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VOORWOORD

We gaan de 
goede kant op

Voor u ligt de podium, een themanummer over onderwijs 

en ICT. Dat ICT een steeds grotere rol speelt in ons aller 

leven is algemeen bekend. En dat ICT kan bijdragen aan 

meer onderwijs op maat zal ook geen verrassing zijn. 

Maar het goed implementeren en integreren van ICT in uw 

onderwijs stelt u als bestuurder, schooldirecteur en leer-

kracht wel voor een fikse uitdaging. Om u zo goed mogelijk 

te ondersteunen, om met u mee te denken en om samen 

massa (vraagmacht) te creëren, verenigen wij, PO-Raad, 

VO-raad, ministeries van OCW en EZ, ons sinds 2015 in het 

Doorbraakproject Onderwijs en ICT. Een unieke samenwer-

king om zo gezamenlijk een grote schaalsprong te maken. 

In deze podium schetsen wij de stand van zaken en gaan 

we in op allerlei thema’s waar u mee te maken krijgt bij het 

implementeren van ICT in uw onderwijs.

Er vindt een goede beweging plaats naar meer differen-

tiatie in het onderwijs zodat voor ieder kind passend 

onderwijs mogelijk wordt. Dit vergt wel een grote flexibi-

liteit van leerkrachten. Differentiatie betekent immers dat 

recht gedaan wordt aan de verschillen tussen leerlingen. 

Op dit moment geven leraren vaak al op drie niveaus les. 

ICT kan die differentiatie verder ondersteunen. Er wordt, 

afgestemd op de leerling, met verschillende  leermiddelen 

en werkvormen gewerkt aan het behalen van de leerdoe-

len. Een scherp curriculumbewustzijn is daarbij voor de 

leraar en het gehele team essentieel. ICT maakt maat-

werk mogelijk, maar roept ook nieuwe  vraagstukken op. 

Bijvoorbeeld: is de internetverbinding wel toekomstbesten-

dig? Zo’n  thema is te groot voor één school of bestuur. 

Dergelijke grote vraagstukken vragen om een landelijke 

aanpak  waarbij de sector en de keten worden betrokken.

Precies dat bewijst het bestaansrecht van het Doorbraak-

project Onderwijs en ICT. Een project met drie actielijnen. 

Een landelijke actielijn met aandacht voor thema’s als 

privacy en wet- en regelgeving. Een actielijn gericht op de 

keten, waarin wordt gesproken met de markt om vraag 

en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten, bijvoor-

beeld als het gaat om digitale leermiddelen. De derde 

actielijn richt zich op de school. Hieruit vloeit het PO-Raad 

programma ‘Slimmer leren met ICT’ voort, dat samen 

met Kennisnet wordt uitgevoerd. Het eerder genoemde 

vraagstuk van het bieden van meer onderwijs op maat 

bevindt zich op het snijvlak van de drie actielijnen. Met 

behulp van het Doorbraakproject kunnen we hier goed mee 

aan de slag.

Het Doorbraakproject loopt nu anderhalf jaar en we gaan 

nog even door. Tijd om de balans op te maken: er is veel 

gebeurd en er staat nog veel op de rol! In juni 2015 werden 

het privacyconvenant en de bijbehorende modelbewerkers-

overeenkomst gelanceerd om zo de beveiliging van de 

leerlinggegevens goed te waarborgen. Wist u dat er sinds 

enkele weken een privacyconvenant 2.0 is? In de zomer 

van 2015 volgde een succesvolle lobby voor een betere 

internetverbinding op scholen. Met de groeiende vraag 

naar digitaal en adaptief lesmateriaal, groeien ook de eisen 

die scholen aan hun internetverbinding stellen. De lobby 

heeft erin geresulteerd dat het ministerie van OCW een 

actieplan gaat opstellen. In de eerste helft van 2016 

vroegen we de schoolbesturen aan welke ondersteuning 

zij behoefte hebben. Tijdens een grote belactie zijn zo’n 

zeshonderd besturen benaderd waarna met driehonderd 

besturen concrete ondersteuningsafspraken zijn gemaakt. 

Een kleine primeur: in verband met het doorslaande suc-

ces van de eerste belronde worden vanaf dit najaar ook de 

andere schoolbesturen benaderd.

We kijken met gepaste tevredenheid terug op de afgelopen 

periode. Ook kijken we met goede zin vooruit. De komende 

tijd worden vanuit het Doorbraakproject de handen ineen 

geslagen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de werkdruk 

van leraren. Onderzoek heeft uitgewezen dat gebruik van 

ICT kan bijdragen aan het verlagen van de administratieve 

werkdruk. Ook zullen we ons inspannen om bij de inkoop 

van digitale leermiddelen de vraagmacht te versterken.

Het is goed om te zien hoeveel beweging er is rondom het 

thema Onderwijs en ICT. Als de beweging en onze vraag 

zichtbaar zijn, vormt dat een signaal aan de politiek dat 

het primair onderwijs mee moet in deze ontwikkeling. 

De politiek kan niet achterblijven met een investering!

Simone Walvisch,

vice-voorzitter PO-Raad
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INNOVEREN MET ICT

Zet de
volgende stap
Hoe zet u als schoolbestuur de volgende stap in 

uw ICT-innovatie? Het ene schoolbestuur laat 

elke school een eigen route kiezen, het andere 

wil dat alle scholen globaal dezelfde koers 

varen. In alle gevallen is het belangrijk om 

binnen de organisatie het gesprek aan te gaan 

over hoe ICT het onderwijs kan versterken, en 

vervolgens te innoveren vanuit de eigen visie op 

onderwijs. Doe dat met kleine stapjes, zodat u 

iedereen meekrijgt.

TEKST LISETTE BLANKESTIJN

Het was een flinke belronde, dit voorjaar. De PO-Raad 

en Kennisnet vroegen zeshonderd schoolbesturen of 

ze zich momenteel bezig houden met het maken van 

een plan rondom onderwijs en ICT. ‘Ja’, zeiden bijna 

alle besturen. En driehonderd daarvan kozen voor een 

vraagverhelderingsgesprek.

Het doorvoeren van implementatieprocessen is niet 

eenvoudig, weet Suzanne Unck,  programmamanager 

Onderwijs & ICT bij de PO-Raad. ‘Alle scholen doen 

inmiddels wel iets met ICT, maar het ontbreekt veel 

schoolbesturen aan tijd, capaciteit en/of kennis om een 

goed implementatie en investeringsplan voor dit onder

werp te kunnen maken. Daar komt nog bij dat men op 

bestuursniveau vaak andere ideeën heeft dan op school

directieniveau, en leerkrachten denken vaak ook weer 

anders dan hun directeur. Toch is het belangrijk dat ieder

een in een schoolorganisatie met dezelfde soort beweging 

bezig is. Om dat voor elkaar te krijgen, moet je allereerst 

het gesprek met elkaar aangaan. Een gesprek over onder

wijs, en zeker niet alleen over technologie. Vaak wordt daar 

te weinig tijd voor genomen.’

Ondersteuningscultuur
Ook Ewald van Vliet heeft als bestuursvoorzitter van 

Lucas Onderwijs (Den Haag) volop ervaring met ICT

innovatieprocessen. ‘Op bestuursniveau stellen we het 

strategisch beleid vast. Daarin benoemen we het belang 

van maatwerk, talentgedreven leren en het ontwikkelen van 

21st century skills. De inzet van digitale leermidde len hoort 

daarbij’, vertelt Van Vliet. Het is vervolgens aan de scholen 

van Lucas Onderwijs zelf om dat beleid te vertalen naar 

hun school- en jaarplannen. ‘Het is niet one size fits all. We 

hebben 54 basisscholen die stuk voor stuk van elkaar ver

schillen, dus de rol die zij ICT  toebedelen, moet passen bij 

hun onderwijskundig concept. Maar we bieden als bestuur 

wel een ondersteuningscultuur. Belemmerende factoren 

(bijvoorbeeld te weinig kennis van ICT of de onderwijskun

dige toepassing daarvan) nemen we zoveel mogelijk weg. 

Leraren professionaliseren via onze eigen Lucas Academie. 

Ook hebben we een drie jarig investeringsprogramma voor 

scholen die op basis van hun onderwijskundige visie ICT 

willen invoeren. Daarnaast hebben we de technische onder

steuning goed geregeld, 

en beheren we ons eigen 

glasvezelnetwerk. Want ook 

in dat opzicht moet alles 

werken.’

Variatie
Met deze ondersteuning 

probeert Lucas Onderwijs 

haar strategische doelen te 

bereiken, vertelt Van Vliet. 

Daarbij moeten de scholen 

zich concentreren op hun 

kerntaak: het bieden van 

eigentijds, aantrekkelijk 

onderwijs. ‘De neuzen 

hoeven wat mij betreft niet allemaal dezelfde kant op. 

Ik zie ze zelfs liever verschillende kanten opgaan, want 

we hebben een grote variatie aan teams en competenties. 

Tientallen scholen werken bijvoorbeeld met het adaptieve 

onderwijsplatform Snappet, maar niet allemaal. Eén van 

onze scholen gaat heel ver met gepersonaliseerd leren, 

maar kiest daarbij voor Apple en daarmee voor een andere 

leeromgeving. Andere werken met leerstofjaargroepen en 

gaan minder ver met personaliseren, en er zijn scholen die 

ICT nog maar beperkt inzetten. Geen probleem wat mij 

betreft, we beoordelen hen op de onderwijskwaliteit. We 

bereiden kinderen voor op de toekomst, en het is ondenk

baar dat daar geen ICT bij komt kijken.’

Ewald van Vliet
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Innoveren vanuit onderwijsvisie
Ook bij Stichting Comperio (28 basisscholen in de Friese 

gemeenten Oost en Weststellingwerf) vindt men niet dat 

alle scholen precies dezelfde koers hoeven te varen, waar 

het ICT-vernieuwingen aangaat. ‘Maar ze moeten zich 

wel globaal in dezelfde richting ontwikkelen’, stelt Sijbe 

de Jong, directeur personeel bij Comperio. ‘We innoveren 

vanuit visie. Als schoolleider moet je je afvragen: wat voor 

onderwijs wil je bieden? Welke lesmethoden en pakketten 

horen daarbij? Wat kunnen en weten je leerkrachten? Wij 

hebben als bestuur met iedere school een analyse gemaakt. 

Wat wil je en welke rol speelt de software daarin? Die 

onderwijsvisie is het belangrijkst. Er zijn scholen die vanuit 

de hardware denken: die schaffen bijvoorbeeld allemaal 

Chromebooks aan. En dan blijkt soms dat bepaalde pak

ketten of oudere versies daarvan niet in de cloud werken. 

Daarover heb je dus kennis nodig binnen je organisatie.’

Leren van elkaar
Ook kennis van het gebruik van ICT is belangrijk, weet 

De Jong. ‘Gisteren zijn op een van onze scholen de digi

borden vervangen door touchscreens. Een touch screen 

heeft meer mogelijkheden dan een digibord. We nemen 

de mensen hierin meteen mee, door scholing te bieden. 

Het werkt het beste om leerkrachten van elkaar te laten 

leren. En om ook het waarom van de vernieuwing door 

collega’s te laten uitleggen.’ Want niet iedereen in de 

organisatie staat te juichen als er een ICTvernieuwing 

wordt doorgevoerd. De Jong: ‘Op het Comperio College 

(zie ook pagina 22red.) verliep de acceptatie van de 

online leeromgeving soepel, omdat de leerkrachten 

betrokken waren bij de ontwikkeling hiervan. Maar ik 

hoor elders ook wel eens: ‘‘ICT is niet mijn ding’’. Vaak 

ontbreekt het zo iemand aan vaardigheden. Van bovenaf 

opleggen dat die mensen ICT moeten gaan gebruiken, 

werkt dan niet. Wat wel werkt: een ICT-werkgroep orga

niseren (bovenschools en op schoolniveau), waarin de 

directeur en leerkrachten zitting hebben. Bovenschools 

vragen we verschillende ICTpartijen om presentaties te 

geven, om de voorlopers te enthousiasmeren. Op school

niveau betrekken we het team bij het voortraject; we 

laten hen meerdere pakketten uitproberen. Je moet goed 

duidelijk maken wat je wilt doen en vooral ook wat ieders 

meerwaarde daarbij is. Zo kun je de collega’s meenemen 

in de ontwikkelingen.’

Kleine stapjes
Een kantenklare methode voor dit soort processen is er 

niet, vertelt Suzanne Unck van de PORaad. Maar in ieder 

geval is, naast visie en professionalisering, ook het tempo 

van het proces belangrijk. ‘Om echt samen aan innovatie

processen te werken, moet je kleine stapjes zetten. Begin 

bijvoorbeeld met digitaal materiaal voor de zaakvakken of 

denk na over hoe je meer en meer divers oefenmateriaal 

voor leerlingen verzamelt. We zien ook veel handelings

verlegenheid. Scholen vragen zich af: als we nu die iPads 

aanschaffen, hoe weten we dan of we dat over twee jaar 

nog steeds een goede keuze vinden? Die handelingsverle

genheid kan tot een impasse leiden. Als je kleine stapjes 

zet, blijf je in ieder geval bezig met ontwikkelen.’
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Evolutionair proces
Ook Van Vliet van Lucas Onderwijs pleit voor structureel 

opbouwen in kleine stappen. ‘Grand design blijkt bij ICT

innovaties niet goed te functioneren. Dit is een evolutionair 

proces, deze transitie gaat nog decennia duren. En daarbij 

hebben we de educatieve uitgeverijen wel nodig (zie ook 

pagina 13red.). Scholen hebben behoefte aan een een

voudig platform met één login, waar uitgevers hun content 

gestandaardiseerd aanbieden.’

