, zijn de problemen goed op te 

lossen. Niet als heilige graal, maar als nuttige en nog onvoldoende 

benutte kracht. 

Als we in het onderwijs slimmer willen werken, vraagt dat om verschil

lende dingen:

• Zorg voor een strategische visie en durf te veranderen.

• Neem de factor technologie integraal en vanaf de start mee in  

het vormgeven van het onderwijsproces (technology by design).  

Geef technologie hetzelfde gewicht als personeel, leermiddelen  

en financiën. 

• Verrijk het competentieprofiel van bestuurders en schoolleiders of 

directeuren. Zorg dat ze minimaal affiniteit hebben met digitalisering, 

en liefst ook digitale kennis en ervaring.

• Besteed in de managementopleidingen van bestuurders en  

directeuren meer aandacht aan digitalisering in het onderwijs. 

• Voer als bestuur een consequent beleid van jaren, waarin je  

middelen vrijspeelt, zorgt dat leraren met ict kunnen werken,  

en zorgt dat de leermiddelen die het onderwijs verder kunnen 

helpen ook daadwerkelijk op de markt komen.
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TIP

> Lees meer over wat mogelijk is met kunstmatige intelligentie 
in het onderwijs in de publicatie ‘Kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs’ 

 kn.nu/AI-dossier
> Haal meer uit ict in het onderwijs met de verschillende online 

tools uit de ‘KennisnetWijzer’ 
 kn.nu/kennisnetwijzer 
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Rozelein Godtschalk, 10 jaar

 “Het onderwijs moet anders. Durf de boeken los te laten en zorg voor meer afwisseling. Niet meer  
elke dag in een schriftje werken, maar zelf onderzoeken. Daarnaast zou ik het liefst zelf willen bepalen 
hoe ik iets wil leren en wanneer. Een voorbeeld hiervan is het leren van de rekendoelen via Minecraft. 

 “In mijn tekening ziet u een voorbeeld van hoe het in de toekomst anders kan. Bij bepaalde vakken, 
zoals aardrijkskunde, kunnen we leren via een tablet en een hologram. De juf zegt dan bijvoorbeeld: 
‘Zoek Parijs!’ Wanneer je Parijs aantikt, krijg je een hologram van de Eiffeltoren te zien en kun je om  
je heen kijken. Ook bij andere vakken kunnen wij zo leren. Bijvoorbeeld bij rekenen, met verschillende 
sommetjes die naar voren komen. En bij spelling zie je een hologram van een voorwerp, waarna jij  
op de tablet het woord goed moet opschrijven of intypen. 

 “Met de hologrammen kun je zelf leren, maar je kunt ook van elkaar leren. Een ander klasgenootje  
ziet misschien wel Amerika en kan jou daar van alles over vertellen. Het hologram geeft ook het goede 
antwoord aan. De juf is nog wel aanwezig, maar is meer een coach en kijkt of alles goed gaat.”

 Tip!
 “Ik zou willen meegeven dat het onderwijs sprankelender mag. Met meer afwisseling in de lessen, 

bijvoorbeeld door het inzetten van een hologram. Dat zou het onderwijs zoveel leuker maken!”
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Lucelle Deneer-Comvalius is docent 
geschiedenis en maatschappijkunde op het 
Christelijk College Groevenbeek. Ze werd  
in 2019 verkozen tot Leraar van het Jaar  
en ontwikkelde de app ‘Examenspel’ voor 
examentraining. 

De app is nog in de testfase en wordt momenteel door

ontwikkeld, zodat leerlingen in heel Nederland en op Aruba 

deze straks kunnen gebruiken.

  Lucelle Deneer-Comvalius 

Wees daar waar  
je leerlingen zijn
 

Wie leerlingen in het voortgezet onderwijs wil  
motiveren, moet zich verdiepen in hun leefwereld. 
Leraren weten wat het beste aanslaat bij hun  
leerlingen. Het is daarom van belang dat zij zélf 
leermiddelen ontwikkelen, liefst samen met  
leerlingen. Dat vindt Lucelle Deneer-Comvalius.

 

Elke docent met eindexamenleerlingen loopt ertegenaan: hoe dichter 

de examendatum nadert, hoe minder gemotiveerd leerlingen zijn.  

Ze slaan aan het rekenen: ‘ik sta een 7, dus kan ik op mijn examen wel 

een 4 halen’. En dan heb je nog die vermaledijde vakantie, twee weken 
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voor de examens beginnen. Het is bijna altijd mooi weer en veel ouders 

nemen zo’n kind dan ook nog mee op reis. Als er íets is dat docenten 

van examenkandidaten grijze haren bezorgt…

Bioscoopbon
Ook ik werd als examendocent geconfronteerd met gedemotiveerde 

leerlingen. Bovendien geloof ik in anytime, anywhere learning.  

Dus tijdens zo’n vakantie (voorafgaand aan het examen) dacht ik: een 

telefoon hebben ze allemaal, waarom gebruik ik geen WhatsApp om ze 

te helpen leren? Ik maakte een groep aan, stuurde elke dag een filmpje 

over de leerstof en stelde daarover twee vragen. Ik turfde de goede 

antwoorden en op de dag van hun examen reikte ik een bioscoopbon 

uit aan de winnaar. Door de competitie en de beloning vonden ze het 

ineens wél leuk. Bovendien wisten ze dat ik vragen zou stellen die hen 

goed zouden voorbereiden op het examen.

Eerder had ik Facebook al eens ingezet in de les. De school waar ik toen 

werkte stond er slecht voor. Omdat we onze examenlicentie zouden 

kwijtraken stelden we schoolbreed een plan op om de resultaten en 

onze icttoepassingen te optimaliseren. Zo kwam ik op het ‘Facebook

spel’: een nieuwsquiz op Facebook, die als doel had de scores op de 

actualiteitentoetsen te verbeteren, als voorbereiding op de maatschap

pelijke vraagstukken bij het examen.

Mijn leerlingen waren op dat moment vooral geïnteresseerd in enter

tainmentnieuws over sterren of vermaak, terwijl ze zich meer moesten 

richten op hard nieuws over politiek, economie en criminaliteit. En dus 

stelde ik via Facebook drie avonden per week vragen, die ze om uiterlijk 

middernacht konden beantwoorden. Supertof vonden de leerlingen 

het. Wel was het voor mij heel arbeidsintensief, want ik zat drie avonden 

per week tot twaalf uur feedback te geven. 

Examenspel
Later stapte ik over naar een nieuwe school, waar een andere onder

wijscultuur heerste en het niet de bedoeling was dat ik sociale media 

gebruikte om het leren buiten de schoolmuren te stimuleren. Het 

aanmaken van whatsappgroepen mag bovendien niet meer vanwege 

de AVG. Daardoor kwam ik op het idee voor ‘Examenspel’: een zelfge

maakte examenapp waarmee leerlingen de lesstof kunnen oefenen.  

De door mij ontwikkelde app stelt vragen die zijn opgebouwd aan de 

hand van de Taxonomie van Bloom1. Je begint met vragen uit de lagere 

orde: wat is politiek, wat is burgerschap? Uiteindelijk kom je bij complete 

examenvragen zoals die ook op het examen zelf worden gesteld.  

Hoe sneller het antwoord, hoe meer punten. Het werkt: sinds ik met 

gamification ben begonnen, heb ik nauwelijks nog spijbelaars en zijn  

de resultaten van mijn leerlingen sterk verbeterd. 
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Leraren: ontwikkel zelf!
Ik ben me ervan bewust dat de meeste docenten helemaal niet bezig 

zijn met het zelf ontwikkelen van lesmateriaal of digitale oplossingen. 

De ontwikkelaar in ons heeft geen ruimte om te groeien als gevolg van 

– onder andere – passend onderwijs en alle zaken die niet tot je primaire 

taken behoren, zoals vergaderen en administratie.

En toch vind ik dat wij als docenten veel vaker zelf leermiddelen zouden 

moeten ontwikkelen en niet zouden moeten afwachten tot uitgeverijen 

met een oplossing komen. Wij zijn de professionals, wij weten wat 

leerlingen nodig hebben. Je gaat toch niet aan de zijlijn staan toekijken 

hoe je leerlingen ongemotiveerd raken, zozeer dat ze zakken voor hun 

examen? Het is belangrijk dat we zelf onderzoek doen naar de lespraktijk. 

Leerlingen veranderen zo snel. De dingen waardoor ze gemotiveerd 

raken veranderen zo snel. Waar zij zijn, dáár moet je zijn om ze te 

ontmoeten met jouw leerstof.

 Wacht als leraar niet af  
tot anderen het voor je doen!  
Wij zijn de professionals.
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Docenten die ictvaardig zijn presteren beter2. Ze moeten dus op 

reguliere basis (bij)geschoold worden. Daarom mijn oproep aan  

besturen: ondersteun je docenten écht! Geef ze niet zomaar een iPad 

om ze vervolgens zelf uit te laten zoeken hoe ze die gebruiksklaar 

moeten krijgen, maar zorg dat ze weten hoe het werkt. Geef docenten 

de ruimte zich te ontwikkelen. 

En leraren: bijblijven is essentieel als je wilt weten waar leerlingen zich 

begeven. Je moet elke keer weer blijven leren. Vernieuwingen gaan zo 

ontzettend snel. Ik begon vijftien jaar geleden met Facebook, dat is nu 

voor oude mensen – en zelfs die zitten tegenwoordig op Instagram. Dus 

volg ik momenteel een cursus ‘Instagram Stories’, zodat ik mijn leerlingen 

straks wellicht kan gaan motiveren via Stories. En in de onderbouw zijn 

leerlingen bezig met TikTok en Snapchat, dus zoek ik uit hoe je die kunt 

inzetten voor je les. 

