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Het centrale thema van het congres van 

de VO-raad dit jaar was: klaar voor de 

toekomst. Uit de speeches van Paul 

Rosenmöller en Geert ten Dam en de 

workshops werd al snel duidelijk dat 

personaliseren hierin de belangrijkste 

trend is. Dit is natuurlijk niets nieuws. Bedrijven als Google, 

Wallmart en Amazon passen hun aanbod en omgeving al jaren aan op 

het profiel van de klant. En wat zij kunnen, kunnen wij ook. Toch? 

Ook in het onderwijs komt personaliseren steeds meer op de 

voorgrond. Ik zie bestuurders, managers en leraren zoeken naar 

manieren om meer en beter onderwijs te bieden en elk talent tot zijn 

recht te laten komen. Ze willen de leerling meer centraal stellen door 

leerresultaten te monitoren en het onderwijsaanbod daarop aan te 

passen. Leerlingen, lera ren en bestuurders krijgen steeds meer 

informatie over het leerproces en daarmee meer keuzes. En hoe meer 

mogelijkheden, hoe moeilijker het wordt om te kiezen. Dat is niet 

anders dan in een elektronicawinkel of bij het afsluiten van een 

telefoonabonnement. Leren kiezen is daarmee wat mij betreft de 

uitdaging voor iedereen in het onderwijs. 

Leerlingen steeds meer verantwoordelijk

Leerlingen krijgen steeds meer keuze in hoe en wanneer zij leren. 

Met behulp van ict kunnen zij bijvoorbeeld zowel binnen als buiten 

de school leren. En met verschillende leermiddelen. Soms werkt een 

werkboek het best, soms een adaptieve leermethode en soms 

verdiepende opdrachten. Leren kiezen betekent naar mijn idee ook: 

reflecteren op je eigen leren. Deze reflectie is namelijk input voor 

verdere keuzes in het leerproces. Kortom, leerlingen worden steeds 

meer verantwoordelijk voor de manier waarop en de plaats waar zij 

leren. Zeker naarmate zij ouder worden. Ik vind het belangrijk dat 

leerlingen leren om hiermee om te gaan.

Leraar analyseert te weinig

Ook de leraar moet keuzes maken. Hoe kan hij zijn leerlingen het best 

volgen en begeleiden? Welke informatie heeft hij daarvoor nodig? 

Hoe beter hij de informatie kiest, hoe scherper hij kan analyseren.  

En een scherpe analyse is cruciaal om leerlingen te helpen en hen  

de opdrachten, leermiddelen en bronnen te geven die hun talenten 

uitdaagt. Tot mijn spijt is juist deze vaardigheid niet altijd bij 

leraren aanwezig. De onderwijsverslagen van de Inspectie laten de 

afgelopen jaren zien dat veel leraren de leerresultaten van hun 

leerlingen onvoldoende analyseren, terwijl dit bij de ontwikkeling 

naar personaliseren juist zo nodig is! Ook staan weinig leraren stil 

bij hun eigen resultaten. Dit terwijl deze zelfreflectie hen juist kan 

helpen om effectiever les te geven en zo – samen met de bestuurder 

– opbrengstgericht en doelmatig te werken.

Bestuurder kan beter sturen

Met meer informatie vanuit het onderwijs kan de bestuurder 

gerichtere keuzes maken over de inzet van beschikbare middelen.  

Hij krijgt dus middelen in handen om beter te sturen binnen zijn 

instelling. Het gaat hier dan over leraren, leermiddelen en geldelijke 

middelen. Hoe optimaliseert hij de verhouding tussen deze middelen 

voor zijn instelling? Hoe geeft hij de leraren de middelen in handen 

die zij nodig hebben? Ook de bestuurder moet leren kiezen. Niet 

alleen voor de informatie die hij nodig heeft, maar ook voor de 

gevolgen van deze informatie voor het beleid.

Eén echte keuze: visie

Zoals ik het zie, is er maar één echte keuze: een heldere en scherpe 

onderwijsvisie. Als die ontbreekt of niet diep genoeg gaat, dan is 

keuzestress onvermijdelijk. Visie helpt bestuurders, leraren en 

leerlingen om de juiste keuzes te maken en personaliseren mogelijk 

te maken. Visie is daarmee de basis voor geweldig onderwijs. 

Onderwijs dat past bij de leerkenmerken en de leerbehoefte van elke 

leerling, zodat elk kind wordt voorbereid op de toekomst. Alleen dan 

komen alle kinderen in de klas optimaal tot hun recht.

Toine Maes 

Algemeen directeur Kennisnet

Leren kiezen is de uitdaging
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‘Geef scholen en leraren de vrijheid om zelf te kiezen hoe ze met ict-toepassingen hun onderwijs verbeteren. De poli-
tiek moet zich hier niet inhoudelijk mee bemoeien, maar wel zorgen voor de juiste randvoorwaarden’, aldus Tweede 
Kamerleden Paul van Meenen (D66), Harm Beertema (PVV), Karin Straus (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA), Roelof Bis-
schop (SGP) en Michel Rog (CDA). Ook stellen de Kamerleden dat scholen meer moeten worden beoordeeld op kwaliteit, 
in plaats van kwantiteit. Zo is een groot aantal partijen vóór het flexibiliseren van de onderwijstijd. Kennisnet sprak 
met de politici over de toekomst van het Nederlandse onderwijs, de rol van ict en hun bijdrage hieraan.

Maatwerk is de toekomst

De Tweede Kamerleden zien flinke veranderingen de komende jaren: 

de leerling staat centraal, de leraar blijft belangrijk, maar zijn rol 

verandert en ict speelt een cruciale rol. Paul van Meenen (D66) vertelt 

zijn toekomstvisie: ‘Ik verwacht dat het onderwijs veel flexibeler en 

gedifferentieerder zal zijn. Niet alleen in onderwijsvormen, maar 

bijvoorbeeld ook in de momenten en niveaus waarop een leerling 

examen kan doen. De rol van de docent verandert, hij is didactisch 

leider in het onderwijsproces. Het onderwijs moet zich blijven aanpas-

sen aan nieuwe ontwikkelingen en aan de veranderende tijden waarin 

kinderen opgroeien.’

Ook Harm Beertema van de Partij voor de Vrijheid heeft een duidelijk 

beeld van het onderwijs in de toekomst: ‘Het onderwijs is kleinschali-

ger, er is meer geld voor het primaire proces, de kwaliteit van de le-

rarenopleidingen is verbeterd en er staan meer zelfbewuste profes-

sionals voor de klas,’ aldus het PVV-Kamerlid. Volgens Beertema is ict 

over vijf tot tien jaar een standaard hulpmiddel van de docent. ‘De 

leraar is leidend bij het bepalen van de inhoud van het onderwijs. Hij 

moet ervoor zorgen dat leerlingen de informatie die zij op het internet 

vinden, omzetten in kennis die ze kunnen toepassen. Hiervoor is maat-

werk nodig, maar dit betekent niet dat leerlingen individuele, een-

zame trajecten gaan volgen.’

‘De leraar staat naast de leerling’

Veel van de Kamerleden verbazen zich hoe sterk het onderwijs nog lijkt 

op het onderwijs dat ze zelf hebben gehad. In een tijd waarin onder 

invloed van ict zoveel delen van de samenleving ingrijpend zijn veran-

derd, zijn de verschillen tussen scholen zeer groot. De ene school haakt 

hier beter op in dan de andere. Karin Straus (VVD) beaamt dit: ‘Langzaam 

maar zeker zie ik dat de mogelijkheden van ict worden benut. Maar dit 

kan nog veel beter. Ict is een onderdeel van ons dagelijks leven. 

De computer staat niet meer op zolder; hij zit in je broekzak.’ Volgens 

het VVD-Kamerlid wordt het onderwijs in de toekomst veel flexibeler. 

Als het aan Straus ligt zitten kinderen over tien jaar niet meer<de hele 

tijd> in een klas met leeftijdsgenootjes. Maar er wordt veel meer ge-

keken naar de individuele kwaliteiten van leerlingen. In haar visie 

zitten groepen leerlingen bij elkaar rondom een bepaald onderwerp 

of leerdoel. Soms een grotere groep voor bijvoorbeeld instructie, soms 

Geef het onderwijs de ruimte!

Kennisnet gaf, via #knpanel op Twitter, iedereen de kans om 

met Tweede Kamerleden in gesprek te gaan. Er werd gedebat-

teerd, er werden vragen gesteld en sommige mensen deelden 

simpelweg wat hen bezighoudt in het onderwijs. De politici die 

deelnamen aan deze Twitteractie waren Paul van Meenen (D66), 

Harm Beertema (PVV), Karin Straus (VVD), Tanja Jadnanansing 

(PvdA) en Roelof Bisschop (SGP) en Michel Rog (CDA).

Twitteren met politici

Tweede Kamerleden in debat over de toekomst van het onderwijs

Paul van Meenen
Ict kan helpen om maatwerk en persoonlijke aandacht 
te leveren, dus erg belangrijk. #knpanel

Karin Straus
Jammer dat ict keuzevak is op de pabo. Zou wat mij 
betreft bij elk vak van de lerarenopleiding aan de 
orde moeten komen. #knpanel

Harm Beertema
Je hebt helemaal gelijk. Ict zorgt voor verdieping en 
verbreding, is geen digitale leraar. #knpanel



kleinere werkgroepen, en soms volgen de leerlingen digitale instructies 

of maken ze een opdracht. ‘De leraar staat dan meer naast de leerling, 

in plaats van voor de klas’, aldus Straus.

Aandacht voor sociale vaardigheden

‘Het omgaan met elkaar en het eigen functioneren in de samenleving 

worden steeds belangrijker,’ denkt Tanja Jadnanansing (PvdA). Zij 

voorspelt dat het onderwijs in de toekomst meer aandacht heeft voor 

sociale vaardigheden. Daarnaast is ict veel meer geïntegreerd in de 

lessen. Het biedt volgens Jadnanansing docenten een kans om eigentijds 

en actueel onderwijs te geven. De PvdA’er staat wekelijks zelf voor de 

klas – ze geeft maatschappijleer aan vmbo-leerlingen. ‘Ik maak veel 

gebruik van sociale media,’ vertelt ze. ‘Dit geeft mij de kans om de 

buitenwereld in de klas te halen, maar ook om buiten de klas te com-

municeren met leerlingen.’

‘Geef het onderwijs de ruimte’

De politici zijn opvallend eensgezind over de bijdrage die de politiek 

kan leveren aan een integrale benadering van ict en het leveren van 

meer maatwerk. Ondanks dat zij allemaal hun eigen speerpunten heb-

ben, willen ze allemaal scholen en docenten meer ruimte geven om het 

onderwijs in te richten. Tanja Jadnansing zegt: ‘De politiek moet ook 

vooral goed volgen wat in het onderwijs gebeurt. Op werkbezoek gaan 

en in dialoog gaan met leerlingen, ouders, leraren en schoolleiders.’ 

En daar zijn meer politici het mee eens. De politiek moet zich niet 

teveel bezig houden met de manier waarop onderwijs wordt gegeven.

 Het is belangrijk dat het onderwijs de ruimte krijgt om de juiste 

keuzes te maken. Op het gebied van ict-gebruik moet de overheid fa-

ciliteren en stimuleren zodat leraren, schoolleiders en bestuurders 

zorgen voor het beste onderwijs. Van Meenen stelt: ‘Beter onderwijs 

is het enige doel. Ik zie ict in het onderwijs niet als een verplichting, 

maar als een kans!’ Roelof Bisschop (SGP) verwoordt het als volgt: ‘We 

moeten goed onderwijs centraal stellen. De overheid moet dan de moed 

hebben om een stapje terug te doen.’

De politiek ondersteunt

CDA’er Michel Rog vindt ook dat de overheid het onderwijs vrij moet 

laten in het gebruik van ict. ‘Ik zie wel dat ict van een grote waarde is 

voor het onderwijs, bijvoorbeeld om leraren te ondersteunen in hun 
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Roelof Bisschop
Ik zie ict als een enorme kans. Geeft leraren en 
leerlingen de mogelijkheid voor een eigen onderwijs-
leertraject. #knpanel

Tanja Jadnanansing
Basisvaardigheden en ict in het vmbo is niet of-of, 
maar en-en. Ict helpt onderwijs om basisvaardigheden 
up-to-date te houden. #knpanel
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werk,’ legt Rog uit. ‘De politiek kan deze ontwikkeling ondersteunen, 

bijvoorbeeld door een deel van het geld voor ‘gratis schoolboeken’ in 

te zetten voor de ontwikkeling van digitale leermiddelen en in het 

hoger onderwijs de investeringen in MOOC’s te stimuleren. Het onder-

wijs kan hieraan bijdragen door digitale lesmethoden en colleges 

breder toegankelijk te maken zodat meer kennis en lesstof beschikbaar 

komt voor meer leerlingen.’

Werken aan geweldig onderwijs

Karin Straus (VVD): ‘We moeten ook kritisch kijken naar de definitie van 

onderwijstijd. Ik ben sowieso op zoek naar vernieuwing in het onder-

wijs. Er zijn mooie voorbeelden waar meer gepersonaliseerd leren 

mogelijk is, die wil ik graag ondersteunen. Juist daarom van belang dat 

onderwijs met ict ook kan meetellen als onderwijstijd.’ Paul van Meenen 

(D66) is al langere tijd een warm pleitbezorger van versoepeling van 

de urennorm. ‘Als het aan mij ligt krijgt het onderwijs meer ruimte om 

ict beter te benutten, daarom moet de Tweede Kamer de randvoor-

waarden hiervoor op orde brengen: We moeten investeren in onderwijs, 

ruimte bieden in de definitie van onderwijstijd, good practices met 

betrekking tot ict-gebruik delen en meer en zorgen voor betere scholing 

voor leerkrachten en schoolleiders.’ 

Volgens Harm Beertema (PVV) ligt er ook een belangrijke verantwoor-

delijkheid bij het onderwijs: ‘Leraren moeten niet bang zijn om over-

bodig te worden, maar met ict juist hun beroep versterken. Je doet je 

leerlingen, jezelf en je beroep tekort als je dit niet doet.’ Volgens de 

PVV’er moeten leraren wel zorgen dat ze ict voldoende beheersen, 

zodat het echt meerwaarde heeft voor hun onderwijs. Ook Bisschop 

ziet een belangrijke rol voor de leraar: ‘De kunst is om docenten te 

overtuigen van de toegevoegde waarde van ict voor het onderwijs. Je 

moet docenten prikkelen om goed onderwijs te geven en dit niet met 

allerlei regeltjes willen voorschrijven,’ aldus het SGP-Kamerlid. ‘Gebruik 

de gedrevenheid met ict die er is bij leerlingen en docenten. Juist het 

enthousiasme is dé reden om te werken aan geweldig onderwijs.’ 

Vrijwel alle politici die aan deze gesprekken hebben deelge-

nomen vinden het van belang dat er meer ruimte komt voor 

scholen bij het invullen van onderwijstijd. In het mbo zijn 

hier door minister Bussemaker al duidelijke stappen gezet 

door scholen veel meer verantwoordelijkheid te geven voor 

het inrichten van goed onderwijs en minder naar het aantal 

uren te kijken. Politici kijken nu naar de modernisering van 

onderwijstijd in het voortgezet onderwijs, maar ook in het 

basisonderwijs wordt geëxperimenteerd met ‘virtuele 

onderwijstijd’.

Onderwijstijd
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Kiezen voor gepersonaliseerd 
leren, maar is er al te kiezen?
Een van de grootste uitdagingen in het onderwijs is hoe 
je omgaat met de verschillen tussen leerlingen. Om het 
maximale uit elke leerling te halen, is het essentieel dat 
iedere leerling onderwijs krijgt dat past bij zijn indivi-
duele mogelijkheden. Tegelijkertijd worden de klassen 
steeds groter, neemt de diversiteit in de klas toe en 
groeit de nadruk op ruimte voor excellentie en op-
brengstgericht werken. Hoe kunnen scholen onder deze 
omstandigheden toch kiezen voor (meer) gepersonali-
seerd onderwijs? En belangrijker: hoe geven zij geper-
sonaliseerd onderwijs vorm in de praktijk? 

Bij de zoektocht naar de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren 

bestaan er hoge verwachtingen van de rol van technologie. Met behulp 

van nieuwe technologie kunnen we innovatieve leersituaties creëren 

met differentiatie die zonder ict minder makkelijk of onmogelijk zou 

zijn. Maar hoe realiseer je de inzet van ict bij gepersonaliseerd leren 

op korte termijn? En hoe kom je van de huidige praktijk naar de ge-

wenste situatie? Voor welke insteek kies je? Veel 

puzzelstukken ontbreken nog. 

Onderwijs op basis van werkwijze

Met gepersonaliseerd leren kom je met een rijke 

verscheidenheid aan leersituaties tegemoet aan 

de individuele verschillen tussen leerlingen. Elke 

school kiest hierin haar eigen weg en geeft haar 

onderwijs vorm op basis van de eigen situatie. 

Daarbij gaat het om de inrichting van leersituaties: wat leren leerlin-

gen (leerinhoud), hoe doen zij dat (leerstrategie), waar doen zij dat 

(locatie) en wanneer doen zij dat (tijdstip)? Deze kernaspecten van 

onderwijs zijn geordend in drie sturingstypen of voorkeurswerkwijzen: 

1. Leraargestuurd onderwijs is in Nederland veruit de overheer-

sende aanpak en de basis voor de meeste vormen van onderwijs. De 

leraar bepaalt en organiseert de onderwijskeuzes. Het onderwijs is 

georganiseerd in een jaarklassysteem met een vast rooster, een centraal 

aanbod van lessen en een gelijk tempo van werken. Leerlingen die 

achterblijven krijgen remediale hulp en de voorlopers kunnen soms in 

topprogramma’s werken. 

2. Bij zelfstandig leren bepalen leraar en leerling de onderwijs keuzes 

in overleg en in overeenstemming met elkaar. De leerling heeft een 

grote mate van zelfstandigheid bij het uitvoeren van (rijke) opdrachten. 

Als het gaat om gepersonaliseerd leren, dan kiezen de meeste scholen 

voor deze werkwijze. 

3. Bij zelfgeorganiseerd leren bepaalt de leerling de onderwijs keuzes 

voornamelijk zelf. De leerling formuleert bijvoorbeeld de eigen leervraag 

en neemt het initiatief tot leren. Deze vorm komt nauwelijks voor in 

Nederland.

Met de leraargestuurde aanpak is op veel manieren gepersonaliseerd 

leren mogelijk. Uit diagnostische tests komen leervoorkeuren, gaten in 

kennis of andere zaken naar voren die je met speciale programma’s 

goed kunt aanpakken. Differentiatie naar leer-

inhoud en/of leerstrategie heeft bijvoorbeeld 

een positief effect op de resultaten van leerlin-

gen. De leraar of een intelligent computersysteem 

bepaalt dan op basis van de respons van leer-

lingen welke leerinhoud of strategie het beste 

bij de leerling past.