Randvoorwaarden
Daarmee benoemt Van Vliet een ander belangrijk onder

werp: de randvoorwaarden. Die zijn essentieel, vertelt 

ook Suzanne Unck: ‘Soms zijn leerkrachten blij met mooi 

digitaal lesmateriaal, maar dan moeten ze met een andere 

klas afspreken wanneer ze het digibord kunnen gebruiken 

omdat de wifi-verbinding niet toe

reikend is.’ Ook belangrijk: genoeg 

IP-adressen. ‘Eén per leerling is niet 

genoeg; ze nemen ook hun eigen 

smartphone mee.’ Schoolbesturen 

spelen bij het vervullen van die 

randvoorwaarden heel verschil

lende rollen. Unck: ‘Eenpitters 

hebben andere mogelijkheden dan 

grote schoolbesturen met eigen 

ICTafdelingen en bovenschoolse 

ICTcoördinatoren.’ Vaak verzorgt 

het schoolbestuur de internettoe

gang. Ook bij het Friese Comperio, 

vertelt De Jong: ‘Als je in de cloud 

wilt werken, is naast een hoge 

downloadsnelheid ook een hoge 

uploadsnelheid belangrijk. Bijna 

al onze scholen staan in bekabeld 

gebied. Eén school heeft alleen ADSL; dan wordt het lastig 

om cloudtoepassingen te gebruiken. Als bestuur gaan wij 

over de internetverbinding en de afspraken daarover met 

leveranciers. We weten precies welke hardware waar staat, 

en als het nodig is kan ik in de systemen kijken. Vaak facili

teren we scholen met ondersteuning op afstand. Want niet 

iedere school heeft een ICTcoördinator.’

Op dit moment ronden adviseurs van Kennisnet in opdracht 

van de PORaad de vraagverhelderingsgesprekken af met 

de schoolbesturen die daarom vroegen. Zij krijgen een 

aanbod op maat waarmee zij de volgende stappen kunnen 

zetten. Najaar 2016 starten de tweede belronde en vraag

verhelderingsgesprekken. Het ondersteuningsaanbod van 

de PORaad en Kennisnet vindt u op de poster op pagina 18 

en 19. n

Maak kennis met Team Slimmer leren met ICT

Philip Post
‘Ik droom dat over tien jaar 

onderwijs draait om relaties. 

De relaties tussen leerling 

en leraar, een expert die de 

nieuwsgierigheid van de leerling 

prikkelt, stuurt en beschermt. 

De relatie tussen leerling en 

materiaal, dat adaptief en 

uitdagend is. Maar vooral de 

relaties tussen leerlingen onderling. De school is een veilige 

omgeving waar elk kind zichzelf kan zijn. Openheid, plezier, 

samenwerking en gezelligheid zijn cruciaal. Zo gaat ieder 

kind met plezier naar school, om te leren op z’n eigen 

niveau, in z’n eigen tempo en met z’n eigen talenten.’

Olaf de Groot
‘Het onderwijs van 2026 is een 

broedplaats van genialiteit en 

creativiteit in alle soorten en 

maten. Het is leren op maat in 

samenwerking met anderen. 

Technologie is, indien nodig, een 

vast onderdeel van het onder

wijsproces. De school is een 

ontmoetingsplek voor iedereen 

in de wijk: leerlingen, leerkrachten en anderen. De school 

vervult ook andere functies, bijvoorbeeld door middel van 

flexplekken voor ouders en zelfstandigen die kosteloos de 

faciliteiten kunnen gebruiken in ruil voor een zinvolle rol in 

de ontwikkeling van het onderwijs.’
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INKOOP

Zie de marktpartijen als bondgenoot 

Hoe komt u aan de juiste software, devices, wifi en alles 

daaromheen? Door de marktpartijen een helder inzicht te geven 

in de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de behoeftes die 

daaruit voortvloeien. Dan gaan commerciële partijen zoeken naar 

oplossingen voor ICT- of leeruitdagingen. Zie de marktpartijen als 

bondgenoot; dat komt het onderwijs ten goede. Het is tijd om af 

te rekenen met een aantal fabels.

TEKST ANOUSCHKA ZWART

‘Inkopen is aanbesteden’

Op het moment dat u gaat aanbeste

den, heeft u meer dan de helft van 

het inkoopproces al uitgevoerd. Het 

ophalen van de vraag, vertalen naar 

de behoefte en de marktverkenning 

moeten dan al plaats hebben gevon

den. Als uw vraag of voorwaarden niet 

helder zijn, kunt u ook geen goede 

offerte verwachten. 

‘Als ik een vraag stel over een andere 

manier van betalen kan ik het busi

nessmodel van een bedrijf veranderen’

Mocht u met veel klanten hetzelfde 

product willen kopen, dan kunt u soms 

kwantumkorting krijgen. Maar helaas 

zegt geen enkel bedrijf: ‘Natuurlijk 

kunt u ons minder betalen. Wij ont

slaan wel een paar werknemers en 

auteurs.’ Als u de helft van de bonbons 

in een doos minder lekker vindt, vraagt 

u de supermarkt ook niet of u de helft 

mag betalen. 

‘Als we de vraag bundelen, krijgen we 

een betere prijs’

U kunt niet met de hele buurt bij 

de supermarkt goedkopere prijzen 

afdwingen, en dat werkt ook niet bij 

een leverancier van leermiddelen. 

U kunt wel een betere prijs krijgen 

wanneer u bijvoorbeeld zelf langere 

abonnementen/contracten afsluit, 

wanneer u met een substantiële groep 

scholen hetzelfde product aanschaft of 

als u aanbesteedt.

‘Scholen kunnen zelf of samen met een 

marktpartij een product/leermiddel 

ontwikkelen en verkopen aan andere 

scholen’

De subsidie die scholen ontvangen, 

is bedoeld voor onderwijs. Het is niet 

toegestaan om met dit geld producten 

te ontwikkelen en die te verkopen aan 

andere scholen. Dan bent u namelijk 

aan het ondernemen met publieke 

middelen. U begeeft zich dan op het 

gevaarlijke terrein van mededinging en 

staatssteun. U mag wel een product 

ontwikkelen met publieke middelen en 

dit (gratis) beschikbaar stellen aan de 

sector, wanneer dit product nog niet 

bestaat. 

‘Het is belachelijk dat digitaal les

materiaal duurder is dan papieren 

lesmateriaal’ 

Bij digitaal lesmateriaal hoeven geen 

boekjes te worden gedrukt en ver

stuurd. Maar digitaal lesmateriaal moet 

worden onderhouden. Het platform 

moet altijd beschikbaar zijn, er moet 

les materiaal op verschillende niveaus 

zijn, het systeem moet opdrachten 

nakijken en feedback geven, de film

pjes en andere multimediale middelen 

moeten beschikbaar gemaakt worden. 

Digitaal lesmateriaal moet bovendien 

voortdurend worden aangepast. Verder 

moet de beveiliging van de gegevens 

worden gewaarborgd. Al deze zaken 

kosten geld.

‘Wij moeten zelf een leerling

volgsysteem maken, omdat ons 

onderwijssysteem uniek is’ 

Ons onderwijssysteem verschilt van 

school tot school niet zodanig dat elke 

school iets volledig anders nodig heeft. 

Onze leraren worden vergelijkbaar 

opgeleid en onze leerlingen moeten 

dezelfde einddoelen halen. Hoe u dat 

inricht, verschilt wel van school tot 

school, maar de meeste leerproces

sen lijken op elkaar. U wilt immers 

allemaal zien in hoeverre een leerling 

vooruitgaat met rekenen en waar hij 

voorloopt, wat hij lastig vindt en waar 

we even bij moeten springen. Het 

uitdenken van dit soort systemen is al 

veelvuldig gedaan; het is zonde om die 

expertise niet te benutten. Wilt u dat 

toch, dan hangt daar een prijskaartje 

aan.

’Marktpartijen zijn er alleen maar op uit 

om zoveel mogelijk geld te verdienen 

ten koste van onze onderwijssector’

Marktpartijen hebben inderdaad een 

winstoogmerk. Wie nu een nieuwe les

methode ontwikkelt, moet op de lange 

termijn omzet maken. De  ontwikkeling 

van een rekenmethode voor alle 

niveaus en leerjaren kost vele miljoe

nen. Wat u ontwikkelt moet kwalitatief 

goed zijn en de klant tevreden stellen, 

want anders komt een andere partij 

met een beter product en gaat uw 

investering verloren. n
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VERSNELLINGSVRAGEN

Samen op zoek naar antwoorden op

knellende ICT-vragen

Als er één school is die behoefte heeft aan 

vlekkeloos werkende ICT en glasheldere 

lesmethoden die onderling vergelijkbaar zijn, 

is dat wel de Rijdende School. De leerlingen, 

kinderen van kermisexploitanten en circus-

personeel, komen in steeds wisselende 

samenstellingen naar steeds weer andere 

rijdende scholen. De leerkrachten willen 

meer inzicht krijgen in hun voortgang. Deze 

versnellingsvraag leidde al tot heel concrete 

resultaten, die ook voor reguliere scholen van 

waarde kunnen zijn.

TEKST MARIJKE NIJBOER

Met dertien grote school(vracht)wagens, zes minischolen 

in kleine vrachtwagentjes en drie kleine lesbussen rijdt 

de Rijdende School naar leerlingen in alle uithoeken van 

het land. De kinderen zijn daarnaast ingeschreven op een 

reguliere basisschool die ze in de winter bezoeken, hun 

‘winterschool’. De bestaande leerlingvolgsystemen kunnen 

dat niet verwerken: kinderen die op twee scholen  tegelijk 

staan ingeschreven. Daarom ontwikkelde de Rijdende 

School een eigen leerlingvolgsysteem waarin de gegevens 

van de winterscholen worden gecombineerd met hun eigen 

data.

Daarnaast ontwikkelde de school noodgedwongen nog 

meer tools. Zoals school@home, dat zich richt op leerlin

gen op kleine kermissen en in het buitenland. Hier geeft 

de leerkracht online les aan maximaal zeven kinderen. 

‘Het gaat er net aan toe als in een gewone klas’, vertelt 

leerkracht Sharon Zuidgeest. ‘We houden met de kleuters 

een kringgesprek en laten kinderen in groepjes samen

werken. Dat kan, al zit de één in Ierland en de ander in 

ZuidLimburg.’

Blokkades wegnemen

Versnellingsvragen zijn vragen waar schoolbesturen 

tegenaan lopen bij de ontwikkeling of implementatie 

van ICT in het onderwijs. De PORaad en Kennisnet 

helpen mee deze vragen te beantwoorden en blokka

des weg te nemen zodat schoolbesturen niet meer zelf 

het wiel hoeven uit te vinden. 

U kunt op onderstaand webadres versnellingsvragen 

bekijken en indienen. Hier kunt u ook een versnel

lingsvraag ondersteunen. Zo maakt u duidelijk dat 

deze vraag breder speelt in de sector. Als ondersteuner 

komt u drie keer per jaar naar bijeenkomsten over de 

bewuste versnellingsvraag om uw kennis en ervaring 

te delen met andere besturen.

www.poraad.nl/versnellingsvragen
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Daarnaast is er het digidagprogramma, een online pro

gramma waarbij de leerkracht de leervorderingen kan 

volgen op basis van de methode die elk kind gebruikt. 

Zuidgeest: ‘De kinderen nemen de methoden mee van 

de winterschool. Als ik drie kinderen binnen heb, werken 

die misschien allemaal met een andere rekenmethode. 

Met één druk op de knop heb ik een programma op maat 

voor elke leerling, op basis van de methode. In dat pro

gramma kan ik ook de vorderingen aangeven en op elk 

leergebied volgen hoe het met de kinderen gaat.’

Welke lessen zijn vergelijkbaar?
Dat digidagprogramma is erg handig, maar het maakt niet 

zichtbaar welke lessen uit al die methodes hetzelfde doel 

behandelen. En er zijn meer problemen waar het team 

tegenaan loopt bij het werken met steeds wisselende 

leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus. Dat 

bracht de Rijdende School er toe om een versnellingsvraag 

in te dienen. Zuidgeest: ‘We willen meer inzicht krijgen in 

de voortgang van de leerling. We werken nu voornamelijk 

op basis van methodes. Daardoor is het nodig dat ik al 

die methodes ken, van groep 1 tot en met 8. Dat is best 

ingewikkeld. Als je bijvoorbeeld oefensoftware wilt inzet

ten, is het lastig inschatten welke software past bij welke 

les. Ik wil meer inzicht krijgen in welke lessen uit de ver

schillende methodes vergelijkbaar zijn, zodat ik kinderen 

kan groeperen.’ Dat betekent dat inzicht nodig is in welke 

leerdoelen per les worden behandeld, en op welke manier. 

Dit kan door de lessen daarmee te labelen. Dit wordt ook 

wel ‘metadateren’ genoemd.

Volgens Zuidgeest is vaak ook niet duidelijk hoe lessen in 

het grotere geheel passen. ‘Ik zie wel dat dit een breuken-

les is, maar ik zie niet hoe en hoe vaak deze methode 

breuken precies aanpakt. Dat inzicht heb ik nodig: voor het 

plannen van de leerstof voor een individueel kind, maar 

ook voor het lesgeven aan een groepje. Met dit inzicht kan 

ik ook een betere overdracht doen aan de winterschool, 

waar leerkrachten redelijk in paniek raken wanneer ik 

vertel dat een kind vanwege het vele reizen een week ach

terloopt in het lesboek. Scholen zitten vaak nog behoorlijk 

vastgeklonken aan de methode.’

Training in curriculair bewustzijn
Zuidgeest en haar collega’s werken zelf aan drie antwoor

den op hun versnellingsvraag. Dat proces wordt begeleid 

door Olaf de Groot van Kennisnet, in opdracht van de 

PO-Raad. ‘Ten eerste relateren we de lessen bij  rekenen, 

taal en spelling uit de verschillende methodes aan het 

referentiekader. Zo wordt het mogelijk om lessen en 

oefensoftware met elkaar te vergelijken en weet je welke 

opdracht uit de citotoets hoort bij welke les. Dat helpt ons 

echt bij het beter organiseren en op maat geven van ons 

onderwijs.’

Verder ontwikkelde de groep een training in ‘curriculair 

bewustzijn’. Deze behandelt de hele ‘Umwelt’ van het cur

riculum, waaronder wetten, leerlijnen, vakken, domeinen, 

uitstroomprofielen en referentiekaders. ‘Zo krijg je meer 

inzicht in wat je precies doet en waarom’, aldus Zuidgeest. 