Wees minder bang
Scholen zouden wat mij betreft ook minder bang moeten zijn voor  

het inzetten van sociale media. Ze zouden niet alleen naar de gevaren 

van ict moeten kijken, zoals naar het risico op verslaving. Ja, ik gebruik 

gamification. En ja, zoals met zoveel dingen kun je daaraan verslaafd 

raken. ‘Die kinderen zitten al zo lang met hun neus op een scherm’, 

hoor ik dan. Maar het is én én: ik gebruik ook boeken in de les. Het gaat 

Betrek je leerlingen
Het is daarbij van groot belang dat leermiddelen tot stand komen in 

samenwerking met leerlingen. Ik ontdekte hoe fijn mijn leerlingen het 

vinden daarop invloed te hebben. Ik denk dat er veel te weinig mét 

leerlingen wordt gesproken terwijl we zoveel van ze kunnen leren: wat 

vind je nu eigenlijk van mijn lessen? Hoe ervaar je die methode? En dat 

leermiddel? 

Wees niet bang voor kritiek. Toen mijn leerlingen de app eindelijk 

mochten uittesten was ik helemaal trots, maar binnen een half uur 

hadden ze een hele lijst met verbeterpunten: over de onhaalbare 

tijdslimieten bij bepaalde vragen, over het gebrek aan plaatjes.  

Dat deed pijn. Maar het is belangrijk dat ik naar hun opbouwende 

kritiek luister. Zij zijn de eindgebruikers, tenslotte.

Investeer in ict-vaardigheid
Nu denk je misschien dat ik wel heel ictvaardig moet zijn. Niets is 

minder waar. Ik was zelfs een digibeet toen ik met ict in mijn lessen 

begon. Ik ging ooit van een rijke school (met volop ict) naar een  

armere school (met nauwelijks computers en zonder mediatheek) en 

merkte hoe vlug je je ictvaardigheden verliest en hoe snel je kennis 

achterhaald is. 
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Doe het niet alleen
Behalve dat ik niet heel ictvaardig was, ben ik ook niet technisch. 

Daarom zocht ik een technicus die mij ondersteunde in het ontwikkelen 

van de app. Zonder haar was dat nooit gelukt. Je hoeft het niet alleen  

te doen: zoek mensen die je kunnen helpen.

 Ik ging ooit van een rijke school 
naar een arme en merkte hoe vlug  
je je ict-vaardigheden verliest.

Denk buiten de gebaande paden, wees ondernemend, zoek uit welke 

mogelijkheden er zijn. Zo heb ik mijn app kunnen doorontwikkelen 

dankzij subsidie van het LOF (het Leraren Ontwikkel Fonds). Met  

deze subsidie kun je als leraar vormen van onderwijsvernieuwing  

en verbetering bekostigen en uitproberen. Je krijgt niet alleen geld 

– waardoor je tijd kunt vrijmaken – maar ook coaching; dat is geweldig. 

Daarom hoop ik zo dat het LOF blijft bestaan. Je stimuleert er ontzettend 

veel onderwijsideeën mee waaraan ict kan bijdragen.

 

Je staat er, kortom, niet alleen voor. Als je de juiste hulp inroept is heel 

veel mogelijk. Als ik het kan...

om de variatie, dát is wat werkt: leerlingen gaan er beter door leren en 

zijn gemotiveerder3. Als ik elke les alleen met die app zou vullen, zouden 

ze er ook snel klaar mee zijn, hoor.

Natuurlijk moet je wél goede afspraken maken, vooral als het gaat om 

belangrijke dingen als privacy. Ik noem er een paar:

• Vergeet nooit dat je je in de Hang Out Spot van kinderen bevindt.  

Ze zijn daar om elkáár te ontmoeten, niet hun docent. 

• Respecteer de autonomie van je leerlingen. Je mag ze nooit  

verplichten mee te doen; níet meedoen is ook prima. 

• Ga je aan de slag met digitale gamification? Zorg voor afwisseling 

tussen opdrachten die je als groep en die je alleen moet doen. 

• Bespreek met elkaar dat alles wat je op sociale media zegt en doet 

nooit meer weggaat. 

• Onherroepelijk doen leerlingen soms ongelukkige uitspraken,  

hen moet je in bescherming nemen. Spreek ze niet in de groepsapp 

aan op hun misstap maar stuur een privébericht.

• Houd werk en privé strikt gescheiden. Accepteer geen vriendschaps

verzoeken van je leerlingen op je persoonlijke profiel. 

• Zorg dat je inlogcodes bekend zijn bij de directie. Zo kan deze altijd 

meekijken met gesprekken tussen jou en leerlingen. Denk bijvoor

beeld aan contact dat te persoonlijk wordt, of aan een discussie 

waarin je heetgebakerd een leerling op de vingers tikt.
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TIP

> Maak, vind en deel leermateriaal met ‘Wikiwijs’
 wikiwijs.nl 
>  Lees meer over het maken van beleid rond ict-bekwaamheid 

in de publicatie ‘Handreiking ict-bekwaamheid van de leraar: 
hoe pakt u dat aan?’

 kn.nu/ict-bekwaamheid

Bronnen
1 Meer over de Taxonomie van Bloom bij SLO: https://talentstimuleren.nl/thema/

stimulerendsignaleren/rijkeleeractiviteiten/bloom

2 https://www.kennisnet.nl/artikel/de-leraar-die-varieert-profiteert-het-meest- 

vanict 

3 Kreijns, C.J. (2009). Als ICT een meerwaarde heeft, waarom gebruiken leraren  

dit dan niet in hun lessen en wat kunnen we daaraan doen? Tilburg, Nederland: 

Fontys Hogescholen.
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  Larissa Zegveld

Samen is anders
Gemeenten werken gezamenlijk aan het versterken 
en versnellen van hun dienstverlening onder het 
motto: ‘Eén keer ontwikkelen, 355 keer uitvoeren.’ 
Het onderwijs kan bij het doorvoeren van verande-
ringen veel leren van overheden, zegt Larissa  
Zegveld. De belangrijkste les? Ontwikkel samen en 
ga daarbij uit van de wensen van de eindgebruiker.

Wat moet er gebeuren om een informatiesamenleving te bouwen die 

betrouwbaar, inclusief en veilig is? Waar burgers makkelijk toegang 

hebben tot digitale diensten en zelf de regie kunnen voeren over hun 

data? En waarin de leefwereld van burgers centraal staat?

Het antwoord is veel, heel veel. Als overheid hebben we te lang het 

initiatief gelaten aan de markt. Begrijpelijk misschien (bij een overheid 

Larissa Zegveld is algemeen directeur  
bij Wigo4it, een overheidscoöperatie voor 
ict en dienstverlening die is opgericht 
door de sociale diensten van de vier grote 
gemeenten.
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past een zekere terughoudendheid en voorzichtigheid), maar het gevolg 

is dat we te afhankelijk zijn geworden van de door de markt ontwikkelde 

technologieën, die bovendien vaak alweer verouderd zijn wanneer de 

overheid ze eindelijk heeft geadopteerd. 

Radicale cultuuromslag
Het goede nieuws is dat het nog niet te laat is. Wel zal het roer drastisch 

om moeten. Als we blijven doorgaan met polderen – een beetje innoveren 

hier, wat wetten en regels aanpassen daar – redden we het niet, daar

voor gaan de technologische ontwikkelingen te snel. Wat nodig is, is een 

radicale cultuuromslag. Niet dingen anders en beter doen, maar ándere 

dingen doen: als overheid, markt en burgers gezamenlijk en ieder met 

zijn eigen verantwoordelijkheid. 

	 Waar	blijft	die	doortastende	minister 
van Technologie en Digitalisering?

Gemeenten hebben de draai al gemaakt. Het besef dat de vraagstukken 

rondom digitalisering dermate groot zijn dat ze alleen gezamenlijk kunnen 

worden opgelost, leidde twee jaar geleden tot ‘Samen organiseren’1, 

een project waarin alle 355 Nederlandse gemeenten hun krachten 

bundelen op de terreinen van ict, dienstverlening en werkprocessen. 

Aan het project zijn een budget en meerjarige strategische doelstellingen 

gekoppeld, die zijn vastgelegd in de ‘Digitale Agenda 2020’2. 

Landelijke online diensten maken het doorgeven van een verhuizing, 

emigratie of overlijden sindsdien eenvoudiger en ook is raadsinformatie 

toegankelijker gemaakt. Voor de vier grote gemeenten hebben  

we Edison ontwikkeld, een innovatieoplossing waarmee mensen zelf 

digitaal zaken kunnen afhandelen waarvoor ze vroeger naar het 

gemeentehuis moesten.

Geen digitale woestijn
Samen optrekken werkt dus, al mag het van mij allemaal stukken 

sneller. Sterker nog: het moet sneller. Zo’n gezamenlijke aanpak vraagt 

van de overheid moed en bereidheid om risico’s te nemen en te experi

menteren, om een op samenwerking gerichte manier van opereren.  

Maar vooral ook om een heldere, brede visie van de overheid op haar 

kerntaak in de digitale wereld. Het gemis daaraan laat zich dagelijks 

voelen. Waar blijft die doortastende minister van Technologie en 

Digitalisering? 

Nederland is bepaald geen digitale woestijn. Wat digitale vaardigheden 

betreft behoren we tot de top drie van Europa. Als overheid doen we 
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Wolk van het Volk
Toen ik nog directeur was van wat nu VNG Realisatie4 heet, hebben we 

eens de ‘Wolk van het Volk’ geïntroduceerd. Dat was een soort blauw

druk van een ideale eoverheid, waar burgers op basis van realtime 

informatie (die ze zelf konden beheren, verzamelen en personaliseren) 

vorm konden geven aan hun leefomgeving, al dan niet in samenspraak 

met het lokaal bestuur. 

Een toekomstdroom? Zeker, maar minder veraf dan velen denken.  

In China kunnen burgers via de app WeChat niet alleen chatten met de 

overheid, maar ook diensten en producten afnemen van de overheid 

én van marktpartijen. De Nederlandse variant van WeChat (met meer 

aandacht voor privacy en persoonsbescherming), zou het Ontmoetings

plein kunnen zijn. Dat idee is in de maak en moet een plek worden waar 

burgers met sociale, medische en welzijnsvraagstukken vragen kunnen 

stellen aan elkaar en aan de overheid, marktpartijen en zorgaanbieders. 