Bij zelfstandig leren en zelfgeorganiseerd leren 

krijgt de leerling ondersteuning van de leraar 

als coach. Daarnaast zijn er digitale tools die kunnen helpen bij de 

sturing van het eigen cognitieve systeem. Uit onderzoek blijkt wel dat 

zelfstandig leren en organiseren hoge eisen stelt aan de metacogni-

tieve vaardigheden van leerlingen. Zij moeten hun eigen kennis, 

handelen en ontwikkeling kunnen beoordelen. Leerlingen die hoog 

presteren op zelfregulerende vaardigheden zoals reflectie, organisatie 

en planning profiteren hiervan. Leerlingen die deze vaardigheden niet 

hebben, scoren slechter. Zij kunnen deze vaardigheden wel aanleren, 

maar de leerprestaties verbeteren hier niet zonder meer van. 

 Zelfstandig leren 
stelt hoge eisen aan 
de metacognitieve 
vaardigheden van 
leerlingen
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Leraargestuurd: vakmethode met differentiatie

Als het gaat om leermaterialen, dan geven leraren in een leraarge-

stuurde situatie vaak de  voorkeur aan een vakmethode. De methode 

geeft de leraar het vertrouwen dat de leerstof netjes geordend is,  in 

een mooie leerlijn beschikbaar is en de vereiste eindtermen uit het 

leerplan omvat. Leraren die  diverse niveaugroepen tegelijk begeleiden, 

hebben behoefte aan leermateriaal waarbij verschillende leerlingen 

in dezelfde les met verschillende onderdelen aan de slag kunnen.

Steeds vaker vragen leraren om digitaal leermateriaal dat een fijnma-

ziger differentiatie mogelijk maakt. De ontwikkeling hiervan gaat met 

Gepersonaliseerd leren in de praktijk

Op dit moment zijn er in Nederland verschillende ontwikkelingen 

gaande op het gebied van gepersonaliseerd leren. Alle initiatieven 

vallen in de categorie zelfstandig leren.

Sterrenscholen (basisonderwijs)

Deze scholen streven naar 5-sterrenonderwijs op maat in een 

elektronische leeromgeving. Deze scholen hebb en hun onderwijs-

kundige keuzes gemaakt en draaien met succes, maar het echte 

personaliseren wordt nog afgeremd door technologische hiaten. 

Zo maken zij nog geen gebruik van gestructureerd digitaal leer-

materiaal dat gekoppeld is aan een leerlingvolgsysteem, een plan-

ningsprogramma en een digitaal portfolio. Partijen als Parnassys 

werken wel aan de bouw en koppeling van deze componenten, maar 

het is nog pril. 

O4NT/Steve Jobsscholen (basisonderwijs)

Deze scholen lopen tegen hetzelfde probleem aan als de sterren-

scholen. Naast de technologische keuze voor de iPad hebben zij 

onderwijskundige keuzes gemaakt waarbij de ontwikkeling van 

persoonlijke talenten en vaardigheden voor de wereld van morgen 

centraal staan. Binnen en buiten de school werken zij met veel 

variatie en differentiatie met de kinderen. Maar ook hier ontbreekt 

nog de koppeling tussen het digitaal leermateriaal, de behaalde 

resultaten met het materiaal, de verwerking in een volgsysteem, 

de rapportage en het portfolio. Een koppeling die nodig is voor 

echt gepersonaliseerd leren.

iScholengroep (voortgezet onderwijs) 

Ruim 25 scholen in het voortgezet onderwijs hebben zich verenigd 

in de iScholengroep. Bij hun streven naar differentiatie hebben zij 

allemaal de keuze gemaakt voor een Apple laptop of iPad. Met deze 

keuze zetten de scholen hun eerste stappen naar gepersonaliseerd 

werken. Niet iedere school is daarbij even ver. Veel hangt af van 

de leraar voor de klas, die moet in staat zijn om didactisch goed te 

werken met het leermateriaal dat de scholen samen produceren. 

Deze scholen lopen niet warm voor het vervangen van boeken door 

digitaal materiaal. Er moet meer in beweging gezet worden. 

LOOT-scholen (voortgezet onderwijs)

LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. 

Deze scholen werken samen omdat ze met topsporters werken. Die 

zijn vaak onderweg naar trainingskampen of kampioenschappen 

over de hele wereld. De leerlingen moeten tijdens hun afwezigheid 

door met hun studie en wel op zeer individuele voet. Samen wer-

ken de scholen aan het ontwerp van een elektronisch systeem 

waarbinnen dit mogelijk is. Ook hier ontbreekt de koppeling nog 

tussen het digitale leermateriaal en de registratiesystemen.

Zo.Leer.Ik! (voortgezet onderwijs)

Deze scholen zijn geïnspireerd door de Zweedse Kunskapsskolan 

die al tien jaar succes hebben met volledig gepersonaliseerd on-

derwijs. De keuze voor dit systeem was voor de scholen niet het 

moeilijkst. Wel het stapsgewijs invoeren van het systeem. Ze heb-

ben uiteindelijk voor een aanpak gekozen waarbij een aantal goed 

beschreven bouwstenen samen het Zo.Leer.Ik!-concept vormen en 

waarbij iedere school zelf bekijkt met welke bouwstenen ze begint. 

Bij de invoering van het systeem is de belangrijkste voorwaarde 

voor de scholen: de leerling ongehinderd door zijn leerroute 

helpen. Hiervoor zijn bepaalde zaken nodig die de scholen in sa-

menwerking met het nationaal expertisecentrum leerplanontwik-

keling (SLO) en enkele andere partijen realiseren. SLO beschrijft de 

doorlopende leerlijn en verwijdert de schotten tussen vmbo, havo 

en vwo. De scholen hebben hun functionele eisen beschreven voor 

een leerportaal en uitgezet in de markt. Inmiddels is er een partij 

opgestaan die als Kunskap Nederland een leerportaal bouwt 

waarin de rijke opdrachten, leermaterialen en volgsystemen een 

plek hebben.
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Contactpersoon

Naam: Frans Schouwenburg

E-mail: f.schouwenburg@kennisnet.nl

Hoe zet je ict in als middel om meer maatwerk en ge-

personaliseerd leren voor leerlingen mogelijk te maken? 

Met dit doel werken de PO-raad, VO-raad en de ministeries 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken 

samen aan het Doorbraakproject Onderwijs en ict. Dit project 

helpt scholen invulling te geven aan gepersonaliseerd 

onderwijs door blokkades in condities, kennis en randvoor-

waarden op te lossen. Het streven is: maatwerk voor leerlin-

gen door inspanning en samenwerking van publieke én private 

partijen.

Meer informatie 

www.doorbraakonderwijsenict.nl

horten en stoten. Goede voorbeelden zijn VO-content en  opensource-

materiaal zoals verzameld in Wikiwijs. En uitgevers beginnen inmiddels 

ook voorbij het stadium van boeken in pdf-vorm te komen. 

Zelfstandig: adaptief leermateriaal 

Bij zelfstandig leren als uitgangspunt is er een grote behoefte aan 

adaptief leermateriaal. Producten zoals de Rekentuin, Taalzee en 

Studyflow vinden gretig aftrek. En scholen volgen producten zoals 

tabletonderwijs van Snappet ook met veel interesse. 

Toch zit hier voor de meeste scholen die met een ander onderwijscon-

cept willen gaan werken, de grootste zorg. (zie voorbeelden)

ICT: ondersteunend of vernieuwend?

Met computertoepassingen kunnen leraren (meer) gepersonaliseerd 

leren realiseren. ICT kan daarbij een ondersteunende rol hebben of 

een vernieuwende rol. In een ondersteunende rol helpt ict om het 

onderwijs aantrekkelijk te maken en te verrijken. Bijvoorbeeld door 

routinetaken te automatiseren, of onderwijs mogelijk te maken dat 

effectieve, individuele ondersteuning biedt en tegelijk efficiënt is. 

In een vernieuwende rol helpt ict bij het creëren van nieuwe onder-

wijsvormen en onderwijsinhoud die zonder ict niet of veel lastiger 

uitvoerbaar zouden zijn. Harde voorwaarden hierbij zijn beschikbaar-

heid, gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit van ict.

Samenwerking scholen

De voorbeelden laten zien dat er dus ook mogelijkheden zijn voor 

sectorale samenwerking. Daarmee kunnen scholen hun vraagkracht 

bundelen richting producenten. Samenwerken is dus misschien wel de 

belangrijkste keuze!

Paul Rosenmöller benoemde het al in zijn toespraak tijdens het VO-

congres: scholen zouden eerst de ruimte moeten benutten die ze al 

hebben. Dat maakt het vragen om meer ruimte, zoals het flexibiliseren 

van examens, ontschotting tussen vmbo, havo en vwo, en differentiatie 

een stuk geloofwaardiger. De scholen uit de voorbeelden zijn al volop 

bezig die ruimte te pakken. Maar juist op technologisch gebied − adap-

tieve leermiddelen, gekoppelde systemen die Learning Analytics mo-

gelijk maken, grote voorraden rijke opdrachten en digitale toetsen − 

wachten deze scholen met smart op een Doorbraak*!
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De afgelopen jaren hebben scholen gewerkt aan het maximaliseren van de opbrengsten voor leerlingen. Door resul-
taten te meten en het handelen van leerlingen, leraren en schoolleiding  hierop aan te laten sluiten, verbeter je de 
leerresultaten. In het primaire proces kun je denken aan het verbeteren van het rendement van de onder- en boven-
bouw. In het secundaire proces kunnen scholen hun ondersteunende activiteiten verbeteren, denk aan communicatie 
en inschrijven. In elk geval maken scholen steeds meer gebruik van data. 

Meerwaarde van data 

Uit divers onderzoek blijkt dat onderwijs verbetert door objectieve 

data te gebruiken in het leerproces en de begeleiding van leerlingen.1  

In het onderwijs maken schoolleiders en docententeams bijvoorbeeld 

veel keuzes rond verbetertrajecten. Zij baseren deze keuzes vaak op 

aannames en ondernemen hier vervolgens ook actie op. Dat is begrij-

pelijk, omdat veel scholen pragmatisch zijn ingesteld. Toch ontstaan 

fouten door het werken vanuit aannames. 

Chris Argyris heeft onderzocht hoe mensen redeneren om tot handelen 

over te gaan.2  Hij heeft op basis van uitgebreid onderzoek de ladder 

van gevolgtrekking opgesteld (zie figuur 1). Argyris roept op om te 

onderzoeken hoe de situatie feitelijk in elkaar steekt en welke objec-

tieve data er zijn. Met behulp van deze objectieve gegevens kunnen 

schoolleiders, docenten of leerlingbegeleiders komen tot betere be-

sluiten. 

In scholen is tegenwoordig veel data voorhanden. Bijvoorbeeld in het 

eigen leerlingvolgsysteem, in het digitale leermateriaal, maar ook in 

leerling- en medewerkersenquêtes en onderzoeken. De beschikbaarheid 

van data lijkt dus over het algemeen geen probleem. Het gebruiken van 

de data om te komen tot hogere opbrengsten kan dat wel zijn. Op dit 

moment bouwen diverse scholen ervaringen op met werkwijzen voor 

het gebruik van data voor verbetertrajecten.  

Methoden voor datagedreven verbetertrajecten 

Er zijn verschillende methoden voor datagedreven verbetertrajecten. 

We bespreken de volgende 3 toonaangevende methoden, omdat zij 

allemaal een ander accent hebben:

1. DATATEAM® methode: de school start en doorloopt een verbetercyclus 

waarbij een kleinonderzoeksteam – het datateam − voortdurend de 

genomen stappen verifieert op basis van data. Deze methode biedt een 

wetenschappelijk onderbouwde en praktische wijze van datagedreven 

werken voor het verhogen van opbrengsten. Scholen werken via deze 

methode uitsluitend aan de verbetering van het primair proces.   

Datagedreven werken  
aan het onderwijs

Figuur 1: Ladder van gevolgtrekking

1   McKinsey ‘How the world’s most improved school systems keep getting better’, 2010
2   Argyris, C. et. al. Action Science. Jossey-Bass, San Francisco, 1985

Ik handel op basis van mijn overtuigingen

Ik heb overtuigingen

Ik trek conclusies

Ik heb aannames op basis
van de betekenissen

Ik geef betekenis aan mijn selectie

Ik selecteer gegevens

Waarneembare gegevens

Onze 
overtuigingen 
hebben invloed 
op de gegevens 
die we de 
volgende keer 
selecteren
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2. LeerKRACHT: data speelt een rol in de startfase bij het bepalen van 

het vraagstuk en in de evaluatiefase bij de analyse van het resultaat. 

De verbetercyclus zelf wordt sterk gedreven door collegiale intervisie. 

Scholen werken via deze methode aan verbeteringen in het primair 

en/of het secundair proces.  

3. Datagedreven continu verbeteren door Klasse.PRO: gedurende de hele 

verbetercyclus gebruikt een school data om te monitoren en bij te 

sturen. De nadruk ligt op het betrekken van diegenen die het uitein-

delijke resultaat moeten behalen, in de meeste gevallen de leerlingen. 

Iedereen binnen de school leert van elkaar, zowel leerlingen, docenten 

als bestuur.

Datateams

De DATATEAM® methode is ontwikkeld door de Universiteit Twente. 

Zij begeleidt meer dan dertig datateams bij middelbare scholen.  

Het werken in datateams zorgt voor een rationaliseringsslag in de 

besluitvormingsprocessen, omdat beslissingen mede worden gebaseerd 

op data. 

De datateams maken gebruik van een achtstappenplan (zie figuur 2). 

Met behulp van het stappenplan formuleren zij een heldere definitie 

van het probleem, stellen zij een hypothese op over de mogelijke oor-

zaken van het probleem, verzamelen en analyseren zij data om hypo-

theses te accepteren of verwerpen, formuleren zij maatregelen op 

basis van data en evalueren zij de effecten van deze maatregelen.

Het datateam bestaat meestal uit schoolleiding, docenten en kwali-

teitsmedewerkers van de school en een adviseur van de Universiteit 

Twente. Iedereen brengt eigen expertise en perspectieven mee, zodat 

het team problemen multidisciplinair en  kan aanpakken en lijnen heeft 

met meerdere geledingen.

Hy
po

th
es

e 
(d
ee

ls
) v

er
wor

pe
n?

Ga
 te

ru
g 
na

ar
 st

ap
 2

1
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3
data
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4
controle kwaliteit
verzamelde data

4
data-analyse

6
interpretatie en 

conclusie

7
maatregelen

nemen

8
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Figuur 2: Datastream achtstappenplan



12 – inDruk zomer 2014

De aanpak is intensief. Het datateam moet conclusies kunnen onder-

bouwen met data, anders worden er een nieuwe hypothese worden 

opgesteld. Het datateam komt eens in de drie weken bijeen om de 

voortgang en resultaten te bespreken. De doorlooptijd van het stap-

penplan is meestal langer dan een jaar. In de praktijk blijken de 

meeste datateams zich te richten op het rendement van de onderbouw 

en bovenbouw en de examenresultaten. De vraagstukken zijn niet uniek, 

de oorzaken wel en die zijn zelden wat aanvankelijk werd gedacht.

De DATATEAM® methode leert docenten op een praktische wijze omgaan 

met statistisch onderzoek. In de praktijk blijkt het resultaat van de 

methode tweeledig:

• het vraagstuk wordt geanalyseerd en verbeterd;

•  het datateam ontwikkelt zich professioneel, zij vormt nieuwe inzich-

ten en zij ontkracht (hardnekkige) aannames over vraagstukken. 

Kennisnet heeft meegekeken met een datateam op een scholenge-

meenschap in het oosten van het land. Hier was het rendement van 

de onderbouw in enkele jaren gedaald van gemiddeld naar de 10% 

slechtst scorende scholen. Na analyse werden twee negatieve trend-

breuken zichtbaar: in 2009 en in 2013. 

De eerste hypothese van het datateam was dat de advisering van de 

basisscholen over het schoolniveau de trendbreuk van 2009 zou 

verklaren. De data hierover leverde echter geen significant verschil 

op. Hierdoor verschoof de focus van het datateam naar interne 

hypothesen: is de kwaliteit van de leraren afgenomen? Is men anders 

gaan toetsen, anders gaan normeren, anders naar leerlingen gaan 

kijken? 

De hypothese bij de tweede trendbreuk was dat de oorzaak lag bij 

een verzwaring van de overgangsnormen. Dit is vervolgens onderzocht 

met data. Alle zittenblijvers, afstromers en bespreekgevallen zijn 

opnieuw besproken en getoetst met zowel de oude norm als de 

verzwaarde norm. Hieruit bleek dat het rendement inderdaad hoger 

was geweest met de oude norm. Ook bleek dat de verzwaring wel 

het beoogde effect had voor vwo-leerlingen, maar dat het onge-

wenste effecten had voor vmbo/havo-leerlingen. Hoe sterkt dit 

ongewenste effect was en wat eventuele maatregelen kunnen zijn, 

wordt nog uitgewerkt door het datateam. 
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LeerKRACHT

De LeerKRACHT methode is gebaseerd op kennis van bureau  McKinsey 

van het veranderen van cultuur in organisaties. Stichting LeerKRACHT 

begeleidt rond de 70 scholen. De LeerKRACHT methode richt zich op 

verbetering via samenwerking en dialoog tussen leraren. 

Per school werkt een team van ongeveer 10 leraren in een periode van 

8-10 weken aan een verbetering. Zij krijgen daarbij ondersteuning van 

de schoolleiding die participeert en van een coach van de Stichting 

LeerKRACHT. Deze coach begeleidt het team van leraren en de school-

leider en introduceert de aanpak. Als een team zich de manier van 

werken eigen heeft gemaakt, coachen zij zelf andere teams van collega-

leraren. 

Centraal onderdeel van de aanpak is intervisie van leraren. Leraren 

maken gebruik van elkaars expertise en groeien als team stapje voor 

stapje naar een hoger niveau. Dit doen zij door bij elkaar in de klas te 

kijken, elkaar feedback te geven, samen lessen voor te bereiden en 

gestructureerd na te denken over resultaten en verbetermogelijkheden. 

Centraal daarbij staat een bord waarop de missie, visie en SMART 

(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdsgebonden) geformu-

leerde doelstellingen zijn weergegeven. Teams komen minstens een 

keer per week 15 minuten bijeen bij het bord om voortgang en resul-

taten te bespreken. Als er issues zijn die meer aandacht vragen, beleg-

gen het team een aparte vergadering. Naast intervisie op de school 

wordt gewerkt aan netwerkontwikkeling over scholen heen. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld geografisch of thematisch, afhankelijk van de vragen in 

de school. 

Datagedreven continu verbeteren

Datagedreven continu verbeteren van Klasse.pro is een methode die is 

ontwikkeld door Jay Marino, schoolleider op een grote scholengemeen-

schap in Dunlap (VS). Momenteel gebruiken zo’n 100 scholen de me-

thode, vooral basisscholen. Klasse.pro beoogt verbetering door focus 

aan te brengen in de verschillende lagen van een school en ook alle 

belanghebbenden te betrekken.