Deze training wordt geplaatst op Wikiwijs, zodat iedereen 

hier gebruik van kan maken.

Tenslotte werkt de groep aan een openbare database die 

het mogelijk maakt om verschillende methoden en leerling

volgsystemen aan elkaar te koppelen.

Een aantal scholen en besturen ondersteunt deze versnel

lingsvraag (zie kader) en wordt regelmatig bijgepraat. 

Zuidgeest hoopt dat de opbrengsten van ‘haar’ versnel

lingsvraag leerkrachten van álle scholen in staat zullen 

stellen om met meer zelfvertrouwen zelf onderdelen van 

lesmateriaal te combineren, zodat zij beter tegemoet kun

nen komen aan de leerbehoeften van hun leerlingen. ‘We 

kennen allemaal het referentiekader voor taal en rekenen 

en we willen aansluiten bij de kinderen, maar we durven 

de methodes niet goed los te laten. We willen toch gewoon 

‘Ik wil meer inzicht krijgen in welke 
lessen vergelijkbaar zijn, zodat ik 
kinderen kan groeperen’
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elke dag dat lesje doen en morgen de volgende les. Als we 

meer inzicht krijgen in wat we precies in handen hebben 

met die methoden, durven we misschien eerder te zeggen: 

dit kind kent de breuken al, die les sla ik over.’

Benader uitgevers!
Kennisnet adviseert scholen om met uitgevers van leermid

delen in gesprek te gaan over hun wensen. Senior adviseur 

Manon Haartsen: ‘Voor het labelen van lessen hebben we 

een vaste terminologie nodig. Het zou om te beginnen erg 

handig zijn als uitgevers dezelfde terminologie gebruiken 

als SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). 

Zodat we bijvoorbeeld niet op de ene plek praten over 

breuken, en op de andere plek over gebroken getallen. Dat 

maakt het namelijk ingewikkeld om de voortgang van een 

leerling in systemen bij te houden. Heeft u als leerkracht 

een digitaal systeem nodig dat u  ondersteunt bij het diffe

rentiëren voor dertig leerlingen? Leg die vraag neer bij de 

leveranciers. Scholen zijn de kopers, die moeten als klant 

de leveranciers bevragen. Gelukkig is de bereidwilligheid 

van uitgevers op dit punt erg toegenomen. Zij zien ook de 

noodzaak.’

Dat beaamt Sharon Zuidgeest. ‘De vier grootste uitgevers 

van leermiddelen zijn samen op bezoek geweest bij de 

Rijdende School om in gesprek te gaan over wat zij voor 

deze versnellingsvraag kunnen betekenen. Met één uitge

ver bekijken we of we ook adaptief om kunnen gaan met 

de papieren methode. Er is enorm veel beweging.’ n

Sharon Zuidgeest blogt over het werken aan de 

versnellingsvraag van de Rijdende School op 

www.ditwilhetonderwijs.nl

Maak kennis met Team Slimmer leren met ICT

Anouschka Zwart
‘Mijn droom voor het onder

wijs in 2026 is dat mijn dochter 

Femke, die dan tien jaar oud 

is, zich op haar eigen niveau 

ontwikkelt. Het ontwikkelen van 

haar talenten staat centraal. 

Femke heeft dan vanuit haar 

interesses contact met interna

tionale experts en studenten. 

Samen met leerlingen over de hele wereld verzint ze met 

behulp van ICT creatieve oplossingen. Bewegingsonderwijs 

met virtual reality en 3D–oplossingen zijn een vanzelf

sprekend onderdeel van ons onderwijs.’

Sandra ter Horst
‘Binnenkort jaag ik mijn droom 

na en verhuis ik naar de Achter

hoek. Mijn droom is dat over 

tien jaar de onderwijsketen 

in de regio (waaronder de 

Achterhoek) en het bedrijfsleven 

de krachten hebben gebundeld 

zodat zij samen een goed 

opleidingsaanbod hebben. 

Daardoor worden talenten optimaal benut, blijven talenten 

voor de regio behouden en ontwikkelt de regio zich inno

vatief. ICT speelt daarin een cruciale rol en is integraal 

verweven in wonen, leren en werken. Met als motto: 

think global, act local. Ik blijf de ontwikkelingen binnen 

ICT nauw volgen!’

Gezocht: leerkrachten voor proeftuin

Kennisnet en SLO werken aan een proeftuin met 

uitgevers en appbouwers. In deze proeftuin zal bij 

verschillende rekenmethodes per paragraaf worden 

aangegeven over welk leerdoel de betreffende stof 

gaat, zodat de gebruiker deze flexibel kan inzetten. 

Leerkrachten die dit willen beproeven, kunnen zich 

melden bij Lalibel Mohaupt, l.mohaupt@kennisnet.nl
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Van hobbyist naar ICT-deskundige

Ton van Oorschot is projectleider van het samenwerkingsverband 

Isomode, een kennisplatform van ICT-specialisten. Hierbij zijn 

bovenschoolse ICT-coördinatoren van 23 schoolbesturen in West- 

en Midden-Brabant aangesloten. Van Oorschot vertelt hoe de rol 

van deze functionarissen door de jaren heen is veranderd.

TEKST IRENE HEMELS

Hoe werd de introductie van 

computers in het onderwijs 

begeleid?

Ton van Oorschot: ‘Omstreeks 1990 

initieerde het ministerie van Onderwijs 

het Comeniusproject, waarbij alle 

basisscholen werden voorzien van 

computers van hetzelfde type en 

bijbehorende programmatuur. 

Scholen moesten nascholing vol

gen en een leerkracht aanwijzen als 

activiteitencoördinator. Deze moest 

ook de systemen beheren. Vóór het 

Comeniusproject was het allemaal 

nog erg oriënterend en heel basaal. 

Dankzij het project kreeg elke school 

één pc op negentig leerlingen. Ik 

was destijds directeur van een kleine 

school en kreeg twee computers voor 

de hele school. Je kunt het je nu niet 

meer voorstellen, maar daar was ik blij 

mee. Het was echt wel een trendbreuk. 

Daarna nam het aantal computers in 

het onderwijs snel toe.’

Wie waren de eerste 

bovenschoolse ICT’ers?

‘Dat waren leraren die ICT en compu

ters als hobby erbij deden. Het waren 

hobbyisten, onderwijsmensen met 

wat meer verstand van computers. 

Ze vonden het leuk om kabeltjes aan te 

sluiten en apparaten open te schroe

ven, maar waren zeker niet geschoold 

in de IT. De enthousiaste leraren met 

computer als hobby konden soms na 

technische scholing de rol van sys

teembeheerder op school vervullen.’

Op welke manier is de rol van 

bovenschoolse ICT’er sindsdien 

veranderd?

‘Met de komst van computernetwerken 

kreeg je ook servers op school. 

Omdat alles steeds ingewikkelder 

werd, gingen gespecialiseerde ICT

bedrijven deze rol overnemen en 

werd het beheer steeds meer op 

afstand gedaan. Inmiddels heeft 

vijftig procent van de scholen al geen 

server meer, maar werkt in de cloud, 

webbased. De bovenschoolse ICT’er 

is contactpersoon voor het melden 

van storingen en problemen, die hij 

dan weer doorgeeft aan de externe 

dienst. Zelf zit hij al lang niet meer 

aan snoeren te prutsen. Hij is nu veel 

meer initiatiefnemer van nieuwe en 

vernieuwende ICTprojecten in het 

onderwijs. Van systeembeheerder 

is hij applicatiebeheerder geworden, 

gericht op het beter organiseren van 

het onderwijs.’

De bovenschoolse ICT’er adviseert en 

coacht collega’s bij het invullen van 

hun onderwijsdoelen en het inzetten 

van ICT als didactische tool in het 

onderwijs.’

Welke rol speelt internet in deze 

ontwikkeling?

‘Internet heeft alles nog eens versneld. 

Vroeger zocht je alles op in boeken. 

Nu ontsluit alle informatie zich via 

internet. Was een computer 25 jaar 

geleden nog een cadeautje, nu is ICT 

een gereedschap waar je niet meer 

omheen kunt bij de ontwikkeling 

van lesdoelen. Neem alleen al het 

leerlingvolgsysteem: dat heeft de 

administratieve last ongelooflijk 

verminderd.’

Welke andere vaardigheden heeft 

de bovenschoolse ICT’er nodig?

Ton: ‘De huidige bovenschoolse ICT’er 

is een echte onderwijsdeskundige. Het 

coachen en begeleiden van je collega’s 

is een vak apart. Daarbij is het soms 

best lastig om het enthousiasme dat 

je zelf hebt voor digitale hulpmiddelen, 

op hen over te brengen.’ n

DE BOVENSCHOOLSE ICT’ER
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Dit verwacht ik

TEKST MIRJAM JANSSEN

‘Veel touchscreens en 
piepkleine zakcomputers’

‘Op school gebruiken wij computers bij opdrachten voor taal, rekenen en Engels. 

Ook werkstukken maken we op de computer, net als powerpointpresentaties voor 

spreekbeurten. Ik werk liever op de computer dan met papier. Op de computer 

kun je typen, dat gaat sneller. Thuis speel ik veel spelletjes op de iPad en mijn 

Playstation. Ik denk dat op school in 2025 vooral gebruik wordt gemaakt van appa

raten met touchscreens. Of van die polsbandjes waar je op kunt tikken, zodat er een 

scherm verschijnt. Of van die computers die je zo klein kunt maken, dat je ze in je 

zak kunt steken. In ieder geval zullen ze sneller zijn dan nu. Ik ga naar het vwo en 

daarna wil ik astronaut worden, daarvoor moet je ook veel kennis hebben van ICT. 

Die heb je nodig om de ruimte in te gaan, maar bijvoorbeeld ook om beter met een 

karretje op Mars te kunnen rijden.’

‘We zullen kinderen steeds 
individueler bedienen’

‘Wij werken met oefenprogramma’s op de computer. We laten kinderen voor 

werkstukken onderzoek doen op internet en zetten steeds vaker een 3Dprinter 

in. Aanvankelijk gebruikten we die printer alleen voor een project in de Plusklas, 

maar nu gaan ook andere groepen ermee aan de slag, bijvoorbeeld om maquet

tes te bouwen. Ik verwacht dat we over een jaar of tien ICT nog gerichter zullen 

inzetten. Als school zal je kinderen steeds individueler met behulp van ICT kun

nen bedienen. Dankzij ICT kunnen ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces en 

zelf hun doelen stellen. Toch denk ik niet dat in 2025 apparatuur al het werk van 

de leerkracht heeft overgenomen. Leren is een groepsproces. Ik zou het slecht 

vinden als iedere interactie zou verdwijnen. ICT kan het werkplezier van een 

leerkracht wel verhogen en het werk vergemakkelijken, al is het dan wel belang

rijk dat je de tijd krijgt om ermee te leren omgaan. Hoe handiger je zelf bent, 

hoe beter je kinderen kunt begeleiden bij onderzoek of bij het werken met een 

3Dprinter. Hoe leuker het dus ook voor jezelf is.’

‘ICT VERANDERT DE VORM VAN HET ONDERWIJS, NIET DE INHOUD’

Koen de Jong (11), leerling in groep 

8 van basisschool De Linde in 

Oirschot

Anet Timmer, leerkracht op 

Openbare Daltonschool De 

Eskampen in Peize

in 2025
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Dit verwacht ik

TEKST MIRJAM JANSSEN

‘Er blijft ruimte voor culturele vorming 
en schrijven in een schrift’

‘Onze leerkrachten werken samen met Xperium Nijmegen, waar ze kunnen experi

menteren met en nadenken over ICTtoepassingen voor het onderwijs. We hebben 

hiervoor gekozen om zo onze koers voor de toekomst te kunnen bepalen. We 

gebruiken al veel digitale middelen als digiborden en computers. We gaan nu ook 

tablets aanschaffen, maar we gaan niet helemaal digitaal. We streven de komende 

jaren naar een gezond evenwicht tussen ICT en andere manieren van leren. Het 

gebruik van ICT moet nooit een doel op zich worden, maar een middel blijven. Voor 

andere ontwikkelingsgebieden als expressie en culturele vorming moet ook in 2025 

ruimte zijn. Op onze school zullen we gewoon in schriften blijven schrijven, en we 

zullen gewoon blijven bewegen en spelen. Tegelijk zoeken we natuurlijk aansluiting 

bij de 21ste eeuw. Kinderen moeten op school leren omgaan met ICTmiddelen, 

maar je moet als school wel duidelijke keuzes maken.’

‘De rol van de leerkracht blijft belangrijk’

‘Eigenlijk wil ik dat onze scholen op ICT-gebied nu al in 2025 zijn. We geven op een 

aantal van onze scholen lessen programmeren, laten leerlingen zelf 3Dprinters 

bouwen, gebruiken adaptieve toetsen en hebben een digitaal portal voor leerlingen 

en voor ouders. Bij enkele scholen laten we het klassensysteem al steeds meer los. 

Kinderen krijgen in een groep instructies en gaan daarna in kleinere units via ICT 

verder met de verwerking van de stof. ICT biedt leerkrachten de mogelijkheid zelf 

hun lessen vorm te geven. We willen hen daarvoor de komende jaren meer ruimte 

geven. Dat geeft meer plezier in het werk. De rol van de leerkracht is in 2025 nog 

steeds belangrijk. Kinderen moeten leren samenwerken, communiceren en hebben 

af en toe aanmoediging nodig. Dat kan een robot allemaal niet. Overigens hoef je 

niet overal ICT voor te gebruiken. Sommige dingen kun je ook uit een boek leren. 

Er moet dan ook een papieren bibliotheek blijven. Ik verwacht wel dat mediawijs

heid steeds belangrijker wordt, want op steeds jongere leeftijd krijgen kinderen met 

internet te maken. Met ICT verandert de vorm, maar niet de inhoud van het onder

wijs: vroeger maakten kinderen een tekening voor Moederdag, nu maken ze een 

cadeautje op de 3Dprinter.’