Het is een plein van en voor mensen, waar markt, burgers en overheid 

elkaar kunnen vinden en samen kunnen zoeken naar een antwoord op 

elkaars vragen. 

Het Ontmoetingsplein is een voorbeeld van een nieuwe manier van 

innoveren die uitgaat van de behoefte en de leefwereld van burgers. 

Victor Zuydeweg, UXexpert en initiatiefnemer van ‘Gebruiker Centraal’5 

daar echter te weinig mee, ondanks de initiatieven die op verschillende 

plaatsen zijn ontplooid. De dienstverlening van gemeenten aan burgers 

is de afgelopen jaren op veel fronten verbeterd en de Belastingdienst  

is overgeschakeld naar een digitale omgeving met vooraf ingevulde 

gegevens. 

Een fikse stap voorwaarts op het digitale pad is ‘Common Ground’ van 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waaraan sinds enkele 

jaren wordt gewerkt. Het is een soort digitale snelweg naar analogie van 

de befaamde Estlandse Xroad3, die gemeenten in staat stelt sneller en 

goedkoper te innoveren, hen minder afhankelijk maakt van software

leveranciers en – dat spreekt mij zeer aan – burgers meer regie geeft 

over de wijze waarop met hun gegevens wordt omgegaan. 

Vooralsnog zijn dit echter allemaal losstaande initiatieven, terwijl 

samenhang, focus en regie gevraagd worden. Initiatieven ook, die te 

vaak ontstaan uit de drang om snel ‘iets’ te digitaliseren in plaats van 

vooraf de cruciale vraag te stellen of de burgers er überhaupt behoefte 

aan hebben. Digitalisering gaat niet zozeer over techniek, het gaat 

vooral over de vraag hoe je die techniek kan inzetten ten dienste van  

de samenleving. 
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zegt: “Als je digibeten digivaardig kunt maken, waarom zou je je systemen 

dan niet mensvriendelijker kunnen maken?” Het is exact dit uitgangs

punt wat het verschil bepaalt tussen succesvolle en onsuccesvolle 

digitale initiatieven. 

De digitale wereld van morgen heeft verregaande implicaties voor  

de verhouding tussen burgers, marktpartijen en overheid. Vooral  

van de overheid vraagt dit een fikse cultuuromslag. In de informatie

maatschappij is zij niet langer degene die alles bedenkt, organiseert  

en controleert. De verkokerde beleidsfabriek zal moeten worden 

omgebouwd naar een wendbaar collectief dat in samenspraak met 

uitvoeringsorganisaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

burgers beleid maakt en uitvoert. Van en voor iedereen en waarin 

niemand de baas is.

In de informatiemaatschappij is een centrale rol weggelegd voor de 

burgers. Zij worden de (mede)vormgevers van hun eigen leefwereld, 

voeren de regie over hun eigen data en zijn niet langer afnemers  

maar participanten in zorg, welzijn, bestuur en openbare veiligheid.  

Dat lukt alleen als de informatiesamenleving van morgen betrouwbaar, 

inclusief en veilig is en als burgers over voldoende digitale vaardigheden 

beschikken om makkelijk hun weg te vinden naar de aangeboden 

diensten en voorzieningen.

 Veilige digitale snelwegen  
zouden moeten behoren tot de  
basisinfrastructuur van een land.
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Wensen van de eindgebruiker
Terwijl ik vaak hoor dat het onderwijs (evenals andere overheidssectoren) 

achterloopt op het gebied van digitalisering, biedt zo’n achterstands

positie ook voordelen. In plaats van zelf het wiel te moeten uitvinden  

of in reeds bekende valkuilen te stappen, kan het onderwijs de lessen 

gebruiken die andere overheden al geleerd hebben. Daarbij denk ik in 

de eerste plaats aan samenwerking: betrek de juiste partijen bij de 

juiste initiatieven. Curriculum.nu is daarvan een uitstekend voorbeeld. 

En wellicht kunnen onderwijsinstellingen net als gemeenten gezamen

lijk contracten met de markt sluiten, naar voorbeeld van het initiatief 

‘Common Ground’ dat gemeenten helpt een vendor lock-in (die een klant 

afhankelijk maakt van een leverancier voor producten en diensten, red.) 

te voorkomen. 

Als ambassadeur van ‘Gebruiker Centraal’ kan ik er daarnaast niet vaak 

genoeg op wijzen dat bij het opzetten van digitale dienstverlening moet 

worden gebouwd rondom de wensen van de daadwerkelijke eindge

bruikers. Dat klinkt logisch, maar te vaak gebeurt het dat bestuurlijke  

of procesmatige overwegingen bepalend zijn voor de inrichting van 

dienstverlening. Het gaat toch echt om de gebruiker en hoe die de 

dienstverlening ervaart. Ook is er tegenwoordig uitstekend materiaal 

beschikbaar om websites, documenten en apps toegankelijk te maken 

voor alle gebruikers, inclusief voor mensen met een beperking.  

De Stichting Accessibility kan hierbij goed van dienst zijn. 

Veilige wifi voor iedereen
Op al die vlakken is nog een wereld te winnen. Om te beginnen moet nu 

eindelijk eens werk gemaakt worden van een veilige wifi voor iedereen: 

public roam. Net zoals de aanleg van autowegen zouden veilige digitale 

snelwegen moeten behoren tot de basisinfrastructuur van een land, zodat 

burgers na één keer inloggen overal veilig online kunnen. De techniek  

is er. Denk ook aan toegankelijke websites: waarom maken we het 

burgers zo moeilijk met lappen slordig vormgegeven tekst? Waarom 

maken we niet veel meer gebruik van beeld, filmpjes en gesproken 

tekst? Dat is ook fijn voor die 2,5 miljoen mensen die minder vaardig 

zijn in taal en rekenen, en voor jongeren die steeds minder leesvaardig 

worden. Spijtig misschien, maar het is een realiteit waarmee we rekening 

moeten houden.

Nu we het toch over jongeren hebben … Omgaan met informatie en 

digitale media was lang geen verplichte kost op scholen. Bemoedigend 

is daarom de curriculumherziening met het initiatief Curriculum.nu, 

waarbij digitale geletterdheid een verplicht onderdeel wordt. Zo kunnen 

jongeren leren wat de mogelijke consequenties zijn van die leuke, 

spannende foto op Instagram, maar ook dat niet alle websites veilig  

zijn en dat niet alles wat op internet staat klopt. Een voorbeeld van 

praktische invulling van zulke lessen zijn de educatieve programma’s 

van de Stichting Digisterker6 waarin mensen uit diverse doelgroepen 

leren omgaan met digitale informatie.
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De weg naar een betere digitale overheid gaat zeker niet zonder vallen 

en opstaan. Digitale innovatie zit over het algemeen niet in het over

heidsdna. Maar met ferm digitaal leiderschap is veel winst te behalen; 

dus met realistische beslissers die kunnen luisteren naar de bevindingen 

vanuit de techniek, die de juiste partijen samenbrengen en die de 

eindgebruiker nooit uit het oog verliezen.

TIP

> Lees meer over de publieke ict-infrastructuur in Estland  
in de publicatie ‘Digitale geletterdheid in Estland: dit kan 
Nederland leren van de Esten’

 kn.nu/estland

Bronnen
1 https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/samenorganiseren

2 https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/08a_vng-agenda2020.pdf

3 https://eestonia.com/solutions/interoperabilityservices/xroad/

4 https://www.vngrealisatie.nl/

5 https://www.gebruikercentraal.nl/

6 https://www.digisterker.nl/
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Tim van Duivenboden, 10 jaar

 “Mijn moeder werkt in haar werk al met robots die mensen helpen door vragen te stellen. Ik denk dat 
deze ontwikkeling snel zal gaan en dat er binnen vier jaar ook robots in de klas zullen zijn die elk kind 
kunnen helpen bij het leren. 

 “In mijn tekening ziet u een strip van een robot in de klas. Elk kind bedenkt een naam voor zijn eigen 
robot. Zo kan je – als je wilt werken – je robot roepen. De juf geeft nog steeds aan wat je moet gaan 
doen, iedereen pakt de les erbij via de computer op de robot en werkt daarop. De robot kan tijdens  
het werk tegen je praten om je te helpen en aan te geven hoeveel vragen je goed hebt en hoeveel fout. 
Als je klaar bent, zeg je dat tegen de juf. Die kan dan langskomen om je te helpen met het verbeteren 
van de fouten. 

 “Schriftjes zullen niet helemaal verdwijnen, want voor dictee en schrijfles heb je nog gewoon schriftjes 
nodig. Bij vakken zoals rekenen en bij sommige dingen van taal en spelling wordt wel met de robots 
gewerkt. Samenwerken zal online met leerzame spelletjes gebeuren.”

 Tip!
 “Het onderwijs mag meer werken met verschillende soorten apparaten en meer technologie gebruiken 

op scholen. Dit zorgt ervoor dat de lessen leuker zijn, omdat bijvoorbeeld een robot je kan verrassen.” 
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  Jeroen Kemperman

Acht naïeve vragen 
Natuurlijk kun je in het onderwijs niet zomaar  
allerlei ideeën uit het bedrijfsleven overnemen,  
al is het maar vanuit didactische en pedagogische 
overwegingen. Toch kan het geen kwaad zo nu en 
dan prikkelende vragen te stellen over de manier 
waarop scholen de boel organiseren, vindt Jeroen 
Kemperman. Acht naïeve vragen over anders  
organiseren met ict in het onderwijs.