De schoolleiding en de coach van Klasse.pro stellen het doel en de 

aanpak van het traject vast en beide onderdelen worden ook getoetst 

bij het schoolteam. De coach helpt bij het neerzetten van de fundamen-

ten van continu verbeteren, zodat een school of scholengemeenschap 

er zelf mee aan de slag kan, ervaring kan opdoen en dit stap voor stap 

kan uitbouwen. 

Het traject is gekoppeld aan de visie, missie en doelen die een school 

heeft. Doelen worden SMART geformuleerd en verbonden met de doe-

len op groepsniveau en van individuele leerlingen. De doelen worden 

gepresenteerd op een databord in de klas. Op basis van data monitort 

en stuurt de school bij en zij deelt de voortgang op het databord. 

Kenmerkend voor de methode is dat de schoolleiding interventies niet 

zelf bedenkt en uitrolt, maar dat zij de leerlingen en leraren actief 

betrekt en invloed geeft op hun eigen leerproces. De databorden zijn 

een visueel krachtig hulpmiddel om iedereen te betrekken bij het 

verbetertraject. Als een buitenstaander de school in loopt, is voor hem 

in een oogopslag helder aan welke verbeteringen de school en de 

verschillende groepen werken. 

Datagedreven continu verbeteren kan een positieve invloed hebben op 

onderwerpen zoals betere leeropbrengsten (rekenen, taal, etc.), maar 

ook verbeteren van gedrag en vaardigheden. Door deze aanpak voelen 

leerlingen en leraren zich eigenaar het eigen leerproces en werken zij 

bijna vanzelf opbrengstgericht. De resultaten worden meetbaar beter 

en leerlingen ontwikkelen nieuwe vaardigheden bij het definiëren en 

realiseren van doelstellingen. 

Een schoolleider in een LeerKRACHT-traject: ‘Er is niet één 

probleem waar niet één leraar een oplossing voor had, maar 

het probleem was dat die kennis vaak bij die ene docent bleef. 

De resultaten of de leerhouding van een klas of individuele 

leerlingen kunnen per leraar verschillen. Door met elkaar in 

gesprek te gaan, achterhalen we mogelijke oorzaken en delen 

we oplossingen. Door van elkaar te leren worden leraren – en 

dus ook het onderwijs – elke dag samen een beetje beter.’
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Overeenkomsten in de methoden 

In al deze methoden komen klassieke bouwstenen voor verbeteren 

terug. Zo werken de methodes allemaal met concrete doelen of hypo-

thesen als startpunt. De doelen zijn SMART geformuleerd: Specifiek, 

Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden en worden gedra-

gen door alle teamleden. 

De methoden hebben ook allemaal een vorm van cyclisch werken. Het 

zijn variaties op de PDCA-cyclus van Deming. PDCA staat voor Plan, Do, 

Check, Act: 

•  Plan: meet de huidige situatie en ontwerp een plan voor verbetering. 

Stel voor deze verbetering meetbare doelstellingen vast.

•  Do: voer de geplande verbetering uit.

•  Check: meet de resultaten van de verbetering, vergelijk deze met de 

oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstel-

lingen.

•  Act: stel het plan bij aan de hand van de resultaten uit de vorige stap.

Wat de methoden verder gemeen hebben is dat de direct betrokkenen 

aan de basis staan van alle verbeteringen. Zij doen de analyse en 

formuleren de verbetervoorstellen, deze komen dus niet van bovenaf. 

Wie de direct betrokkenen zijn, verschilt per aanpak: leerlingen, leer-

krachten, schoolleiders of ouders. Alle leden zijn in beginsel gelijk-

waardig en delen hetzelfde doel.

Een basisschool in Limburg scoorde laag op begrijpend lezen, 

lager dan de inspectie en zijzelf zouden willen. Om dit te 

verbeteren is met begeleiding van Klasse.Pro een PDCA-cyclus 

gestart met als doelstelling om in twee jaar boven de inspec-

tienormen te presteren. Deze doelstelling is vertaald naar de 

klassen en gepresenteerd op het databord. Vervolgens hebben 

de leerkrachten deze doelen samen met de leerlingen verwerkt 

in de individuele leerling portfolio. 

Leraar en leerlingen zochten samen naar oorzaken voor het 

laag scoren op begrijpend lezen. Zij  kozen gezamenlijk de 

grootste veroorzaker van het probleem en besloten daar de 

meeste energie in te steken. In dit geval was dit het vergroten 

van de woordenschat. Hiermee gingen zij aan de slag via ‘een 

woord van de dag’. Leerlingen brachten elke dag een woord 

van de dag in. En elke dag werd getoetst of de klas de woorden 

al beheerste. Als woorden voldoende bekend waren, maakten 

zij plaats voor nieuwe woorden. Door regelmatig te toetsen 

werd de voortgang inzichtelijk en de kinderen kregen zichtbaar 

energie van het behalen van individuele en groepsdoelen. 

Inmiddels scoort de school ruim bovengemiddeld op begrij-

pend lezen.
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Alle drie de methoden werken tenslotte met kleine probleemgerela-

teerde stappen. Door een concreet en behapbaar vraagstuk op te pak-

ken, ontstaat energie. Men ervaart dat het werken aan verbeteren ertoe 

doet. Het ontwikkelen van de verbetering verloopt organisch. Dit gebeurt 

ook in totaal andere sectoren. In de softwareontwikkeling noemt men 

deze manier van werken agile (beweeglijk, behendig, slagvaardig). 

Welke methode?

Welke manier van datagedreven verbeteren past bij jouw school? Dat 

hangt af van het soort vragen dat binnen de school aan de orde is en 

de cultuur en structuur van de schoolorganisatie.

Specifiek vraagstuk

Als een school de prestaties op specifieke inspectie-indicatoren wil 

verbeteren, dan past een scherpe afbakening van de vraagstelling en 

het benutten van expertise bij andere scholen. Het project Leren ver-

beteren van de VO-Raad biedt concrete (analyse)instrumenten voor 

(zwakke) scholen. De data die de school nodig heeft, is gestandaardiseerd: 

het gaat om indicatoren die zijn geformaliseerd en om een school-

score die is gerelateerd aan landelijke gemiddelden. Deze gegevens 

zijn ook via de managementvensters van Vensters VO beschikbaar. Door 

heel doelgericht aan de slag te gaan met verbeteren, biedt de aanpak veel 

snelheid, maar is er weinig gelegenheid om te werken aan draagvlak. 

Gaat het om een urgent afgebakend vraagstuk waarover het gevoel 

bestaat dat het niet lukt om het te doorgronden, dan kan de DATATEAM® 

methode uitkomst bieden. Door een systematische analyse kan men 

komen tot een inhoudelijk adequate oplossing. Uitgangspunt is wel dat 

de school tijd heeft om te komen tot verbeteringen. De data die de 

school nodig heeft, wordt bepaald door het vraagstuk. Vaak start men 

met gestandaardiseerde data (bijvoorbeeld onderbouwrendement), 

daarna volgen specifieke datavragen om hypothesen te onderzoeken. 

Een kwaliteitszorgmedewerker of ict-beheerder haalt de data vaak 

ad-hoc op uit het leerlingvolgsysteem. Het datateam is in de praktijk 

eigenaar van de analyse en de oplossingsrichting. De leden hebben de 

verantwoordelijkheid om te werken aan draagvlak en communicatie 

binnen het team.  

Organisatiebrede ontwikkeling

Als een school wil werken aan minder complexe vragen of complexe 

vragen wil benaderen vanuit een organisatiebreed ontwikkelingsper-

spectief, dan passen LeerKRACHT of datagedreven continu verbeteren 

daar goed bij. Data is in deze methoden de motor voor de PDCA-cyclus. 

De direct betrokkenen verzamelen data die is gerelateerd aan het 

vraagstuk waaraan men wil werken. Het breed delen van de data is 

hierbij cruciaal: via databorden is het vraagstuk zichtbaar in de school.  

Beide methoden bieden ruimte voor het handelen op aannames. Tege-

lijkertijd is wel voorzien in het monitoren en toetsen van de uitkomsten 

met data. Dit kan een paar keer per week gebeuren, waardoor een 

school snel kan bijsturen als de aanname niet correct blijkt. Het eige-

naarschap ligt in de praktijk breed in de organisatie.

De drie methoden vullen elkaar aan. De DATATEAM® methode is sterk 

in het analyseren en oplossen van een complexe vraagstelling. In de 

praktijk ligt het eigenaarschap van de uitkomsten echter bij het data-

team en minder bij het collectief. De uitdaging bij deze methode is om 

draagvlak te krijgen voor analyses en verbetervoorstellen. LeerKRACHT 

en datagedreven continu verbeteren gaan uit van het collectief, hetzij 

collegiaal, hetzij schoolbreed. Het draagvlak is daar in de aanpak 

verweven. Bij deze methoden zijn weer vaak vragen over de juistheid 

van de oplossing.   

Structuur en cultuur  van de eigen schoolorganisatie

Bij het starten met datagedreven verbeteren is het belangrijk om te 

bekijken hoe de eigen schoolorganisatie werkt. De verbetermethode 

heeft impact op de structuur en ook de cultuur van de school. 

Cultuur

Alle methoden werken in een cultuur waarin docenten en teams geza-

menlijk willen leren. Het werken met harde data kan echter ook een 

andere reflex in de organisatie teweegbrengen: elkaar hierop afre-

kenen. Dit beïnvloedt opbrengstgericht werken in negatieve zin en 

het is zaak om hier in de begeleiding oog voor te hebben. 

Dat raakt ook de stadia van teamontwikkeling. Een team dat taakvolwas-

sen is, pakt haar rol in verbetertrajecten snel op. Een team dat recent 

is gevormd of dat te maken heeft met meningsverschillen, heeft meer 

begeleiding nodig voordat het zelfstandig kan werken aan verbe-

tertrajecten. Met het model van Tuckman 2  kan een team onderzoeken 

in welke fase van taakvolwassenheid het zich bevindt: forming, storming, 

norming of performing. Met teamcoaching kan een team worden bege-

leid voor het nemen van meer eigenaarschap.

3   Basisartikel: B. W. Tuckman “Developmental Sequence in Small Groups“, 1965.
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Een ander belangrijk aspect van de cultuur is betrokkenheid bij een 

vraagstuk. Als een teamlid zich niet betrokken voelt, dan zet hij zich 

niet in voor een oplossing en beïnvloedt hij de teamdynamiek. Betrok-

kenheid realiseer je door bij de start van verbetertrajecten de doelstel-

ling grondig te bespreken. De teamleden geven daarbij aan hoe zij 

staan tegenover de doelstelling: accepteert iedereen het doel en de 

taak waarop het doel is gebaseerd? 

Structuur

Bij de structuur gaat het om procesafspraken rond verbeteren. Bijvoor-

beeld over de inrichting van de PDCA-cyclus: vaste afnamemomenten 

voor toetsen, fasering in en dialoogmomenten over verbeteren , zoals 

de keuze voor databorden of intervisie. Ook afspraken over de te ge-

bruiken data en ondersteuning bij het verzamelen van de data horen 

daarbij. Data die specifiek en incidenteel nodig is, kan bijvoorbeeld 

ad-hoc worden verzameld. En data die vaker nodig is of generieke data 

zoals inspectie-indicatoren kunnen structureel en  gestandaardiseerd 

beschikbaar worden gesteld aan teams. Hoe heeft de school dat nu in-

gericht en welke gevolgen heeft de verbetermethode op deze inrichting?  

Daarnaast kan een school afspreken om docenten te trainen in be-

paalde vaardigheden: peercoaching, analyseren in teams, doelen for-

muleren. Hierdoor wordt opbrengstgericht werken ook onderdeel van 

het hrm-beleid en krijgt het uitwerking in de bekwaamheid van docenten.

De schoolleider

De schoolleider heeft als gangmaker en procesbewaker een cruciale rol 

bij datagedreven verbeteren. Hij heeft veel keuzes te maken en kan zich 

het volgende afvragen:

A.  Hoe ervaar ik het centrale vraagstuk waaraan we gaan werken? 

a.  Is er sprake van noodzaak om snel tot verbetering te komen op 

cruciale onderwerpen?

b.  Is er sprake van een complex vraagstuk waar de school al lang mee 

zit en is er tijd voor grondige analyse?  

c.   Is er sprake van minder complexe vragen / wil ik de vraag benade-

ren vanuit organisatiebreed ontwikkelperspectief? 

B.  Welke aanpak past bij mijn school en team? 

a.  Wat is de taakvolwassenheid van mijn team? Heeft het team een 

gemeenschappelijk beeld van de doelen? Is het team gewend om 

verantwoordelijkheid te nemen bij verbeteren?

b.  Als mijn team zich nog moet ontwikkelen, wil ik dat ze dat in het 

verbetertraject doen? Wil ik daar apart actie op ondernemen of wil 

ik daar nu niks mee?

c. Wat zijn nu werkende vormen van verbeteren in mijn school? Wat 

kan ik daarvan leren? 

C.  Welke interventies laat ik nemen door wie?

a.  Cultuur? Waar staan we nu en waar wil ik naar toe? Welke mate van 

begeleiding wil ik bieden (extern, peerbegeleiding)? Welke mate 

van interactie in het team gaat ons helpen voor draagvlak? Welke 

mate van interactie ervaart het team als ballast? Welke interactie 

wil ik met het team rond aanpak en doelstelling en hoe open sta ik 

daar zelf in?

b.  Structuur? Hoe ga ik de PDCA-cyclus inrichten: kort of lang cyclisch? 

Welke concretere vormen van interactie wil ik faciliteren en pro-

grammeren? Welke spelregels maak ik voor het verzamelen van data? 

Hebben docenten opleiding nodig en zo ja, welke?

De antwoorden op deze vragen kunnen de schoolleider helpen bij de 

keuze van een methode of een mix van methoden die past bij de op-

gave en zijn school. 

Contactpersoon

Naam: Casper van der Marel

E-mail: c.vandermarel@kennisnet.nl

Contactpersoon

Naam: Marius van Zandwijk

E-mail: m.vanzandwijk@kennisnet.nl

Meer informatie 

Datateammethode: www.datateams.nl 

Datagedreven continu verbeteren: www.klasse.pro 

Methode LeerKRACHT: www.stichting-leerkracht.nl

www.kennisnet.nl/sturen  Voor de zomervakantie volgt een 

uitgebreide publicatie over dit onderwerp.



TECHNOLOGY
TRIGGER

SLOPE OF 
ENLIGHTENMENT

PLATEAU OF 
PRODUCT IVITY

HYPE CYCLE

PEAK OF INFLATED 
EXPECTAT IONS

TROUGH OF 
DISILLUSIONMENT

VE
RW

AC
HT

IN
G 

VA
N 

DE
 G

EB
RU

IK
ER

S

T IJD

        Zo ziet een hype cycle eruit:  

Langs de y-as van een hype cycle staan de

verwachtingen van de gebruikers; langs de x-as staat 

de tijd. Een technologie schuift dus van links naar rechts 

langs de hype cycle.

Kennisnet presenteert het Trendrapport 2014 – 2015, technologiekom-

pas voor het onderwijs met daarin de belangrijkste technologietrends 

voor het onderwijs in de komende vijf jaar. Waar liggen de kansen en 

de zwaktes van de technologieën en op welke actuele onderwijsvraag-

stukken hebben ze impact?

Samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner hebben we de negen 

belangrijkste opkomende technologieën geselecteerd voor het Neder-

landse onderwijs. Deze staan afgebeeld op een hype cycle. Deze grafiek 

laat zien hoe volwassen en geaccepteerd een technologie (bijvoorbeeld 

cloud) op dit moment is. Hierbij hebben we gekeken naar de relevantie 

voor actuele onderwijsvraagstukken, de verwachte impact op het on-

derwijs en de levensfase van de technologie. 

Belangrijkste technologietrends: meten en maken 

Scholen gebruiken nu al data over het leerproces, maar in de toekomst 

wordt het onderwijs nog meer datagedreven. Met meetgegevens over 

leerstijl en leertempo bieden we leren straks echt op maat aan, onder-

steunen we leren optimaal en verlichten we de taak van de leraar. De 

leerling krijgt bovendien direct feedback op wat hij doet en dat be-

vordert het leerproces enorm.

Na de pc-revolutie en internetrevolutie staat nu de Maker Movement 

voor de deur. Een trend die gericht is op ict, innovatie, creativiteit en 

techniek. Het gaat hierbij om laagdrempelig ‘knutselen’ met technolo-

gie, leren door te maken en ondertussen ook vaardigheden te trainen 

zoals probleemoplossend en creatief denken, en samenwerken.

Voor wie?

Het Trendrapport geeft bestuurders en schoolleiders handvatten bij 

het maken van bewuste keuzes binnen hun instellingen. Technologie 

moet passen bij de onderwijsopvatting. Daarom geeft het rapport per 

trend ook adviezen die een bestuurder of schoolleider kan meenemen 

bij het maken van beleidskeuzes of het doen van investeringen.  

Download het trendrapport via kn.nu/trendrapport (als PDF of iBook) 

of bestel een gratis gedrukt exemplaar via bestellen.kennisnet.nl. 
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Trendrapport 2014 – 2015
Welke technologietrends bieden kansen voor het onderwijs?
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Techniek en didactiek ontmoeten elkaar in het onderwijs steeds vaker. 

Keuzes in het onderwijs hebben gevolgen voor ict en ict zet op haar 

beurt allerlei veranderingen in gang in het onderwijs, bijvoorbeeld in 

de manier van lesgeven. Onverwachte veranderingen waar scholen mee 

te maken krijgen – bijvoorbeeld de invoering van passend onderwijs 

– vragen om slimme oplossingen waar ict een rol in kan spelen. 

Brug tussen onderwijs en ict

Informatiemanagement slaat een brug tussen onderwijs en ict. Het 

helpt om overzicht te bewaren van de ict die aanwezig is in een orga-

nisatie, waar wat speelt en welke ict nodig 

is. Het helpt gevolgen in kaart te brengen 

van keuzes bij de inrichting van processen. 

En het draagt bij aan het vinden en reali-

seren van oplossingen op het gebied van 

ict-software, ict-dienstverlening, ict in de 

klas en ict voor bijvoorbeeld administratie, 

personeelszaken, het bijhouden van absen-

tie of een leerlingvolgsysteem. De informa-

tiemanager achterhaalt de behoefte van het 

onderwijs en vult dat vanuit de onderwijsvisie in met de juiste ict en 

tegen verantwoorde kosten. In het middelbaar beroepsonderwijs is 

informatiemanagement al gemeengoed: vrijwel elke mbo-instelling 

heeft een informatiemanager en een actief netwerk.  In het basison-

derwijs en voortgezet onderwijs is het nu ook steeds meer nodig.