‘Minder verschil tussen activiteiten in 
de vrije tijd en in de klas’

‘We stimuleren ICT-gebruik in het onderwijs zoveel mogelijk. Daarom werken de 

ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en de 

PORaad en VOraad samen in het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Maar ook 

in andere programma’s bevorderen we het gebruik van ICT. De technologische 

veranderingen gaan heel snel. Het is lastig te voorspellen wat de mogelijkheden 

in 2025 zullen zijn. Op het ogenblik is het gebruik van 3Dweergaves en virtual 

realitybrillen nog uitzonderlijk, maar misschien worden die over vijf jaar al volop 

in het onderwijs gebruikt. Hetzelfde geldt voor devices waarmee je het internet 

opgaat zonder dat je programma’s op het apparaat zelf hebt staan; ook die bie

den nieuwe mogelijkheden. Het onderwijs loopt nog wat achter in het gebruik van 

nieuwe technologieën. Maar we moeten daarin wel meegaan, de samenleving gaat 

nu eenmaal die kant uit. De verschillen tussen wat kinderen in hun vrije tijd doen 

en wat er in de klas gebeurt moeten niet te groot worden. Met de inzet die we nu 

in het Doorbraakproject doen, komen we een heel eind. Het gebruik van ICT in de 

scholen is uiteindelijk aan de schoolleiders, bestuurders en docenten.’ 

Esther Schreuder, directeur van 

Basisschool Brakkenstein in 

Nijmegen

Geert Looyschelder, directeur

bestuurder van STIP Openbaar 

Onderwijs Hilversum

Fons Dingelstad, directeur Primair 

Onderwijs van het ministerie van 

OCW (Foto Xandra Baldessari)
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De evolutie van
de leermiddelenmarkt
Een vriendschap door dik en dun is het nog niet. Toch weten het primair onderwijs, 

uitgeverijen en leveranciers elkaar steeds beter te vinden bij de ontwikkeling van digitale 

leermiddelen. ‘De vraag van individuele scholen en leraren staat centraal, maar honderd 

procent inspelen op hun specifieke wensen is niet altijd mogelijk.’

TEKST ANNEMIEKE KOOPER

DE DIALOOG TUSSEN HET ONDERWIJS EN DE MARKT KOMT OP GANG

‘Ja, maar…’ Willem-Jan van Elk, leermiddelenexpert bij 

Kennisnet, hoorde die woorden tot twee jaar geleden vaak. 

Ja maar, zeiden scholen en besturen, we wíllen wel meer 

digitaal materiaal gebruiken in de klas, maar het ís er niet. 

Ja maar, zeiden de uitgeverijen, we weten niet wat de 

scholen willen, we horen ze helemaal niet.

Dat gaat inmiddels gelukkig anders. Van Elk: ‘We zijn er 

nog niet, maar het onderwijs laat steeds duidelijker weten 

wat het nodig heeft en scholen en besturen trekken daarbij 

steeds meer samen op. Er is al meer digitaal leermate

riaal beschikbaar, en uitgeverijen werken aan adaptief 

materiaal.’ 

Een belangrijke katalysator bleek het Programma van 

Eisen dat de sectoren van primair en voortgezet onderwijs 

samen opstelden. Daarin werden alle eisen op een rij gezet 

die scholen stellen aan digitaal leermateriaal. Die gingen 

over privacy, marktwerking, concurrentie en  innovatie, 

thema’s waar besturen amper individueel invloed op 

kunnen uitoefenen. Het Privacyconvenant onderwijs (zie 

kader op pagina 16) waarin de sectoren later afspraken 

maakten met uitgeverijen en leveranciers over het vei

lig omgaan met leerlinggegevens, had eenzelfde effect. 

Door deze afspraken hoeven de scholen en hun besturen 

zich ieder afzonderlijk minder met randvoorwaarden bezig 

te houden en worden hun wensen gebundeld. Daardoor 

gaan uitgeverijen en leveranciers het belang zien van 

digitale leermiddelen en beseffen zij dat ze hierin moeten 

investeren.
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Vraag en aanbod
Een mooie ontwikkeling, beaamt Natasja Langerak, pro

grammamanager van het landelijke Doorbraakproject 

Onderwijs en ICT (zie ook pagina 25). Dat project moet 

een impuls geven aan het gebruik van ICT in de onderwijs

praktijk zodat leerlingen meer op maat les kunnen krijgen. 

Het was alsof de sector ineens ontdekte dat zij zelf eisen 

kan stellen aan wat de markt levert en dat het helpt om 

daarbij samen op te trekken. Langerak: ‘Lastig was in het 

begin dat schoolbesturen ten onrechte lang niet werden 

gezien als klant van de uitgever. Uitgevers hadden veel 

meer contact met leraren omdat die mede bepaalden welke 

lesmethoden werden aangeschaft. Daardoor waren zij niet 

op de hoogte van de wensen van de besturen en stonden 

vraag en aanbod lange tijd te ver van elkaar.’ 

Schoolbesturen scheppen nu veel bewuster ook inhoude

lijke kaders voor het onderwijs dat ze willen bieden, ziet 

Langerak. ‘Wat wil ik met het onderwijs bereiken? En welke 

rol kan ICT daarbij spelen? Dit zijn 

vragen waarmee ook een schoolbe

stuur zich steeds meer bezighoudt. 

Dat maakt het gesprek tussen scho

len, hun besturen en uitgeverijen en 

leveranciers makkelijker.’

Daarnaast speelt ook de tijdgeest 

een rol, denkt Langerak. ‘Scholen 

hebben een groeiende behoefte aan 

flexibel leermateriaal dat je kunt 

combineren. Die behoefte was er 

ook geweest als we enkel papieren 

boeken hadden gehad. Maar digi

tale leermiddelen kun je makkelijker 

combineren. Dat bracht het samen 

optrekken naar de markt in een 

stroomversnelling.’ 

Evolutie
‘Ik zie het als een evolutie, geen 

revolutie’, zegt Stephan de Valk, 

directeur ad interim bij de GEU, de 

brancheorganisatie voor  aanbieders 

van leermiddelen, toetsen en edu

catieve dienstverlening. ‘Er is een vorm van co-creatie 

ontstaan waarbij de markt en het onderwijs meer samen

werken aan nieuw leermateriaal. De situatie vraagt daar 

ook om. Er is behoefte om het onderwijs meer op maat 

aan te bieden. Hoe je daar als markt op inspringt, bedenk 

je niet van achter de schrijftafel. Je moet echt kijken in de 

klas en er met het onderwijs over praten.’

De Valk zag onlangs met eigen ogen wat de juf in de klas 

nodig had om met een tablet in de hand goed les te geven. 

Niet alleen de tablet en het digitale leermateriaal, besefte 

hij: de leraar moet ook makkelijk zicht kunnen krijgen op 

de voortgang van de leerling. Met die waardevolle informa

tie konden de uitgeverijen aan de slag.

Toch kunnen deze niet altijd volledig inspelen op de spe

cifieke wensen en behoeften van individuele scholen en 

leraren, zegt De Valk. ‘Uitgeverijen gaan altijd op zoek 

naar de gemene deler in de wensen. De meeste uitgevers 

zullen alleen iets ontwikkelen waar de meerderheid van de 

scholen iets aan heeft. Voor iedere school eigen materiaal 

ontwikkelen, is gewoonweg onbetaalbaar.’

Lesmethodes
Om leerlingen met digitale leermiddelen meer les op 

maat te kunnen geven, wordt dus generiek lesmateriaal 

ontwikkeld. Dat klinkt als een paradox. Van Elk: ‘Maar 

met generieke maar slankere kernmethodes die leraren 

naast elkaar kunnen gebruiken en kunnen aanvullen met 

ander materiaal, kun je wel degelijk inspelen op speci

fieke leerbehoeften.’ Dat moet volgens De Valk nog verder 

door markt en onderwijs worden uitgedacht. Want in alle 

lesmethodes zit een didactische structuur. ‘Die kan je niet 

straffeloos met elkaar combineren.’

En hoe ver kún je gaan met het afstemmen van lesmate

riaal op leerroutes van individuele leerlingen? De Valk: 

‘Leraren worden nu opgeleid om op drie verschillende 

niveaus les te kunnen geven. Er zit 

nogal een verschil tussen het geven 

van les op drie of op dertig niveaus. 

In dat laatste geval moet de leraar 

zijn tijd nog meer verdelen en komt 

iedere leerling altijd tekort. Het is 

zoeken naar de juiste balans.’

Een volgende stap is dat de digitale 

leermiddelen input gaan leveren voor 

digitale dashboards waarop leraren 

in één oogopslag de voortgang van 

hun leerlingen kunnen zien (zie ook 

pagina 8). Diverse schoolbesturen 

dienden vorig jaar bij de PORaad en 

Kennisnet een zogenoemde versnel

lingsvraag in met het verzoek om 

zo’n dashboard. Marktpartijen en het 

onderwijs zitten nu samen om tafel 

om dit te ontwikkelen.

Van Elk, Langerak en De Valk zijn het 

erover eens dat scholen en leraren 

daarnaast moeten leren werken met 

digitale leermiddelen. Op die manier 

kunnen leerlingen en leraren pas 

echt profiteren van de voordelen hiervan, stellen ze. 

Een nieuwe fiets
Wat schoolbestuurder Frank van Esch (INOS, Stichting 

Katholiek Onderwijs Breda) betreft moet er eerst nog 

aan een heel andere knop worden gedraaid. Vragen uit 

de sector bundelen, samen optrekken naar de markt: dat 

heeft pas echt nut als we ook andere, diepere vragen aan 

de markt stellen, vindt hij. ‘We moeten bijvoorbeeld ook 

kijken naar de digitale systemen die je nodig hebt om 

de gekozen leermiddelen te kunnen gebruiken. Je moet 

weten wanneer je de leermiddelen wilt gebruiken, waar en 

wanneer.’ 

Stel: je fiets is aan vervanging toe. Wil je dan gewoon een 

nieuwe met versnellingen? vraagt Van Esch. Of ga je kijken 

of er ook andere vervoermiddelen zijn die veel beter pas

sen bij wat je nodig hebt? En wil je nieuwe leermiddelen 

‘Wat wil ik met het 
onderwijs bereiken? 
En welke rol kan ICT 

daarbij spelen? Dit zijn 
vragen waarmee ook een 
schoolbestuur zich steeds 

meer bezighoudt’
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Het Privacyconvenant onderwijs

Met het toenemende gebruik van 

digitale leermiddelen en digitale 

leerlinggegevens groeide bij scholen 

de behoefte om vast te leggen hoe 

de privacy van leerlingen het beste 

kan worden beschermd. Scholen zijn 

immers verantwoordelijk voor de 

zorgvuldige omgang met de per

soonsgegevens van leerlingen en de 

communicatie hierover met ouders. 

Hierbij hoort onder andere het maken 

van goede afspraken met aanbieders 

(educatieve uitgevers, distributeurs 

en softwareleveranciers). 

PORaad, VOraad, leveranciers en 

uitgeverijen van digitale leermiddelen 

sloten daarom in 2015 voor het 

eerst een privacyconvenant. Daarin 

maakten zij afspraken over het veilig 

omgaan met leerlinggegevens. Ook 

werd een model bewerkersovereen

komst ontwikkeld waarin scholen 

goede afspraken maken met uitge

vers voor wanneer ze bijvoorbeeld 

nieuw digitaal leermateriaal willen 

kopen. 

In juni 2016 werd het convenant 

uitgebreid. In de nieuwe versie zijn 

naast afspraken over leermidde

len ook afspraken opgenomen voor 

digitale toetsen, school en leerling

informatiesystemen. De overheid 

werkt daarnaast aan een manier 

om leerlinggegevens die gemoeid 

zijn met digitale leermiddelen, te 

‘pseudonimiseren’. Pseudoniemen 

zijn versleutelde, persoonsgebonden 

nummers van leerlingen. Hiermee 

houden scholen het broodno

dige inzicht in de vorderingen van 

hun leerlingen, terwijl ze geen of 

slechts beperkte gegevens hoeven 

uit te wisselen met uitgeverijen en 

leveranciers.

Zie www.privacyconvenant.nl voor 

meer informatie over privacy en het 

convenant.

kopen, kijk je dan alleen of het leermiddel ‘webbased’ 

is? Of denk je na over waar, wanneer en hoe leerlingen 

en leraren hiervan gebruik moeten maken? Pas als je dit 

scherp hebt, kan je echte goede keuzes maken, zegt hij. 

‘Je hebt namelijk niets aan een digitaal methodeboek als je 

eigenlijk een hulpmiddel wilde waarmee leraren onderwijs 

op maat kunnen geven. En moeten 

leraar en leerling er ook thuis mee aan 

de slag kunnen, dan kan je beter weg

blijven van een bijbehorend systeem 

dat technisch dichtgetimmerd is. Ook 

al is dat eenvoudiger te beheren.’ 

‘In het onderwijs denken we wel na 

over wat de leerling moet kunnen, 

maar te weinig over de context waarin 

ze leren en werken’, aldus Van Esch. 

‘Eigenlijk zijn we onbewust onbe

kwaam. Pas wanneer we die andere 

vragen ook leren stellen, kunnen we 

van ICT een middel maken waarmee 

onderwijsdoelstellingen kunnen wor

den behaald. En komt de markt met 

hele andere oplossingen.’

Van Esch wil daarnaast dat het voor 

scholen en besturen makkelijker wordt om van leverancier 

te wisselen. 

‘Je kunt pas goede 
keuzes maken wanneer 

je scherp hebt waar, 
wanneer en hoe 

leerlingen en leraren 
gebruik moeten maken 

van ICT’

‘Als je niet tevreden bent en wilt switchen, krijg je nu te 

maken met torenhoge transactiekosten. Overstappen naar 

een andere leverancier is vaak niet zo makkelijk.’ 

Concurrentie
Het schoolbestuur moet daarbij de regie niet te veel uit 

handen geven, zegt Van Esch. ‘Het is 

belangrijk om zelf te weten wat digitale 

(leer)middelen moeten kunnen, welke 

leerlinggegevens daarvoor nodig zijn 

en hoe je daar vanuit de privacy

wetgeving mee moet omgaan. En de 

klant moet voor de leveranciers en 

uitgeverijen weer koning worden, de 

concurrentie moet omhoog.’ 

