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leren vernieuwen

Inleiding 

Het is daarom opvallend dat een zo belangrijke factor 

als het onderwijskundig gebruik van ict in de meeste 

gevallen niet is geïntegreerd in de bestaande  

schoolplannen, maar ondergebracht in een apart  

ict-beleids plan. Nadere bestudering van deze ict-

beleids plannen leert dat daarin vooral aandacht 

is voor de hardware: hoeveel computers zijn er op 

school, hoeveel digitale borden, hoe is het netwerk 

ingericht et cetera. Veel minder aandacht wordt  

besteed aan de onderwijskundige consequenties van 

de inzet van ict, de impact die het heeft op de wijze 

van lesgeven en welke (nieuwe) competenties van 

leerkrachten daarbij worden gevraagd.

 

Kennisnet is van mening dat ict thuishoort in het 

schoolplan. Niet als apart hoofdstuk, maar  

geïntegreerd bij vrijwel alle onderwerpen die in het 

schoolplan worden aangesneden. Om directies van 

In 2011 staan alle basisscholen van Nederland voor de taak een nieuw schoolplan  
op te stellen met daarin de doelstellingen en ambities voor de komende vier jaar.  
De af gelopen jaren is ict in toenemende mate een factor van belang geworden in het  
primair onderwijs. Uit de Vier in Balans Monitor 2010 van Kennisnet blijkt dat 89  
procent van de leerkrachten in het primair onderwijs ict inzet bij het onderwijs.  
De verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.
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basisscholen hierbij te helpen is een informatiemap 

samengesteld waarin een tiental thema’s is uitgewerkt 

die onderwijs en ict verenigen. Steeds wordt een 

voorbeeld gegeven dat als richtlijn kan dienen voor 

het eigen schoolplan. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de SMART-methodiek (zie kader). De onderwerpen 

die aan de orde komen hebben onder andere te maken 

met personeel en professionalisering, de veranderende 

didactiek door het gebruik van ict, schooladministratie 

en leerlingzorg, media wijsheid, aanschaf en beheer 

van nieuwe hardware en ict-toepassingen.

 

Kennisnet hoopt met deze informatiemap school leiders 

te helpen bij de samenstelling van het schoolplan  

2011-2015.

Informatiekaart 01: ict in het schoolplan 2011-2015

Informatiekaart 02: ict inzet & beheer

Informatiekaart 03: Nieuwe hardware

Informatiekaart 04: Een doorlopende ontwikkelingslijn & het volgen van de leerling

Informatiekaart 05: Kennisdomein taal en rekenen

Informatiekaart06: Kennisdomein leergebied overstijgende leerdoelen

Informatiekaart 07: Kennisdomeinen kunstzinnige vorming & beweging en sport

Informatiekaart 08: Mediawijsheid

Informatiekaart 09: Personeel en deskundigheid

Informatiekaart 10: Buiten de muren van de school

 

 

 

Leeswijzer
De informatiekaarten kunnen los van elkaar gelezen en 

gebruikt worden. De eerste, algemene kaart gaat in op 

de achtergrond, visie en op een aantal terug kerende 

elementen in deze informatiemap. Er is zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van bestaand onderzoek. Bij elke kaart 

worden de referenties en de links naar websites en 

toepassingen onderaan genoemd.
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Wat is het doel? In 2014 hebben alle teamleden binnen de onderwijs-
opvatting van de school de juiste balans gevonden tussen 
kennis overdracht en kennisconstructie en het gebruik van 
ict daarbij. 

Wanneer zijn we  
tevreden?

Het gehele team past ict toe om betere onderwijs -
rendementen te behalen.
Het gehele team is deskundig in het didactisch gebruik van 
ict. Er is een goede mix tussen kennisoverdracht met ict en 
kennis constructie met ict gerealiseerd. 

Wie is verantwoordelijk? De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
van een gezamenlijke visie, het scheppen van de juiste 
voorwaarden en het coördineren van de borging van de 
resultaten.Alle teamleden zijn verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van de eigen deskundigheid en het delen van 
resultaten.

Wat is het concrete  
resultaat?

•  Binnen elke bouw is een kenniskring waarbinnen nieuwe  
ontwikkelingen worden besproken, uitgeprobeerd en 
vertaald in concrete onderwijstoepassingen.

•  De ontwikkelde lessen en ideeën zijn verzameld in een 
online databestand en overal en altijd bereikbaar voor 
alle teamleden. 

•  Alle teamleden zijn voldoende geschoold om ict toe te 
passen bij zowel kennisoverdracht als kennisconstructie.

•  Er zijn blijvend voldoende middelen beschikbaar om de 
infrastructuur actueel te houden en om de deskundigheid 
van het team op peil te houden.

•  Bovenstaande zaken staan beschreven in het schoolplan 
en vinden een vertaling in het dagelijks beleid van de 
school.

SMART
SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. SMART is 
een veelgebruikte manier om gestelde doelen te realiseren aan de hand van vragen. Wat 
gaan we precies doen? (S) Hoeveel gaan we doen? (M) Staan het team en de ouders erachter? 
(A) Kan wat we willen eigenlijk wel? (R) Hoeveel tijd geven we ons zelf? (T)
In deze informatiekaarten wordt deze methodiek vaak toegepast. De SMART-methodiek 
wordt dan vertaald naar doelen en beschrijvingen die bruikbaar zijn binnen het schoolplan. 
Dat wordt gedaan door steeds een voorbeeld te geven van haalbare doelen per onderwerp, 
samengevat in een tabel.

Een voorbeeld
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Wanneer is het  
gerealiseerd?  

• 2011
 •  Een gezamenlijke visie is ontwikkeld, ambities zijn  

omschreven en elk teamlid heeft een op didactisch 
gebruik van ict gericht persoonlijk ontwikkelingsplan 
opgesteld.

 •  Per bouw is minstens een teamlid gestart met de eigen  
deskundigheidsbevordering.

 •  Elke bouw heeft een kenniskring didactiek en ict  
opgericht.

• 2012
 •  Alle teamleden zijn gestart met de uitvoering van hun 

POP.
 •  De eerste lessen en resultaten zijn ontwikkeld en  

gedeeld binnen de kenniskring didactiek en ict.
 •  Minstens 75 procent van de teamleden gebruikt ict bij 

de helft van de lessen gericht op kennisoverdracht.
  •  Minstens 50 procent van de teamleden gebruikt ict bij 

lessen gericht op kennisconstructie.

• 2013
 •  Alle teamleden beschikken over voldoende deskundig-

heid om ict in alle daarvoor geschikte situaties toe te 
passen.

 •  Alle teamleden zijn in staat te bepalen wanneer ict een 
meerwaarde heeft bij het onderwijs.