Drie niveaus 

Informatiemanagement kun je op drie niveaus beoefenen. Het eerste 

niveau is ‘huis op orde’: zorgen dat de infrastructuur – netwerk en 

apparatuur – aanwezig is en werkt. De volgende stap is het verbinden 

van ict met onderwijs: welke onderwijsdoelen wil je behalen, welke ict 

heb je daarbij nodig en hoe ga je dat realiseren? Het derde en hoogste 

niveau is dat van innoveren: goed kijken naar de behoefte van een 

onderwijsorganisatie en daar de meest relevante innovaties aan kop-

pelen. Nieuwe onderwijs- en leervormen vragen om andere informa-

tiestromen en een andere ondersteuning van ict. En nieuwe technische 

ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk in het onderwijs. 

Onderwijs als uitgangspunt

De informatiemanager kan een speciale functionaris zijn binnen een 

school of scholengemeenschap. Meestal echter is het een rol die bij 

iemand is belegd. Bijvoorbeeld bij een di-

rectielid, een onderwijskundige of een 

leerkracht of docent. De informatiemanager 

maakt de onderwijsorganisatie wegwijs in 

nieuwe technische mogelijkheden, maar 

neemt de techniek niet als uitgangspunt. Hij 

denkt juist vanuit de behoeftes van de school. 

En daarom is informatiemanagement een 

taak die echt binnen een school of bestuur 

thuishoort en niet moet worden uitbesteed.

Het begint met een visie

De valkuil bij informatiemanagement is dat scholen vaak alleen kijken 

naar de ict-voorzieningen. Net zo belangrijk, of misschien nog wel 

belangrijker, is het om de bestaande processen en informatiestromen 

in de school te verbeteren. Het 9-vlaksmodel biedt een aanpak om in-

formatiemanagement inzichtelijk te maken in de fasen visie, plan en 

uitvoering. 

Alles begint met een visie. Daarbij neem je in ieder geval het onderwijs 

als uitgangspunt. In de onderwijsvisie heeft een team, directie of 

bestuur de koers van het onderwijs vastgelegd. Stel dat iedereen het 

Belangrijker, complexer en duurder. Dat zijn anno 2014 de kenmerken van ict op scholen in het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Het betekent dat je als school goed moet nadenken over hoe je ict inzet. Informatiemanage-
ment is daarom onmisbaar. Maar hoe organiseer je dat?

Geen school kan zonder  
informatiemanagement

 De informatiemanager 
maakt een school wegwijs 
in nieuwe technische 
mogelijkheden en denkt 
vanuit de behoeftes van 
de school
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erover eens is dat meer maatwerk nodig is in het onderwijs. De infor-

matiemanager formuleert dan een ict-visie vanuit zijn kennis van het 

onderwijs enerzijds en de beschikbare techniek anderzijds en draagt 

ict-oplossingen aan die de koers van maatwerk in het onderwijs on-

dersteunen. Hij helpt om kosten en opbrengsten af te wegen en de 

juiste voorzieningen in te kopen. Vervolgens regelt hij de invoering, 

de inrichting en het beheer van de nieuwe voorzieningen. Dit doet hij 

allemaal zelf, of hij laat dit over aan derden en maakt daar goede af-

spraken over.

Uitvoering volgens plan

Als de visie staat, gaat de organisatie over tot uitvoering. Hiervoor 

maakt de informatiemanager een informatie- en ict-plan, meestal voor 

een periode van een jaar. Hij adviseert over tools die het onderwijs 

ondersteunen en maakt de organisatie enthousiast voor het gebruik 

hiervan. Verder coördineert hij ict-projecten of neemt hij eraan deel. 

Hij bewaakt het budget en houdt in de gaten hoe het gebruik loopt, 

welke knelpunten er zijn en hoe die zijn op te lossen. Een boven-

schoolse informatiemanager met een wat grotere taak evalueert de 

uitvoering van de visie bovendien systematisch en stuurt bij waar nodig.

Meer grip door sturing

De informatiemanager zorgt voor meer grip op ict op school door zich 

naast ontwikkeling en uitvoering ook met sturing van ict bezig te 

houden. Bij het sturen staan drie vragen centraal. 

Ten eerste: doen we de juiste dingen? Als we kijken naar de kosten, de 

verwachte resultaten, de samenhang met andere ict-zaken en de bij-

drage aan de uitvoering van de onderwijsvisie, doen we dan wat nodig 

is? De tweede vraag is: doen we de dingen goed? Bij deze vraag kijkt 

de informatiemanager kritisch naar de uitvoering van een informatie- 

en ict-plan. Worden de resultaten van een gekozen investering bijvoor-

beeld behaald? De laatste vraag is: kunnen we de dingen beter doen? 

Daarbij gaat het erom te leren van eerdere projecten. De informatie-

manager houdt het budget bij, de ict die al in huis in en de lopende 

projecten. Op deze manier draagt hij bij aan goede sturing op ict. 

Informatiemanagement bij Lucas Onderwijs

Koos Eichhorn is adviseur bij AB-ZHW, een bureau dat onderdeel is van 

het schoolbestuur Lucas Onderwijs (basisonderwijs en voortgezet on-

derwijs in West-Nederland). AB-ZHW houdt zich bezig met ict en on-

derwijs en dan vooral met de didactische, innovatieve kant. Samen met 

Het 9-vlaksmodel maakt duidelijk welke positie informatiemanagement heeft en welke taken de 
informatiemanager heeft in de fasen Visie, Plan en Uitvoering.

 Onderwijs Informatie/ 
communicatie ICT

Visie 
(richten) 

Onderwijsvisie
Onderwijsbeleid

lnformatievisle
lnformatiebeleid
Externe informatie- en  
ICT- ontwikkelingen

ICT-visie
ICT-beleid

Plan 
(inrichten) 

Onderwijssplan
Onderwijsontwikkeling
Onderwijsorganisatie
Deskundigheidsbevordering

lnformatieplan
Applicatielandschap
Selectietraject
Implementatietraject  
(functioneel)
Interne informatie- en  
ICT- ontwikkelingen

ICT-plan
Implementatietraject (technisch)
Koppelingen

Uitvoering 
(verrichten)

Onderwijsuitvoering
Onderwijsadministratie

Uitvoering functioneel beheer
Ondersteuning gebruikers/helpdesk

Uitvoering technisch beheer
Backups
Updates
Helpdesk
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de Hogeschool Leiden heeft AB-ZHW een post-hbo-opleiding Onderwijs 

en moderne media opgezet. 

Gericht informatiebeleid

Eichhorn denkt mee met het bestuur en met afzonderlijke scholen, 

onder andere over informatiemanagement. ‘De ict-coördinator in het 

basisonderwijs is meestal een leerkracht 

die deze taak erbij heeft’, vertelt hij. ‘In 

het voortgezet onderwijs is er vaak ie-

mand in dienst die alleen ict als taak 

heeft. We merken dat we daar vooral 

gevraagd worden voor onderwijsinhou-

delijk advies. We zijn nu gericht infor-

matiebeleid aan het opzetten binnen 

Lucas. Daarbij willen we een strategisch 

kader scheppen, maar zo min mogelijk 

opleggen van bovenaf. Het is een combinatie van top-down en bottom-

up. We willen bijvoorbeeld dat alle scholen aan de slag gaan met de 

21th century skills, maar elke school moet er zijn eigen kraak en smaak 

aan kunnen geven en richting en tempo kunnen variëren. Bestaande 

initiatieven moeten we koesteren.’

Van bedrijfsvoering naar onderwijs

Eichhorn: ‘In eerste instantie werd informatiemanagement gezien als 

het boven water krijgen van de juiste en eenduidige sturingsinforma-

tie. Dat is vooral iets wat bij de bedrijfsvoering hoort. Dat beeld is 

bijgesteld na gesprekken met leraren en directies in het basis- en 

voortgezet onderwijs, Kennisnet en bestuurders van andere instellingen. 

Hierdoor ligt de aandacht naast bedrijfsvoering nu nadrukkelijk op 

onderwijs.’ 

Leerling staat centraal

Informatiemanagement is het scharnierpunt tussen de onderwijsvisie 

en daarbij behorende keuzes voor de inzet van ict. De leerling staat 

hierbij centraal. Eichhorn: ‘De techniek is ondergeschikt aan de keuzes 

in het onderwijs. De vraag is: wat heb ik voor mijn onderwijs nodig 

aan ict? Als ik mijn lessen veel interactiever wil maken, wat moet ik 

dan aan ict-voorzieningen in de school hebben? Vanuit het bestuur 

ondersteunen we scholen bij het invoeren van informatiemanagement. 

We stimuleren en faciliteren docenten om met elkaar kennis uit te 

wisselen, bijvoorbeeld via de Lucas Academie. Dat kan ook in didacti-

sche ontwerpteams. Zo kunnen docenten moderne talen bijvoorbeeld 

samen een goed concept bedenken om leren effectiever en leuker te 

maken. Bijvoorbeeld met gebruik van de mobiele telefoons die alle 

leerlingen bij zich hebben.’ 

9-vlaksmodel

‘Het 9-vlaksmodel helpt om de taak van 

een informatiemanager helder te krijgen’, 

legt Eichhorn uit. ‘Je kunt die taak op elk 

niveau uitvoeren: bij het bestuur, bij een 

groep scholen of een individuele school. 

Het model helpt ook om de consequenties 

van keuzes goed te doordenken. Als je 

onderwijs er anders gaat uitzien, dan heeft dat gevolgen voor je ict-

voorzieningen, voor de professionalisering van je team, voor nieuwbouw, 

noem maar op.’

Contactpersoon

Naam: Sandra ter Horst

E-mail: s.terhorst@kennisnet.nl

Meer informatie 

•  Welke competenties horen bij informatiemanagement? Een 

aanzet ter inspiratie vindt u op kn.nu/infomanagement.

•  Om plaats en rol van informatiemanagement helder te 

krijgen, is het 9-vlaksmodel een handig hulpmiddel. Zie: 

kennisnet.nl/themas/informatiemanagement/9-vlaksmodel. 

•  Richten van ict geeft handvatten om tot de juiste keuzes te 

komen. Efficiëntere inzet tegen lagere kosten. Zie: kn.nu/

richtenvanict. 

 Alles begint met een 
visie. De informatiemanager 
stelt een ict-visie op en 
draagt ict-oplossingen aan 
die de koers van maatwerk in 
het onderwijs ondersteunen.
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Veel scholen schaffen tegenwoordig tablets aan. Vaak om te kunnen differentiëren en personaliseren met behulp 
van digitaal leermateriaal. Een paar exemplaren om mee te oefenen in de klas. Of iedereen een eigen tablet, zodat 
leerlingen op gezette tijden aan de slag kunnen met materiaal dat voor hen zinvol en interessant is. Maar waarom 
willen scholen werken met een tablet en niet met een laptop? En waarom kiezen zij voor een specifiek type tablet? 
Een overzicht van de laatste stand van zaken rondom tablets in het onderwijs en de afwegingen daarbij.

Tablet of geen tablet?

Scholen kiezen om verschillende redenen voor tablets. Meestal omdat 

iedere leerling met een tablet kan werken op zijn eigen niveau. Een 

leerkracht Frans gebruikt de tablet bijvoorbeeld om leerlingen op hun 

eigen tempo Franse woordjes te laten beluisteren via YouTube. En hij 

laat leerlingen elkaar thuis overhoren via Skype of Facetime om coö-

peratief leren te bevorderen. Kortom, de tablet is een persoonlijke 

leer- en werkomgeving, een venster naar de buitenwereld en een 

adequaat communicatiemiddel dat volgens scholen goed aansluit op de 

belevingswereld van kinderen en hen voorbereidt op de toekomst. 

Maar scholen kiezen soms ook voor tablets om redenen die weinig te 

maken hebben met onderwijskundige visie en doelen. Zij zien het als 

hulpmiddel om zich te positioneren als moderne school, zij denken geld 

te besparen op lesmateriaal of zij willen af van het gesleep met boeken.

Tablet als middel

Een tablet is een middel. Het is te vergelijken met een tafel of een stoel 

in een klas. Het apparaat zelf draagt niet bij aan de kwaliteit van on-

derwijs of aan tijdsbesparing bij leerling of leraar. Het gaat om de 

wijze waarop zij het apparaat inzetten om een leerdoel te bereiken of 

leerstof over te brengen. Het gaat om de software, de apps, de websites 

en het digitale leermateriaal dat leraren en leerlingen gebruiken op 

de tablet. 

We zijn pas net begonnen

Ondanks dat er in de media, op congressen en in de wandelgangen veel 

wordt gesproken over de opkomst van tablets in de klas, is het aantal 

echte ervaringen in Nederland nog beperkt. Uit een rondgang onder 

scholen, uitgeverijen en ict-leveranciers door Kennisnet in samenwer-

king met het Kohnstamm Instituut eind 2013 bleek dat er maar weinig 

scholen zijn die tablets hebben ingezet gedurende het volledige 

schooljaar 2012-2013. Laat staan met voldoende schaal om de mogelijk-

heden aan te tonen. Er is al wel een positief van het gebruik van tablets 

te zien op de motivatie van leerlingen, leerkrachten en ook ouders.

Tablet of laptop? Of allebei?

Scholen kiezen voor tablets, omdat zij handzamer zijn, een betere 

leesbaarheid bieden, een langere batterijduur hebben en snel opstar-

ten. Dat bleek uit onderzoek van Kennisnet en Kohnstamm. Leraren 

vinden het fijn dat er geen scherm meer staat tussen de leerling en 

henzelf. 

In een recente discussie met leraren, schoolleiders en ict-ers op een 

middelbare school die al enige tijd laptops gebruikt en overweegt om 

over te stappen naar tablets, bleek dat de keuze ingewikkelder is. 

Onderwijskundige opvatting en visie spelen namelijk een rol. Een leraar 

vertelde dat zijn leerlingen de tablets zagen als een apparaat voor in 

de vrije tijd. Voor het maken van aantekeningen gebruikten zij liever 

een toetsenbord en dus een laptop. Dat lijkt op vergelijkbare discussies 

in andere sectoren. Zolang er nog geen (betaalbare) apparaten zijn die 

goede tablet- én laptopeigenschappen hebben, moeten scholen kiezen. 

Het aanschaffen van tablets door de school is overigens maar één 

strategie. Scholen in het voortgezet onderwijs overwegen ook een 

strategie om leerlingen hun zelf gekozen apparaat mee te laten nemen. 

Dat kan dan een tablet of een laptop zijn. 

Consumeren of produceren?

Uit de discussie op de school kwam een onderwijskundige kernvraag 

naar voren bij de keuze tussen een laptop of een tablet: in welke mate 

moeten leerlingen (zelfstandig) werkstukken en video’s maken? De tablet 

lijkt op dit moment dichter te liggen bij het ‘consumeren’ van onderwijs 

en de laptop bij het ‘produceren’. Daarmee lijkt de keuze bepaald. Want 

op veel basisscholen kunnen leerlingen prima uit de voeten met een 
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tablet. En de onderbouw van het voortgezet onderwijs waarschijnlijk 

ook nog wel. De bovenbouw vraagt echter om een apparaat waarmee 

leerlingen beter en geavanceerder kunnen produceren. Het antwoord 

op de kernvraag helpt een school om de functionele eisen te bepalen 

waaraan het apparaat moet voldoen. Een duidelijke visie op onderwijs 

en het leerproces is daarbij een voorwaarde.

Type tablet: prijs en ecosystemen

De middelbare scholen uit het onderzoek van Kennisnet en Kohnstamm 

hadden vrijwel allemaal gekozen voor een iPad. Op basisscholen was 

de keuze gevarieerder, daar zetten ze ook Android tablets in. De 

keuze voor het type tablet lijkt ingegeven door prijs, hoeveelheid en 

beschikbaarheid van bruikbare apps, verondersteld gebruiksgemak en 

de duur van de accu. Kennisnet heeft samen met Cap Gemini onderzocht 

welke factoren de keuze van het type tablet en bijbehorende ecosysteem 

bepalen. Een ecosysteem is het geheel van toepassingen dat mee komt  

met de tablet: besturingssysteem, wifi, app-store, wijze van opslag en 

communiceren. Er zijn momenteel drie grote ecosystemen beschikbaar: 

(1) Apple, (2) Android en (3) Microsoft. 

De kracht van ieder ecosysteem is het gemak voor de eindgebruiker 

door de natuurlijke integratie van de tablet met de bijbehorende 

toepassingen. Steve Jobs gaf het zijn medewerkers aan in een memo: 

de trouw van de consument aan een apparaat wordt bepaald door de 

mate waarin het ecosysteem het gemak voor deze consument vergroot. 

Ondanks een wellicht groot prijsverschil. Verondersteld gemak of ge-

bruiksvriendelijkheid wordt daarnaast ook sterk bepaald door wat een 

leerling thuis gewend is. Sommige zweren bij Apple en andere kunnen 

niet zonder hun Samsung op Android. 

Tegelijkertijd levert dit een vragen op voor scholen. Weegt het gemak 

voor de leerling en de leraar op tegen de prijs? Koop je goedkope 

Android-tablets voor ieder kind in de klas of beperk je je tot tien 

duurdere iPads?

Apps en app-stores: wat is nodig?  

Scholen noemen de hoeveelheid beschikbare en toepasbare apps ook 

als reden om te kiezen voor een bepaalde tablet. Dat lijkt logisch, 

omdat er verschillen zijn tussen de app-stores in de verschillende 

ecosystemen. De stores van Apple en Google Play bevatten de meeste 

educatieve apps, meer dan 75.000. Het aantal educatieve apps van 

Windows is nu nog beperkt, maar neemt toe.

Apple en Microsoft controleren nieuwe apps zorgvuldig op bijvoorbeeld 

geweld, beledigingen, privacy en compatibiliteit. Op de Android-tablets 

vinden en installeren leraren en leerlingen apps 

via Google Play Store. Zij hoeven deze winkel 

niet verplicht te gebruiken om apps te downloa-

den zoals bij Apple. Dat levert meer vrijheid op. 

Geen van de genoemde app-stores controleert 

op de (educatieve) kwaliteit van de app zelf. Het 

is echter de vraag of de hoeveelheid apps en 

kwaliteitscontrole relevant zijn voor een school. 

Want is het voor een school niet veel belangrij-

ker om vooraf te bepalen welke apps, toepas-

singen en lesmaterialen de komende 3 jaar 

nodig zijn? Om vervolgens te beoordelen of deze 

ook daadwerkelijk beschikbaar zijn (of snel gaan 

komen) binnen één van de ecosystemen? Of op 

een andere manier – niet als app –goed en 

gemakkelijk toegankelijk zijn?

Geen administratief gedoe

Andere vraag: hoe zorg je ervoor dat betaalde 

apps beschikbaar zijn op de tablets van leerlin-

gen, zonder dat dit veel administratief gedoe 

oplevert voor leraar en school? Schaf je die als 

school aan of leg je de keuze neer bij de leraar 

of misschien zelfs wel bij de leerling? 

Een mogelijke oplossing is om als school of 

bestuur een eigen app-store in te richten en de 

kosten en betalingen bovenschools te regelen. 