Ik heb met een aantal zielsverwanten onderzoek gedaan naar 94 

briljante ondernemingen die de wereld een beetje beter hebben 

gemaakt. Het is opvallend dat deze ondernemingen jarenlang moesten 

doorzetten om alle weerstand te overwinnen. Mensen vinden het 

namelijk nog wel inspirerend om in een brainstorm ideeën te verzinnen, 

maar het écht veranderen van diepgewortelde gewoonten en regels is 

niet leuk; dat vraagt jaren. Organisaties zijn vooral goed in het steeds 

Jeroen Kemperman is Senior Manager  
Strategy & Business Development bij  
zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 

Dit essay en de genoemde voorbeelden zijn gebaseerd op 

de boeken ‘Briljante Businessmodellen’ (2013), ‘Briljante 

Businessmodellen in de Zorg’ (2014), ‘Briljante Business

modellen in Finance’ (2015) en ‘Briljante Businessmodellen 

in Food’ (2016) van Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed 

en Jennifer op ’t Hoog. ‘De Amsterdamse Droom –  

De Geschiedenis van Amsterdam in 25 Bedrijven’ van 

Jeroen Kemperman verschijnt in 2020 bij uitgeverij Boom.
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verder verbeteren van bestaand werk. Disruptieve vernieuwingen – met 

nieuwe technologie – vinden in bestaande organisaties vooral bij grote 

schaarste plaats: als het werk alleen kan doorgaan wanneer er nieuwe 

oplossingen worden bedacht. 

In het onderwijs zijn de uitdagingen met werkdruk bij leraren en 

leerlingen groot. Daarbij zorgt het tekort aan leraren voor voldoende 

schaarste om draagvlak voor verandering te genereren. Biedt nieuwe 

technologie wellicht mogelijkheden het onderwijs enigszins aangenamer 

en beter te maken? 

Mogelijke lessen van platformondernemingen
Ik heb geen onderwijsinstellingen onderzocht, wellicht zijn er helemaal 

geen verouderde werkwijzen die beter zouden kunnen met ict. Met dat 

risico in het achterhoofd heb ik acht naïeve vragen bedacht, voorbeelden 

toegevoegd van organisaties uit andere sectoren en een voorzet 

gegeven voor verbetering. Ik heb mij vooral afgevraagd of onderwijs

instellingen iets kunnen leren van de opkomende platformonder

nemingen – waar allerlei aanbieders en gebruikers van informatie en 

diensten elkaar ontmoeten (omdat ze iets voor elkaar kunnen betekenen). 

Kan het onderwijs een leuker en productiever platform worden voor 

leraren en leerlingen als het minder gesloten wordt en meer gaat 

functioneren als open systeem?

Vraag 1:  
Kunnen we ons onderwijs baseren op vertrouwen?
Kunnen we het onderwijs verbeteren door scholen uit te laten gaan van 

vertrouwen en principes, en niet van controle en regels? Geven scholen 

hun leerlingen op dit moment al vertrouwen, of is hun uitgangspunt  

dat je leerlingen niet kunt vertrouwen? Is het bijhouden van absentie 

vergelijkbaar met een ouderwets prikkloksysteem, terwijl simpelweg 

aanwezig zijn niet gelijkstaat aan actief werken? Helpen toetsen om 

beter te leren, of is het ook vaak bewijslast die wordt verzameld voor 

anderen? Zijn de ‘verplichte’ controlemechanismen allemaal wettelijk 

verordend of is er ook sprake van ingesleten zelfcensuur? Worden de 

mogelijkheden van regelvrije ruimte optimaal benut? Wat gebeurt er in 

onderwijs als leerlingen niet meer verplicht de les hoeven bij te wonen, 

tenzij ze achterlopen met de leerstof?

Ook de verzekeringssector is van oudsher nogal van de controle. 

Interpolis heeft dit veranderd. Deze verzekeraar is gestopt met het 

verzamelen van bonnen en het bekijken van kapotte spullen. Nu 

beoordeelt een medewerker tijdens een telefoongesprek wat de schade 

is, ervan uitgaand dat klanten niet liegen. Het bedrag wordt vervolgens 

gewoon overgemaakt. Gek genoeg is het aantal claims sinds deze 

nieuwe aanpak juist afgenomen: wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. 
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Vraag 2:  
Kunnen we in het onderwijs vergaand personaliseren?
Hoe komen we tot echt gepersonaliseerd leren? Hoe voorkomen we  

dat kinderen vooral tijd en energie besteden aan de vakken waarin ze 

minder goed zijn, waarvan ze gefrustreerd raken en waarmee ze later 

toch niets gaan doen? Waarom richten docenten zich vooral op leerlingen 

die slechte punten halen en die hun vak niet interessant vinden? Wat 

doet dit met het zelfvertrouwen en de leergierigheid van die leerlingen? 

Edison, Einstein, Van Gogh en ook Steve Jobs waren bijzondere mensen 

die geschikt waren voor bijzonder werk. Bij sportclubs zoals Ajax en het 

Nederlands hockeyelftal focussen trainers vooral op datgene waarin 

spelers uitblinken: een geniale aanvaller die veel scoort wordt niet  

als verdediger of keeper opgesteld. Natuurlijk hebben die topsporters 

naast hun specialisme ook basale vaardigheden nodig, net zoals 

scholieren. Maar waarom kunnen we het vaststaande profiel niet 

loslaten en leerlingen tijdens hun schooltijd vaker de mogelijkheid 

geven een vak te ruilen voor een ander vak, of voor dubbele tijd voor 

een bestaand vak?

 

 Kunnen we leraren en leerlingen 
meer regie geven over eigen agenda 
en leven?
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stappen. Natuurlijk kun je een middelbare school niet vergelijken met 

een universiteit, maar het gaat mij erom dat kennisdeling niet per se in 

een klaslokaal hoeft plaats te vinden. Is het in het vo wellicht mogelijk 

voor elk vak uren in te ruimen voor TED Talks, en die door leerlingen 

individueel of gezamenlijk te laten bekijken? Bedrijven als Wikipedia 

maken samen met gebruikers een complete bibliotheek vol kennis. 

Kunnen we leerlingen punten geven als ze erin slagen beschrijvingen  

op Wikipedia te verrijken?

Vraag 5:  
Kunnen machines taken overnemen in het onderwijs?
Leren we buiten het onderwijs niet allang via interactie met machines? 

Kunnen teachbots de werkdruk van de leraar misschien helpen vermin

deren, bijvoorbeeld door bijles te geven? Natuurlijk kunnen leraren zich 

beter inleven in leerlingen en zijn ze beter in coachen dan computers. 

Maar softwareprogramma’s, zoals de huiskamerpraatpaal Alexa van 

Amazon, zijn beter in het onthouden en delen van specifieke informatie 

dan de meeste mensen. Zij kunnen eindeloos stomme vragen beant

woorden en zich vanwege hun lerend vermogen aanpassen aan iedere 

individuele gebruiker. Natuurlijk is het (ook) in het onderwijs van groot 

belang rekening te houden met privacyrisico’s. Maar kunnen leraren 

hun leerlingen wellicht de mogelijkheid geven toetsen te laten vallen, 

zodra ze op een gecertificeerde app een bepaald niveau hebben gehaald?

Vraag 3:  
Kunnen	we	in	het	onderwijs	flexibeler	werken?
Kunnen we ook lessen aanbieden van docenten die niet bij de eigen 

school werken? Waarom kunnen er (onder regie van de eigen school) 

geen lessen worden gevolgd van leraren die zich elders op de wereld 

bevinden? En omgekeerd – waarom kunnen eigen docenten niet ook 

lesgeven aan leerlingen elders? Platformbedrijven zoals Uber, Booking 

en Spotify zijn de grootste aanbieders van taxiritten, hotelovernachtingen 

en muziek terwijl ze geen taxichauffeur, hotelmedewerker of artiest in 

dienst hebben. Kunnen in het voortgezet onderwijs leerlingen misschien 

ook de ruimte krijgen lessen te volgen bij een andere school in de buurt, 

zoals dat op universiteiten al gebeurt?

Vraag 4:  
Kan kennisdeling ook buiten het klaslokaal plaatsvinden?
Vinden leraren en leerlingen zoveel lesuren wel leuk? Wat als de definitie 

van een contactuur wordt verbreed? Is leerstof die online of buiten het 

schoolgebouw wordt gevolgd ook een contactuur? Kunnen leerlingen 

samen leren en telt dat mee? Intensieve verbale en nonverbale inter

actie lijkt gebaat bij intensieve lessen in kleine werkgroepen, maar voor 

het uitsluitend delen van informatie zijn klassikale lessen niet nodig. 

Docenten aan universiteiten zoals Harvard en Stanford leiden duizenden 

artsen op in Afrika en Azië zonder dat iemand in een vliegtuig hoeft te 
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inzichten? Bij een bedrijf als Google, dat de beste mensen wil aantrekken 

en motiveren, zorgt de dagindeling en kantoorinrichting ervoor dat 

mensen worden gestimuleerd regelmatig te switchen van werkwijze. 

Kunnen we in het onderwijs leslokalen anders inrichten, zodat er 

bijvoorbeeld ook bij een bord aan de muur staand kan worden 

gewerkt?

Vraag 8:  
Kunnen we creatiever en vrijer zijn in het onderwijs?
Waarom ligt de nadruk in het onderwijs nog altijd op traditionele 

vormen van informatieoverdracht en analyse? Kan er vaker worden 

geleerd door te voelen, te doen en te maken, zoals dat gebeurt bij 

creatieve vakken? Veel bedrijven zoals Booking en Spotify hebben het 

bouwen van en experimenteren met prototypes in de normale werk

week geïntegreerd. Ze noemen dat agile prototyping, design thinking  

en customer experience design, maar in wezen maken deze bedrijven 

gebruik van klassieke universitaire onderzoeksmethoden zoals ook 

studies werktuigbouwkunde, industrieel ontwerp en antropologie dat 

doen. Kunnen we leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs 

misschien ook meer naar buiten laten gaan? Ze vaker laten spelen, 

knutselen en ontwerpen? Wat kun je leren van geschiedenis, economie, 

aardrijkskunde, biologie en taalfilosofie door te experimenteren en te 

observeren? Wat kan buitenspelen doen voor het onderwijs?