Kortom, de eerste, belangrijke stap

pen zijn gezet, maar op weg naar meer 

ICT in de klas is er nog een wereld te 

winnen. Langerak benoemt nog een eis 

die de markt en sector in beweging kan 

houden: alle materialen, tablets, leer

middelen en andere systemen worden 

voor scholen een stuk interessanter 

wanneer ze makkelijk te gebruiken 

zijn. ‘Een dashboard kan nog zo handig zijn, als de wifi niet 

toereikend is of je inlog werkt niet, haak je af.’ n
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Welk profiel past u?

U wilt aan de slag met ICT, 

maar weet niet precies 

waar u moet beginnen en 

welke keuzes u tegenkomt 

op uw pad.

U bent al goed op weg! 

Maar er zijn belemmeringen 

waardoor u niet komt tot 

stabiele implementatie van 

ICT.

ICT is niet meer weg te 

denken uit uw onderwijs, 

maar u wilt meer of 

iets anders. Iets dat 

schaalgrootte vereist of nog 

niet eerder is gedaan.

✔  Bewust nadenken over de rol 
van ICT in het onderwijs

✔  Visie op ICT in het onderwijs 
geformuleerd, verbonden 
met onderwijskundige 
uitgangspunten

✔  Visie op ICT in het onderwijs 
geformuleerd en omgezet in 
concreet beleid en praktische 
uitvoering

✔  Er zijn computers in school 
aanwezig, beschikbaar voor 
leerlingen en leerkrachten

✔  Digitale leermiddelen worden 
ingezet in onderwijs

✔  Alle leerlingen hebben, in lijn 
met de ICTvisie, toegang tot 
de middelen

✔  Oriëntatie op digitale 
leermiddelen 

✔  In gebruik nemen van de 
gekozen leermiddelen

✔  Digitale leermiddelen in gebruik

✔  Er is een (goede) 
internetverbinding voor 
leerkrachten

✔  Leerlingen kunnen 
gebruikmaken van de 
internetverbinding in lessen en 
activiteiten

✔  Er is een goede internetver
bin ding voor leerkrachten en 
leerlingen én die is goed genoeg 
om ook in de toekomst steeds 
intensiever te worden gebruikt

✔  Oriëntatie op het verkrijgen 
van kennis om gefundeerde 
keuzes te maken

✔  Kennis is in huis of aan ge
trokken, de gemaakte keuzes 
passen bij de onderwijs visie

✔  Kennis is actueel en nieuwe 
kennis wordt opgezocht; 
iedereen leert

✔  Leerkrachten zijn bewust 
ICTonbekwaam

✔  Leerkrachten, schoolleider 
en BIC’er ontwikkelen hun 
ICTbekwaamheid

✔  Leerkrachten, schoolleider en 
BIC’er zijn ICTbekwaam

✔  Er is besef dat er kennis nodig 
is om de inkoop af te stemmen 
op visie en beleid

✔  Een plan voor het structureel 
organiseren van de inkoop is in 
de maak of opgesteld

✔  Inkoop verloopt gestructureerd 
en is afgestemd op visie en 
beleid 

Welk aanbod hoort hierbij? Dat ziet u op de poster op de volgende pagina’s. k
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Uw ambitie met ICT

Gebruik het format voor 
het schrijven van een 
IMPLEMENTATIE- EN 
INVESTERINGSPLAN 

VIRTUELE KRITISCHE 
VRIEND. Laat een kritisch oog  
met uw plannen meekijken

VRAAGVERHELDERINGS-
GESPREK. Krijg helder wat  
u wilt bereiken

Met de ICT-PUZZEL 
spelenderwijs aan de slag  

Van start met ICT? Kom up-to-
speed in een WERKSESSIE

Kennis opdoen over ICT 
in het onderwijs? Volg de 
LEERGANG ‘SLIMMER 
LEREN MET ICT’ 

Blijf op de hoogte over 
ICT in het onderwijs d.m.v. 
PUBLICATIES, KENNISCLIPS 

VEELGESTELDE VRAGEN 
EN ANTWOORDEN

Vragen over connectiviteit? 
De ADVIESDIENST 
CONNECTIVITEIT helpt  
u verder 

Privacy op orde met de  
QUICK SCAN PRIVACY  
en de MODEL BEWERKERS-
OVEREENKOMST

INSPIRATIETOUR Goede 
voorbeelden van andere 
scholen 

Obstakels? Innovatieve 
vraagstukken? Stel een 
VERSNELLINGSVRAAG

Slimmer leren met ICT

Kijk op www.poraad.nl/slimmerlerenmetict welk ondersteuningsaanbod  
er voor u beschikbaar is.

Kennis op orde

Apparatuur en software op orde Meters maken met innovatie

Kennis op orde

Divers

Ondersteuningsaanbod voor:

ICT
AAN DE SLAG

ICT
GOED OP WEG

ICT
SAMEN VOORUIT

NETWERK ONDERWIJS-
INNOVATIE EN ICT en 
KENNISGROEP ICT-
COORDINATOREN 

DiversConnectiviteit Privacy op orde
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https://www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/ondersteuning-bij-ict/van-start-met-ict
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/ict-in-het-onderwijs/format-implementatie-en-investeringsplan-onderwijs
https://www.poraad.nl/webformulier/ik-laat-de-virtuele-kritische-vriend-graag-meekijken
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/ict-in-het-onderwijs/ict-puzzel-voor-het-onderwijs
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https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/ict-in-het-onderwijs/model-bewerkers-overeenkomst-en-convenant-privacy
https://www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/netwerk-onderwijsinnovatie-en-ict
https://www.poraad.nl/kennisgroep-bovenschoolse-ict-coordinatoren
https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/helpdesk?f[0]=sm_field_theme_ref%3Anode%3A26
https://www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/goede-voorbeelden-ict-in-het-onderwijs
https://www.poraad.nl/themas/ict-in-het-onderwijs/ondersteuning-bij-ict/versnellingsvragen


Zo bewaakt u de privacy
Met enige regelmaat verschijnen er in het nieuws berichten over het uitlekken van 

persoonlijke gegevens. Wachtwoorden, gebruikersnamen: het ligt dan allemaal op straat. 

Een school wil dit natuurlijk écht niet op haar geweten hebben. Neem daarom de juiste 

voorzorgsmaatregelen om de gegevens van de leerlingen te beschermen. Hieronder vindt u 

een aantal do’s en don’ts over privacy, opgesteld door Kennisnet. TEKST JOB VOS

DO’S

Zorg voor dataminimalisatie

Verzamel alleen de gegevens die nodig zijn om het 

beoogde doel te bereiken en bewaar ze niet langer 

dan nodig is voor dat doel.

Ga verstandig om met wachtwoorden

Houd wachtwoorden geheim en verander ze regel

matig. Op die manier voorkomt u dat iemand kan 

rondneuzen in bestanden met privacygevoelige informatie.

Denk na voordat u handelt

Wetgeving op het gebied van privacy is ingewikkeld, 

maar daar is een goede reden voor: privacy is een 

grondrecht dat bescherming vereist. Denk dus na wan

neer u aan de slag gaat met privacygevoelige gegevens. 

Stel uzelf de vraag: hoe zou ik het vinden als het om mijn 

gegevens zou gaan?

Bij twijfel: niet doen

Twijfelt u over het gebruik van  privacygevoelige 

gegevens? Gebruik ze dan niet en win eerst 

 informatie in over wat wel en niet mag.

Blijf kritisch

Iedereen heeft zijn eigen belangen. Wees u hiervan 

bewust wanneer er privacygevoelige gegevens in 

het spel zijn. Een leverancier die zegt dat er geen bewer

kersovereenkomst nodig is, heeft misschien geen zin in 

rompslomp. Maar het kan ook zijn dat hij de persoons

gegevens zelf ergens voor wil gebruiken.

DO’S EN DON’ TS

DON’TS

Gegevens verzamelen zonder doel

Verzamel niet zomaar gegevens of informatie. 

Stel eerst vast wat uw doelen zijn. Zorg dat uw 

gegevensverzamelingen in overeenstemming zijn met uw 

privacybeleid en privacyreglement.

Eerder verzamelde gegevens gebruiken voor een 

ander doel

Eerder verzamelde gegevens mogen niet zomaar 

voor een compleet ander doel worden gebruikt. Wil uw 

school gegevens gebruiken die niet verzameld zijn voor 

het geven van onderwijs, dan is daar toestemming voor 

nodig. Een voorbeeld: een foto op een toegangspasje 

is noodzakelijk om de leerling toegang te geven tot het 

schoolgebouw. Een foto voor het online smoelenboek is niet 

noodzakelijk voor het geven van onderwijs, maar slechts 

een extraatje. De foto die is verstrekt voor de schoolpas, 

mag zonder aparte toestemming niet worden gebruikt voor 

het smoelenboek.

Ervan uitgaan dat iemand toestemming geeft

De wet eist soms dat toestemming nodig is voor het 

gebruik van persoonsgegevens. U mag mensen niet 

dwingen om toestemming te geven. Ook het ‘aannemen’ van 

die toestemming is niet hetzelfde als toestemming vragen. 

De school mag bijvoorbeeld niet melden: ‘we gaan er van uit 

dat u toestemming geeft voor het gebruik van de foto’s van 

uw kinderen in de nieuwsbrief. Als u dat niet wilt, moet u 

maar...’. Dit noemen we een ‘opt-out’, en dat is niet toege

staan wanneer actieve toestemming nodig is (optin).

Gele memo’s gebruiken

De toegang tot digitale systemen moet goed zijn 

beveiligd tegen verlies, beschadiging en diefstal van 

persoonsgegevens. Het is niet verstandig om het wacht

woord van de leerlingenadministratie op een geel briefje te 

schrijven en aan de monitor te plakken. U legt uw bankpas 

toch ook niet direct naast het briefje waar u de pincode op 

heeft geschreven?

Op de website van Kennisnet (www.kennisnet.nl) vindt u meer informatie over het thema privacy.
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In onze school ontstaat 

soms een discussie: is ICT 

nou een middel of een doel 

op zich? Waar de ICT’ers het met elkaar 

eens zijn dat het een middel is, zijn het 

vaak de leerkrachten die ICT een doel 

vinden. Ze hopen dat leerlingen door 

gebruik van ICTmiddelen vaardig wor

den in het inzetten van 21st century 

skills. Die gaan echter over veel meer 

dan alleen het technische gebruik.

Ik zie dagelijks dat het voor collega’s 

een uitdaging is om ICT in te zetten. 

Velen zijn niet opgegroeid met digi

tale technieken. Het op peil houden 

van kennis op dat vlak is bewerkelijk, 

zeker voor de oudere collega’s. De 

ontwikkelingen op technologisch vlak 

gaan zo snel dat het ook moeilijk bij te 

houden ís. Het ene moment gebruik je 

TinyTap voor het aanmaken van con

tent, het volgende moment lijkt Google 

Classroom toch beter bij je werkwijze 

te passen. En ga je die quiz in de klas 

nou doen in Kahoot!, Socrative of 

Flipquiz? Vragen waar docenten dage

lijks mee te maken krijgen.

Onze school voor speciaal onderwijs 

werkt met leerlingen met een licha

melijke beperking. De manier waarop 

input wordt verwerkt, speelt een 

grote rol bij de keuze voor een ICT

oplossing. Het maakt veel uit of een 

leerling zijn handen kan gebruiken, 

of met zijn ogen een app moet bedie

nen. Zoveel zelfs, dat we op school nu 

samen met een softwareontwikkelaar 

een leeromgeving ontwikkelen voor 

ernstig meervoudig beperkte leerlin

gen. Daarmee wordt het mogelijk om 

de interactie tussen leerling en device 

persoonlijk in te stellen. Net als het 

bouwen van bij een leerling passende 

apps, die via het platform ingezet 

kunnen worden. Omdat het om een 

relatief kleine doelgroep gaat, dient 

deze ontwikkeling geen commercieel 

belang. Daardoor moet je als school 

echt voor de muziek uitlopen en let

terlijk investeren in je leerlingen. De 

reacties die je daarop terugkrijgt zijn 

het waard: een glimlach van oor tot 

oor als een leerling voor het eerst de 

app zelfstandig kan bedienen, hardop 

lachen als een antwoord goed is. Wij 

vinden het vergroten van zelfstandig

heid en de eigenwaarde van leerlingen 

zo belangrijk dat we blijven investeren. 

ICT maakt bij ons op school onderwijs 

op maat mogelijk.

Bovenstaande voorbeelden kreeg ik 

van collega’s toen ik hen vroeg welke 

inzet van ICT hen trots of blij maakt. 

Want daar vinden de technisch vaar

dige en minder vaardige docenten 

elkaar. Ze willen allemaal ICT inzet

ten omdat ze denken dat het voor de 

leerling nuttig en leuk is. Ze worden 

blij van de kleine en grote successen 

die leerlingen behalen door de inzet 

van ICT-middelen: zware dyslecten 

die teksten kunnen inspreken, leerlin

gen met een spierziekte die kunnen 

typen met een muis. Dat motiveert om 

de leerlingen er mee te leren werken 

en zichzelf er in te blijven verdiepen. 

Die ondernemende en onderzoekende 

houding is voor mij de kern van de 21st 

century skills. Dat gun ik iedereen die 

met leerlingen werkt in deze eeuw. 

Bart Streefland (1983) studeerde 

geschiedenis en werkte in de ICT 

branche. Hij is docent geschiede

nis en teamondersteuner in het 

voortgezet speciaal onderwijs bij 

onderwijscentrum de Twijn in Zwolle. 

Hij is daar onder andere verantwoor

delijk voor de implementatie van 

leerlingvolgsystemen.

COLUMN DOOR BART STREEFLAND

ICT helpt leerlingen
om successen
te behalen
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In de Zuidoosthoek (Friesland) gaan hoog

begaafde leerlingen van de 28 basisscholen 

van Stichting Comperio één dag per week naar 

een andere school. Een eigen leeromgeving in 

de cloud vormt daarbij de schakel tussen dit 

Comperio College, hun reguliere basisschool 

en thuis.