Leraren en leerlingen kiezen dan hun apps uit deze door de school 

gecontroleerde winkel. Een andere optie is om te werken met tegoed-

bonnen (giftcards) voor leerlingen en leraren waarmee zij zelf apps 

kunnen kopen. Met dit tegoed blijft de administratieve afhandeling 

beperkt. Deze optie is op dit moment nog niet mogelijk voor Google 

Play Store, omdat zij in Nederland nog geen tegoedbonnen hebben.

Beheer en onderhoud 

Zodra een school tablets aanschaft, is de tablet een digitale werkplek 

die beheerd en onderhouden moet worden. Dit is een vraagstuk waar 

ook veel bedrijven mee te maken hebben en waarvoor nog geen goede 

oplossing is gevonden. Hoe zorg je ervoor dat de tablet iedere ochtend 

weer is opgeladen? En dat de juist apps beschikbaar zijn als meerdere 

kinderen gebruikmaken van dezelfde tablet? En dat tablets veilig blij-

ven en op afstand beheerd kunnen worden zonder dat je de werkdruk 

van de leraar vergroot?



Tablets: revolutie in onderwijs?

Tablets hebben toekomst in het onderwijs. Wel moet een school goed 

afwegen voor welk doel ze de tablets gebruikt en wat leerlingen ermee 

moeten kunnen. Tablets hoeven zeker niet voor elke school en elke klas 

de beste oplossing te zijn. Toch zijn er landen waar men gepersonali-

seerd leren versnelt met het gebruik van tablets. In de Verenigde 

Staten en Brazilië, maar ook in het nabij gelegen Groot-Brittannië gaan 

scholen over tot aanschaf van tablets om een situatie te creëren waar-

bij iedere leerling zijn eigen apparaat heeft. Deze scholen kiezen voor 

de tablet als basis om uiteindelijk met digitaal lesmateriaal te perso-

naliseren. 

Gaan we dit ook in Nederland doen? Willen we ook versnellen en in-

vesteren om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken? Wellicht als we 

doordacht en bewust kiezen in samenhang met de andere pijlers van 

Vier in balans: visie, deskundigheid, en inhoud en toepassingen. Als 

we zorgen voor goede ondersteuning op het gebied van professiona-

lisering, een perfect werkend (draadloos) netwerk en voldoende aanbod 

van kwalitatief goed digitaal lesmateriaal. Als we werken vanuit een 

eigen en eigentijdse visie. Check de Kennisnet-website voor tips en de 

10 belangrijkste overwegingen voor het maken van een beslissing.
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Contactpersoon

Naam: Sabine Peterink

E-mail: s.peterink@kennisnet.nl
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Lesmateriaal in de cloud

In het onderwijs zijn er steeds meer clouddiensten beschikbaar. Naast 

educatieve toepassingen zijn er ook steeds meer bedrijfsvoeringsap-

plicaties, zoals HR-systemen, financiële systemen en de kernregistraties 

voor leerlingen. Maar het (digitale) lesmateriaal is nog lang niet allemaal 

beschikbaar in de cloud, oftewel online. Een aantal mbo-instellingen 

probeert hier verandering in te brengen. 

Deze toename van clouddiensten creëert nieuwe vragen voor scholen. 

Want: welke licentiemodellen zijn er? Hoe zit het met uitwisseling 

van informatie en privacy? En hoe zorg je dat iedereen eenvoudig 

toegang krijgt? Hoe kunnen leerlingen hun lesmateriaal bestellen en 

betalen? Deze vraagstukken moeten scholen niet alleen oplossen. De 

oplossing volgens het mbo? Samenwerken! 

Mbo’s werken samen

Een aantal mbo-instellingen werkt al samen. Zij hebben – samen met 

saMBO-ICT – gekeken hoe zo de clouddiensten optimaal kunnen gebrui-

ken. Samenwerking biedt veel voordelen. Bijvoorbeeld door samen 

randvoorwaarden op te stellen en prijsafspraken te maken. Maar ook 

door het samen delen van bijvoorbeeld datacentra en dataopslag.

Door samen te werken kunnen mbo-instellingen hun docenten en stu-

denten het best ondersteunen in de keuze, aanschaf en het gebruik van 

clouddiensten en digitale leermiddelen. Uiteraard zonder hun keuze-

vrijheid te verliezen: ze willen zélf bepalen welke voorzieningen en 

welk lesmateriaal ze gebruiken. 

Gemeenschappelijke basisvoorziening 

Mbo-scholen hebben hiervoor een gemeenschappelijke basisvoorziening 

nodig waar elke school gebruik van kan maken. Docenten en leerlingen 

moeten eenvoudig en veilig toegang hebben tot deze voorziening. 

Eenmaal ingelogd moeten ze gemakkelijk lesmateriaal kunnen bestellen 

en betalen.

Hiervoor is een centrale verbinding nodig die het aanbod van de markt 

koppelt aan de digitale omgeving en datacenters van scholen. Deze 

verbinding heeft de mbo-sector verder uitgewerkt onder de werknaam 

MBOcloud-hub. Naast een centrale verbinding kijken de mbo-scholen 

ook of het niet slimmer is om een regionaal of landelijk datacentrum 

in te richten, in plaats van op iedere school zelf. Op die manier kunnen 

scholen kosten besparen. 

Steeds vaker maken wij gebruik van online diensten zoals Dropbox, SkyDrive of Google Docs. Deze heten ook wel 
clouddiensten. Clouddiensten zijn online programma’s die je gebruikt om bestanden op te slaan en te delen. Deze 
diensten zijn gemakkelijk in gebruik, op elke smartphone, computer of tablet toegankelijk en je kunt ze gebruiken 
waar en wanneer je maar wilt. Mbo-instellingen zien de voordelen van deze clouddiensten en onderzoeken daarom 
de mogelijkheden. 

Voordelen aan samenwerken in de cloud
Mbo’s werken samen om clouddiensten optimaal te gebruikenMbo’s werken samen om clouddiensten optimaal te gebruiken
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Hoe werkt zo’n basisvoorziening?

Een mbo-instelling begint met de integratie van de MBOcloud-hub in 

het eigen schoolportaal of de elektronische leeromgeving. Deze voor-

ziening heeft twee functies:

1. Het bevat een landelijke catalogus met clouddiensten en leermid-

delen voor leraren en leerlingen. 

2. Het bevat specifieke diensten voor het selecteren, bestellen, betalen 

en gebruik binnen de instelling.

De catalogus bevat het totale aanbod van clouddiensten en digitaal 

lesmateriaal in het mbo. Scholen bepalen zelf welk aanbod voor hen 

relevant is. De mbo-sector maakt op landelijk niveau afspraken over 

licenties, tarieven en aansluitingsvoorwaarden. Is een school aange-

sloten bij de MBOcloud-hub? Dan stelt de school een lijst samen van 

beschikbare leermiddelen en diensten. Leerlingen kunnen hier dan 

vervolgens een keuze uit maken. 

Aan de hand van deze leermiddelenlijst kunnen leerlingen zelf het 

lesmateriaal of de applicatie bestellen en betalen. De leerlingen krijgen 

vervolgens eenvoudig toegang tot het materiaal of de applicatie, on-

geacht de aanbieder hiervan. 

Voordelen van samenwerken in de cloud

Er zitten dus een aantal voordelen aan samenwerken in de cloud. Zo 

versterkt een gezamenlijke basisvoorziening (op initiatief van het 

onderwijs zelf) de vraagsturing richting de markt. Scholen stellen samen 

de eisen op waaraan leveranciers moeten voldoen en ze sluiten geza-

menlijk contracten en serviceniveau-overeenkomsten (SLA’s) met hen 

af. En ook voor het bedrijfsleven biedt deze samenwerking voordelen. 

Zo is het voor uitgevers van lesmateriaal makkelijker om nieuw mate-

riaal snel beschikbaar te maken.  

Scholen besparen ook geld door samen te werken op het gebied van 

dataopslag en datacentra. Ook zorgt dit voor een betere continuïteit 

en beschikbaarheid. En scholen kunnen door samen te werken ingewik-

kelde beveiligingsrisico’s minimaliseren en capaciteitsvraagstukken 

beter balanceren. 

In het mbo zien scholen dus voldoende mogelijkheden om door samen-

werking geld te besparen, leerlingen en docenten beter te ondersteu-

nen en de markt meer te richten op de vraag. Nu rijst de vraag: geldt 

dit ook voor de andere sectoren?

Voordelen aan samenwerken in de cloud

Contactpersoon

Naam: Marvin Leerdam

E-mail: m.leerdam@kennisnet.nl

Schoolportaal

clouddienst

instelling instelling

instelling instelling

Medewerker
(bv docent)

Student

Selecteren
Bestellen
Betalen
Toegang

Catalogus
Clouddiensten

(digitale) leermiddelen

MBOcloud-Hub

Applicatie

cl
ou

dd
ie

ns
t

Applicatie

clouddienst

Meer informatie

Meer weten over de MBOcloud-hub? Lees dan het document 

van saMBO-ICT op kn.nu/mbocloud. 

saMBO-ICT is een zelfstandige organisatie van en voor alle 

MBO-instellingen en heeft sterke banden met de MBO Raad en 

met Kennisnet. De belangrijkste pijlers binnen saMBO-ICT zijn 

belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke projecten. 

saMBO-ICT heeft Surfnet en Kennisnet gevraagd om de 

MBOcloud-hub uit te voeren. 
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Personaliseren

Differentiatie, passend onderwijs en excellentie worden samengevat 

met de term personaliseren. Personaliseren betekent het meer centraal 

stellen van de leerling, het goed monitoren van leerresultaten en het 

daarop aanpassen van het onderwijsaanbod. Daarmee wordt de keu-

zevrijheid van leraar en leerling vergroot en komen er meer mogelijk-

heden om het onderwijs te variëren. Ict levert een belangrijke bij-

drage aan het personaliseren van het onderwijs. Leraren krijgen zo de 

instrumenten om leerlingen te volgen, te coachen en te motiveren. Om 

inzicht in de voortgang van de leerlingen te vergroten en om leraren 

in staat te stellen ook echt te differentiëren, is het noodzakelijk dat 

hoogwaardig en adaptief leermateriaal digitaal beschikbaar is. Dat 

staat in het ‘Trendrapport 2014 – 2015, technologiekompas voor het 

onderwijs’ dat Kennisnet onlangs uitgaf. Maar: hoe werkt gepersona-

liseerd leren in de praktijk? 

Webshop

Eén van de scholen die met deze vraag aan de slag is gegaan, is Scho-

len aan Zee uit Den Helder. Deze scholengroep wil digitale technologie 

optimaal gebruiken voor onderwijs. Dat gebeurt onder andere in een 

pilot om het bestellen en leveren van leermaterialen gebruikersvrien-

delijker te maken. Die gebruikers zijn met name leerlingen. 

Voorheen kregen zij een lijst thuis met de boeken die ze moesten be-

stellen. En vaak hadden leraren daar nog aanvullingen op, in de vorm 

van bijvoorbeeld readers of digitaal materiaal. Dat hoeft niet meer. 

Nu gaat de leerling in de elektronische leeromgeving van de school 

naar de webshop. Daar krijgt hij één overzicht met al het materiaal 

dat hij nodig heeft. Hij krijgt niet alleen informatie over (papieren) 

lesmateriaal, maar bijvoorbeeld ook over de huur van een kluisje of de 

aanschaf van een rekenmachine. Dit overzicht bevat ook de digitale 

leermiddelen (zowel open als gesloten).

Heeft de leerling een bestelling gedaan en (eventueel) betaald? Dan 

wordt al het materiaal direct voor hem klaargezet in diezelfde elek-

tronische leeromgeving. En heeft hij bijvoorbeeld ook foliomateriaal 

of een rekenmachine besteld? Dan wordt deze bestelling op de tradi-

tionele manier verwerkt en leveren de distributeurs deze thuis af. 

Toegankelijk maken van content

Bart Buddingh is projectleider van Scholen aan Zee. Hij vertelt wat de 

aanleiding was voor de school om te starten met de pilot: ‘Er zit veel 

werk zit in het toegankelijk maken van content voor leerlingen. We 

hadden het idee dat het matchen van de bestelde content met de leer-

ling makkelijker zou kunnen. Om digitaal leermateriaal op het juiste 

moment bij de juiste leerling te krijgen, moet iedere leerling een 

unieke ID hebben. Maar dat werkte niet altijd even goed. We zochten 

dus naar een nieuwe oplossing. Ook wilden we beter zicht op de leer-

middelen die we op deze school gebruiken. Natuurlijk hebben we de 

leermiddelenlijsten, maar daarnaast gebruiken docenten materiaal van 

bijvoorbeeld Codename Future, Wikiwijs en VO-content.’ 

Een mooi geheel

Bij het opzetten van de webshop werkte Scholen aan Zee samen met 

onder andere Three Ships, een Rotterdams bedrijf gespecialiseerd in 

e-learning. Directeur Wiel van de Berg van Three Ships vindt het be-

langrijk om samen met de school eerst een aantal vragen te beantwoor-

den: ‘Bijvoorbeeld: waar haalt de school zijn spullen vandaan? Waar 

moeten ze uiteindelijk naartoe? Wordt er gebruik gemaakt van de 

educatieve contentketen? Hoe zit het met digitale leermiddelen? Voor-

heen kwam bijna al het materiaal van commerciële uitgevers, maar nu 

is er ook digitaal materiaal, al dan niet gemaakt door docenten. In dit 

Leerlingen die hun inloggegevens kwijt zijn. Digitaal lesmateriaal dat niet online klaarstaat. Leermiddelenlijsten 
die pas in de loop van het schooljaar beschikbaar zijn. Allemaal problemen die gepersonaliseerd leren in de weg 
staan. Scholen aan Zee in Den Helder heeft de oplossing.

‘Ik heb de nadelen nog 
niet gevonden!’
Scholen aan Zee positief over pilot met webshop voor leermateriaal
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project hebben we daar een mooi geheel van gemaakt, zodat de leerling 

op het juiste moment de juiste materialen heeft.’

Optimale leermiddelenmix

Ook Buddingh is enthousiast over het project: ‘Doordat we nu werken 

met één omgeving, hebben we veel beter zicht op alle leermiddelen. 

Hierdoor zijn we in staat om de optimale leermiddelenmix samen te 

stellen uit gesloten en open materialen.’ En dat is niet het enige voor-

deel aan de webshop, vertelt hij: ‘Nu horen de schoolprofielbeheerders 

niet meer op het laatste moment van docenten dat ze aan een nieuw 

project beginnen en dat het materiaal daarvoor de volgende dag klaar 

moet staan. Docenten geven nu vooraf aan welke leermiddelen ze dat 

jaar nodig hebben en al die middelen staan aan het begin van het 

schooljaar klaar. Voordeel voor de leerling is dat hij alle leermiddelen 

in een vertrouwde omgeving kan bestellen en betalen en dat alles voor 

het schooljaar meteen beschikbaar is. Ook als hij eventueel wisselt van 

opleiding.’

‘Ik heb de nadelen nog niet gevonden!’

Maar zitten er ook nadelen aan zo’n webshop? Niet volgens Buddingh 

in elk geval: ‘Ik heb de nadelen nog niet gevonden! Natuurlijk moet je 

er wel rekening mee houden dat een project als dit tijd kost. We heb-

ben bijvoorbeeld overlegd met distributeurs en uitgevers over onze 

nieuwe manier van werken. Ik stel het zeer op prijs dat zij zo met ons 

meedenken, bijvoorbeeld over de standaarden waar ze rekening mee 

moeten houden bij het aanleveren van het materiaal. Ook voor hen is 

ons project een leerschool; er verandert natuurlijk veel voor hen, maar 

tegelijkertijd kan iedereen volgens mij blijven doen waar hij goed in 

is. Ik weet het, ik klink optimistisch, maar dat ben ik ook!’

Meer informatie

Er zijn allerlei initiatieven om digitaal leermateriaal toegankelijker 

en bruikbaarder te maken voor het onderwijs. De pilot in dit artikel 

wordt begeleid door het programma Implementatie Educatieve Con-

tentketen (iECK). Het iECK-programma is een samenwerking tussen 

scholen, uitgevers, distributeurs, softwareleveranciers en Kennisnet. 

Het doel is om digitaal leermateriaal toegankelijker en bruikbaarder 

te maken voor het onderwijs. Meer informatie staat op www.educatie-

vecontentketen.nl. 

Ook Edurep werkt mee aan de pilot: het open leermateriaal in de 

webshop komt uit deze gratis, centrale voorziening die (digitaal) leer-

materiaal op internet vindbaar maakt. Hiervoor verzamelt Edurep 

gegevens over leermateriaal uit een groot aantal collecties. Deze col-

lecties zijn afkomstig van bijvoorbeeld uitgeverijen, onderwijsinstel-

lingen en cultureel-maatschappelijke organisaties. Zij labelen hun 

leermateriaal met kenmerken (metadata) zoals titel, auteur, onderwijs-

niveau en sleutelwoorden. Edurep maakt deze kenmerken eenvoudig 

doorzoekbaar.

Contactpersoon

Naam: Manon Haartsen

E-mail: m.haartsen@kennisnet.nl

Meer informatie 

Kijk op edurep.kennisnet.nl
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Maak het verschil met ict

Wat voor de ene leerling lastig is, kan voor de andere gesneden koek 

zijn. Ook de voorkeur voor de manier van leren verschilt: uit een boek, 

van de uitleg van een docent, van een filmpje, of door te doen. Van 

leraren wordt verwacht dat zij rekening houden met al deze verschillen 

in leren. Ict-toepassingen kunnen de gereedschapskist van de docent 

flink uitbreiden, waardoor een gevarieerder en soms slimmer aanbod 

ontstaat. Bijvoorbeeld met opdrachten op verschillende niveaus. Of met 

(gefilmde) instructies die leerlingen terug kunnen kijken. Of een aanbod 

met leermateriaal dat zich aanpast aan de input van de leerling. Een 

voorbeeld hiervan is de Rekentuin, een adaptieve webapplicatie voor 

het oefenen en meten van rekenvaardigheden. De achterliggende 

technologie zorgt ervoor dat de leerling altijd het merendeel van de 

opgaven goed maakt. Zo blijven de opgaven uitdagend en is de succes-

ervaring voor iedereen gelijk. Dat is meteen een mooi neveneffect van 

ict-toepassingen: ze kunnen verplichte vakken als taal en rekenen 

leuker maken. 

Leren leuker maken

Juist door de mogelijkheden van ict, kan de motivatie toenemen. Vmbo-

leerlingen leren beter als het onderwijs ‘toepassingsgericht’ is en als 

de opdrachten aansluiten bij hun belevingswereld. Met ict kun je 

hierop inspelen. Bijvoorbeeld door met videofragmenten concrete 

voorbeelden uit de praktijk te laten zien. Of door leerlingen met simu-

laties te leren hoe zaken in de praktijk gaan. Het Scheepvaart en 

Transport College in Rotterdam past dit al jaren toe in haar onderwijs. 