 •  Alle teamleden zijn in staat een doordachte keuze te 
maken tussen kennisoverdracht en kennisconstructie en 
het gebruik van ict daarbij.

• 2014
 •  ict is een volledig geïntegreerd onderdeel van het leren 

en onderwijzen op de school.
 •  De kenniskring didactiek en ict functioneert in elke 

bouw; alle ontwikkelde lessen zijn direct bereikbaar en 
beschikbaar en worden gedeeld.

 

Een voorbeeld vervolg

Bronnen en relevante sites:
Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 2010. Zoetermeer: Kennisnet
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ict in het schoolplan  
2011-2015

Informatiekaart 01

Van klein hoofdstuk apart naar volledige 
integratie
Het percentage leerkrachten in het primair onderwijs 

(po) dat ict gebruikt tijdens de les is de laatste jaren 

gestegen naar 85 procent. Dat blijkt uit de Vier in 

Balans Monitor 2010, een instrument van Kennisnet 

om ict-gebruik te meten. Onder het gebruik van ict 

valt niet alleen de computer, maar ook het digitale 

schoolbord, digitaal lesmateriaal, games et cetera. 

ict is een niet meer weg te denken onderdeel van het 

onderwijs geworden. In de praktijk wordt ict op  

enigerlei wijze ingezet bij vrijwel alle vakken, in 

vrijwel alle leerjaren. 85 procent lijkt een mooi 

resultaat, maar wanneer je dit getal afzet tegen de 

ict-inzet van vrijwel 100 procent in andere sectoren, 

loopt het onderwijs nog steeds achter. Ook het groei-

tempo ligt laag. Naar verwachting stijgt het gebruik 

van ict tijdens de les in 2013 naar 90 procent. In de 

afgelopen jaren is de verwachting van schoolleiders 

dat ook de laatste groep leerkrachten ict in het  

onderwijs gaat toepassen, niet uitgekomen.  

Des ondanks zijn vrijwel alle betrokkenen in het  

onderwijs zich ervan bewust dat het gebruik van 

ict in de les een absolute meerwaarde heeft. Leer-

krachten geven aan dat wanneer ict niet wordt inge-

zet, dit vooral wordt veroorzaakt door het gebrek aan  

adequate randvoorwaarden.

De Vier in Balans Monitor 2010 geeft ook aan dat 

negen van de tien scholen in het po over een apart 

ict-beleidsplan beschikken. Op een derde van deze 

scholen is dat een papieren plan dat niet wordt 

gebruikt.
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Naast het ict-beleidsplan hebben alle scholen het 

verplichte schoolplan. Het is best opmerkelijk dat 

een ict-beleidsplan min of meer losstaat van het 

over koepelende schoolplan, terwijl ict op zo veel 

Nederlandse scholen in alle vakken wordt gebruikt. 

Opname van het ict-beleid in het schoolplan kan een 

belangrijke stap zijn om de laatste vijftien procent van 

de leerkrachten ook met ict in het onderwijs te laten 

werken. Hierbij moet dan wel aandacht zijn voor een 

evenwichtige aanpak en voor de randvoorwaarden. 

In deze informatiemap wil Kennisnet schoolleiders in 

het PO handvatten aanreiken om ict een meer geïnte-

greerd onderdeel van het schoolplan te maken. Daarbij 

komen de onderdelen van het Vier in Balans Model (zie 

figuur 1.1) aan de orde. Het Vier in Balans Model is 

ontwikkeld door Kennisnet op basis van wetenschap-

pelijk onderzoek naar een succesvolle invoering en 

succesvol gebruik van ict in het onderwijs.

Vier in Balans
Allerlei instanties wereldwijd, waaronder de Europese 

Unie, de OESO en UNESCO, denken na over de vaardig-

heden die een leerling bij het verlaten van een school 

zou moeten beheersen. Uit onderzoek van Voogt en 

Pareja Roblin (UTwente, 2010) blijkt dat alle geraad-

pleegde instituten samenwerking, communicatie, ict-

geletterdheid en sociale en/of culturele vaardig heden 

(inclusief burgerschap) noemen als de belangrijke 

vaardigheden van de 21e eeuw. Daarnaast worden 

in bijna alle modellen creativiteit, kritisch denken 

en probleemoplosvaardigheden genoemd. Voogt en 

Pareja Roblin vermelden ook dat volgens de diverse 

modellen informatie- en communicatietechnologie 

(ict) tot de kern van deze vaardigheden behoort. ict is 

daarmee zowel een doel als een middel. ict biedt een 

argument voor extra aandacht voor deze vaardigheden 

in het onderwijs. Tegelijk is het een instrument voor 

de ontwikkeling en beoordeling van die vaardigheden. 

Bovendien vereist de snelle ontwikke ling van ict een 

geheel nieuwe set van competenties met betrekking tot 

digitale geletterdheid.

Kennisoverdracht versus kennisconstructie
In Nederland wordt al enige jaren de  

discussie gevoerd over de verhouding 

tussen kennisoverdracht en kennisc-

onstructie. Daarbij representeert kennis-

overdracht een visie op onderwijzen en 

leren waarbij de leerkracht in kleine 

stappen kennis overdraagt aan de  

leerling. De nadruk ligt op het oefenen 

van leerstof. De leerkracht bepaalt op 

welk tijdstip welke kennis wordt geleerd. Bij kennis-

constructie faciliteert de leerkracht het leren meer als 

een onderzoeksproces. De leerling krijgt ruimte om 

actief, zelfstandig en in samenwerking met anderen 

kennis te verwerven door het vinden van oplossingen. 

Bij de beoordeling van prestaties kijkt de leerkracht 

Tabel 1.1. Vergelijking kennisoverdracht en kennisconstructie (gebaseerd op OECD, 2009b, hoofdstuk 4)  
Bron: Vier in Balans Monitor 2010

Figuur 1.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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niet alleen naar wat leerlingen hebben geleerd, maar 

ook naar de manier waarop (Van Gennip et al., 2010b). 

De overgrote meerderheid van de PO-scholen in 

Nederland hanteert een mengvorm tussen kennisover-

dracht en -constructie. Voor welk type onderwijs een 

school ook kiest, de school kan ict altijd inzetten. De 

doelen zullen  

wisselend zijn, evenals de gewenste opbrengsten.  

In de Vier in Balans Monitor 2010 staat het volgende 

voorbeeld. 

Leiderschap 
Uit de Vier in Balans Monitor 2010 blijkt dat leer-

krachten en schoolleiders de ambitie delen om meer 

rendement uit ict te halen. Het ambitieniveau  

verschilt echter. Managers willen meer onderwijs met 

behulp van ict dan leerkrachten. Daarnaast willen 

managers af van kennisoverdracht zonder ict. Veel 

leerkrachten willen juist vasthouden aan deze laatste 

vorm van onderwijs. 