Vraag 6:  
Kunnen we leraren en leerlingen meer autonomie geven?
Kunnen we leraren en leerlingen meer regie geven over eigen agenda 

en leven? Kunnen we het leven aangenamer maken door hen vaker  

op een zelfgekozen tijd en plaats te laten werken? Kunnen we met  

die grotere autonomie het aantal overspannen leraren en leerlingen 

verminderen? Stress ontstaat niet alleen door het aantal uren dat moet 

worden gewerkt, maar vooral door het gevoel dat je zelf geen zeggen

schap hebt over die uren. Buurtzorg laat zien dat wijkverpleegkundigen 

die onderling het werk verdelen en die invloed hebben op hun eigen 

planning, extreem veel tevredener zijn dan beroepsgenoten die worden 

dichtgeroosterd. Kan in de komende vijf jaar het aantal fysieke lesuren 

in het onderwijs met bijvoorbeeld 25 procent worden verminderd 

(dankzij online masterclasses en teachbots), en kan het resterende 

rooster dan zelf door lerarenteams en leerlingen worden ingepland 

(met planningssoftware)?

Vraag 7:  
Kunnen we meer variëren in werkvormen?
Kunnen we leerlingen activeren door meer variatie in werkvormen  

aan te bieden? Wat als we ze stimuleren om soms geconcentreerd en 

individueel te werken, soms open en creatief samen te werken en soms 

juist in stille gedachten te dwalen, op zoek naar nieuwe ideeën en 
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TIP

> Leer niet alleen van andere sectoren, maar ook van scholen 
uit het buitenland. Lees meer over onderwijsvernieuwing in 
het buitenland in de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met 
technologie. Een internationale blik’

 kn.nu/onderwijsvernieuwingmettechnologie
>  Op steeds meer plekken in het land ontstaan inspiratie-

ruimtes waarin leraren en leerlingen kunnen experimenteren 
met technologie. Lees meer in de ‘Handreiking ontdeklabs 
in het onderwijs’

 kn.nu/ontdeklabs
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Herbert Griffioen is voorzitter college van 
bestuur van de Almeerse Scholen Groep. 

Dit essay is gebaseerd op: ‘Onderwijsinnovatie: Welke rol 

neemt de bestuurder? – Onderzoek naar de opvattingen 

van bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs over 

het (be)sturen van onderwijsinnovatie’. Herbert Griffioen 

hield zijn onderzoek onder twaalf bestuurders van onder

wijsinstellingen en bestuurders van sectororganisaties voor 

zijn masterscriptie aan de Universiteit Utrecht. 

  Herbert Griffioen

Speel als bestuurder 
een strategische rol 
bij onderwijsinnovatie
Om het onderwijs te kunnen innoveren moeten 
bestuurders innovatie op een systematische  
en strategische manier aanpakken. Dat bepleit  
Herbert Griffioen.

De samenleving verandert snel, mede dankzij elkaar in hoog tempo 

opvolgende technologische ontwikkelingen. Het onderwijs kan en  

mag daarbij niet achterblijven, maar moet zich blijven vernieuwen en 

verbeteren om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. 
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Ook onderwijsbestuurders erkennen de impact die deze ontwikkelingen 

hebben op nieuwe generaties en daarmee op de maatschappelijke 

opdracht van het onderwijs. Ze voelen een grote urgentie hun onder

wijs te innoveren, of dat nu is omdat ze willen anticiperen op de snel 

veranderende samenleving, op ontwikkelingen in de lokale en regionale 

omgeving van de school of omdat ze vinden dat de traditionele inrichting 

van het onderwijs niet meer aansluit bij de leerling van nu. 

 Meestal hanteren bestuurders een 
strategie van voortschrijdend inzicht.

Ze doen dat ook allemaal op hun eigen manier. Opvallend is wel dat de 

meeste bestuurders geen expliciete innovatiestrategie hanteren, maar 

een impliciete en persoonlijke strategie. Ook willen ze vaak voorkomen 

dat hun strategie top-down overkomt. Meestal is de gehanteerde 

strategie er een van voortschrijdend inzicht. 

Kapitein, Visionair en Strateeg
Je zou bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs, die zich 

bezighouden met onderwijsinnovatie, kunnen verdelen in drie rollen: 

die van de Kapitein, de Visionair en de Strateeg. 
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 Regels? We moeten gewoon  
doen wat goed is voor de kinderen.

Relatief veel bestuurders behoren tot het type van de Kapitein.  

Zij leiden innovatie vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid en 

spreken in termen van faciliteren, stimuleren en verbinden. Hun visie  

op innovatie is sterk verbonden met persoonlijke opvattingen en 

leiderschapsstijl. 

De Visionair is meer extern gericht (op de hele sector) en denkt bij 

innovatie meestal aan grote disruptieve en stelseldoorbrekende 

projecten. Deze bestuurders betrekken de actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen bij het vormen van hun visie op innovatie en spreken 

vooral in termen van analyseren en urgentie. 

Een enkele keer is een bestuurder Strateeg. De Strateeg hanteert een 

innovatiestrategie of is ernaar op zoek. De Strateeg heeft een duidelijke 

visie op het onderwijs en vindt dat dat anders moet worden vormge

geven. Deze bestuurders zijn niet bij uitstek innovators, maar worden 

gemotiveerd door hun visie op onderwijs en zien daarmee scherp de 

urgentie en het belang van innoveren in. 
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Het is een bekend gegeven dat organisaties in het publieke domein van 

nature niet innovatief zijn (Bason, 2010)1. Bestaande scholen hebben 

vaak traditionele systemen en structuren en een behoudende cultuur. 

De hele sector hanteert traditionele opvattingen over hoe onderwijs 

moet worden gegeven en georganiseerd. Het is volgens bestuurders  

de reden dat veel projecten en initiatieven – waaraan ze wel degelijk 

veel tijd besteden en die ze zeggen te stimuleren – toch niet leiden tot 

succesvolle en duurzame innovaties. Ze noemen bijvoorbeeld een 

gebrek aan kennis en expertise binnen kleine schoolbesturen in het 

primair onderwijs. Ook wordt er volgens hen te weinig samengewerkt 

en onvoldoende kennis uitgewisseld. Het ontbreekt scholen aan een 

collectieve visie op het onderwijs van de toekomst waardoor het gevaar 

dreigt dat ieder schoolbestuur zelf het wiel probeert uit te vinden.

Innovatie als bedreiging
Daarbij komt dat veel bestuurders bij hun docenten een gebrek aan 

urgentiebesef en onvoldoende ondernemendheid zien. Leraren ervaren 

innovatie soms als bedreigend voor hun eigen positie, bijvoorbeeld 

omdat ze bang zijn dat hun rol als leraar verandert. Veel docenten kiezen 

voor het onderwijsvak vanwege de traditionele onderwijsprincipes die 

ze kennen uit hun eigen schooltijd. Daarbij komt dat een deel van hen 

– onder andere als gevolg van werkdruk – helemaal geen ruimte heeft 

om over innovatie na te denken. Die leraren (en ook schoolleiders) 

Het belang van strategie
Slechts een enkele bestuurder kiest dus de rol van Strateeg. Terwijl juist 

deze aanpak – waarbij de bestuurder een innovatiestrategie hanteert 

die verbonden is met de strategische koers van de organisatie –  

noodzakelijk is om innovatie op een duurzame wijze te bewerkstelligen. 

Christian Bason, de Deense innovatieexpert in het publieke domein, 

benadrukt bovendien het belang van het gelijktijdig sturen op alle  

vier de dimensies van het ecosysteem in een organisatie. Die vier 

dimensies zijn: 

1. Het tonen van moed en leiderschap.

2. Het creëren van innovatiebewustzijn.

3. Het organiseren van voldoende innovatiecapaciteit.

4. Het actief sturen op systematische samenwerking en kennisdelen.

Belemmeringen
Bestuurders ervaren belemmeringen bij het innoveren van onderwijs 

– zowel in de hele sector als binnen hun eigen scholen en bij hun 

leraren. Volgens hen heerst er geen innovatieklimaat, waardoor  

vernieuwende ontwikkelingen traag doorsijpelen. Innovaties waarbij  

het gaat om een geheel nieuw onderwijsconcept in een nieuwe school 

verlopen over het algemeen wél succesvol: de meeste bestuurders  

in grote onderwijsinstellingen kunnen wel mooie en geslaagde voor

beelden noemen. Maar innoveren binnen de bestaande organisatie 

blijkt een stuk lastiger. 
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Allereerst: zorg dat innovatie een vast onderdeel is van de strategische 

koers van de organisatie. Ontwerp een expliciete innovatiestrategie om 

te voorkomen dat innovatieinitiatieven eindigen in losstaande projecten 

die als ‘parels’ worden getypeerd. Betrek onderwijs en ondersteunende 

afdelingen bij het ontwerpen van een innovatiestrategie. Geef voort

durende en gelijktijdige aandacht aan alle vier de dimensies uit het 

ecosysteem. Wees je ervan bewust dat urgentie een krachtige drijfveer 

is voor innovatie, mits niet te abstract geformuleerd. Organiseer actief 

cocreatie en school of sectoroverstijgende samenwerking, bijvoorbeeld 

met behulp van de methode design thinking. En, als laatste: er ís ruimte 

binnen bestaande kaders en regelgeving, gebruik die dan ook maximaal. 

Voor dit alles is moed en leiderschap nodig. Of, zoals een van de 

bestuurders in mijn onderzoek het verwoordde: “We zijn blij als we  

een complimentje krijgen dat al onze processen op orde zijn, want we 

moeten leven volgens de regels. Atlhans, dat denken we. Maar het is 

onzin. We moeten helemaal niet leven volgens de regels. We moeten 

gewoon doen wat goed is voor de kinderen.”

hebben alle tijd en energie nodig voor uitdagingen zoals het steeds 

mondiger worden van leerlingen en ouders, waardoor de waan van  

de dag regeert. 