Leerlingen sturen virtuele schepen de haven in, maken kennis met de 

werkprocessen in een machinekamer, leren hoe ze een kraan bedienen 

of doen ervaring op met de logistiek van een transportproces.

Ook het toepassen van game-elementen in opdrachten (gamefication) 

helpt om leren leuker te maken. Leerlingen worden zo verleid om meer 

te oefenen. 

Beter plannen en aansluiten

Ict-toepassingen leveren niet alleen een bijdrage aan het personalise-

ren en aantrekkelijker maken van het onderwijs, maar ook aan het 

plannen en sturen van het leerproces. Denk aan virtuele tutoren, digi-

tale hulpjes die leerlingen helpen met gerichte vragen en voorbeelden 

tijdens het werken in een digitale leeromgeving. Een ander aspect 

waarbij ict kan helpen de kwaliteit van het vmbo te verbeteren, heeft 

betrekking op leerresultaten. De aansluiting tussen vmbo en mbo kan 

beter, van een doorlopende leerlijn is vaak nog geen sprake. Leerlingen 

in het mbo kunnen bijvoorbeeld beter worden begeleid als het vmbo 

niet alleen de harde cijfers van de examenlijst doorgeeft, maar ook de 

‘zachte’ gegevens  uit het portfolio overdraagt.

Geschikt lesmateriaal

Ict biedt dus veel kansen voor het vmbo. En er zijn scholen die deze 

kansen al benutten, zoals College Den Hulster in Venlo. Rector Jos Gijzen: 

‘Sinds een aantal jaar heeft een groot deel van onze leerlingen een 

tablet. Volgens mij is het niet zozeer de vraag of de apparatuur en 

infrastructuur op orde zijn om ict in het onderwijs te gebruiken, maar 

vooral of er geschikt lesmateriaal is. Dat materiaal moet van goede 

kwaliteit zijn en er moet voldoende van zijn. Vaak richt het materiaal 

zich vooral op de kern, de essentie van het vak en ontbreekt er ver-

rijkend materiaal dat wel beschikbaar is via methodes van uitgevers. 

Wij schaffen nu in principe geen nieuwe methodes aan, behalve als er 

geen geschikt digitaal materiaal voorhanden is. We bouwen de vakken 

Ongeveer de helft van de jongeren in het voortgezet onderwijs volgt een vmbo-opleiding. In de afgelopen jaren 
heeft het vmbo veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. Om er zo voor te zorgen dat het imago van het 
vmbo verbetert. Een slimme inzet van ict kan bijdragen aan de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het vmbo, zeker 
in de beroepsgerichte leerwegen. Maar worden de mogelijkheden van ict wel voldoende benut?

‘Je moet er geen gereed-
schap op laten vallen!’  
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waarvoor dit geldt geleidelijk op. We zijn bijvoorbeeld begonnen met 

Nederlands, wiskunde en muziek en kijken daarna naar andere vakken.’ 

 

Digitale omgeving en expertise

‘Ook het toepassen van digitaal lesmateriaal gaat geleidelijk’, vertelt 

Gijzen. ‘We hebben een aantal i(Pad)-experts, docenten die meer er-

varing hebben met ict in het onderwijs. Zij begeleiden de docenten 

die daar minder affiniteit mee hebben. Verder werken we toe naar één 

geïntegreerd leerportaal. Als je gaat digitaliseren binnen het onderwijs, 

dan moet je een goede digitale omgeving hebben. Voor het lesmateri-

aal, het toetsmateriaal, het studieplan per leerling, enzovoort. Pas dan 

kun je je richten op de verschillen tussen leerlingen en hun vorderin-

gen volgen.’ 

Niet meer dan normaal

De leerlingen zelf zijn enthousiast over het gebruik van de tablets en 

het digitale lesmateriaal. Gijzen: ‘Ze zijn al gewend aan het communi-

ceren via internet, via sociale media. Ze vinden het niet meer dan 

normaal dat ze dat op school ook kunnen doen.’ Eén van die leerlingen 

is Ben Creemers. Hij zit in het vierde jaar van metaaltechniek. ‘We 

werken met tablets en dat is vooral bij de praktijkvakken heel handig. 

Je hoeft niet met papieren tekeningen te werken, want je kunt alles 

opzoeken op de iPad, ook extra uitleg als dat nodig is. En als je snel 

bent, dan begin je alvast met een volgende opdracht. Het enige nadeel 

van de iPad is dat hij sneller kapot gaat dan papier. Je moet er geen 

gereedschap op laten vallen!’ 

Kansen vmbo bundelen

Vaak hebben vmbo-scholen vragen en ideeën op het gebied van ict in 

het onderwijs. Daarbij gaat het ook om het voorbereiden van jongeren 

op hun plek in de samenleving van de toekomst, om 21st century skills 

dus. Er zijn in Nederland inspirerende voorbeelden van scholen die ict 

volop benutten. Gelijktijdig zien we dat het vmbo een specifieke impuls 

kan gebruiken. Veel beleids- en stimuleringsmaatregelen zijn vooral 

gericht op het algemeen voorbereidend onderwijs (vmbo-t, havo, vwo), 

terwijl het vmbo ook specifieke kenmerken heeft. Laten we er voor 

zorgen dat het vmbo de aandacht krijgt die het verdient.

Heeft u tips of goede voorbeelden op het gebied van  

ict in het vmbo? Laat het ons weten!  

Contactpersoon

Naam: Martine Kramer

E-mail: m.kramer@kennisnet.nl

Meer informatie 

Leren leuker maken

Artikel: Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal? 

4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/02/13/wat-bepaalt-de-kwali-

teit-van-digitaal-leermateriaa/

Onderzoek: SlimStampen

kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/slimstampennl/

Tutoren 

Blogbericht: Helpen virtuele tutoren leerlingen met leren? 

kn.nu/tutoren

Rapport: Naar een versterking van het vmbo

kn.nu/vno

Overdracht vo naar mbo

Artikel: ‘Warme overdracht’ van vo naar mbo door meer 

samenwerking 

kn.nu/warmeoverdracht
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Creatief met 
elektronica
Een pleidooi voor technoknutselen 
en programmeren op school
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President Obama roept de Amerikaanse jeugd op om te leren program-

meren. Hij stelt in de loop van 2014 het Witte Huis zelfs open voor een 

Maker Faire, een technoknutselevenement. Obama steunt hiermee de 

Maker Movement, een beweging die als motto heeft: invent to learn 

(leren door iets te maken). Timmeren, breien, broodbakken en origami 

zijn belangrijke maakvaardigheden, maar bij de makers die zich rich-

ten op onderwijs (Maker Education of MakerEd), ligt de nadruk op 

technologie. Want al lijken computers, robots, 3D-printers en sensoren 

te handelen op eigen kracht en met een eigen intelligentie, wie zich 

– al knutselend – verdiept in technologie, ontdekt snel dat ze door 

mensen zijn ontworpen. Dat ze door mensen aan te sturen zijn en dat 

ze instructies uitvoeren die door mensen zijn gegeven. Kinderen (en 

volwassenen) die technologie begrijpen en zelf programmeren, ontwik-

kelen een kritische onderzoekende houding waarmee ze zich vrijer 

kunnen bewegen in de huidige samenleving vol computers. 

Technoknutselen in het onderwijs

Programmeren en het creatief en kritisch toepassen van technologie 

horen bij de vaardigheden die kinderen op school moeten leren, vindt 

ook het Britse ministerie van onderwijs. Vanaf september 2014 is pro-

grammeren (‘computing’) een verplicht vak op alle Engelse basis- en 

middelbare scholen. Ook het praktische vak ‘design & technology’ wordt 

verplicht. Bij dit vak leren leerlingen onder andere werken met 3D-

printers en lasersnijders. Met deze nieuwe vakken is het leerpro-

gramma volgens staatssecretaris van onderwijs Michael Gove ‘designed 

to equip every child with the computing skills they need to succeed in 

the 21st century.’

De Nederlandse onderwijsminister Jet Bussemaker hield in maart 2014 

een inspirerende toespraak met als titel ‘Vaardigheden voor de toe-

komst’. Zij stelde daarin dat technische vaardigheden niet alleen be-

langrijk zijn omdat de arbeidsmarkt daarom vraagt. Het zijn ook 

voorwaarden om bestaande kennis op nieuwe manieren te combineren 

en tot pragmatische en originele oplossingen te komen. Goed technie-

konderwijs daagt kinderen uit tot nieuwsgierigheid, tot dóórdenken 

en dóórvragen.

Verschillende scholen in Nederland bieden al zulk nieuwsgierigheid 

bevorderend technoknutsel- en programmeeronderwijs. Een kleine 

rondgang.

Leren door te maken

Per-Ivar Kloen is docent biologie, science en NLT (natuur, leven en 

technologie) op Christelijk College De Populier in Den Haag. Daarnaast 

geeft hij al jaren gastlessen techniek op basisscholen. ‘Ik ga met een 

bakfiets vol proefjes naar een school toe. Ik combineer bèta graag met 

een vrolijke noot, dus we maken iets leuks dat ze ook mee naar huis 

kunnen nemen, bijvoorbeeld een fluitje. Sommige kinderen maken een 

fluitje en spelen ermee. Anderen onderzoeken meer en merken dat 

korte buisjes hoge tonen opleveren en langere buizen lage en komen 

aan me vragen hoe dat zit. 

‘Leren door te maken’, is mijn devies, ook op De Populier. Bij het 

brugklasproject Licht en zicht bijvoorbeeld, krijgen leerlingen allemaal 

een klein busje Pringles – dat moeten ze eerst leegeten. Daar maken 

ze vervolgens een pinhole-camera mee. Ze doen allerlei proefjes, ma-

ken foto’s en ontdekken zelf hoe het werkt, dat het gat zorgt voor on-

Wereldwijd gaan stemmen op om kinderen van jongs af aan te leren begrijpen hoe technologie in elkaar zit. Niet 
door er les over te krijgen, maar door ermee aan de slag te gaan. Zelf knutselen met elektronica en zelf leren pro-
grammeren. Het onderwijs kan hierin een rol spelen – moet zelfs een rol  spelen volgens sommigen. Moet je ieder 
kind dan opleiden tot ingenieur of programmeur? Welnee, je geeft een kind ook geen muziekles om er een profes-
sionele muzikant van te maken. Maar elektronica en programmeren zijn ook zaken die horen bij de wereld van nu. 
En kinderen moeten (en willen) zich die eigen kunnen maken.  

Vanaf september gaan leerlingen van alle basis- en middelbare 

scholen in Engeland aan de slag met de verplichte vakken 

 computing en design & technology. 

Voorbeelden van de kennis en vaardigheden die leerlingen van 

5 tot 7 jaar leren:

•  Begrijpen wat algoritmes (stapjes in een computerprogramma) 

zijn en hoe je daarmee computers programmeert. Begrijpen 

dat programma’s werken door instructies precies en letterlijk 

op te volgen – dus inclusief eventuele programmeerfouten.

•  Creëren van simpele programma’s en de fouten eruit halen.

•  Technologie gebruiken voor het creëren, organiseren, opslaan, 

manipuleren en ophalen van digitaal materiaal.

•  Weten welke toepassingen van informatietechnologie voor-

komen buiten school.

Het Engelse curriculum
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dersteboven projecteren. Er is altijd wel iemand die oppert dat een 

pupil ook een gat is, dus dat in je eigen oog ook zo’n omgekeerde 

projectie moet plaatsvinden. We bespreken niet veel theorie, maar je 

ziet dat ze het begrijpen. 

Bovendien is zelf een ding maken dat echt werkt een andere succeser-

varing dan wanneer je een goed cijfer haalt voor een proefwerk. Ik 

ben ervan overtuigd dat – zoals de Maker Movement het zo mooi uitdrukt 

– mensen op een dieper niveau dingen 

begrijpen als ze zelf iets maken. Zo leren 

ze met een creatieve blik naar de moge-

lijkheden van technologie te kijken.’

Verwonderen en onderzoeken

Veel scholen schaffen techniektorens of 

leskisten aan met werkbladen en vaste 

producten die elk kind op dezelfde manier 

moet maken. Edith van Montfort, College 

van Bestuur van Stichting Katholiek Onder-

wijs in Oss, ziet liever een andere aanpak. 

‘Ik zou graag onderwijs en dus ook tech-

niekonderwijs zien dat een onderzoekende 

houding bij kinderen stimuleert, zodat ze 

zich verwonderen over de dingen om zich heen. Dat kan bijvoorbeeld 

door een oude mixer of fiets in de klas te zetten en kinderen te laten 

onderzoeken hoe alles werkt en hoe dat zit met tandwielen. Vervolgens 

zou ik ze vragen: hoe kun je dat nog meer toepassen? 

Afgelopen najaar was ik op een Invent to learn-conferentie in New 

York. De strekking daar was: de wereld om ons heen is curriculum 

genoeg. Er valt nog zoveel te bekijken, op te lossen, uit te vinden, te 

leren’. Ik ben het daar van harte mee eens.’

Zo jong mogelijk beginnen

In Groot-Brittannië beginnen kinderen op 5-jarige leeftijd met de 

basisprincipes van programmeren. Is dat niet veel te jong? Pauline 

Maas ontwerpt lesmateriaal en geeft programmeerlessen op scholen: 

‘Ik ben er juist vóór om kinderen op jonge leeftijd wat van techniek te 

leren, zodat ze er later niet bang voor zijn. Vooral meisjes. Als je wacht 

met techniek- en programmeerlessen tot de middelbare school, dan 

ben je de meisjes kwijt. Maar als meisjes 

op jonge leeftijd merken hoe leuk program-

meren is en ontdekken dat ze het kunnen, 

dan krijgen ze daar veel zelfvertrouwen 

van. Later kun je dan met lessen meer de 

diepte in. Kinderen vinden programmeren 

echt leuk. Ook leerlingen die normaal ge-

sproken druk en ongeconcentreerd zijn, 

kunnen supergefocused bezig zijn met 

programmeren. Als je het leuk en speels 

brengt, dan kunnen kinderen al heel jong 

aan de slag. Laatst kwam een meisje na de 

les naar me toe: ‘Wat jammer dat u pas komt 

nu ik al in groep 4 zit, ik vind dat je niet 

jong kunt genoeg beginnen met program-

meren!’ Op codekinderen.nl staat lesmateriaal dat ik maakte bij verschil-

lende leuke programmeertools.

Logisch denken

Cbs De Oranjerie in Zoetermeer neemt het lesmateriaal van Codekin-

deren op als doorlopende leerlijn in het vak techniek of wereldoriën-

tatie. Directeur Raymond van den Berg: ‘In onze onderwijsopvatting 

staat meervoudige intelligentie centraal. Leren programmeren past 

daar goed in, omdat het logisch-mathematisch denken stimuleert. Met 

Kerndoelen primair onderwijs

Programmeer- en Makeronderwijs geeft 

invulling aan de volgende kerndoelen 

 (ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

 Wetenschap, 2006): 

Kerndoel 24 Leerlingen leren praktische en 

formele rekenwiskundeproblemen op te los-

sen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25 Leerlingen leren aanpakken bij 

het oplossen van rekenwiskundige problemen 

te onderbouwen en leren oplossingen te 

beoordelen. 

Kerndoel 42 Leerlingen leren onderzoek doen 

aan materialen en natuurkundige verschijn-

selen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, 

magnetisme en temperatuur.

Kerndoel 44 Leerlingen leren bij producten 

uit hun eigen omgeving relaties te leggen 

tussen de werking, de vorm en het materi-

aalgebruik. 

Kerndoel 45 Leerlingen leren oplossingen 

voor technische problemen te ontwerpen, 

deze uit te voeren en te evalueren. 

 Ik zou graag techniek-
onderwijs zien dat een 
onderzoekende houding 
stimuleert bij kinderen. Dat 
kan bijvoorbeeld door een 
oude mixer of fiets in de 
klas te zetten en kinderen 
te laten onderzoeken hoe 
alles werkt en hoe dat zit 
met tandwielen.
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de materialen van Codekinderen gebeurt dat op een speelse manier. 

Leerlingen vinden het leuk om zelfstandig te werken met een stappen-

plan en maken zich allerlei digitale vaardigheden eigen. 

In het jaar dat we nu bezig zijn, ontstaan soms verrassende nieuwe 

toepassingen. Zo hebben we het programma Pivot – waarmee je stok-

poppetjes tekent en laat bewegen – gebruikt om een dansoefening 

weer te geven, zodat je die kan oefenen. En voor het jaarlijkse Moe-

derdag-knutselwerk gebruiken we Foldify. Dat is een programma 

waarmee je bouwplaten ontwerpt en versiert op de computer, waarna 

je ze kunt printen, knippen, vouwen en in elkaar plakken.’

Programmeren combineren met maken

Pieter van Klaveren geeft les in programmeren en nieuwe media op het 

Sint Lucas (mbo) in Eindhoven. ‘Ook mediavormgevers moeten wat mij 

betreft leren programmeren. Als zij snappen wat zich achter het scherm 

afspeelt, wordt hun eigen werk beter. Sinds kort combineer ik mijn 

lessen programmeren daarom met fysieke techniek. Ik laat gamedesig-

ners zelf een controller bouwen. Ze vinden het geweldig om met hun 

handen bezig te zijn en al doende leren ze hoe zo’n controller precies 

werkt. Voor een gehandicapte gamer ontwikkelden ze een besturing 

die met één hand te bedienen is. En ze ontwierpen een besturing voor 

Pacman 4D met schermen opgesteld rondom de gamer. Een bureaustoel 

werd omgebouwd tot controller, zodat het scherm waar de speler 

naartoe gedraaid zit, actief is. Deze benadering wakkert het enthou-

siasme van studenten aan. Ze steken beduidend meer tijd in de pro-

jecten en leren hun vaardigheden ook in andere situaties toepassen. 

Ze leren samenwerken en overleggen. En het maken van iets tastbaars, 

iets wat ze aan anderen kunnen laten zien, geeft een ander soort trots 

en voldoening.’

Programmeren voegt iets toe

Al die succesverhalen, is dat niet een te rooskleurig beeld van de 

werkelijkheid? Zeker niet. Leraren die met leerlingen knutselen aan 

technologie of met hen programmeren, merken dat kinderen al jong in 

staat zijn om hiermee aan de gang te gaan. Zowel leerlingen als leraren 

zijn enthousiast en gemotiveerd en iedereen leert er veel van. Program-

meren speelt zich niet alleen af op een computerscherm, maar kan iets 

wezenlijks teweegbrengen in de fysieke wereld. Als je programmeren 

in de les koppelt met maken, dan voegt dat iets toe. De les wordt rele-

vanter en leuker en leerlingen gaan er meer in op. 