Daarnaast blijkt dat schoolleiders meer willen inves-

teren in de menselijke kant van ict, de zogenoemde 

humanware, door het bevorderen van visieontwikke-

ling en deskundigheid bij leerkrachten. Leerkrachten 

zelf leggen meer nadruk op de techniek, de hardware. 

Ook de verwachtingen rondom didactiek zijn anders. 

Schoolleiders verwachten meer kennisconstructie met 

ict dan leerkrachten. Figuur 1.2 geeft dit weer.

Tabel 1.2. (Bron: Vier in Balans Monitor 2010) Vier typen van leren en de inzet van ict daarbij  
(gebaseerd op Lemke et al., 2006)

Figuur 1.2. Gemiddelde frequentie didactisch handelen nu en in de toekomst volgens leerkrachten 
en management in het PO (Van Gennip, 2010)
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Om de ambitie van schoolleiders te kunnen realise-

ren, is goed leiderschap vereist. Gebrek aan sturing 

en coördinatie leidt in veel gevallen tot vrijblijvend-

heid. Dat zorgt ervoor dat in sommige klassen binnen 

een school veel met ict wordt gedaan en in andere 

weinig. De enthousiasteling krijgt ruimte, maar de 

resultaten worden onvoldoende ingebed in de prak-

tijk van de gehele school. 

De schoolleiding dient meer aandacht te besteden 

aan coördinatie en inbedding om dat te kunnen 

 veranderen. Denk daarbij aan het regelmatig laten  

terugkeren van het onderwerp in de teamvergade-

ring. Van groot belang is dat dan niet alleen een  

platform wordt gegeven aan de enthousiasteling, 

maar dat aandacht wordt besteed aan nut en nood-

zaak van ict-gebruik voor het bereiken van onder-

wijsdoelen. Stel kenniskringen samen per bouw en 

laat leerkrachten samenwerken om ict een plaats in 

het onderwijs te laten krijgen. 

TPACK
Een leerkracht die ict goed wil kunnen toepassen 

in het onderwijs en zo meerwaarde creëert voor de 

leerlingen, moet in staat zijn kennis en vaardighe-

den te combineren. Daarbij gaat het om het kunnen 

integreren van drie soorten kennis: vakinhoudelijke 

kennis, didactische kennis en kennis van de techniek. 

In de wetenschappelijke literatuur wordt dat ook wel 

aangeduid als TPACK (Mishra & Koehler, 2008). TPACK 

staat voor Technological And Pedagogical Content 

Knowledge (zie figuur).

Misschien dat een voorbeeld het model kan verdui-

delijken. Wanneer een leerkracht van groep 7 bij het 

vak aardrijkskunde de leerlingen kennis wil bijbren-

gen over het Ruhrgebied, beschikt hij daarvoor over 

verschillende soorten kennis. Vakinhoudelijke kennis 

(in het model Content Knowledge) en didactische  

kennis over de manier waarop hij dat het best aan 

zijn leerlingen kan aanbieden (Pedagogical Know-

ledge). De leerkracht is in staat deze twee kennis-

gebieden te combineren zodat een goede les ontstaat 

die aansluit bij de beleving en het niveau van de 

leerlingen. 

ICT voegt een extra component toe aan het arsenaal 

van de leerkracht. Het levert aantrekkelijker onder-

wijs op, een rijkere leeromgeving en meer mogelijk-

heden voor onderwijs op maat en voor zelfstandig 

leren. Wanneer bij dezelfde les bijvoorbeeld gebruik 

wordt gemaakt van Google Maps, heeft dat invloed op 

de opzet en uitvoering van de les. De mogelijkheden 

zijn groot: van het tonen van het Ruhrgebied door 

middel van satellietfoto’s tot het door de leerlingen 

zelf laten gebruiken van alle achterliggende data die 

op Google Maps beschikbaar zijn. In het TPACK-model 

wordt veel belang gehecht aan het feit dat de leer-

kracht goed op de hoogte is van de mogelijkheden die 

de nieuwe media hem bieden. Dit weet hij vervolgens 

goed te combineren met zijn traditionele vaardighe-

den (inhoudelijke vakkennis en didactische vaardig-

heden). In de Kennisnet-publicatie Maak kennis met 

TPACK vindt u meer informatie.

Figuur 1.3
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Integratie ict-plan in het schoolplan
Onafhankelijk van welke visie de basis vormt van het 

onderwijs dat op een school wordt gegeven, bij elke 

school speelt ict in meerdere of mindere mate een 

niet meer weg te denken rol. Ook groeit het besef dat 

de toename van het ict-gebruik op school te langzaam 

gaat. Steeds meer schoolleiders realiseren zich dat 

ict impact heeft op het hele onderwijskundige proces. 

Integratie van het vroegere ict-beleidsplan in het 

schoolplan is dan de volgende stap. Maar opname in 

het schoolplan alleen is onvoldoende.

Integratie lukt niet zonder een goede implementatie. 

Dit lijkt een open deur, maar toch is er in de praktijk 

vaak een groot verschil tussen bijvoorbeeld de intro-

ductie van een nieuwe lees- of rekenmethode en het 

in gebruik nemen van digitale schoolborden. Vooraf-

gaand aan de aanschaf van een nieuwe lees methode 

worden meerdere teamvergaderingen belegd. Het 

team bespreekt vragen als: Past deze methode bij de 

visie van de school? Geldt onze didactische visie op 

leesonderwijs nog? Of is deze inmiddels gewijzigd  

door voortschrijdend inzicht en op basis van nieuwe 

wetenschappelijke inzichten? Wat betekent de in-

voering voor ons klassenmanagement? Hoeveel 

voorbereidingstijd nemen we? Gaan we in één keer 

over of voeren we de nieuwe methode geleidelijk in? 

Welke scholing moeten we volgen? 

Al deze vragen zijn van belang voor een goede over-

stap. Bij ict gaat dat vaak anders. Uiteraard wordt 

er gesproken over de aanschaf van bijvoorbeeld 

nieuwe digitale borden. Men kijkt naar het budget 

en de kosten, maar in de meeste gevallen wordt er 

te weinig nagedacht over de consequenties voor de 

didactiek, de actieve leerlingbetrokkenheid en de 

impact die het gebruik van de nieuwe middelen heeft 

op de wijze van lesgeven. Voldoende training om 

het nieuwe medium eigen te maken, ontbreekt nogal 

eens. Een korte knoppencursus is regelmatig de enige 

vorm van training. Daarnaast wordt vaak getolereerd 

dat een of meerdere teamleden niet meegaan in de 

nieuwe aanpak.