Tot slot ervaren schoolbestuurders de dwingende regelgeving en 

kaders van de overheid als belemmerend. Ze noemen daarbij met 

name de Inspectie van het Onderwijs. Maar ook de maatschappelijke 

druk op scholen ten aanzien van goede examenresultaten en  

voldoende opbrengsten speelt een rol. En dan is er nog het feit dat 

bestuurders zélf niet de maximale ruimte zoeken binnen de bestaande 

wet en regelgeving en graag binnen de lijntjes kleuren.

Aanbevelingen
Toch is het wel degelijk mogelijk om te innoveren, zolang die innovatie 

maar op een systematische en strategische manier wordt aangepakt. 

Dan is de kans van slagen op een duurzaam innovatieklimaat, ofwel  

een innovatief ecosysteem, veel groter. 

Hoe je dat doet? Ik pretendeer niet dat ik de heilige graal heb gevonden, 

maar wil toch een aantal aanbevelingen doen aan bestuurders. Deze 

aanbevelingen baseer ik op twee theoretische modellen: ‘The public 

sector innovation ecosystem’ (Bason, 2010) en ‘The strategic triangle’ 

(Moore, 1995)2. 
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TIP

>  Lees meer over strategische keuzes van bestuurders bij 
onderwijsvernieuwing in het inspiratieboek ‘Scholen om 
van te leren’

 kn.nu/scholenomvanteleren
>  Gebruik de ‘Innovatieversneller’, een online tool die helpt 

bij het succesvol implementeren van innovaties
 wijzer.kennisnet.nl/innovatieversneller

Bronnen
1 Bason, C. (2010). Leading public sector innovation: Co-creating for a better society. 

Bristol: Policy Press.

2 Moore, M. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. 

Cambridge, MA: Harvard University Press.
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Gigi Risakotta, 10 jaar

 “Ik vind het belangrijk dat alle kinderen voor altijd naar school blijven gaan. Op school kun je namelijk 
heel veel leren. Ik zou wel willen dat ik soms iets meer zelf mocht bepalen wat ik wil leren, dat ik geen 
dingen hoef te herhalen die ik al ken. Daar kan mijn toekomstige klas misschien wel bij helpen.

 “In mijn tekening ziet u een plattegrond van een toekomstige klas, met allerlei nieuwe technologische 
snufjes. Zo heb ik tafels getekend die kunnen zweven en een kast die je kunt afsluiten met een afstands-
bediening. Ik heb ook gewoon een bord getekend, want ik denk dat dat blijft. Ik verwacht dat er steeds 
meer met tablets wordt gewerkt, die heb ik in de tafel getekend. 

 “Ook verwacht ik dat de juf geholpen wordt door een robot. De juf blijft om alles aan te sturen en te 
zorgen dat alles werkt. Je leert van zowel de juf als van het hulpje. De juf geeft gewoon les en de robot 
helpt je vooral bij het zelfstandig werken. En als de juf er even niet is, kun je de robot om hulp vragen, 
hem dingen voor je laten pakken of hem iets voor je laten doen.” 

 Tip!
 “Ik zou willen dat het onderwijs meer aangepast kan worden aan jouw niveau. Als de juf zegt dat we 

gaan rekenen, en ik vind dat heel makkelijk, dan zou ik graag ander werk met bijvoorbeeld de robot 
willen doen.”
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Anko van Hoepen is vicevoorzitter  
van de PO-Raad. Ook werkte hij acht 
jaar als leraar in het basisonderwijs.

  Anko van Hoepen 

Laten we het met 
elkaar professioneel 
proberen
Bij het onderwijzen van kinderen en jongeren in 
digitale geletterdheid is het cruciaal dat leraren, 
scholen en opleiders samen aan de slag gaan en van 
elkaar leren. Die samenwerking zal in het licht van 
professioneel proberen moeten staan. Dat betoogt 
Anko van Hoepen.

Na de schoolplaten, de dia- en filmprojectoren en de schooltelevisie, 

zijn we nu aanbeland in het tijdperk van Google, Apple, Microsoft en 

miljoenen apps die (ook) in ons onderwijs terechtkomen. Technologieën 
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die de maatschappij diepgaand beïnvloeden en waarvan de schaal

grootte, de intensiteit en de alomtegenwoordigheid overweldigend zijn. 

Technologieën ook, die nieuwe vragen over bijvoorbeeld privacy en 

datagebruik oproepen. Dat we hier als onderwijs op een verantwoorde 

manier mee moeten omgaan, mag geen punt van discussie zijn. En 

volgens mij is er maar één goede manier om dat te doen: in hechte 

samenwerkingsverbanden van scholen en opleidingen. 

Ruimte om te experimenteren
Digitalisering – en daarmee ook digitale geletterdheid – is een ongoing 

process. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en het is 

nauwelijks te voorspellen hoe we er over tien of twintig jaar voorstaan. 

Dat geeft onzekerheid, en juist daarom is het noodzakelijk dat digitale 

geletterdheid een vast onderdeel gaat uitmaken van ons onderwijs. 

Maar die onzekerheid geeft ook ruimte: om te experimenteren, om uit 

te proberen en om te leren. 

Wat kinderen moeten leren over digitale geletterdheid is omschreven in 

de voorstellen van Curriculum.nu. Daarin staan vier domeinen centraal: 

informatievaardigheden, mediawijsheid, ictbasisvaardigheden en 

computational thinking (vraagstukken oplossen met behulp van digitale 

technologie). Maar hoe kinderen dit moeten gaan leren, is nog een 

zoektocht. Veel leraren betreden met de digitalisering een relatief nieuw 
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terrein terwijl leerlingen dat terrein vaak al verkend hebben. Ik denk 

dan aan de zogeheten digital leaders, kinderen van een jaar of 10 die 

leraren helpen met ict in het onderwijs. Sabine, Bodil en Sophie uit 

groep 8 van basisschool Ambion: “Wij kinderen leven nou eenmaal in 

een digitale wereld. Dus het is best logisch dat we er meer over weten.”1

 Opleidingsscholen en werkplaatsen 
zullen samen een duurzame, landelijke 
kennisinfrastructuur vormen.

Overigens betekent het feit dat kinderen sneller zijn met ‘de knoppen’ 

niet dat ze ook weten hoe ze die technologie zo effectief mogelijk 

moeten inzetten. De digital native blijkt niet te bestaan.2 Toch kan dat 

gevoel je als leraar wel snel bekruipen. En daar sta je dan … 

Samen aan de slag
Een goede ondersteuning van leraren is dus noodzakelijk. Evenals het 

goed voorbereiden van toekomstige leraren. Daarom maakten de 

PORaad en Kennisnet een inventarisatie van de ictbekwaamheid  

en ontwikkelbehoeften van leraren in het po en van pabostudenten.  
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keer per jaar samen om relevante thema’s te bespreken en deze om  

te zetten in acties. Ook landelijk wordt de kennisontwikkeling van de 

samenwerking ondersteund. Het po kent inmiddels 31 opleidingsscholen 

en in 2020 komen er nog vijf bij. 

 Niet zomaar in het wilde weg wat 
doen, maar op een professionele  
manier bouwen aan samenwerking.

 

Hoogwaardige samenwerking
Als het gaat om digitale geletterdheid, zal die samenwerking tussen 

leraren, schoolleiders, bestuurders en opleiders in het licht van profes

sioneel proberen moeten staan. Niet zomaar in het wilde weg wat doen, 

maar op een professionele manier bouwen aan een kwalitatief hoog

waardige samenwerking in en om de scholen, waarin we onze ervaringen 

uitwisselen, onze kennis en expertise bundelen, en praktijk en opleiding 

met elkaar integreren. Op die manier kunnen we de kennis van de 

opleidingen doorlopend en optimaal benutten om ons onderwijs te 

verbeteren, en de vragen uit de onderwijspraktijk leidend laten zijn  

voor de kennisopbouw in de opleiding van toekomstige leraren. Zo blijft 

Bij toekomstige ondersteuning is het cruciaal dat leraren, scholen en 

opleiders elkaar weten te vinden om samen evidence-informed aan de 

slag te gaan en van elkaar te leren. De zoektocht naar hoe we kinderen 

en jongeren kunnen onderwijzen in digitale geletterdheid kan veel 

opleveren als opleidingen en scholen gezamenlijk optrekken. Studenten 

en onderzoekers kunnen leraren bijvoorbeeld helpen bij het up-to-date 

houden van hun wetenschappelijke kennis. De digitalisering immers, is 

voorlopig – en misschien wel nooit – afgelopen of voltooid. En dat geldt 

ook voor de inhoud van het curriculum. Dat er 10jarige digital leaders 

zijn, geeft aan dat het curriculum steeds getoetst moet worden aan de 

onderwijspraktijk en zo nodig moet worden bijgesteld. 

Omdat de digitalisering zich blijft ontwikkelen zullen opleiding en praktijk 

intensief moeten samenwerken. Zulke vormen van samenwerking 

bestaan al langer in de vorm van opleidingsscholen: regionale partner

schappen tussen opleidingen en scholen die studenten state of the art 

opleiden en professionalisering voor leraren realiseren.3 Schoolopleiders 

van zo’n opleidingsschool en instituutopleider van de pabo werken nauw 

samen bij het begeleiden en opleiden van studenten.4 De opleiders 

bezoeken de lessen op school en geven de studenten feedback, waar

mee zij vervolgens in het ontwerpen van hun eigen lessen aan de slag 

kunnen. Lerarenopleiders en schoolopleiders komen binnen een 

regionaal samenwerkingsverband van scholen en opleidingen een paar 
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Kennisinfrastructuur
Uiteindelijk zullen opleidingsscholen en werkplaatsen samen een 

duurzame, landelijke kennisinfrastructuur vormen waarin geen sprake 

is van een of tweerichtingsverkeer, maar van een voortdurende loop 

waarin relevante kennis wordt verworven en verspreid, en waarin 

actuele ervaringen worden toegevoegd en gedeeld. In Denemarken 

wordt al op deze manier gewerkt. Daar maken ontwikkelaars van 

lerarenopleidingen ontwerpen waarop leraren van ontwikkelscholen 

hun lessen baseren. Dat levert niet alleen voorbeeldmateriaal op,  

maar ook kennis over wat in de praktijk wel en niet werkt. 