TEKST LISETTE BLANKESTIJN

Mayaspel maken
in de cloud

HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN WERKEN 
AAN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING  OP HET COMPERIO COLLEGE

‘Ik ben heel erg geïnteresseerd in sterren en fossielen. 

Als ik daar op mijn andere school wat over vertel, vinden 

de meeste kinderen dat niet zo leuk. Die houden daar niet 

van. Gelukkig vindt mijn juf fossielen wel leuk. Maar hier 

op het Comperio College zijn er meer kinderen die dezelfde 

dingen leuk vinden als ik. Daarom vind ik het hier gezel-

liger.’ Mika is één van de leerlingen die wekelijks een dag 

hun reguliere basisschool verruilen voor het Comperio 

College, ‘academisch leerpunt voor hoogbegaafde leerlin-

gen’. Openbare basisschool Tuindorp, één van de reguliere 

basisscholen in Wolvega, biedt onderdak aan de ver-

rijkingsgroep (circa 20 leerlingen), hun leerkrachten en 

directeur. Op woensdag komen de hoogbegaafde leer-

lingen van groep 5/6, op donderdag is groep 7/8 aan de 

beurt. Op dinsdag is er nog een groep 7/8 in Oosterwolde. 
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‘Het is belangrijk dat ons onderwijs 
in verbinding staat met het onderwijs 
op de vaste basisschool van de 
kinderen’ 

De kinderen werken aan projecten die hen interesseren, en 

daarbij is er veel aandacht voor persoonlijke vaardigheden. 

Onmisbaar onderdeel in dit proces is ‘MOO’: Mijn Omgeving 

Online, een startportaal waarop de leerlingen kunnen 

inloggen, waar ze maar zijn. De toepassing is op maat voor 

het Comperio College ingericht, vertelt de leerkracht van 

Mika, Wietske van Dalfsen: ‘We hebben hier een andere 

doelgroep en andere wensen. Het is belangrijk dat het 

onderwijs op het Comperio College in verbinding staat met 

het onderwijs op de vaste basisschool van de kinderen. 

Daarom kunnen ook de eigen leerkracht en ouders inlog-

gen om te volgen wat het kind doet. De leerlingen kunnen 

op hun reguliere school de projecten laten zien waar ze 

hier aan werken. En als ze willen, kunnen ze opdrachten 

van hier thuis afmaken. Met de wekelijkse Vraag van MOO 

stimuleren we hen om thuis alvast in te loggen, zodat ze 

over het antwoord kunnen nadenken of iets kunnen ont-

werpen. Het zijn vragen en opdrachten als: laat ons zien 

hoe een vulkaan werkt.’

Leerplan
Trots laat Mika zijn startscherm zien. GeoGuessr, dat is 

spannend. ‘Daarmee doe je mee aan een soort online 

dropping, waarbij je moet ontdekken waar op de wereld je 

bent.’ Mika wijst ook ‘groepsbestanden’ aan. Doordat de 

kinderen gezamenlijk toegang hebben, kunnen ze elkaar 

helpen. Het Maya-spel vindt hij leuk. ‘Dat is een bordspel 

dat we met de hele klas hebben bedacht en gemaakt. We 

hadden de taken verdeeld en ik was de leider om alles in 

de gaten te houden. Via MOO konden groepjes samenwer-

ken aan de vragen voor het spel en kon ik volgen hoever 

ze waren.’ Want op het Comperio College gaat het zeker 

niet alleen over het opdoen van kennis over allerlei inge-

wikkelde onderwerpen. Juist persoonlijke vaardigheden 

zoals leren leren en leren samenwerken zijn belangrijk, 

vertelt directeur Margriet Schreuder: ‘Dit is een bijzondere 

groep. Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak moeilijk 

om fouten te maken, en als iets niet meteen lukt, hebben 

ze daar veel last van. Ook moeten ze leren omgaan met 

andere kinderen met een lagere intelligentie en andere 

interesses. Het is niet fijn als je uitgelachen wordt, of als je 

klasgenoten gaan gapen als je iets vertelt. Hier bieden we 

de leerlingen mede dankzij MOO een veilige omgeving om 

te oefenen met dit soort vaardigheden.’ Mika klikt in MOO 

zijn persoonlijk leerplan aan. ‘Ik heb als doel om beter met 

kritiek te leren omgaan. En ik wil graag wat steviger in 

mijn schoenen staan als ik iets niet kan. In dit plan houd 

ik alles bij: waar sta ik nu? Waar ga ik naartoe? Met de juf 

bespreek ik af en toe hoe het gaat. We hebben een eerste 

gesprek, een tussengesprek, een eindgesprek en een 

nabespreking.’

Mika en zijn leerkracht 

op het Comperio College, 

Wietske van Dalfsen
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Maak kennis met Team Slimmer leren met ICT

Rick de Visser
‘Ik geloof dat het steeds 

belangrijker is om je als leerling 

bewust te worden van waar je 

staat en hoe je jezelf verder 

kunt ontwikkelen. Als je weet 

wat je kunt, ben je flexibel 

en kun je gegronde keuzes 

maken in een maatschappij die 

snel verandert. ICT maakt de 

individuele ontwikkeling van de leerling inzichtelijk voor de 

leerling, de leerkracht en ouders.’

Erwin Bomas
‘In 2026-27 is ICT onzichtbaar 

geworden. Leraren en school-

leiders worden volledig ontzorgd 

met ICT voor wat betreft 

administratieve lasten en 

routinematig werk. Daardoor 

kunnen leraren al hun aandacht 

richten op de leerling.’

Serverloze school
Bijzonder detail aan dit leerconcept is dat er in het school-

gebouw geen server staat: MOO draait volledig in de 

cloud. Schreuder: ‘MOO sluit aan bij de ICT-omgeving 

van www.deklas.nu. We zijn daarin goed geholpen door 

schoolleverancier Heutink, die als pilot MOO helemaal heeft 

losgekoppeld van deklas.nu en precies naar onze wensen 

heeft ingericht. We werken er nu vier jaar mee.’

De school heeft niet zo’n snelle internetverbinding en zij 

deelt deze met de reguliere basisschool in het gebouw. 

‘Als iedereen op internet zit, wordt het krap. Dan duurt het 

soms even voordat het systeem reageert.’ Meestal gaat het 

echter prima. Er is weinig tijd voor ICT-beheer. Schreuder: 

‘Omdat we in de cloud werken (inmiddels via WinSys), heb-

ben we geen omkijken naar een server. We krijgen support 

via de cloudleverancier. Soms hapert de router, dan trekken 

we de stekker er even uit en dat is het. Iedere leerling of 

leerkracht die MOO ziet is enthousiast. Maar je moet zoiets 

niet zomaar invoeren, er is een gedegen instructie nodig.’

De leerkrachten van het Comperio College werken graag 

met MOO, omdat ze nauw betrokken waren bij de ont-

wikkeling. ‘We hebben hier maar een kleine formatie; 

drie leerkrachten met veel liefde voor deze kinderen, die 

daardoor niet kijken op een uurtje meer. Naast hun werk 

hier hebben ze een aanstelling op één van onze reguliere 

basisscholen. Daar verspreiden ze ook dit gedachte-

goed en helpen ze bijvoorbeeld bij de signalering van 

hoogbegaafdheid.’

Stichting Comperio zocht al langer naar een manier om 

haar hoogbegaafde leerlingen een mogelijkheid te geven 

om zich te verrijken. Schreuder: ‘We begonnen met een 

plusklas die de hoogbegaafde leerlingen van vijf scholen 

opving. Maar dat was niet ideaal, want we hebben hier ook 

dorpsscholen met veertig leerlingen; de groep was te klein. 

Bovendien zochten we naar een manier om deze kinderen 

echt te leren leren. Die hebben we nu gevonden, onder-

steund door MOO.’

Kosten
Goedkoop is het allemaal niet, vertelt de directeur. 

‘Tijdens de pilot hoefden we van Heutink niet te  betalen, 

maar inmiddels kost de licentie voor deze groep zo’n € 700 

per jaar. En dan hebben we het nog niet over de licenties 

van de lesmethoden. We financieren dit met geld voor 

excellentieonderwijs. Anders kon het niet.’ De ouders 

investeren daarnaast ook in hun kind door het wekelijks 

naar het Comperio College te brengen – voor sommigen 

een rit van vijftig kilometer. Maar dat doen ze graag. ‘Als je 

kind in het eerste elftal van Heerenveen mag spelen breng 

je hem toch ook?’ Mika is in ieder geval blij dat hij op het 

Comperio College mag blijven. ‘Hier kan ik leren wat ik wil 

leren. Op mijn normale school moet ik dingen doen, maar 

hier mag ik dingen doen.’ n

Meer informatie: www.comperiocollege.nl.

Zie ook het filmpje ‘Zelfverantwoordelijk leren in 

de plusklas’ op www.talentstimuleren.nl

‘Omdat we in de cloud werken, hebben 
we geen omkijken naar een server’
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NAAR EEN OPTIMALE TOEPASSING VAN ICT IN HET ONDERWIJS

Het Doorbraakproject 
Onderwijs en ICT TEKST ANOUK FOLSTAR

In het schooljaar 2014/15 startte 
het Doorbraakproject Onderwijs en 

ICT. Een gezamenlijk project van 
PO-Raad, VO-raad en de ministeries 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en Economische Zaken. Dit is één van 

de doorbraakprojecten die voortvloeien 
uit het laatste Regeerakkoord. Doel: 

het wegnemen van obstakels voor een 
optimale toepassing van ICT in het 

onderwijs. Hier ziet u welke stappen 
werden gezet op weg naar dit doel.

14 augustus 2014 De vaste commis

sie voor OCW bespreekt de brief van 

staatssecretaris Dekker over moderne 

leermiddelen. Hij schrijft: ‘We zijn op 

zoek naar een schaalsprong. Daarvoor 

moeten een aantal belemmeringen 

worden weggenomen […] 

Daarom hebben we met het ministerie 

van EZ, publieke en private partijen om 

de tafel gezeten om de belemmeringen 

in kaart te brengen. Dat is uniek. Dat is 

nog niet eerder gebeurd. We noemen 

dat het Doorbraakproject Onderwijs en 

ICT’.

11 oktober 2013 Het (concept) 

programma van eisen ‘leermiddelen-

beschrijving’, opgesteld door de 

PORaad en de VOraad, is af. Het net

werk ICT en innovatie van de PORaad 

droeg hieraan bij. Flexibel georganiseerd 

en meer op maat gegeven onderwijs 

vraagt om een flexibeler leermiddelen

aanbod. De markt en scholen moeten 

dichter bij elkaar worden gebracht zodat 

het leermiddelenaanbod beter aansluit 

bij de wensen. Het programma van eisen 

wordt aangereikt aan de educatieve 

uitgevers, verenigd in de GEU.

Start

1

27 november 2013 De strategische 

beleidsagenda 2014-2018 ‘Om de leer

ling’ wordt aan de ALV van de PORaad 

gepresenteerd. Deze beschrijft vier 

centrale thema’s die de komende 

jaren het verschil kunnen maken voor 

de onderwijskwaliteit. Eén van deze 

thema’s is Innovatie en ICT.

2

10 juli 2014 Het bestuursakkoord 

voor de sector primair onderwijs 

wordt gesloten tussen de PORaad 

en de staatssecretaris van onderwijs. 

De PORaad zal, op verzoek van haar 

leden, middels een eigen programma de 

regierol op zich nemen om randvoor

waarden te realiseren en scholen en 

hun besturen te ondersteunen bij het 

inrichten van ICT in hun onderwijs.

3

4
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16 december 2014 Simone 

Walvisch (PORaad) neemt namens 

de Nederlandse basisscholen de Big 

Brother Award in ontvangst. De basis

scholen zijn hiervoor genomineerd 

naar aanleiding van een uitzending 

van RTLnieuws. De award wordt aan 

het onderwijs uitgereikt als aanmoe

diging om de privacy van leerlingen 

(nog) beter te borgen bij het gebruik 

van digitale leermiddelen. De expert

jury benoemt dat van kinderen die nu 

opgroeien ‘meer informatie wordt ver

zameld, opgeslagen en geanalyseerd 

dan ooit’. De PORaad gaat hier direct 

mee aan de slag.

22 april 2015 De eerste toekenningen 

van versnellingsvragen worden bekend 

gemaakt. Dit zijn innovatieve vraag

stukken waar schoolbesturen tegen 

aanlopen bij de ontwikkeling of imple

mentatie van ICT in het onderwijs. 

Het zijn vragen die bij meerdere bestu

ren spelen. De PORaad en Kennisnet 

begeleiden de vraagstellers en helpen 

blokkades weg te nemen zodat school

besturen niet ieder voor zich het wiel 

hoeven uit te vinden.

8

22 april 2015 Op de conferentie ‘Beter 

en Slimmer leren met ICT’ maakt ook 

staatssecretaris Sander Dekker zijn 

opwachting om nogmaals het belang 

van ICT in het onderwijs te onder

schrijven. Hij ziet veel kansen voor 

gepersonaliseerd leren, het beter bege

leiden van leerlingen en het bieden 

van uitdagend onderwijs. Bijkomend 

voordeel is dat ICT de leerkracht kan 

ontlasten, de administratieve ‘corvee-

taken’ worden minder. Doordat de 

leraar minder tijd kwijt is aan admi

nistratie ontstaat meer tijd voor de 

leerling.

7

11 juni 2015 De leden van de PORaad 

stemmen in met het privacy convenant. 

Hierin wordt de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens vertaald naar 

de praktijk van het onderwijs. Met 

de bijbehorende modelbewerkers

overeenkomst kunnen scholen goede 

afspraken maken met educatieve 

uitgevers als ze bijvoorbeeld nieuw 

digitaal leermateriaal willen kopen. 

Juni 2016 is het convenant 2.0 gelan

ceerd. De afspraken gelden ook voor 

leerlingadministratiesystemen.