De leerkracht of het world wide web?
Ict en met name internet heeft een grote verandering 

teweeggebracht in de informatievoorziening. Nog 

geen twintig jaar geleden startte het publiek voor-

zichtig met surfen op het internet. Nu is internet het 

meest gebruikte middel om informatie te zoeken en 

te vinden. Daarmee komt de rol en taak van de school 

in een ander daglicht te staan. Internet heeft ook 

grote invloed op de tijden waarop kinderen leren. 

Met het gebruik van internet als informatiebron en 

als communicatiemiddel leren kinderen vaker buiten 

de normale schooltijden. Leerlingen die gezamenlijk 

op school aan een project werken, kunnen ’s avonds 

of in het weekeinde doorwerken omdat de materialen 

online altijd beschikbaar zijn.
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Bronnen en relevante sites:
•  Gennip, H., van, & Rens, C. van (2010). 

Didactiek en Leiderschap in Balans 2010. 
Nijmegen: ITS. *

•  Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 
2010. Zoetermeer: Kennisnet. *

•  Koehler, M.J., & Mishra, P. (2008). Intro-
ducing tpck. AACTE Committee on Innova-
tion and Technology (Ed.), The handbook 
of technological pedagogical content 
knowledge (tpck) for educators (pp. 3-29). 
American Association of Colleges of 
Teacher Education and Routledge, NY, New 
York.

•  Neut, I., van der (2010). Wat weten we 
over ict en … duurzame onderwijsver-
nieuwing? Zoetermeer: Kennisnet. Ook 
uitgebracht in de Kennisnet Onderzoeks-
reeks als ‘Duurzame onderwijsvernieu-
wing’, 2010, nr. 27. *

•  Voogt, J. & Pareja Roblin, N. (2010). 21st 
century skills. Enschede: Universiteit 
Twente. *

•  Voogt, J., Fisser, P. & Tondeur, J. (2010). 
Wat weten we over… TPACK? Zoetermeer: 
kennisnet. Ook uitgebracht in de Kennis-
net Onderzoeksreeks als ‘Maak kennis met 
TPACK’, 2010, nr. 26. *

•  http://www.leraar24.nl/dossier/2315/ict-
in-het-onderwijs

•  http://sites.tpacknl.nl/tpacknl/home
•  http://onderzoek.kennisnet.nl/naar-de-

onderzoeken/onderzoeksreeks

Publicaties gemarkeerd met * zijn ook 
beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl.

In deze informatiekaart
Met de informatiekaarten rond ict in het 
schoolplan wil Kennisnet schoolleiders hand-
vatten aanreiken om ict een geïntegreerd 
onderdeel van het schoolplan te laten zijn. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Vier in 
Balans (Plus) Model, waarin aandacht is voor 
visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en 
ict-infrastructuur. De Plus zit dan vooral in de 
integratie, het didactisch gebruik van ict voor 
het leren. In de informatiekaarten wordt ook 
verwezen naar het TPACK-model waarmee een 
model wordt geschetst om tot meer integratie 
te komen. 

Kennisnet heeft over veel onderwerpen die te 
maken hebben met de toepassing van ict in het 
onderwijs gepubliceerd. Naast de jaarlijkse 
Vier in Balans Monitor is er volop informatie 
beschikbaar over onder andere mediawijsheid 
en het gebruik van sociale media als Hyves 
en facebook in het onderwijs. Daarnaast is 
er de Onderzoeksreeks met voorbeelden van 
wat werkt met ict. In deze informatiekaarten 
komen veel van de genoemde ontwerpen bij 
elkaar ten behoeve van het schoolplan. 
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Inzet & beheer van ict

Informatiekaart 02

Ict is niet meer weg te denken uit het hedendaags 

onderwijs. Daarbij is de infrastructuur1 (een belang-

rijke voorwaarde voor het goed functioneren van het 

primaire en secundaire onderwijsproces. Daarom is 

het van belang in het schoolplan aandacht te beste-

den aan aanschaf en onderhoud 

van het geheel aan ict-middelen. 

De wijze waarop met aanschaf en 

onderhoud wordt omgegaan, is sterk 

afhankelijk van de onderwijsvisie 

van de schoolleiders. In de volgende 

Informatiekaart, nummer 3 in de 

reeks, wordt aandacht besteed aan 

de invloed van de onderwijsvisie op 

de aanschaf van ict-middelen. Deze 

Informatiekaart richt zich meer op het beheer en 

de wijze van gebruik van de infrastructuur. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan drie componenten uit 

het Vier in Balans Model: visie, ict-infrastructuur en 

didactisch gebruik van ict voor leren.

1  Binnen de ict wordt het woord “infrastructuur” gebruikt voor de verzameling voorzieningen die 
nodig is voor het transport van analoge en digitale gegevens (data). Hieronder vallen alle fysieke en 
technische middelen die het elektronische signaal (als gegevensdrager), verplaatsen, verdelen en 
routeren.

Figuur 2.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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Visie
De onderwijsvisie van schoolleiders is vaak bepalend 

voor de aanschaf van technologie. Het onderwijs 

trekt bepaalde technologie naar zich toe. Dit wordt 

educational pull genoemd (Ten Brummelhuis & Kuiper, 

2008). De visie van de schoolleiders bepaalt dan 

welke technologie wordt ingezet in het primaire  

proces en in de ondersteuning daarvan, het secundai-

re proces. In een aantal gevallen is het omgekeerde 

ook waar. De mogelijkheden die nieuwe technologie 

aan het onderwijs biedt, is dan van invloed op de 

werkwijze van de school. In dat geval spreekt men van 

een technology push: technologie die zich presenteert 

aan de poorten van de school (Ten Brummelhuis & 

Kuiper, 2008). Een voorbeeld van technology push is 

het zogenoemde cloud computing, waarmee bijvoor-

beeld studiematerialen voor leerlingen online te 

vinden zijn en leerlingen dus ook buiten schooltijd 

kunnen werken aan hun werkstuk. De toegankelijkheid 

en beveiliging is vergelijkbaar met tele bankieren. 

En net zoals telebankieren het betalingsverkeer 

ingrijpend heeft veranderd, kan cloud computing het 

onderwijsproces enorm beïnvloeden. Verderop wordt 

nader ingegaan op dit begrip.