Begin gewoon ergens

Ondanks de voordelen ervaren veel leraren het invoeren van maak- en 

programmeeronderwijs als een hele uitdaging. De lerarenopleiding 

besteedt er (nog) weinig aandacht aan, waardoor veel leraren zich te 

onzeker voelen om dit soort lessen te geven. Advies van leraren die al 

maak- en programmeeronderwijs geven: begin gewoon ergens. Doe en 

leer vooral zelf mee met je leerlingen. Begin klein, bijvoorbeeld met 

een project dat je zelf leuk vindt. En probeer je rol als kennisbron los 

te laten. Met alle mogelijkheden van de techniek van nu is het onmo-

gelijk om op elk gebied expert te zijn, soms weten leerlingen meer dan 

jij. Nou en? Voor leerlingen is het een goede ervaring om de leraar iets 

te leren. En een leraar die daarvoor openstaat, laat zien dat leren niet 

stopt als je van school gaat. Leren hoort bij het leven.

 

Contactpersoon

Naam: Erik Woning

E-mail: e.woning@kennisnet.nl

Contactpersoon

Naam: Wietse van Bruggen

E-mail: w.vanbruggen@kennisnet.nl

Meer informatie 

•  Op innovatie.kennisnet.nl verschijnen regelmatig berichten 

over Do It Yourself en leren programmeren. 

•  Wie alvast aan de slag wil met programmeren, vindt op 

www.codekinderen.nl lesmateriaal dat geschikt is voor 

kinderen van de basisschool.

•  Lezing van minister Bussemaker: kn.nu/bussemakerknaw. 

•  Invent To Learn; Making, Tinkering, and Engineering in the 

Classroom, door Sylvia Libow Martinez en Gary Stager  

www.inventtolearn.com.

•  Artikel geschreven door de auteurs van Invent to learn: 

kn.nu/martinez.

•  Een speciale editie van de Donald Duck over programmeren: 

kn.nu/digiduck. 



34 - inDruk zomer 2014

De NSA die e-mailberichten onderschept, een Duitse president die afgeluisterd wordt, de onthullingen van Snow-
den: privacy staat volop in de belangstelling. Maar hoe zit het eigenlijk met privacy op scholen? Waar moet een 
school aan denken als zij niet de krantenkop van de volgende morgen wil worden? 

Privacy  
vanzelfsprekend?

Betalen met privacy

Wikipedia omschrijft privacy als ‘de persoonlijke levenssfeer’. Het is 

het universele mensenrecht om met rust gelaten te worden. Maar ook 

het recht om je eigen persoonsgegevens te controleren. Privacy is zo 

oud als de weg naar Rome: zo’n 500 jaar voor Christus leerde de 

Griekse arts Hippocrates zijn leerlingen al dat bepaalde informatie 

geheim moet blijven bij het beoefenen van de geneeskunde. De laatste 

jaren zien we dat privacy zich ontwikkelt als een soort betaalmiddel. 

In ruil voor je persoonsgegevens mag je bepaalde apps of sociale 

media ‘gratis’ gebruiken. 

Wettelijke bescherming

Analyses en toepassingen van grote hoeveelheden data of ‘big data’ 

staan nog in de kinderschoenen. Het gebruik van big data vraagt echter 

al wel om de bescherming van persoonsgegevens, praktisch gebruik, 

marktwerking en bescherming van kwetsbare groepen in de digitale 

samenleving, zoals leerlingen. Juist omdat de maatschappij steeds 

verder digitaliseert, is er in Europees verband gewerkt aan wettelijke 

bescherming van de privacy: de Algemene verordening gegevensbe-

scherming. Dit Europees wetsvoorstel stelt de gebruiker centraal en 

verkiest in veel gevallen bescherming boven praktisch toepasbaar 

gebruik van persoonsgegevens. 
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Privacy op scholen niet altijd volgens wet

Scholen verzamelen al tientallen jaren gegevens van en over leerlingen. 

Zij doen dat op basis van logisch verstand en zij begrijpen goed dat 

deze informatie vertrouwelijk is en moet blijven. Toch komt naar voren 

dat het scholen ontbreekt aan expertise, tijd en capaciteit om de pri-

vacy van hun leerlingen te beschermen zoals de wetgever dat voor ogen 

heeft. Scholen nemen privacy serieus, maar kunnen nog wel hulp (ex-

pertise en uitrusting) gebruiken. Uitwisseling van gegevens met een 

nieuwe (vervolg)school of met DUO lijkt geen probleem. Spannend wordt 

het als onderwijsinstellingen gegevens van hun leerlingen gaan uitwis-

selen met stagebedrijven, leveranciers, educatieve uitgeverijen of 

misschien zelfs hulpverleners. Dan worden scholen en andere organi-

saties van elkaar afhankelijk en moeten zij afspraken maken over hoe 

zij gegevens op een verantwoorde manier uitwisselen.  

Leerlingen ook op school online

Al decennialang vertrouwen ouders de zorg voor hun kinderen toe aan 

scholen. De school brengt  kinderen kennis, normen en waarden bij. De 

school maakt kinderen wijzer en helpt en begeleidt ze om te groeien 

in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Met de opkomst van ict en 

internet is ook voor kinderen een nieuwe online wereld ontstaan naast 

de ‘gewone’ offline wereld. En ook in die online wereld hebben scholen 

nu de zorg voor hun leerlingen. Dit vraagt om zorgvuldigheid van de 

school en om vertrouwen van ouders in de school en de leerkrachten. 

De vraag is: hoe gaan scholen zorgvuldig om met persoonsgegevens? 

School is eindverantwoordelijk

Een belangrijke wet die regelt hoe je omgaat met persoonsgegevens is 

de Wet bescherming persoonsgegevens. In het onderwijs gaat het dan 

om informatie over een leerling. De school – directie, bestuur of be-

voegd gezag – is volgens de wet de ‘verantwoordelijke’ en is eindver-

inDruk zomer 2014 – 35
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antwoordelijk voor wat er met de gegevens gebeurt. De school kan die 

verantwoordelijkheid niet overdragen aan bijvoorbeeld een leverancier 

(‘bewerker’). In plaats daarvan moet de school goede afspraken maken 

met de leverancier over een verantwoorde uitwisseling en opslag van 

de data. De afspraken leggen zij vast in een zogenaamde bewerkers-

overeenkomst. Kennisnet heeft een checklist gemaakt voor onderwijs-

instellingen om na te gaan welke afspraken er gemaakt moeten of 

kunnen worden met die bewerkers. 

Vuistregels voor omgang met persoonsgegevens

De belangrijkste uitgangspunten van de Wet bescherming persoonsge-

gevens zijn terug te brengen naar 5 vuistregels voor scholen. Deze 

vuistregels bieden scholen een richtlijn voor het gebruik van persoons-

gegevens: 

1. Stel vooraf een doel vast Verzamel persoonsgegevens altijd met een 

vooraf vastgesteld doel. Een voorbeeld van een (ruim geformuleerd) 

doel: Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de juiste begeleiding 

en een leerproces op maat van de leerling, of voor de  communicatie 

met de leerling en zijn ouders over de voortgang van de studie en het 

leerproces. 

2. Verbind je aan het doel Verwerk alleen de persoonsgegevens die 

nodig zijn om het vastgestelde doel te bereiken. De wet noemt dit 

doelbinding. Doe dus niets met andere gegevens. 

3. Verwerk gegevens volgens de wet Verwerk persoonsgegevens 

alleen als de Wet bescherming persoonsgegevens daar toestemming 

(grondslag) voor geeft. Voor het onderwijs gelden de volgende grond-

slagen. Ze kunnen ook gecombineerd voor komen. 

a. Toestemming: de leerling moet toestemming geven voor het verwer-

ken van zijn persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door een vinkje aan te 

klikken of op de knop Akkoord te drukken. Bij een leerling die jonger 

is dan 16 jaar, beslissen de ouders over de toestemming. 

b. Overeenkomst: een school mag persoonsgegevens verwerken als dat 

nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met een leerling . 

Bijvoorbeeld een onderwijsovereenkomst.

c. Wet: een school mag persoonsgegevens verwerken als de wet dat eist. 

Bijvoorbeeld voor het doorgeven van informatie aan het ministerie 

van OCW.

d. Gerechtvaardigd belang (als de andere grondslagen niet van toepas-

sing zijn): een school mag persoonsgegevens verwerken als dit belang-

rijker is dan het privacybelang van de leerling. Dit vereist een belan-

genafweging. De leerling mag zich verzetten tegen de verwerking van 

zijn persoonsgegevens met deze grondslag. Bijvoorbeeld als de school, 

nog voordat de onderwijsovereenkomst is getekend, de gegevens van 

een leerling moet doorgeven aan een uitgever van digitaal leermate-

riaal (zodat de leerling op tijd toegang heeft tot het materiaal). 

4. Verzamel alleen noodzakelijke gegevens Verzamel in principe zo 

min mogelijk gegevens. De wet noemt dit dataminimalisatie. De per-

soonsgegevens moeten redelijkerwijs nodig zijn om het doel te berei-

ken. Met andere woorden: ze moeten in goede verhouding staan tot het 

doel (proportioneel zijn). Wees dus kritisch en bedenk goed welke 

informatie nuttig en noodzakelijk is en of minder informatieverzame-

ling mogelijk is  (subsidiair). Big data kunnen een verrijking zijn voor 

het onderwijs en gepersonaliseerd leren een boost geven. Maar dus 

niet ten koste van alles.

5. Geef begrijpelijke uitleg over privacy Informeer de leerling 

vooraf in begrijpelijke taal over welke gegevens de school verwerkt en 

wat het doel daarvan is. De wet noemt dit transparantie. De leerling 

heeft recht op inzage, correctie en soms verzet of zelfs verwijdering 

van zijn persoonsgegevens. Dit betekent niet dat hij kan eisen dat de 

school zijn onvoldoendes verwijdert. Het gaat om de verwijdering van 

gegevens die niet nodig zijn om het vastgestelde doel te bereiken. Het 

vastleggen van de schoenmaat van een basisschoolleerling is niet bepaald 

nodig voor het leerproces. Ouders hebben het recht om de schoenmaat 

te laten verwijderen uit het leerlingdossier.  

Niet bang maar bewust

Scholen weten niet altijd even goed hoe zij de Wet bescherming per-

soonsgegevens precies moeten toepassen. Het is daarom verstandig 

dat scholen zich meer verdiepen in beveiliging en omgang met per-

soonsgegevens van leerlingen en informatie over leerlingen. Kennisnet 

werkt met ketenpartners aan praktische informatie voor scholen over 

privacy op school. Daarmee hoeven scholen niet bang te zijn voor 

privacy of wetgeving, maar kunnen zij bewust omgaan met persoons-

gegevens! 

Contactpersoon

Naam: Job Vos 

E-mail: j.vos@kennisnet.nl
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In het artikel ‘Vanzelfsprekend privacy?!’ legt Job Vos uit dat de wet stelt dat scholen verantwoordelijk zijn voor hun 
leerlingen, ook online. Dit betekent dat scholen extra bewust moeten omgaan met persoonsgegevens. Maar hoe doe 
je dat? Hoe bouw je privacy goed en slim in? Door hier al rekening mee te houden bij het ontwerp van je digitaal 
ondersteunde leerprocessen. En dat is de essentie van Privacy by Design. 

Privacy by Design: 
leerling centraal

Privacy en datagedreven onderwijs

Hoe verhoudt privacy zich tot het onderwijs? In het Kennisnet Trendrap-

port 2014/2015 beschrijven we de opkomst van datagedreven onderwijs. 

Op zich is dit niets nieuws: cijfers zijn al langer bepalend in onderwijs. 

Maar digitalisering maakt het mogelijk om voortgang vaker, breder en 

slimmer te beoordelen. Met Learning Analytics en adaptief leermate-

riaal wordt leren steeds meer gepersonaliseerd. En waarom zou je als 

docent nog sommen nakijken als een computer dit veel sneller en ef-

ficiënter doet? In plaats daarvan kun je je richten op zaken waarin je 

echt onvervangbaar bent: uitdagende opdrachten verzinnen, vragen 

stellen, leerlingen zich laten verwonderen, leerlingen samen laten 

werken, leerlingen uitdagen op hun talenten en leren omgaan met 

zwakheden. 

Belangrijk om te weten: datagedreven onderwijs is gebaseerd op in-

formatie over leerlingen en hun interactie met leermiddelen. Het gaat 

om persoonlijke gegevens van leerlingen en daarmee om privacy. En 

daar moeten scholen zich sterk bewust van zijn.  

Scholen zijn eindverantwoordelijk

Ook in Nederland zijn er steeds meer leermiddelen die slim gebruik-

maken van gegevens over interacties van leerlingen. Denk aan de Re-

kentuin in het basisonderwijs of PulseOn in het voortgezet onderwijs. 

Al deze leermiddelen maken gebruik van persoonsgegevens.

Hoe gaan scholen en leveranciers om met de verwerking van deze ge-

gevens? De wet stelt dat scholen eindverantwoordelijk zijn. De school 

– directie, bestuur of bevoegd gezag – bepaalt wat er met de gegevens 

gebeurt. Maar in het algemeen ontbreekt de kennis daarvoor bij scho-

len. Te vaak rekenen zij erop dat leveranciers het wel geregeld hebben. 

En leveranciers nemen privacy niet in het ontwerpstadium mee als 

scholen daar niet om vragen. 

Basisprincipes Privacy by Design

De casus van inBloom (zie kader) laat zien hoe belangrijk het is om bij 

het inrichten van systemen al goed na te denken over privacy en de 

Een voorbeeld van datagedreven onderwijs was inBloom. Dit 

Amerikaanse platform bood een centrale database voor opslag 

en uitwisseling van leerresultaten, voortgang en interacties 

van leerlingen. Het gaat om gegevens die scholen nu nog apart 

bijhouden in allerlei systemen. Alle scholen konden koppelen 

met inBloom en gegevens bewaren van leerlingen. 

Een mooi initiatief dat helaas een vroegtijdige dood is gestor-

ven. Oorzaak: zorgen van ouders over de privacy van hun kroost 

en de aandacht die zij daarvoor kregen in de pers. InBloom 

kon onvoldoende antwoord geven op de kritische vragen over 

privacybescherming en verwees gemakzuchtig door naar de 

scholen. Te laat realiseerde inBloom  de ernst van de situatie 

en vervolgens haakte de een na de andere Amerikaanse staat 

af. Begin april heeft de laatst overgebleven staat New York er 

de stekker uitgetrokken. Jammer, want inBloom had een impuls 

kunnen geven aan datagedreven onderwijs waar scholen volop 

van hadden kunnen profiteren. 

Privacy werd platform inBloom fataal
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juiste omgang met persoonsgegevens. En dat is precies waar Privacy 

by Design om draait. Dit concept gaat uit van 7 basisprincipes:

1. Een proactieve en preventieve benadering van privacy voorkomen 

is beter dan genezen.

2.  Privacy als standaard privacy moet gewaarborgd zijn, ook al on-

derneemt de betrokkene geen actie.

3. Privacy geïntegreerd in het ontwerp privacy is verwerkt in het 

ontwerp en de architectuur van ict-systemen.

4. Volledige functionaliteit privacy wordt niet als belemmering gezien 

voor andere functionaliteiten zoals beveiliging of gebruiksvriendelijk-

heid. In combinatie met andere functionaliteiten zorgt privacy juist 

voor meerwaarde. 

5. Veiligheid van begin tot eind gegevens zijn beschermd tijdens de 

hele levenscyclus.

6. Zichtbaarheid en transparantie technologie en proces zijn open 

voor gebruikers en dienstverleners en onafhankelijke derde partijen 

kunnen de werking toetsen. Vertrouwen is de basis, maar nooit zonder 

controle.

7. Respect voor privacy de gebruiker staat centraal.

Gebruiker staat centraal

Vooral het laatste principe van Privacy by Design is belangrijk: zet de 

gebruiker centraal. Privacy gaat over vertrouwen en in processen en 

technologie verliest men de menselijke maat snel uit het oog. Het is 

niet altijd duidelijk welke gegevens online diensten van ons verzame-

len. Vaak krijgen we lange en onleesbare algemene voorwaarden 

voorgeschoteld. En als je zonder opletten akkoord gaat, dan mag je niet 

zeuren als je kinderen in een onschuldige teken-app opeens reclame 

zien voor een datingsite.

Zelf toegang informatie beheren 

Bij Kennisnet kijken we hoe de wereld eruit ziet als de gebruiker – 

leerling, ouder of beslissingsbevoegde – werkelijk centraal staat. 

Bijvoorbeeld bij gepersonaliseerd leren. Daarbij maken we gebruik 

van een standaard op dit gebied: User Managed Access (UMA) van het 

Kantara Initiative. Met UMA beheren gebruikers zelf de toegang tot hun 

gegevens. Zie het als het beheren van een sluis. De gegevens blijven 

bij de bron, bijvoorbeeld je adresgegevens in de gemeentelijke ba-

sisadministratie (gba). Is er een verzoek van een leverancier van 

leermiddelen die adresgegevens nodig heeft om een boek op te sturen? 

Dan zet je, zolang dit nodig is, de sluis open naar de gemeentelijke 

basisadministratie. De leverancier krijgt het adres voor het doel en de 

duur van de transactie en hoeft het adres niet zelf op te slaan. Ook hoef 

je als gebruiker geen adresgegevens op te geven als je alleen online 

leermiddelen afneemt. Kortom: je krijgt alleen vragen om relevante 

gegevens waarmee onderwijsleveranciers een concrete toegevoegde 

waarde creëren. Bijvoorbeeld een leeraanbod op maat of een screening 

op leerachterstand.

Prototype toont werking en voordelen

Inmiddels hebben we een prototype van een dashboard op basis van 

UMA ontwikkeld waarin de ouder/leerling centraal staat en de toegang 

naar gegevens zelf kan beheren. Hiermee is overigens niet gezegd dat 

dit de enige mogelijke uitwerking is. Privacy by Design is ook een 

ontwerpproces. En in een ontwerpproces maak je prototypes om te 

onderzoeken en te leren hoe functionaliteit kan werken. Het dashboard 

geeft een ander perspectief op het opslaan en gebruik van gegevens. 



En het laat zien dat er voordelen zijn: 

•  Ouders krijgen inzicht in de status van processen. Bijvoorbeeld bij 

de overdracht van een onderwijskundig rapport van het basisonder-

wijs naar het voortgezet onderwijs. 

•  De school krijgt overzicht in de data die leveranciers gebruiken en 

de gegevens die over leerlingen bekend zijn. 

•  Inzicht in de leergegevens kan de betrokkenheid van ouders vergroten.  

•  Het dashboard maakt de uitwisseling van leergegevens makkelijker 

en de administratie van gegevens eenvoudiger. Verandert bijvoorbeeld 

een adres door verhuizing? Dan wordt dit bij de bron aangepast. De 

diensten die hier toegang toe hebben, halen direct de actuele infor-

matie op. 

Denk na over privacy

Datagedreven onderwijs staat in Nederland nog in de kinderschoenen. 