Laten we de handen ineen slaan en er door middel van professioneel 

proberen samen aan werken dat het leerdoel Digitale Geletterdheid 

straks op elke school in Nederland een structurele plek heeft. Elk kind 

wordt daar beter van, en daarmee de samenleving als geheel.

onze lespraktijk aansluiten bij het dynamische veld van digitalisering. 

Andersom kan de opleiding dankzij deze uitwisseling en afstemming 

bijdragen aan de behoeften en noden in het klaslokaal.

Naast de opleidingsscholen bestaan er op regionaal en landelijk niveau 

ook werkplaatsen onderwijsonderzoek die gericht zijn op kennisopbouw. 

Zo werken in de ‘iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd 

leren met ICT in het primair onderwijs’5 basisscholen van negen school

besturen uit de regio Arnhem en Nijmegen samen met de HAN Pabo  

en het Welten Instituut van de Open Universiteit. Gezamenlijk doen zij 

ontwerpgericht onderzoek in de scholen en overkoepelend onderzoek 

naar de experimenten op deze scholen, en bouwen zij aan een  

werkplaats onderwijsonderzoek. Het is een mooi voorbeeld van  

samenwerking tussen scholen en schoolbesturen, studenten, leraren, 

lerarenopleiders en onderzoekers. Omdat de ontwerpteams van de 

Onderzoekswerkplaats een multidisciplinair karakter hebben, kunnen 

ze profiteren van elkaars expertise en ervaringen; iets wat zowel de 

onderzoeks als de onderwijspraktijk ten goede komt.

66



TIP

> Lees meer over het werken aan digitale geletterdheid  
in het ‘Handboek Digitale Geletterdheid’

 kn.nu/handboekdg 
>  Lees meer over de aanpak van digitale geletterdheid in 

Denemarken in de publicatie ‘Digitale geletterdheid in 
Denemarken: dit kan Nederland leren van de Denen’

 kn.nu/digitalegeletterdheidindenemarken 

Bronnen
1 https://www.slimmerlerenmetict.nl/artikel/eerstehulpbijictvragen

2 https://www.demorgen.be/nieuws/pedrodebruyckerededigitalnative 

bestaathelemaalniet~bb5960ba/ 

3 https://www.platformsamenopleiden.nl/ 

4 https://player.vimeo.com/video/247141969

5 https://www.ixperium.nl/onderzoekenenontwikkelen/onderzoeks 

werkplaatsen/onderzoekswerkplaatsprimaironderwijs/ 
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Jan Riezebos is hoogleraar onderwijsinnovatie 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Dit essay is deels gebaseerd op de oratie die Riezebos uitsprak 

bij de aanvaarding van de leerstoel onderwijsinnovatie.

  Jan Riezebos

Waarom de  
school geen  
koekjesfabriek is
Scholen zouden veel vaker met een logistieke bril 
naar hun onderwijs moeten kijken. Van bedrijven 
valt veel te leren. Zoals in bedrijven de klant centraal 
staat, moet dat in het onderwijs altijd het leerproces 
van de leerling zijn, betoogt Jan Riezebos. 

Logistiek is het vakgebied waarin ik al meer dan 25 jaar lesgeef1. Maar 

wat is logistiek nu precies? En wat heeft het met onderwijs te maken? 
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Mijn collegahoogleraar Iris Vis legt het zo uit: ‘Logistiek omvat alle 

handelingen die moeten worden verricht om producten en diensten  

te kunnen leveren aan klanten. Je kunt denken aan het kopen van 

onderdelen die je nodig hebt om een product in elkaar te zetten,  

aan het plannen van de productie, het bewaren van producten, het 

uitwisselen van informatie en het afleveren van producten aan klanten. 

Logistiek is overal.’2 

Faciliteren van het leerproces
Overal, dus ook in het onderwijs. Onderwijslogistiek betreft allereerst 

de inrichting, het monitoren en het bijsturen van het leerproces dat een 

leerling doorloopt. Hoe kun je dat leerproces zo goed mogelijk faciliteren? 

Zijn de schakels in de keten op elkaar afgestemd zodat we voorkomen 

dat de leeropbrengst van de leerling onnodig terugloopt? Zijn er 

ongewenste wachttijden? Of is het proces een black box waar iemand 

met een bepaalde toevalskans slaagt? Is hét manco van het onderwijs 

niet dat we toestaan dat sommige leerlingen een klas moeten overdoen 

en dat ze daarmee een heel jaar verliezen? Waarom nemen we dat  

voor lief? Omdat we niet goed weten hoe het anders zou kunnen?

Ik werk veel samen met scholen en verzorg workshops voor onder 

andere mbodocenten, leerkrachten in het basisonderwijs en docenten 

op middelbare scholen. Deze leraren vinden het een verademing om  

op een logistieke manier naar hun onderwijsproces te kijken. Ze zien 

dat de manier waarop we het systeem hebben ingericht onbedoeld 

leidt tot verspillingen voor scholier en organisatie, ook al doet iedereen 

enorm zijn best. Samen met Kennisnet hebben we deze workshops 

uitgewerkt naar een methode die teams van docenten kunnen gebruiken 

om samen op zoek te gaan naar verbeteringen3.

Inflexibel systeem
We kunnen in onderwijsland veel leren van bedrijven die met behulp 

van intelligente logistiek in staat zijn hun klanten snel te bedienen,  

ook al is de variatie tussen wat klanten vragen enorm groot geworden. 

Met alle vragen die scholen op dit moment hebben rond personaliseren 

van onderwijs loont het dus de moeite eens over de schutting te kijken. 

Steeds meer scholen doen dat: er zijn gelukkig al volop initiatieven die 

laten zien dat het onderwijs minder naar binnen gekeerd raakt. Toch 

heerst er nog altijd een taboe om te leren van het bedrijfsleven. “Wij zijn 

geen fabriek”, zeggen sommigen. Dat klopt. Maar iemand die dat zegt 

weet niet hoe een fabriek er tegenwoordig uitziet. Scholen doen denken 

aan de fabrieken van honderd jaar geleden. Zo worden zij nog vaak 

aangestuurd door een centrale schoolbel (zoals de stoomfluit tijdens  

de industriële revolutie). De roosteraar en onderwijsdirecteur bepalen 

voor de leerling wanneer en hoe vaak deze les krijgt in bijvoorbeeld 
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Logistiek ontwerp
Misschien moeten we kijken naar de fabrieken van nu. De responsiviteit 

van moderne bedrijven is vele malen groter dan die van onderwijs

organisaties. En ook van de zorgsector valt veel te leren: denk aan de 

zelfsturing binnen wijkteams of de rol van regieverpleegkundigen. 

Schoolbesturen zouden veel vaker een logistieke bril moeten opzetten. 

Door het simuleren van leerlingstromen in een gebouw kun je bijvoor

beeld van tevoren al inschatten of het onderwijsconcept dat je wilt 

implementeren een goed concept is. Het zou scholen zeer kunnen helpen 

wanneer ze bij elke innovatie vooraf een goed logistiek ontwerp maken. 

Daarbij moet je aan drie knoppen draaien: aan de organisatorische,  

de personele en de besturingsstructuur. Er is geen standaardmodel;  

je moet dit op maat ontwerpen. Het onderwijs is tenslotte geen  

koekjesfabriek. 

Toch zijn er wel bepaalde principes waaraan je je kunt houden: 

1. Plan zo min mogelijk tot in detail
Scholen zouden veel minder gedetailleerd moeten durven plannen. 

Principeafspraken werken vaak beter dan dichtgetimmerde planningen 

op microniveau. Denk aan de NS: die plant ook niet een jaar van tevoren 

alle rangeerterreinen vol, dat heeft helemaal geen nut. Een herbezinning 

op de planning en roostering binnen het onderwijs kan leiden tot 

flexibeler onderwijs. 

wiskunde. Budgetten zijn leidend en bepalen het aantal uren dat een 

docent per leerling aan een vak kan besteden. De centrale aansturing 

lijkt te zorgen voor efficiency, maar is dat wat we beogen met onderwijs? 

Is dat de klantwaarde die we nastreven? 

 Door het simuleren van leerling-
stromen in een gebouw kun je  
van tevoren al inschatten of het  
onderwijsconcept goed is.

Het zijn niet zozeer de mensen in het onderwijs die het probleem 

vormen. Het is het systeem zelf dat zo ongelooflijk inflexibel is. In het  

vo weet je al drie jaar van tevoren wanneer de toetsen zijn, daar is  

niets gepersonaliseerds aan. Alles is vastgelegd in plannen, er wordt 

nauwelijks rekening gehouden met de beste manier waarop verschil

lende leerlingen het traject kunnen doorlopen. Is het in het po misschien 

beter? Kenmerkt de organisatievorm van onderwijs zich daar door 

grotere flexibiliteit? Hebben we daar minder last van bijvoorbeeld 

variatie in leerlingaantallen? Ik denk dat de meningen niet zozeer 

verschillen over het antwoord, maar wel over de oplossing. 
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2. Richt je teams anders in
De meeste scholen hebben hun teams op dezelfde manier ingericht: 

verdeeld in onderbouw en bovenbouw, met alleen de gedeelde verant

woordelijkheid voor bijvoorbeeld een vaste jaargroep. In bedrijven zijn 

teams vaak flexibel: ze nemen met elkaar een deel van het verbeter-

proces op zich en de samenstelling verandert regelmatig. Leden nemen 

elkaars taken over en regelen veel onderling; pas als dat niet lukt wordt 

er geëscaleerd. Zulke vormen van samenwerking zien we in het onder

wijs nauwelijks. Wat kun je veranderen in taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden?