Naast de invloed die ict heeft op het primaire  

proces, is de ict-infrastructuur ook van belang voor 

het secundaire onderwijsproces: de ondersteuning 

van het onderwijs. Hoe kan die ondersteuning  

optimaal worden ingericht? En welke rol kan ict 

daarbij spelen? Afhankelijk van de keuze voor kennis-

constructie of kennisoverdracht zal de inrichting van 

de ict-infrastructuur anders zijn. Is samenwerken bij-

voorbeeld een speerpunt? Zorg dan voor hoekjes met 

computers waar leerlingen ook kunnen over leggen. Of 

kies voor laptops of tablets, zodat leerlingen overal 

in groepjes kunnen werken. En denk dan bijvoorbeeld 

ook aan het toestaan van communicatie software, 

zodat experts en zieke groepsgenootjes  

geraadpleegd kunnen worden. Is juist klassikaal 

werken een speerpunt? Zorg dan voor digiborden en 

maak ruimte voor laptops of computers in de klas, 

zodat iedereen bij de les blijft. In beide voorbeelden 

wordt uitgegaan van de manier van lesgeven  

(educational pull) in plaats van de nieuwste techniek 

(technological push). 

Hardware, keuze tussen koop en lease
De visie op onderwijs van de schoolleiders is mede 

van invloed op de keuze voor de hardware. Zodra  

duidelijk is welke hardware het beste past bij die 

visie, kan de schoolleiding gaan nadenken over de 

keuze tussen kopen en leasen. Beide opties hebben 

voor- en nadelen. Zelf hardware aanschaffen, is in 

het algemeen goedkoper. Er hoeft immers geen rente 

te worden betaald, zoals bij lease wel het geval is. 

Het voordeel van lease is dat wanneer op het moment 

van aanschaf het benodigde kapitaal niet beschikbaar 

is, toch tot aankoop kan worden overgegaan. Daar-

naast is men bij gebruik van een leaseconstructie 

meestal gegarandeerd van goed onderhoud en directe 

vervanging bij uitval. Daar staat dan echter wel een 

hoger prijskaartje tegenover. 

Bij het leasen van ict-middelen is in vrijwel alle 

gevallen sprake van financial lease. Dit betekent dat 

de school eigenaar is en blijft van de apparatuur. Het 

is mogelijk met de leverancier afspraken te maken 

over de overname van de apparatuur na afloop van 

de leaseperiode. Bij schooloverstijgende bestuurs-

contracten met leasemaatschappijen kan een  

financieel voordeel worden behaald. Dat geldt uiter-

aard ook voor gezamenlijke inkoop van ict-middelen.

Beheer
Naarmate ict een grotere rol speelt in het onder-

wijsproces, neemt het belang van een goede infra-

structuur toe. Een storingloos functionerend netwerk 

is steeds belangrijker voor het onderwijsproces. Goed 

en vakkundig onderhoud is daarom van grote beteke-

nis. Tegelijk wordt aanleg en onderhoud steeds inge-

wikkelder en vereist het meer gespecialiseerde kennis 

op het terrein van zowel hardware als software. Dat 

leidt tot de vraag hoe de school beheer en onderhoud 

heeft geregeld. De schoolleider kan alles zelf in  
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handen houden of (een aantal) zaken uit besteden. 

Het volledig in eigen beheer houden van een compleet 

netwerk heeft als voordeel dat de controle, inrichting 

en ontwikkeling naar eigen wens kan worden inge-

richt. Daar staat tegenover dat dit vaak veel tijd en 

geld kost. En naarmate netwerken ingewikkelder  

worden door het gebruik van draadloze appara-

tuur, de stijgende behoefte van teamleden om ook 

thuis toegang te hebben tot het schoolnetwerk en de 

aanschaf van steeds diverser materiaal als netbooks 

en digitale borden, wordt ook een steeds grotere 

deskundigheid gevraagd van de ict-coördinator.  

Om een zo complexe infrastructuur functionerend 

te houden, is het niet voldoende om ict-coördinatie 

voor een paar uurtjes per week in het takenpakket 

van een leerkracht vast te leggen. 

Beheer en onderhoud uitbesteden aan een derde 

partij kan voordelen hebben. De schoolleider is van 

veel kopzorgen af en wanneer (een onderdeel van) het 

netwerk niet functioneert, is een melding voldoende 

om het probleem vakkundig op te lossen. Steeds vaker 

kiezen schoolleiders er al voor om geen eigen server 

meer in de school te hebben, maar al hun digitale 

materiaal op een server van de netwerkbeheerder 

buiten de school te plaatsen. Back-up en veiligheid 

zijn daarmee gegarandeerd. 

Uiteraard hangt aan deze oplossing een prijskaartje. 

Vaak blijkt echter dat de kosten vergelijkbaar zijn 

met het zelf onderhouden van het netwerk. De 

salaris kosten van een leerkracht liggen in de meeste 

gevallen hoger dan die van een systeembeheerder, de 

kosten voor nascholing van een ict-coördinator  

kunnen flink oplopen en de tijd die de ict-coördina-

tor niet meer aan onderhoud van het netwerk hoeft te 

besteden, kan hij weer aan zijn eigenlijke onderwijs-

taken besteden. 

Wanneer de schoolleider beheertaken uitbesteedt, 

verandert de rol van de ict-coördinator in die van 

deskundige op het gebied van het inzetten van ict in 

de klas. Hij weet de meest handige programma’s te 

vinden en kan zijn collega’s aangeven hoe ze deze in 

de klas kunnen inzetten. Omdat hij geen tijd meer 

verliest aan het organiseren van de infra structuur, 

kan de ict-coördinator zich verdiepen in de mogelijk-

heden van ict, bijvoorbeeld door bij nieuwe pro-

gramma’s en applicaties het TPACK-model toe te 

passen. Zo kan hij of zij het optimale uit de inzet van 

ict halen en daarmee het primaire onderwijsproces 

ondersteunen. 

Cloud computing
In de laatste jaren is cloud computing in opkomst. 

Cloud computing is het via het internet op aanvraag 

beschikbaar stellen van hardware, software en  

gegevens, ongeveer zoals stroom uit het elektrici-

teitsnet. De cloud (Nederlands: wolk) staat voor het 

internet en de delen en acties van de applicatie die 

niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden.  

De gebruiker hoeft op deze manier geen eigenaar 

meer te zijn van de gebruikte hard- en software en  

is niet verantwoordelijk voor het onderhoud  

(Wikipedia, 2011). Kennisnet noemt cloud computing 

‘een fundamentele verandering die de zorg over ict 

wegneemt (Van Berchum, Bomas, Van Elk, Van Elswijk, 

Keyser, Steijaert & Van Wetering, 2010).