9

4 december 2014 Het plan van 

aanpak (pva) voor de uitvoeringsfase 

van het Doorbraakproject Onderwijs 

en ICT is af. Pijlers zijn het opzetten 

van actieplannen voor scholen, een 

geoptimaliseerde keten en het op orde 

krijgen van landelijke randvoorwaar

den. In het pva wordt ook de eerste 

aanzet gegeven voor het programma 

(toen nog) ‘Beter en slimmer leren met 

ICT’. Dit is gebaseerd op de strategi

sche beleidsagenda van de PORaad 

20142018, het bestuursakkoord en 

het Doorbraakproject. Het programma 

richt zich op scholen en hun besturen. 

Hierbinnen ontwikkelen de PORaad en 

Kennisnet een aanbod om scholen en 

hun besturen te ondersteunen bij het 

inzetten van ICT in het onderwijs.

5

6
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Noten bij dit artikel

1 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/
watverwachtenwevandeleermiddelenvanvandaagenmorgen

2 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/
scholenontvangenbigbrotheraward

3 http://www.privacyconvenant.nl/convenant
4 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/

honderdduizendenleerlingendupevangebrekkiginternetopschool
5 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/

honderdduizendenleerlingendupevangebrekkiginternetopschool
6 http://maken.wikiwijs.nl/74282/Programmeren_in_het_PO
7 http://ditwilhetonderwijs.nl/?p=258

 

 

17 augustus 2015 De PORaad trekt 

aan de bel: ‘Honderdduizenden leer

lingen dupe van gebrekkig internet 

op school’. Naar schatting 900.000 

leerlingen hebben nu of in de nabije 

toekomst last van een onbetrouwbare 

internetverbinding op school. Hierdoor 

kunnen ze niet profiteren van de 

kansen die ICT biedt in het onderwijs. 

De oproep is niet aan dovemansoren 

gericht. Op 31 augustus 2015 worden 

Kamervragen gesteld aan de staats

secretaris van OCW over de trage 

internetverbindingen. OCW werkt aan 

een actieplan om scholen te voorzien 

van toekomstbestendig internet.

Najaar 2016 Metadateren wordt 

steeds belangrijker: flexibeler 

onderwijs maakt het mogelijk meer 

leermiddelen te gebruiken dan het 

boek. Maar hoe ontdek je welk leer

middel geschikt is voor welke leerling? 

Najaar 2016 wordt geëxperimenteerd 

met de proeftuin Linked Data waarin 

gegevens van een aantal methodes al 

gemetadateerd zijn. Voor de monito

ring van de voortgang van de leerling 

wordt een overzichtelijk dashboard 

ontwikkeld waarin de leraar ieders 

voortgang kan zien en waarin de gege

vens van de verschillende methodes en 

vakken samenkomen. In de proeftuin 

kunnen scholen experimenteren met 

de beschikbare gegevens.

20 april 2016 Het is gelukt! Er zijn 

meer dan 600 besturen gesproken. 

Er zijn 300 vraagverhelderingsgesprek

ken ingepland waarin de PORaad 

en Kennisnet met de bestuurders in 

gesprek gaan om verder te verkennen 

welke vragen er leven bij de besturen 

en hun scholen.

25 mei 2016 Het resultaat van de eer

ste versnellingsvraag is opgeleverd: de 

leerlijn programmeren is een feit. Het 

is een mooi voorbeeld van een samen

werking: de PO-Raad, Kennisnet, SLO 

en twee schoolbesturen hebben hier 

gezamenlijk hard aan gewerkt.

1 januari 2016 De komende  maanden 

zullen zeshonderd besturen  worden 

gebeld om te vragen hoe ver ze zijn 

met de implementatie van ICT in 

het onderwijs en hoe de PORaad 

en Kennisnet daarbij kunnen onder

steunen. Bij onderwijs op maat hoort 

natuurlijk ook  ondersteuning op maat!

2017 Het programma Slimmer leren 

met ICT loopt in 2017 drie jaar. Tijd 

om de balans op te maken! Scholen 

in het po en vo zijn in staat om ICT 

en digitaal leermateriaal optimaal in 

te zetten in het onderwijsproces om 

zo het beste uit individuele leerlingen 

te halen. Leraren hebben de juiste 

vaardigheden om daarmee om te gaan 

en halen een hoger rendement uit een 

lesuur. Ontwikkelaars van leermateri

aal hebben een gezond verdienmodel 

voor digitaal, flexibel leermateriaal 

en handelen naar de vraag vanuit het 

onderwijs. Leerlingen en hun ouders 

hebben gedetailleerd zicht op behaalde 

resultaten. Aldus de ambitie van de 

projectpartners.

10 14

11

15

12

13
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Ouders willen graag 
langs digitale weg 
meekijken

ICT moet een grotere rol spelen in het onderwijs 

op de basisschool, vindt een meerderheid van 

de ouders die deelnamen aan een peiling van 

Ouders & Onderwijs. Daarbij noemen zij de 

mogelijkheden tot verdieping en differentiatie. 

Bijna alle ouders willen langs digitale weg op de 

hoogte worden gehouden van de vorderingen 

van hun kind. In de praktijk gebeurt dat echter 

nauwelijks, zo blijkt uit de onlangs gehouden 

ouderpeiling.

TEKST IRENE HEMELS

‘GEEF ICT EEN GROTERE ROL OP SCHOOL’

Ouders & Onderwijs is een informatiepunt voor ouders. 

De organisatie fungeert als gesprekspartner voor de over

heid en de onderwijssector en verbindt ouders rond het 

onderwijs. Ouders & Onderwijs hield de peiling in mei 2016 

onder 84 leden van haar ouderpanel; allen mensen met 

één of meer kinderen op de basisschool.

School moet een afspiegeling zijn van de maatschappij, 

vinden ouders. Zij noemen het een gemiste kans als de 

school van hun kinderen ICT slechts mondjesmaat inzet. 

Kinderen moeten worden voorbereid op de  maatschappij. 

ICT maakt een gedifferentieerd lesaanbod mogelijk en 

kan bijdragen aan verdieping van de lesinhoud. ‘Onderwijs 

zonder ICT sluit niet meer aan bij de wereld van onze 

kinderen. Het kan bovendien sterk bijdragen aan passend 

onderwijs voor alle kinderen’, verwoordt één van de ouders 

de noodzaak hiertoe.
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Sfeer en identiteit
Tegelijk valt op dat tweederde van de ouders bij de selectie 

van een basisschool niet kijkt naar het gebruik van ICT op 

de school. Zij laten zich daarbij eerder leiden door de sfeer 

en de identiteit van een school. Peter Hulsen, directeur van 

Ouders & Onderwijs en uitvoerder van de peiling, heeft hier 

wel een verklaring voor. ‘Onder de respondenten zitten ook 

ouders met een kind in de hogere groepen. Zij kozen mis

schien acht jaar geleden voor een basisschool. In termen 

van ICT is dat een hele tijd terug. Juist de laatste jaren is 

er veel veranderd op dit gebied.’

Ruim veertig procent van 

de ouders vindt ICT op 

het eerste gezicht niet of 

slechts een beetje belang

rijk voor het onderwijs op 

de basisschool. Als je hen 

vervolgens specifieker 

vraagt naar de rol van ICT in 

het onderwijs aan hun eigen 

kind, vindt een ruime meer

derheid van deze groep dat 

dit een grote rol moet spe

len omdat ICT niet meer is 

weg te denken uit ons leven 

en kinderen helpt om zich 

voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Hulsen: 

‘Meer ouders dan ik verwachtte, blijken ICT belangrijk te 

vinden. Via onze telefoonlijn krijgen we nauwelijks vragen 

over dit onderwerp. Daardoor krijg je het idee dat ouders 

er niet actief mee bezig zijn of zelfs onverschillig staan 

tegenover het gebruik van ICTmiddelen op school. Niets is 

minder waar.’

Betrokkenheid
Een derde van de ouders heeft het afgelopen jaar een keer 

met de school gesproken over de rol en inzet van ICT in 

Ouders willen graag 
langs digitale weg 
meekijken

het onderwijs. Bijna iedereen (negentig procent) wil best 

meer betrokken worden bij de inzet van ICT op de school 

van hun kinderen, hoewel de helft aangeeft vooral goed 

geïnformeerd te willen worden door school. Hulsen: ‘Veel 

ouders hebben niet zozeer de behoefte om betrokken te 

zijn bij het debat binnen de school en het onderwijsproces. 

Zij kiezen voor een school op basis van een aantal crite

ria en zijn zeer betrokken bij het onderwijs van hun eigen 

kind, maar hebben weinig behoefte om zich uit te spreken 

over de vakken en de gekozen onderwijsvormen. Hier ligt 

wel een kans, want als je ouders meer betrekt en meer 

informeert, neemt hun betrokkenheid toe. Met het oog op 

de ontwikkeling van hun eigen kind willen ze dan actief 

participeren op school.’

Communicatie
De papieren nieuwsbrief met algemeen schoolnieuws is 

vrijwel volledig in de ban gedaan en heeft plaatsgemaakt 

voor mail, app en (afgeschermde) websites. Toch wijst de 

peiling uit dat er veel kan verbeteren aan de communicatie 

tussen ouders en school. Bijna alle ouders geven aan dat 

zij graag via digitale middelen op de hoogte gehouden wil

len worden van de voortgang van hun kind. Uit de peiling 

blijkt echter dat maar een kwart van de scholen dit doet. 

Deze scholen zetten hiervoor meestal een afgeschermde 

website of digitale omgeving via de mail in. Ouders vinden 

Basisschool De Vlieger-Tsjerne zweert bij mobiele app

Sinds een half jaar communiceert het team van openbare basisschool De VliegerTsjerne 

in Gorredijk via het ouderportaal Social Schools. Dit is een afgesloten ouderportaal waarin 

ouders worden geïnformeerd en zelf ook berichtjes kunnen plaatsen. Directeur Jeltsje 

Lieuwes: ‘Het is simpel en eenvoudig te gebruiken. Elke week post een leerkracht een foto 

en een klein verhaaltje over zijn of haar groep. Leraren vinden het leuk om een fotootje te 

maken van een mooi klassenmoment en te laten zien dat ze fijn hebben gewerkt. Het tonen 

van je trots doet iets met een leerkracht; het werk wordt er fijner van. Ouders reageren dan 

weer met een duimpje omhoog of een aardige opmerking.’

Lieuwes: ‘Elke groep heeft zijn eigen afgeschermde omgeving. We delen de klassenagenda 

waarin ouders kunnen zien welke activiteiten zijn gepland. Losse briefjes hebben we niet 

meer omdat leerkracht en ouders communiceren via berichten. De wekelijkse nieuwsbrief 

van school wordt ook op deze manier verstuurd.’

Met Social Schools verbetert de communicatie en raken ouders meer betrokken bij het 

onderwijs, is haar overtuiging. ‘Het is ontzettend direct. Ouders zijn goed op de hoogte van wat er in de groep van hun 

kind speelt. Je krijgt daardoor een hele goede binding met ouders. Het draagt bij aan een positieve sfeer.’

Jeltsje Lieuwes

Peter Hulsen

‘Als je ouders meer betrekt en 
informeert, neemt hun betrokkenheid 
toe. Met het oog op de ontwikkeling 
van hun kind willen ze dan 
participeren op school’

29 podium extra _ najaar 2016



persoonlijk contact tussen 

ouder en school belang-

rijker, maar vinden ook 

Whatsappen of contact via 

een ouderportal handig 

om vorderingen, berichten 

en vragen over het kind 

uit te wisselen. Sommige 

ouders zeggen dat ze graag 

zicht willen hebben op het 

leerlingvolgsysteem.

Goede wil
De hoge verwachtingen 

van ouders met betrek-

king tot de communicatie over hun kind zijn logisch, maar 

moeten wel praktisch haalbaar zijn voor een school. Dat 

zegt Martin Dias d’Ullois, vader van een zoon in groep 6 en 

een dochter in groep 2. Hij houdt zich beroepsmatig bezig 

met beveiligde toegangen van IT-producten. Hij zou best 

digitaal toegang willen hebben tot de vorderingen van zijn 

kinderen. ‘Hartstikke graag zelfs, maar als ik zie wat voor 

inspanning dat een school moet kosten, alleen al in termen 

van geld, zie ik te weinig meerwaarde. Dan geeft praten 

met school en zelf goed op je kind letten ook voldoende 

beeld van de ontwikkeling van je kind.’

Dias is vrijwillig beheerder van één van de websites van 

de school. Zijn handen jeuken bij de mogelijkheden van 

ICT op school. ‘Ik zie best goede wil en enthousiasme 

bij de juf van groep 6. Binnen de school loopt zij voorop. 

Zo is de school in de bovenbouw begonnen met Snappet, 

maar dat heeft lang geduurd omdat er geen geld voor was. 

Door een stille donor is het mogelijk gemaakt. Ik wilde, 

samen met de juf, een robotproject starten, maar daar-

voor ontbreken de financiën. Nu gaan we het bouwen van 

een eigen robot, BB-8 uit Starwars, als naschools project 

proberen op te starten.’ n

Maak kennis met Team Slimmer leren met ICT

Martin Dias d’Ulloi

‘Ik wilde met de juf een robotproject 
starten, maar daarvoor ontbreken de 
financiën. Nu gaan we als naschools 
project een eigen robot bouwen’

Eelke Bosman
 Mijn droom voor het onderwijs 

nu én over tien jaar is dat ieder 

kind zich kan ontwikkelen op 

de beste manier voor hem/haar 

zodat iedere leerling uiteindelijk 

een fijne, eigen plek vindt in onze 

maatschappij. Dat is maatwerk 

en daar biedt ICT veel ondersteu-

nende mogelijkheden voor.

Mirjam Brand
‘Ik droom van voldoende 

mogelijkheden en vrijheid voor 

en vertrouwen in de leraar en 

de leerling om het leerproces zo 

in te richten dat elke leerstap 

voor de leerling de juiste is en 

leerlingen zich merkbaar kunnen 

ontwikkelen.’

Suzanne Unck
‘Ik wil, als PO-Raad en 

Kennisnet, ervoor zorgen 

dat we besturen en scholen 

individueel en als sector 

toerusten en faciliteren bij de 

inzet van ICT in het onderwijs. 