En juist daarom is nu het moment om over privacy na te denken. Hoe 

eerder je de principes hanteert, hoe makkelijker je ze later integreert 

in het ontwerp van nieuwe en bestaande systemen. En hoe kleiner het 

risico dat ouders hun betrokkenheid verliezen of zich zelfs tegen je 

keren zoals bij inBloom. Privacy by Design wordt niet voor niets genoemd 

in de nieuwe Europese verordening over privacy. Het is een randvoor-

waarde voor duurzaam datagedreven onderwijs.
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Contactpersoon

Naam: Erwin Bomas

E-mail: e.bomas@kennisnet.nl
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Rekenbrein

Wist u dat mensen en dieren geboren worden met een systeem om 

aantallen in te schatten? Baby’s kunnen het, maar ook apen, duiven en 

zelfs salamanders. Dit schattingsvermogen bevindt zich in het deel van 

de hersenen dat betrokken is bij bijna al het rekenen en verwerken van 

getallen en hoeveelheden. Dit is dus het rekenbrein!

De basis van het rekenen 

Volwassenen kunnen beter schatten dan kinderen. Dus hoe ouder je 

wordt, des te preciezer worden je inschattingen. Maar er zijn wel 

individuele verschillen. Dat blijkt uit experimenten met stippen. Bij 

deze proef krijgen proefpersonen twee vlakken met stippen te zien. Ze 

moeten aangeven welk vlak de meeste stippen bevat. 

Je score op zo’n toets voorspelt tot op zekere hoogte hoe je presteert 

op bepaalde wiskundige taken. Het schattingsvermogen staat aan de 

basis van het rekenen. Is die basis zwak? Dan geeft dit problemen bij 

elke volgende stap in het rekenen. Dat is duidelijk zichtbaar bij kinde-

ren met ernstige rekenproblemen (dyscalculie). Uit onderzoek blijkt dat 

zij een kleiner en minder actief rekenbrein hebben dan leeftijdsgeno-

ten met normale rekenvaardigheden. De basis van hun rekenen is al 

verstoord: hun schattingsvermogen is veel minder nauwkeurig.

Trainen met computerspellen

Het lijkt er dus op dat simpele taken (zoals het vergelijken van stippen), 

fundamenteel zijn voor het leren begrijpen van getallen en daarmee 

voor het rekenen. Daarom kunnen kinderen het beste zo vroeg mogelijk 

beginnen met oefenen. De klassieke abacus werkt hier natuurlijk prima 

voor, maar er zijn ook speciale computerspellen. Deze spellen activeren 

In welke zak zitten meer knikkers? Het lijkt een simpele opgave. Maar kinderen die moeite hebben met het vergelij-
ken van aantallen, blijken ook problemen te hebben met rekenen. Het goede nieuws is dat deze kennis aanknopings-
punten biedt voor de begeleiding van kinderen met ernstige rekenproblemen. Gerichte training van het schattings-
vermogen maakt het rekenbrein actiever, waardoor de rekenvaardigheden verbeteren. Hoe? Door je brein te kneden! 

Kneed je rekenbrein!

Onderzoeksconferentie ‘Weten wat werkt met ict in het onderwijs’

Benieuwd welke vernieuwingen in de praktijk effectief zijn? Kom 

naar de onderzoeksconferentie ‘Weten wat werkt met ict in het 

onderwijs’ in Den Haag. Een rijk en afwisselend programma, een 

bron van inspiratie voor iedereen die geïnteresseerd is  

in de ontwikkelingen op het gebied van ict en onderwijs. Kennis-

net heeft de nieuwste onderzoeken voor u geselecteerd. Met 

inspirerende sprekers uit de wereld van het onderwijs en de 

wetenschap.

 

Keynote van professor Joordens

Een spreker die u zeker niet mag missen, is de Canadese professor 

Steve Joordens, hoofd van het Advanced Learning Technologies Lab 

van de Universiteit van Toronto. Hij is een echte pionier op het 

gebied van onderzoek naar het menselijk geheugen en bewustzijn. 

Zo onderzocht hij of het mogelijk is om gelijktijdig te werken aan 

het ontwikkelen én het beoordelen van cognitieve vaardigheden. 

In zijn keynote beschrijft hij zijn onderzoek en de opvallende 

uitkomsten ervan.

 

Datum en tijd: 4 juni 2014, 10.00 - 17.00 uur

Locatie: Theater Diligentia - Lange Voorhout 15 in Den Haag

Aanmelden of meer informatie over programma of kosten?  

Kijk dan op kennisnet.nl/onderzoeksconferentie.

Je bent van harte uitgenodigd!
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het rekenbrein. Ze maken gebruik van op hersenwetenschap geba-

seerde adaptieve software. Dat betekent dat ze zich aanpassen aan het 

niveau van de speler: hoe beter de speler wordt, hoe groter het aantal 

stippen en hoe kleiner de verschillen. Zo vergroten de kinderen de 

precisie van hun schattingsvermogen. Verschillende studies laten zien 

dat de rekenvaardigheden van kinderen verbeteren, door te trainen 

met zulke spelletjes. Deze kennis biedt gerichte aanknopingspunten 

voor de begeleiding van kinderen met ernstige rekenproblemen. 

Kneedbare hersenen

Maar waarom werkt déze manier van trainen? Dat komt omdat onze 

hersenen ‘kneedbaar’ zijn. Onze hersenen blijven ons hele leven plas-

tisch: ze kunnen zich aanpassen aan een nieuwe vaardigheid of situ-

atie. Het trainen van een bepaalde vaardigheid zorgt voor veranderin-

gen in het brein. Dat betekent dat hoe meer we het rekenbrein ‘kneden’, 

hoe meer actieve verbindingen er ontstaan. Het rekenbrein wordt dus 

steeds beter. Van oudere wiskundigen is bijvoorbeeld bekend dat zij 

een groter rekenbrein hebben dan hun net afgestudeerde collega’s. 

Voor kinderen met dyscaculie geldt iets soortgelijks: wanneer zij gericht 

oefenen met het vergelijken van aantallen, neemt de activiteit en kracht 

van hun rekenbrein toe.

Elektronische stimulatie

Maar het kan nog beter: als je de training van het schattingsvermogen 

combineert met  elektronische stimulatie, versterkt dit de training en 

houden de effecten langer aan. Dat blijkt uit een recent onderzoek 

onder volwassen proefpersonen. De onderzoekers vermoeden dat de 

elektronische stimulatie de plasticiteit (‘kneedbaarheid’) van het  

rekenbrein tijdelijk vergroot, waardoor het leereffecten sneller opneemt. 

De vraag is of dit ook bij kinderen zo werkt: hun hersenen zijn immers 

nog volop in ontwikkeling en zijn dus sowieso ‘kneedbaarder’ dan 

hersenen van volwassenen. Maar wellicht kunnen kinderen met dyscal-

culie wel profiteren van het vergroten van plasticiteit. Zo kan het zijn 

dat hun rekenbrein (nog) niet plastisch genoeg is. Maar om deze vraag 

te beantwoorden is meer onderzoek nodig.

In de toekomst

Het gericht trainen van het schattingsvermogen heeft dus een positief 

effect op de rekenvaardigheden van kinderen. En dat is goed nieuws 

voor kinderen met dyscalculie. De activiteit van hun rekenbrein neemt 

toe door gerichte oefening, ook op langere termijn. Wellicht kunnen 

we in de toekomst dit effect vergroten met elektronische stimulatie. 

Stel dat onderzoekers inderdaad aantonen dat kinderen beter leren 

met hersenstimulatie. Wie weet krijgen onze (klein)kinderen in de 

toekomst dan een stimulatiehelmpje op school, zodat de hersenen 

tijdens de lessen extra worden gestimuleerd. Een spectaculair futuris-

tisch perspectief voor het onderwijs!

Dit artikel is gebaseerd op ‘Rekenen op je brein’ van Marieke van der Linden,  

dat is gepubliceerd in 4W uitgave 1-2014.

Contactpersoon

Naam: Melissa van Amerongen

E-mail: m.vanamerongen@kennisnet.nl

Figuur 1: Een voorbeeld van hoe ANS experimenteel getest wordt. De 
proefpersoon ziet heel kort een vlak met stippen en moet aangeven of hij 
meer gele of blauwe stippen heeft gezien. Wanneer mensen bezig zijn met 
dit taakje wordt bij hen de IPS (intra pariëtale sulcus) actief, hier in geel 
aangegeven op een brein waar we van de zijkant tegenaan kijken. In de 
grafiek staat de reactiesnelheid op zulke taakjes afgezet tegen het verschil in 

grootte tussen de aantallen stippen. Met de leeftijd wordt de reactiesnelheid 
korter, met name voor kleine verschillen tussen getallen. Ons vermogen om 
aantallen te schatten wordt dus preciezer tijdens de ontwikkeling van kind 
naar volwassene. Deze grafiek is gebaseerd op data die verzameld zijn en 
gerapporteerd door Sekuler & Mierkiewicz (1977).
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Waarom zou je het doen?

Flipping the Classroom past uitstekend bij deze tijd. De leerling van 

vandaag is veel online en gewend om overal toegang te hebben tot infor-

matie die voor hem relevant is. Daarnaast zijn leraren steeds meer bezig 

om zoveel mogelijk persoonlijke aandacht en onderwijs op maat te bieden. 

Flipping the Classroom combineert deze twee aspecten en draagt zo bij 

aan gedifferentieerd onderwijs. Iedere leerling krijgt instructie op zijn 

eigen tempo. Bovendien wordt de lestijd efficiënter gebruikt. 

Andere rol voor leraar

Leerlingen moeten de instructie hebben bekeken voorafgaand aan de 

les, zodat ze voorbereid het lokaal binnenstappen. Hierdoor is er in 

de lestijd ruimte voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen. Het 

is niet de bedoeling dat de instructie nogmaals wordt gegeven. Met 

Flipping the Classroom verandert de rol van de leraar: in plaats van 

alleen maar informatie te zenden, komt tijd vrij voor individuele 

aandacht, verdieping en activerende didactiek. De leraar is coach en 

begeleidt leerlingen bij toepassen van kennis.

Wat vindt de leerling?

De leerling bepaalt zelf waar en wanneer hij de instructie bekijkt. Dit 

kan thuis zijn, maar ook in de bus op weg naar school. Daarbij is het 

belangrijk dat hij de instructiefilmpjes op een logische plaats kan te-

rugvinden. Bijvoorbeeld op YouTube of in de elektronische leeromge-

Steeds meer leraren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs ontdekken Flipping the  Classroom. In de 

‘omgedraaide klas’ wisselen zij de klassikale instructie om met het individuele huiswerk. De instructie bieden zij online aan 

en die bekijken de leerlingen thuis. Het huiswerk maken de leerlingen met de leraar in de klas. Ook het basisonderwijs heeft 

de mogelijkheden van Flipping the Classroom ontdekt in het instructiemodel.

Zijn jouw lessen al geflipt?

Aaron Sams, Flipping the Classroom-pionier?

‘Leerlingen leren denken en informatie vinden en verwerken. We 

geven ze het gereedschap, de vaardigheden die zij nodig hebben 

voor de beroepen van de toekomst.’ Bekijk het hele filmpje over 

Aaron Sams op YouTube.

Koen Steeman, leerkracht groep 7 van basisschool  

’t Startblok in Cuijk

‘Ik zie Flipping the Classroom als een perfect voorbeeld van didac-

tisch verantwoord ict-gebruik. Door gebruik te maken van moderne 

middelen in combinatie met de leefwereld van de leerlingen creëer 

je nieuwe kansen. Voor de basisschool betekent dit dat leerlingen 

de instructie die de leerkracht in de klas geeft, overal nog eens 

kunnen herhalen. Thuis met hun ouders, bij logopedie of zelfstan-

dig aan de keukentafel de ochtend voor de toets. Zelf heb ik met 

Flipje Klas een vertaalslag gemaakt naar het basisonderwijs. 

Flipje Klas staat voor korte uitlegfilmpjes in een hoog tempo, omdat 

kinderen echt wel weten hoe  YouTube werkt!’

Willion Maas, docent bij ROC Mondriaan in Den Haag:

‘Flipping the Classroom kan ik iedereen aanraden. Het is een an-

dere manier van inrichten van je onderwijs. Mijn studenten zijn 

over de manier van werken heel tevreden. Ze bepalen zelf wanneer 

ze de instructie bekijken. Ik houd nu tijd over om vragen te beant-

woorden en er is er meer tijd voor individuele begeleiding. Ook 

durf ik te beweren, dat ik meer rendement uit mijn lessen weet te 

halen. De tijd die het me in het begin kostte om een screencast te 

maken, heb ik dubbel en dwars terugverdiend.’



inDruk zomer 2014 - 43

ving van de school. De leerling kan de instructie onbeperkt terugkijken 

en dat is bijvoorbeeld handig bij een toets. Leerlingen vinden dit een 

groot voordeel. Als nadeel noemen zij dat ze niet direct vragen kunnen 

stellen, maar dat ze moeten wachten tot de les.

Vragen vooraf

Als je aan de slag wilt met Flipping the Classroom, dan is het goed om 

vooraf na te denken over de volgende punten:

•  Maken de meeste leerlingen nu consequent en op tijd hun huiswerk? 

Zo niet, dan speelt er misschien een probleem op het gebied van 

motivatie en betrokkenheid. Je moet je afvragen of Flipping the 

Classroom dit probleem oplost.

•  Hebben alle leerlingen toegang tot internet vanuit huis en beschikken 

ze over een pc, laptop of tablet? Je kunt geen leerlingen uitsluiten.

•  Is er geschikt leermateriaal te vinden op internet ter vervanging van 

de klassikale instructie? Zo niet, heb je dan tijd om zelf screencasts 

te maken? 

Aan de slag

Via flipdeklas.wikispaces.com en flipping.wikiwijs.nl is veel geschikt 

leermateriaal te vinden. Maar wat te doen als dat ene instructiefilmpje 

ontbreekt? Dan zal je het zelf moeten maken. Dat idee schrikt veel le-

raren af, maar in de praktijk valt het reuze mee. Een screencast van 

een PowerPointpresentatie is bijvoorbeeld snel gemaakt.

Wel of niet flippen?

Voor docenten die Flipping the Classroom nog niet zien zitten, is er 

een tussenoplossing. Gooi je lestijd nog niet om,  maar maak wel 

screencasts van je instructies en stel ze beschikbaar aan je leerlingen. 

Op die manier kunnen leerlingen jouw instructie tijd- en plaatsonaf-

hankelijk terugkijken en wennen ze hieraan. Bijkomend voordeel: hoe 

meer leraren content maken, hoe meer er te delen is. Wie weet smaakt 

het naar meer en zet je de volledige stap naar Flipping the Classroom 

alsnog op een later tijdstip. Op flipdeklas.kennisnet.nl vind je veel 

informatie over het onderwerp.

 

Zijn jouw lessen al geflipt?
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Wil je bewuster aan de slag met ict in je onderwijs? Dan kan 

het Kader voor ict-bekwaamheid van leraren dienen als handvat. 

In dit kader beschrijft Kennisnet de vaardigheden die een leraar 

nodig heeft om ict zo te integreren dat het zijn onderwijs 

aantrekkelijker, efficiënter en effectiever maakt. 

Het kader gaat uit van 3 kerntaken van de leraar: 

1.  pedagogisch-didactisch handelen

2.  werken in de schoolcontext

3.  professionele ontwikkeling

Flipping the classroom is een voorbeeld van pedagogisch-di-

dactisch handelen: je zet ict in de klas in om didactische meer-

waarde te behalen. Maar ict speelt ook een steeds grotere rol 

in de communicatie met collega’s, leerlingen en ouders: werken 

in de schoolcontext. Verder is het belangrijk om als leraar je 

vakkennis up-to-date te houden. Ook dit is steeds makkelijker 

met behulp van ict. Bijvoorbeeld via online platforms en com-

munity’s. Lees meer over het Kader voor ict-bekwaamheid van 

leraren: www.kennisnet.nl/ictbekwaamheid. 

Bewuster aan de slag met ict?



Nieuws

Volg ons op

Youtube.com/kennisnetTwitter.com/kennisnet Facebook.com/kennisnet kn.nu/linkedin

Speels kennismaken met programmeren 

Op 1 mei verscheen bij Donald Duck Weekblad (editie 19) een speciale 

bijlage: de DigiDuck. Hierin maken kinderen op een speelse manier 

kennis met programmeren. In onze gedigitaliseerde wereld heb je de 

toekomst als je kunt programmeren. Het bedrijfsleven heeft een tekort 

aan goede ict’ers en de vraag naar programmeurs neemt in de toekomst 

alleen maar verder toe. Des te belangrijker dus dat we 

kinderen hier al op jonge leeftijd voor interesseren! 

Lees of download de DigiDuck op kn.nu/

digiduck. 

Wat geeft het basisonderwijs uit aan ict?

Dat lees je in het onderzoeksrapport Meer ict per euro van Kennisnet.  

Resultaten uit het onderzoek: 

•  Kleine schoolbesturen geven gemiddeld meer uit aan ict dan grote 

schoolbesturen. 

•  Ict-kosten vormen jaarlijks 3,2% van de totale kosten. 

•  Basisscholen geven relatief veel uit aan print- en kopieerapparatuur. 

Dit betekent dat zij 24% van het ict-budget uitgeven aan analoge 

informatie. 

 

Lees het hele rapport op kn.nu/ict-kosten-po. 

Leerlingen worden ‘mediawijs’ met spel MediaMasters

Expertisecentrum Mediawijzer.net is 5 jaar geleden gestart met Media-

Masters, een spel om kinderen ‘mediawijzer’ te maken. Het spel bestaat 

uit een gefilmde verhaallijn, een online game, opdrachten voor in de 

klas en missies die kinderen thuis en met hun ouders kunnen spelen.

Tijdens de Week van de Mediawijsheid (21 t/m 28 november 2014) 

spelen kinderen uit groep 7 en 8 dit spel 5 dagen lang met de hele 

klas. In 2013 deden ruim 70.000 kinderen – verdeeld over bijna 

3.000 klassen – mee aan MediaMasters. 

Schrijf jouw klas in of lees meer op 

www.MediaMasters.nl.

Spijker je kennis bij via webinars van Kennisnet

Kennisnet organiseert sinds begin dit jaar gratis webinars (online 

seminar). Hiermee brengen wij onderwijsprofessionals snel op de 

hoogte over ontwikkelingen en actuele thema’s op het gebied van on-

derwijs en ict. Onderwerpen die aan bod komen: Flipping the Classroom, 

ict en recht, leermiddelenbeleid en 21st century skills. Omdat webinars 

toegankelijker zijn dan fysieke bijeenkomsten, hopen we een grotere 

groep onderwijsprofessionals te bereiken. 

Lees meer en kijk webinars terug op 

kn.nu/webinars. 

Maatwerk in onderwijs mogelijk met ict, maar waar begin je?

Steeds meer scholen werken aan gepersonaliseerd onderwijs. Zij 

combineren inhoudelijke en pedagogisch-didactische kennis met de 

mogelijkheden van ict. Ook beginnen met personaliseren? Kijk op onze 

nieuwe themasite vol informatie, inspiratie en concrete handvatten 

om aan de slag te gaan. 

Lees meer op  

kennisnet.nl/personaliseren.