Microsoft heeft plannen om binnenkort Office 365, 

de cloudversie van het bekende Officepakket, gratis 

aan het onderwijs ter beschikking te stellen, Google 

kent het vergelijkbare Google Docs. Deze programma’s 

hoeven niet meer op de computer te worden geïnstal-

leerd. Ook op onderwijsgebied groeit het aanbod 

hierin snel. De grote leerlingadministratieprogram-

ma’s als Esis en ParnasSys hebben versies waarbij de 

leerlinggegevens, goed beveiligd, op de server van 

de leverancier zijn opgeslagen. De beveiliging van de 

gegevens is daarbij, vergelijkbaar met online  

bankieren, uitstekend geregeld. Een eigen server in 

de school wordt daarmee overbodig of kan op zijn 

minst kleiner en goedkoper zijn. 

Ook onderwijsuitgevers maken steeds meer gebruik 

van cloud computing, waarbij ze zowel kennis-

constructie als kennisoverdracht ondersteunen. 

Daarnaast zijn sommige van deze programma’s naar 

wens aan te passen in functionaliteit. Zo is er in 
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onderwijstoepassingen meestal een docentenaccount 

en een leerlingenaccount beschikbaar. 

Voordelen van cloud computing zijn dat gegevens 

up-to-date zijn, dat altijd de laatste versie van het 

programma wordt gebruikt, dat iedereen (met een 

inlogcode) overal bij zijn bestanden en programma’s 

kan en dat er geen zware programma’s meer op de 

computer geplaatst hoeven worden. 

Bij de inzet van cloud computing kunnen ook minder 

zware en daarmee goedkopere computers worden 

ingezet. Via veel flexibelere smartphones, laptops of  

tablet-pc’s zijn de online programma’s ook toeganke-

lijk en kan ermee worden gewerkt. Een aantal 

diensten kan gratis of tegen een gering bedrag per 

persoon gebruikt worden. Dit brengt (ook financieel 

gezien) de mogelijkheid om voor elke leerling een 

computer beschikbaar te hebben dichterbij. Elke 

leerkracht en leerling kan vanaf thuis, onderweg of 

op school bij zijn lessen, projecten, bestanden et 

cetera. Een goede internetverbinding is belangrijk 

om dit proces soepel te laten lopen. 

Door cloud computing kan een school de beschikbare 

middelen anders en wellicht effectiever gebruiken. 

Ook uitgeverijen bieden steeds meer lesstof online 

aan. Het is de moeite waard om bij aanschaf van een 

nieuwe methode te overwegen geen boeken meer aan 

te schaffen, maar online te werken. 

Wat is het doel? De leerlingadministratie, het leerlingvolgsysteem en het 
leerlingdossier zijn bereikbaar voor alle teamleden via 
internet, ongeacht de computer.

Wanneer zijn we  
tevreden?

Leerkrachten ervaren een vermindering van werkdruk bij 
het nakijken van toetsen en het invoeren van cijfers, omdat 
dat in één keer kan. 
Het leerlingdossier, het leerlingvolgsysteem en de leerling-
administratie zijn zo gemakkelijk in gebruik dat ze altijd 
up-to-date zijn. 
De meeste teamleden (90%) hebben vanuit huis toegang tot 
deze leerlinggegevens. 
Nieuwe teamleden kunnen met het aanmaken van een paar 
accounts meteen overal bij. 
Alle teamleden weten hoe deze programma’s gebruikt  
worden.

Wie is verantwoordelijk? Directie, ict-coördinator, eventueel in overleg met boven-
schools bestuur.

Wat is het concrete  
resultaat?

•  Minder rompslomp om zaken op te zoeken en bij te  
houden.

•  Leerkrachten kunnen makkelijker werken.
•  Er staan geen speciale pc’s voor de leerlingadministratie 

meer in school; de gegevens zijn overal bereikbaar. 

Voorbeeld vertaling naar het schoolplan
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In deze informatiekaart
In het schoolplan moet aandacht worden  
besteed aan de aanschaf en het onderhoud 
van het geheel aan ict-middelen. Een optimale 
inrichting van de ict-infrastructuur is niet  
alleen van belang voor het primaire onder-
wijsproces, maar ook voor het secundaire 
onderwijsproces: de ondersteuning van het  
onderwijs. De schoolleiders kunnen kiezen 
voor het kopen of leasen van hardware. In 
beide gevallen moeten beheer en onderhoud 
goed worden geregeld. 
Wanneer de schoolleider beheertaken uit-
besteedt, verandert de rol van de ict-coördi-
nator in die van deskundige op het gebied van 

het inzetten van ict in de klas. Zo kan hij of 
zij het optimale uit de inzet van ict halen en 
daarmee het primaire onderwijsproces onder-
steunen. 
In de laatste jaren is cloud computing in  
opkomst. Voordelen van cloud computing zijn 
dat gegevens up-to-date zijn, dat altijd de 
laatste versie van het programma wordt  
gebruikt, dat iedereen (met een inlogcode) 
overal bij zijn bestanden en programma’s kan 
en dat er geen zware programma’s meer op de 
computer geplaatst hoeven worden.
Een goede vertaling van de implementatie van 
ict-middelen naar het schoolplan is noodzake-
lijk.

Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: uitzoeken welke programma’s deze functionaliteiten  
bieden en welke eisen er zijn aan de hardware van de  
gebruiker (compatibiliteit).
 
2012: hardware regelen, aanschaffen programma’s,  
invoeren alle gegevens, deskundigheid van teamleden op 
peil brengen met scholing, oefening en leren van elkaar. 
 
2013: project loopt, teamleden worden verder gestimu-
leerd hier gebruik van te maken. Halverwege en eind van 
het jaar een moment om gebruikerstips en trucs te delen 
en ervaringen op te schrijven. 
 
2014: evaluatie. Is alles bereikt volgens plan? Waarom wel/
niet? 

Voorbeeld vertaling naar het schoolplan (vervolg)
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Nieuwe hardware

Informatiekaart 03

In deze informatiekaart wordt aandacht besteed aan 

de invloed van de onderwijsvisie op de aanschaf van 

ict-middelen. Hierbij wordt met name gekeken naar 

de component ict-infrastructuur en daarmee samen-

hangend, de componenten visie, deskundigheid en 

didactisch gebruik van ict voor leren uit het Vier in 

Balans Model.

Infrastructuur 
Om ict effectief te kunnen gebruiken in het onderwijs 

is een goede ict-infrastructuur cruciaal. Op de mees-

te Nederlandse scholen is een goed functio nerend 

netwerk inmiddels vanzelfsprekend. Gemiddeld is in 

het basisonderwijs op elke vijf leerlingen een  

computer beschikbaar. Digitale schoolborden  

veroveren inmiddels ook de klas-

lokalen. Het gebruik van laptops en 

netbooks in het onderwijs neemt 

toe. De ontwikkelingen gaan zeer 

snel. De schoolleider komt daardoor 

steeds vaker voor de vraag te staan 

of een bepaalde ontwikkeling wel 

of niet gevolgd moet worden – niet 

in de laatste plaats met de  Figuur 3.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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financiële gevolgen voor de school in het achterhoofd. 