Mijn droom is onderwijs 

waarin elk kind en elke leraar 

zich uitgedaagd voelt om 

het beste en mooiste uit zichzelf te halen. Met leraren 

die specialisten zijn op het gebied van begeleiden van 

leerprocessen, waarin ICT wordt ingezet om het onderwijs 

beter te maken en waarin kinderen actief en creërend 

met de toekomst bezig zijn.’
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Onderzoek
helpt scholen verder
Veel basisscholen hebben behoefte aan bewijs om hun ICT-keuzes te kunnen onderbouwen. 

Onderzoeken en publicaties kunnen hen daarbij goed op weg helpen. Wij bespreken er hier drie. 

Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet, vertelt per onderzoek wat scholen hieraan kunnen 

hebben. Meer ICT-onderzoeken zijn te vinden op www.kennisnet.nl en www.nro.nl

TEKST MARIJKE NIJBOER

ICT IN DE KLAS: MAAK GEBRUIK VAN WAT WE AL WETEN!
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Onderzoek: Vier in Balans-Monitor 2015
Initiatief
Kennisnet is de uitvoerder van dit 

onderzoek.

Conclusies
De Vier in BalansMonitor laat zien hoe 

scholen optimaal rendement kunnen 

halen uit de inzet van ICT. Dit model 

vat samen wat we weten over de inzet 

van ICT in het onderwijs. Het beschrijft 

de randvoorwaarden die met elkaar in 

balans moeten zijn om de gewenste 

opbrengsten te bereiken: visie, des

kundigheid, inhoud & toepassingen 

en infrastructuur. De samenvatting 

biedt tal van wetenswaardighe

den. Zo blijkt dat leraren hun eigen 

basis en didactische vaardigheden 

hoger inschatten dan hun school

leiders. Dankzij allerlei grafiekjes 

kunnen scholen hun eigen implemen

tatie van ICT vergelijken met die op 

andere scholen. Wat blijkt: onderwijs 

gebruikt steeds meer ICT; adaptieve 

computerprogramma’s voor instruc

tie en oefening van leerstof kunnen 

de onderwijsprestaties verbeteren; 

leerlingen met minder zelfregulerende 

vaardigheden profiteren minder van 

een digitale omgeving; scholen spelen 

een beperkte rol bij digitale geletterd

heid; en voor een goed rendement uit 

de ICTvoorzieningen is het belang

rijk dat leraren deze goed, gericht en 

gedoseerd kunnen inzetten.

Wat kunnen scholen 
hiermee?
Toine Maes: ‘Met behulp van de Vier in 

BalansMonitor krijg je een goed beeld 

van de stand van zaken op je school, 

ook in vergelijking met andere scho

len. Dit model is nuttig bij het op gang 

helpen van het gesprek over ICT in je 

onderwijs, het creëren van evenwich

tig ICTbeleid en het neerzetten van 

een infrastructuur. Zo kun je komen 

tot je eigen visie en investeringsplan. 

Je stelt doelen voor de komende jaren 

en werkt daar planmatig naartoe. 

Je innovatie beklijft beter wanneer hij 

voortkomt uit je behoefte om goed 

onderwijs te geven, dan wanneer het 

in eerste instantie een technologische 

vernieuwing is.’

Dit onderzoek is te vinden op:

https://www.kennisnet.nl/publicaties/

vierinbalansmonitor/

Onderzoek: De effecten van Snappet
Initiatief
Universiteit Twente en de Radboud 

Universiteit Nijmegen zijn de uitvoer

ders van dit onderzoek.

Snappet is oefen en verwerkings

software voor tablets. De software 

laat leerlingen direct weten of een 

antwoord goed of fout is en kan oefe

ningen afstemmen op ieders niveau. 

De leraar ziet op zijn online dashboard 

de prestaties van zijn leerlingen en 

kan daar zijn lessen op aanpassen.

Conclusies
In een klas zonder tablets richten 

leraren zich vooral op de gemiddelde 

leerling. Het gevolg is dat de beste 

leerlingen hun reken en taalvaardig

heid minder snel ontwikkelen dan 

mogelijk is. Bij gebruik van de soft

ware profiteren de twintig procent 

hoogst scorende leerlingen juist het 

meest.

Wie meer oefent met tablets met 

adaptief leermateriaal, leert meer. 

En wanneer een leerkracht veel 

gebruik maakt van de feedback, 

 presteren zijn leerlingen beter. 

De gemeten effecten zijn wisselend. 

Zo zag de Radboud Universiteit dat 

Snappet in groep 4 bij rekenen geen 

verschil maakte, terwijl kinderen bij 

spelling meer groeiden. In groep 6 

had de software een positief effect 

bij beide vakken. Universiteit Twente 

zag in groep 5 geen effect bij spelling, 

maar een positief effect bij rekenen/

wiskunde.

Wat kunnen scholen 
hiermee?
Toine Maes: ‘Er komen gelukkig steeds 

meer adaptieve methodes op de 

markt. Scholen vinden het moeilijk 

om een goede keuze te maken en zit

ten om bewijs te springen.’ Kennisnet 

was opdrachtgever van dit onderzoek. 

Maes: ‘Er is meer onderzoek nodig, 

maar er komt steeds meer bewijs dat 

als je deze technologie op de juiste 

manier inzet, je in ieder geval bij 

rekenen een positief effect kan ver

wachten. Werken met zo’n adaptieve 

methode levert ook enorme tijdwinst 

op. De leerkracht zal eerst moeten 

wennen aan deze nieuwe werkwijze, 

maar uiteindelijk is de tijdwinst flink. 

Je hoeft geen schriftjes meer na te 

 kijken. Die tijd kan worden gebruikt 

voor extra instructie en begeleiding.

‘De leraar ziet op het online dashboard 

alle vorderingen. Op de verticale as op 

het beeldscherm ziet hij alle leerlingen, 

op de horizontale as alle aspecten van 

een bepaald vak. Het systeem geeft 

met kleuren aan per leerling welke 

aspecten goed gaan en waarmee ze 

problemen hebben. Dat wordt terwijl 

ze werken ook voortdurend aangepast.

Dat is reuze handig, maar het peda

gogisch en didactisch inzicht en de 

analysevaardigheden van de leraar 

blijven het belangrijkste. De leraar 

moet namelijk vanuit de data op het 

dashboard de juiste conclusies trekken 

en vervolgens het leerproces voor een 

leerling of kleine groepen leerlingen zo 

aanpassen dat hun talenten maximaal 

tot hun recht komen.’

Dit onderzoek is te vinden op:

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

leerlingenpresterenbeterdankzij

slimmetablet/
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‘Zo vanzelfsprekend als kraanwater’
Toine Maes: ‘Ik vind dat internetinfrastructuur moet zijn als kraanwater: een 

vanzelfsprekende basisvoorziening. Anno 2016 mag daar geen discussie meer 

over zijn. Laatst hoorde ik over een school waar de leerkracht het digibord niet 

kan gebruiken wanneer de directeur inlogt op het schooladministratiesysteem. 

Laten we hopen dat dat soort verhalen snel tot het verleden behoort. Alle 

noodzakelijke randvoorwaarden moeten op orde zijn. Dan is elke school in ieder 

geval in staat om te kiezen voor meer differentiatie in het onderwijs en kunnen 

scholen onderwijs op maat realiseren.’

Onderzoek: Students, Computers and 
Learning – making the connection
Initiatief
OECD is de uitvoerder van dit 

onderzoek.

Conclusies
Uit internationale data van PISA 2012 

over vijftienjarigen concluderen de 

onderzoekers dat ICT nog niet op grote 

schaal wordt toegepast op scholen. 

De invloed op leerresultaten is niet 

eenduidig. In landen die sterk hebben 

geïnvesteerd in ICT op scholen zien 

onderzoekers geen noemenswaardige 

verbeteringen bij lezen, wiskunde en 

‘science’. Volgens hen is een goede 

toegang tot ICT onvoldoende voor 

succes in de digitale wereld; goed 

leren lezen en rekenen is minstens 

zo belangrijk. Scholen moeten kin

deren goed leren omgaan met het 

internet: niet digitaal pesten, kritisch 

naar bronnen kijken en maat houden: 

wie meer dan zes uur per dag buiten 

school op het internet zit, voelt zich 

vaker eenzaam op school en zal eerder 

spijbelen. Een bovengemiddeld gebruik 

van ICT op school heeft negatieve 

invloed op de leerresultaten. In som

mige situaties ontstaat een positiever 

beeld, bijvoorbeeld doordat leerlingen 

door ICT meer gaan leren en oefenen.

De echte potentie van ICT voor het 

onderwijs moet volgens de onderzoe

kers nog uit de verf komen. Leraren 

hebben ook tijd nodig om de tech

nologie goed te leren toepassen. 

Daarnaast kunnen zij met behulp van 

ICT hun ideeën uitwisselen en elkaar 

 inspireren. Zo kan een individueel 

probleem leiden tot een gezamenlijk 

leerproces.

Wat kunnen scholen 
hiermee?
Toine Maes: ‘Dit is een kritisch onder

zoek, maar houd in gedachten dat het 

stamt van eind 2014 en is gebaseerd 

op PISAdata uit 2012. Inmiddels is de 

situatie her en der wel anders. Maar 

we kunnen hier wel een les uit trekken. 

Je kunt scholen als het gaat om het 

gebruik van ICT, indelen in drie groe

pen. De eerste groep gebruikt helemaal 

geen ICT. De tweede groep zet over

matig veel ICT in. Sommige scholen 

zetten leerlingen bijna alleen maar aan 

de computer terwijl er nauwelijks inter

actie is met docenten. Deze scholen 

lopen risico op een negatief effect, zo 

weten we uit verschillende onderzoe

ken. De derde groep zet ICT gericht 

en gedoseerd in. In deze laatste groep 

zien we meestal de positieve effecten. 

Goed doseren en variëren, dat werkt. 

Je moet de interactie met docenten 

afwisselen met de interactie met ICT. 

Een mooi voorbeeld is het gebruik van 

digitale prentenboeken. Dat bleek het 

meeste effect te hebben wanneer er 

naast de digitale prentenboeken ook 

interactie is met de leerkracht en de 

leerkracht het boek eerst een keer 

met de kinderen had bekeken en het 

verhaal had voorgelezen. Je maakt 

voortdurend nieuwe combinaties in de 

driehoek tussen leerling, leermiddel 

en docent. Je kijkt voor welke leerling 

of groepje leerlingen op welk moment 

de toepassing van welk leermiddel via 

welke technologie het meest geschikt 

is. Dat vraagt om een zekere vaardig

heid van de docent.’

Dit onderzoek is te vinden op:

http://www.oecd.org/edu/

studentscomputersandlearning

9789264239555en.htm
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alleen na overleg met de hoofdredactie. Deze uitgave is ontwikkeld door de PORaad en Kennisnet. Samen werken wij aan Slimmer leren met ICT. 

Zodat scholen ICT op hun eigen manier makkelijk kunnen inzetten voor onderwijs, leerlingen meer op maat kunnen leren en het beste uit ieder 

kind kunnen halen.
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Ict puzzel voor het onderwijs
Van zicht naar inzicht

Planning en
roosters

Leer- en
lesruimten

Netwerk-
infrastructuur

Investeren en
financiën

Devices

Cloud

Beheer

Privacy

Doorlopende
leerlijnen

Opbrengsten

Learning
analytics

Management
informatie

Team-
ontwikkeling

LeiderschapVerander-
vermogen

Leermiddelen

Didactiek

Leerplan

Kennis en
vaardigheden

Differentiatie

Ga het gesprek aan met behulp van de ICT-puzzel
De puzzel kent twee fases: 

de eerste fase, van zicht 

naar inzicht, helpt bij de 

bewustwording en visievorming. 

Daarna in fase twee, gaat 

u van inzicht naar inzet 

en wordt de basis gelegd 

voor uw implementatie- en 

investeringsplan.

Door de bouwstenen te leggen 

ontstaat zicht op en inzicht in 

de wijze waarop u ICT binnen 

uw onderwijs inzet en hoe de 

verschillende bouwstenen die 

hiervoor nodig zijn zich tot elkaar 

verhouden.

De (onafhankelijke) procesbegeleider 

leidt het leggen van de puzzel in 

goede banen. Dit kan bijvoorbeeld een 

getrainde bovenschoolse ICT’er zijn of 

iemand ingehuurd vanuit één van de 

onderwijsadviesdiensten.

De procesbegeleider stelt reflectie

vragen om te zorgen dat het gesprek 

voldoende diepgaand wordt.

De ICT-puzzel geeft inzicht in het 

vertrekpunt maar daagt ook uit 

om verder te kijken: wat wil  uw 

bestuur de komende vier jaar 

bereiken? 

Het leggen van de puzzel duurt 

ongeveer twee uur.

De puzzel heeft 24 bouwstenen 

in drie categorieën: onderwijs, 

middelen en organisatie.

Mist u iets? Er zijn ook blanco 

bouwstenen die u zelf kunt 

beschrijven.

De 24 bouwstenen beslaan alle 

aandachtspunten rondom de 

inzet van ICT in het onderwijs. 

U hoeft ze niet allemaal te 

gebruiken, maar ze worden wel 

besproken: ‘Waarom blijft dit 

kaartje buiten beschouwing?’ 

Door het gesprek aan te gaan 

met minimaal de bestuurder, 

de schoolleider en de ICT-

coördinator, ontwikkelt u een 

gezamenlijke taal.

Een 
spraakmakende 

puzzel!

De ICT-puzzel

is kostenloos te bestellen

of online te gebruiken:

www.kn.nu/ict-puzzel

SAMENSTELLING: ANOUK FOLSTAR, MIRJAM BRAND, JANNY KAPPERT

De ICT-puzzel helpt om binnen uw bestuur 

gestructureerd het gesprek aan te gaan over 

een verantwoorde en doordachte inzet van ICT 

binnen uw onderwijs. Het leggen van de ICT-

puzzel kan een eerste stap zijn wanneer uw 

bestuur aan de slag gaat of verder wil met met 

een implementatie- en investeringsplan. 
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ICT, EEN VANZELFSPREKEND ONDERDEEL VAN DE SCHOOL VAN NU

Illustratie: Jet van der Horst