3. Focus je besturingsstructuur op maatwerk
Wanneer je bij Bol.com twee boeken bestelt, is daar een andere aan

sturing in het distributiecentrum voor nodig dan wanneer je één boek 

bestelt. Het sorteren en combineren van twee boeken duurt langer en 

is minder eenvoudig dan het stoppen van één boek in een envelop.  

Die variatie in aansturing zie je in het onderwijs nauwelijks, terwijl de 

ene leerling een andere aansturing nodig heeft dan de andere. Vaak 

blijft maatwerk beperkt tot een keuzevak op vrijdagmiddag, maar om 

echt te personaliseren is veel meer nodig. 
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Samen met leraren
Leidinggevenden moeten leren om voorstellen te doen in samenspraak 

met leraren, in plaats van in hun eentje achter de laptop. Het is van 

groot belang dat de afstand tussen directie en werkvloer zo klein 

mogelijk is. Mensen die zelf actief zijn op de werkvloer moeten worden 

betrokken en getraind. Bedenk samen met je leraren hoe je verbeteringen 

gaat faciliteren terwijl de school gewoon open is. Daar is niets unieks 

aan: ook Albert Heijn en de NS voeren verbeteringen door tussen de 

klanten en reizigers. Verbeterteams bestaan ook daar uit mensen die 

zelf bij het dagelijks proces betrokken zijn. 

Samen met leerlingen
Het doel van onderwijs is het bieden van een veilige leeromgeving aan 

je leerlingen, niet het aan het werk houden van docenten. Dus waarom 

betrek je je leerlingen er niet bij en ontwerp je je onderwijs niet samen 

met hen? Je bent tenslotte bezig met het verbeteren van hún leren. Dat 

kan al in het po. Vraag die kinderen: hoe wil je leren? Op het moment 

dat je leerplannen en leerdoelen vanuit de organisatie centraal stelt 

ben je al een stap te ver.

En sta soms even stil ...
Natuurlijk hoef je het veranderen met onderwijslogistiek niet alleen te 

doen. Zoek iemand die je erbij kan begeleiden. Er zijn volop experts uit 

Visie en vervolgstappen
Natuurlijk begint onderwijsinnovatie met een onderwijskundige visie. 

Het feit dat mensen soms bang zijn voor de vervolgstappen maakt 

echter dat veranderen niet lukt. Bestuurders kunnen zich vaak wel  

een ander onderwijsmodel voorstellen, maar ze lopen vast in het hoe. 

Wat betekent het voor de bezetting van lokalen, voor de ondersteuning 

van docenten en voor de toestroom van nieuwe groepen leerlingen?  

Zo durven ze de stap dan toch niet aan. 

 Waarom ontwerp je je onderwijs 
niet samen met je leerlingen?

Of ze doen het wel, komen aan bij de implementatiefase, richten een 

studieruimte in waar leerlingen zelfstandig kunnen werken en vergeten 

vervolgens afspraken te maken over hoe je dat doet. Als je alleen de 

ruimtes aanpast maar geen duidelijke logistieke infrastructuur hebt 

(hoe stuur ik het proces aan?), heb je maar een deel van het proces goed 

gedaan. En als je regel en planwerk laag in de organisatie neerlegt, 

moet je dat wel faciliteren. Dus welke bevoegdheden moet het team 

krijgen, en welke ruimte? 
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het onderwijs die kunnen adviseren. Tot slot: het is minstens zo belang

rijk om af en toe ook stil te durven staan. Durf te veranderen maar durf 

ook rustig te bedenken en te evalueren hoe je dat doet. Afwachten is 

niet goed, alleen maar rennen evenmin.

TIP

> Haal inspiratie uit het mbo. Het ‘Referentiemodel 
Onderwijslogistiek’ van Kennisnet en saMBO-ICT biedt 
handvatten en een gemeenschappelijke taal om te  
praten over onderwijslogistiek 

 kn.nu/onderwijslogistiek
>  Zorg dat uw ict-infrastructuur in staat is om flexibel 

onderwijs mogelijk te maken en maak daarbij gebruik van 
diensten als de Entree Federatie, eduroam en Veilig Internet

 kennisnet.nl/diensten

Bronnen
1 https://www.janriezebos.nl/userfiles/file/oratie%20riezebos.pdf

2 Vis, I.F.A. (2017). Lesbrief Logistiek Dinalog Dutch Institute for Advanced Logistics, 

Les 1: Fabriek. Rijksuniversiteit Groningen. http://www.rug.nl/cope/docs/ 

les_1_fabriek_leerlingen.pdf

3 Riezebos, J., FaberBouma, M., Huisman, B., & De Groot, L. (2018). Werkdruk in 

primair onderwijs. Rijksuniversiteit Groningen. https://www.janriezebos.nl/

userfiles/werkdrukpo.pdf
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Over Kennisnet

Kennisnet:  
gids en bouwer van het ict-fundament

voorzieningen en adviseert de stichting de PO-Raad, 
de VO-raad, de MBO Raad en saMBO-ICT bij het 
invullen van hun rol als belangenbehartiger en  
vertegenwoordiger van de onderwijssector(en). 
 
Kennisnet zet zich ervoor in om ict op een profes-
sionele manier voor het onderwijs te laten werken. 
De plaat op de volgende pagina laat zien wat daar-
voor nodig is.

Kennisnet is een stichting die wordt gefinancierd 
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). Voor scholen en instellingen in 
het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs 
(vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)  
is Kennisnet de gids voor en bouwer van het ict- 
fundament. In samenwerking met andere partijen 
zorgt Kennisnet voor veilige en betrouwbare ict.  
Ook werkt Kennisnet mee aan verschillende publieke 
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AVG

Gebruik 
ict is 

vanzelfsprekend
geworden

Het onderwijs 
hee� te maken 

met een 
complexe 

context

Een 
voortdurende 
behoe�e om 
te verbeteren

Ict doelgericht 
en verantwoord 

inzetten

Keuzes maken 
op strategisch 

niveau

Samenwerking 
en krachten-

bundeling

Goed onderwijs door een professionele inzet van ict
De ontwikkelingen Onderwijs wordt steeds 

a�ankelijker van ict
Dit vraagt om een 

professionele inzet van ict
Het resultaat

Ict is een van de 
oplossingen om met 
de complexiteit om 

te gaan, maar draagt 
ook bij aan de 
complexiteit

Ict moet werken, 
veilig en 

betrouwbaar zijn

Goed onderwijs

Onderwijs 
hee� de 

ambitie om 
ict te laten 

werken
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Goed onderwijs dat inspeelt op sociale, 
economische en technologische ontwikkelingen

Een doordachte 
inzet van ict

Bij onderwijsbehoeften 
passende (digitale) 

leermiddelen en 
leeromgevingen

Verbeteren van informatie- 
management en het gebruik 

van data

Een robuuste ict-infra-
structuur: betrouwbaar, 

veilig en toekomstgericht

Thema’s

Kennisnet: maakt als gids en bouwer van het ict-fundament een professionele inzet van ict in het onderwijs mogelijk
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Kennisnet zet in op 4 thema’s: 

• Een doordachte inzet van ict.

• Bij onderwijsbehoeften passende (digitale) leermiddelen  

en leeromgevingen.

• Verbeteren van informatiemanagement en het gebruik van data.

• Een robuuste ictinfrastructuur: betrouwbaar, veilig en toekomst

gericht.

Naast deze thema’s is er specifiek aandacht voor informatiebeveiliging 

en privacy (IBP). Activiteiten in dit doorsnijdende thema dragen bij aan 

het veilig en verantwoord omgaan met (persoons)gegevens en ict.

Krachtenbundeling Kennisnet en SIVON 
Bovendien werkt Kennisnet nauw samen met SIVON. In 2017 heeft een 

aantal besturen in het basis en voortgezet onderwijs het initiatief 

genomen om SIVON op te richten om de krachten te bundelen en nauw 

samen te werken. SIVON is een coöperatie van besturen uit het primair 

en voortgezet onderwijs voor gezamenlijk inkopen, ict en innovatie. Zij 

werken samen met Kennisnet aan de ontwikkeling van diverse publieke 

ictdiensten, het bundelen van vragen van zoveel mogelijk besturen  

en het versterken van de kennispositie van scholen. Deze krachten

bundeling maakt een volgende stap bij digitalisering in het onderwijs 

mogelijk. SIVON en Kennisnet hebben de intentie uitgesproken om  

op termijn samen te gaan.

Over OnderwijsInzicht
Het jaarlijkse congres OnderwijsInzicht wordt georganiseerd door 

Kennisnet, de PORaad en de VOraad in samenwerking met SIVON.  

Het congres richt zich met name op schoolbestuurders, schoolleiders 

en ictverantwoordelijken in het primair en voortgezet onderwijs.  

Elk jaar heeft OnderwijsInzicht een ander thema, in 2020 was dit: 

‘Anders organiseren met ict’.

Het hele jaar inspiratie op kennisnet.nl
Heeft u behoefte aan meer inspiratie? Het komende jaar verschijnen  

op kennisnet.nl meer artikelen, publicaties en podcast over anders 

organiseren met ict.

TIP

> Lees meer over Kennisnet in het Jaarplan 2020  
‘Samen anders organiseren’

 kn.nu/jaarplan2020
> Lees meer over de krachtenbundeling van Kennisnet  

en SIVON in de column van Toine Maes ‘Een professionele 
inzet van ict vraagt om sterke netwerken’

 kn.nu/sterkenetwerkencolumn
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In deze bundel zetten originele denkers uit het onderwijs, bedrijfsleven  
en overheid u met prikkelende essays aan het denken over uw onderwijs. 
De auteurs belichten het thema ‘Anders organiseren met ict’ elk vanuit hun 
persoonlijke expertise en ervaring en ze doen dat op geheel eigen wijze. 

Met deze essaybundel hopen we u inspiratie te bieden en wellicht zelfs  
nieuwe inzichten te geven.

Veel leesplezier!
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