In dit kader is het ook van belang dat men nadenkt 

over de vraag of de school alle hardware in eigen 

bezit (en dus ook onderhoud) heeft of dat de school-

leider liever kiest voor een leaseconstructie. Ook de  

optie om binnen een bestuur tot een gecentraliseerde 

oplossing te komen, waarbij de centrale server alle 

lokale servers vervangt, is een mogelijkheid. Een  

alternatief dat hierbij aansluit, is de mogelijkheid 

gebruik te maken van cloud computing, waarbij 

servers waar dan ook ter wereld gebruikt worden 

voor een veilige dataopslag. Zie voor informatie 

over cloud computing het aparte informatieblad over 

ict-beheer en de Kennisnet/Surfnet-publicatie Cloud 

computing in het onderwijs. Een uitstekende breed-

band internetverbinding is in alle gevallen  

essentieel voor het leren met ict.

De aanschaf en het gebruik van nieuwe media in de 

school heeft een onmiskenbare invloed op de didac-

tiek. De aanschaf van een digitaal schoolbord heeft 

bewust of onbewust een uitwerking op het lesgeven. 

Wanneer een SMART table of Surface table aan-

geschaft wordt -beiden interactieve tafels waarbij 

meerdere mensen tegelijk op het scherm (tafelblad) 

kunnen werken- wordt samenwerkend leren en het 

gebruik van spelsituaties tijdens het leren gebruike-

lijker. Een set tablet pc’s leidt veelal tot flexibeler 

werken aan verschillende taken door de leerling. Op 

deze wijze beïnvloedt de ict-infrastructuur ook de 

visie op leren. Andersom moet er bij de aanschaf 

van bepaalde hardware gekeken worden wat past 

binnen de visie van het team. Het streven om elke 

leerling van een eigen netbook of laptop te voorzien, 

past beter bij een visie waarin kennisconstructie en 

individuele ontwikkelingslijnen voor leerlingen de 

boventoon voeren dan bij een visie die grotendeels 

gebaseerd is op kennisoverdracht in een tamelijk vast 

jaarklassensysteem.

Deskundigheid
Daarnaast is het van belang dat het team adequaat 

weet om te gaan met de nieuwe hardware en deze 

zodanig weet in te zetten dat ze een toegevoegde 

waarde heeft voor het leren van de kinderen. Het 

gaat daarbij niet alleen om de instrumentele vaar-

digheden van de leerkrachten, maar zeker ook om 

de didactische inzet. Het gaat, met andere woorden, 

niet alleen om het hoe en wat, maar veel meer om het 

waarom en wanneer: het intentioneel gebruik. In de 

brochure ‘meerwaarde van het digitale schoolbord’ 

(nr. 24 uit de onderzoeksreeks van Kennisnet), wordt 

aandacht besteed aan de stappen die nodig zijn om 

van instrumenteel gebruik naar intentioneel gebruik 

te komen. Diezelfde stappen kunnen worden toegepast 

op andere vernieuwingen met ict in het onderwijs. 

Financiën
Voor welke infrastructurele oplossing ook gekozen 

wordt, de aanschaf en het onderhoud van een goede 

ict-infrastructuur is niet goedkoop. Naarmate ict een 

steeds grotere plaats gaat innemen in scholen, zullen 

de kosten alleen maar navenant stijgen. In de meer-

jarenbegroting van een school dient daarmee  

rekening te worden gehouden. Toch zullen ict-kosten 

niet alleen maar ‘extra kosten’ zijn. Immers, door  

gebruik te maken van digitale middelen kan het 

gebruik van andere middelen, zoals boeken, methodes 

en met name allerlei werkboeken, afnemen. 

De schoolleider kan zich afvragen of de school voor 

alle programma’s de volledige functionaliteit van 

een (laptop)computer nodig heeft. Voor het gebruik 

van internet kan bijvoorbeeld ook gebruik worden 

gemaakt van een (goedkopere) tablet-pc. 

Ook kan een school kosten besparen door het  

(technisch) onderhoud van de ict-infrastructuur uit te 

besteden. Zeker wanneer schoolleiders bovenschoolse 

contracten kunnen afsluiten, kan flink worden  

bespaard. De ict-coördinator kan zich dan richten op 

de didactische kant van ict.
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Onderwijsvisie
Bij vrijwel alle onderwijsinstellingen is de notie  

aanwezig dat ict een niet meer weg te denken factor 

is in het huidige onderwijs. Desondanks komen 

leerlingen veelal buiten de school vaker in aanraking 

met ict dan binnen de school. Leerkrachten en school-

leiders worden voortdurend geconfronteerd met de 

vraag hoe in te spelen op de snelle ontwikkelingen 

buiten de school. Welke ontwikkelingen zijn van 

belang en blijvend en welke zijn van voorbijgaande 

aard? Wanneer bepaalde ontwikkelingen duidelijk 

blijvend zijn – zoals smart phones en tablets die het 

gebruik van internet enorm vergemakkelijken – kan 

men daar dan iets mee in het onderwijs? En zo ja, 

hoe dan? 

Het antwoord op met name deze laatste vraag heeft 

een relatie met de onderwijsvisie van de school. 

Waar kennisoverdracht een leidend principe voor de 

school is, kan bijvoorbeeld de inzet van een spel-

computer een logische keuze zijn om rekentraining op 

een aantrekkelijke wijze aan te bieden. 

Wanneer de school meer werkt vanuit kennis-

constructie, zal bijvoorbeeld gekozen worden voor 

het gebruik van smart phones uitgerust met GPS om 

de leerlingen op leertochten te sturen rondom de 

school. Ook het gebruik van programmeerbare lego-

blokjes zal goed passen in deze onderwijsvisie. 

Hoe dan ook heeft het gebruik van ict een onomkeer-

bare invloed op de didactiek. Nieuwe middelen en 

technieken inzetten en tegelijkertijd alles blijven 

doen zoals vroeger, werkt niet. 

Welke onderwijsvisie ook op een school vigerend is, 

om ervoor te zorgen dat de leerkrachten optimaal 

gebruikmaken van de mogelijkheden met ict in het 

onderwijs, is het van belang dat zij zich kunnen  

richten op het inhoudelijke gebruik daarvan. Dit 

geldt van het gebruik van digitale borden tot de inzet 

van smart phones met GPS-functionaliteit.  

Overwegingen bij aanschaf of vervanging
Ict infrastructuur is een kostbare zaak en bij de  

aanschaf wordt rekening gehouden met de langere 

termijn voor gebruik en afschrijving. De  

ontwikkelingen op het terrein van hardware gaan 

zeer snel. In korte tijd komen laptops in de plaats van 

desktops, worden de laptops weer vervangen door 

netbooks en nog geen jaar later zijn de tablets zoals 

de I-pad verschenen. De snelheid waarmee de hard-

ware vernieuwt is niet bij te houden. Bij de aanschaf 

van nieuwe hardware moet daarom ook meer gekeken 

worden naar de bruikbaarheid voor het leerproces 

dan naar de allerlaatste trends. 

Wanneer de school de aanschaf van nieuwe ict  

materialen of voorzieningen overweegt kunnen de 

volgende oriëntatiepunten behulpzaam zijn:

•  Welk effect op het leren van de kinderen willen  

we bereiken?

•  Hoe past dit binnen de onderwijsvisie van de school?

•  Welke invloed heeft de nieuwe apparatuur op de 

opvatting over didactiek van de school?

•  Wat is daarbij de best passende (mix van) hardware?

•  Aan welke leerkrachtvaardigheden moet aandacht 

worden besteed om een succesvolle inzet  

te garanderen?

•  Welke infrastructurele en financiële consequenties 

zijn er?

Het beleid op het gebied van ict-infrastructuur kan in 

verband met de wat langere gebruiksperiode van de 

voorzieningen en de snelle opeenvolging van  

modellen en apparaten beter in meer algemene 

termen te worden beschreven. Denk daarbij aan 

omschrijvingen als: de infrastructuur is van een 

dusdanige kwaliteit dat zij op geen enkele wijze een 

belemmering is voor het lesgeven en leren binnen de 

onderwijsvisie van de school. 

Bij de aanschaf of vervanging van hardware met 

een lange afschrijvingstermijn is vermelding in het 

schoolplan echter wel degelijk mogelijk en aan te 

raden. 
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Wat is het doel? Elke leerling is op elk moment in staat ict te gebruiken in 
zijn/haar leerproces. Ofwel de 1-1 regel; één kind per  
apparaat. Het maakt niet uit welke hulpmiddelen/appara-
ten dit zijn (smartphones, iPads, laptops, netbooks, pc’s, 
digiborden etc). 

Wanneer zijn we  
tevreden?

•  Alle leerlingen kunnen tijdens het leren gebruik maken 
van relevante ict. 

•  Leerkrachten geven leerlingen de ruimte en de opdracht 
om de ict te gebruiken

•  Leerlingen maken gebruik van verschillende hulp middelen 
en kunnen uitleggen waarom ze voor een taak het ene 
hulpmiddel pakken en niet het andere. 

Wie is verantwoordelijk? Schoolleiding, ict-coördinator en team.

Wat is het concrete  
resultaat?

• Voor elke leerling is een digitaal hulpmiddel beschikbaar. 
•  De schoolleiding heeft in overleg met het team gekozen 

voor één of een aantal verschillende apparaten. 
•  Tijdens de les gebruiken de leerlingen regelmatig een 

computer, laptop of een ander apparaat dat toegang  
verschaft tot bron materiaal. 

•  Leerlingen wisselen het gebruik in apparaten af; dan 
weer  
kiezen ze voor de lap-top, dan het digibord en dan de 
smartphone (of andere hulpmiddelen). 

•  Leerkrachten weten hoe de verschillende apparaten  
werken en geven regelmatig opdrachten waarbij een van 
de apparaten nodig is.  

Een voorbeeld
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In deze informatiekaart
De aanschaf en het gebruik van nieuwe media 
in de school heeft een onmiskenbare invloed 
op de didactiek: de ict-infrastructuur beïn-
vloedt ook de visie van de schoolleiders op 
leren. Andersom moet er bij de aanschaf van 
bepaalde hardware gekeken worden welke 
hardware past binnen de visie van de school-
leiders. Bij de keuze voor bepaalde hardware 
is het de vraag hoe in te spelen op de snelle 
ontwikkelingen buiten de school, en zal uitein-
delijk de onderwijsvisie leidend zijn.
Het is belangrijk dat het docententeam de  

instrumentele vaardigheden, maar zeker ook 
de didactische inzet heeft om hardware  
intentioneel te gebruiken: zodanig in te zetten 
dat ze een toegevoegde waarde heeft voor het 
leren van de kinderen. De schoolleider moet 
in het schoolplan aandacht besteden aan de 
stappen die nodig zijn om van instrumenteel 
gebruik naar intentioneel gebruik te komen. 
Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied 
van ict-hardware, dient beleid op het gebied 
van ict-infrastructuur in meer algemene  
termen te worden beschreven.

Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: 
•  De keuze voor verschillende apparaten is door directie, 

ict-coördinatoren en team gemaakt. 
•  De leerkrachten zijn geschoold in de werking en het  

gebruik van deze apparaten.  

2012: 
•  Wanneer besloten wordt om meer of andere apparaten 

aan te schaffen worden leerkrachten geschoold in het  
gebruik, waarbij ook veel aandacht is voor de didactische 
inzet van de apparatuur. 

•  Leerkrachten stellen hun leerlingen zoveel als mogelijk in 
de gelegenheid om tij-dens het leren met de apparaten te 
werken

•  Evaluatiemoment; gebruik en nut van de hulpmiddelen.  

2013: 
•  De werkwijze zoals die in 2012 is ingezet wordt voort-

gezet, uitgebreid en ver-diept.
•  Het team blijft zich scholen en kennis uitwisselen over 

‘hun’ toepassingen met de apparaten.  

2014:
•  Eindevaluatie; gebruik en nut van de hulpmiddelen,  

verandering van (visie op) onderwijs en visie op ict.

Een voorbeeld
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Bronnen en relevante sites:
•  Ast, M., van, Bergen, H., van, Koenraad, 

T. & Winden, E., van (2010). Meerwaarde 
van het digitale schoolbord. Zoetermeer: 
Kennisnet. Uitgebracht in de Kennisnet 
Onderzoeksreeks nr. 24. *

•  Berchum, M., van, Bomas, E., Elk, W.J., van, 
Elswijk, M., van, Keyser, M., Steijaert, A. & 
We-tering, M., van (2010). Cloud Compu-
ting in het onderwijs. SURFnet/Kennisnet. 
Verkregen van http://www.surfnetkennis-
netproject.nl/ innovatie/cloudcomputing. 

•  Coetsier, N., Kok, R. & Kral, M. (2010). Zelf-
standig leren rekenen met het digibord. 
Zoeter-meer: Kennisnet. Uitgebracht in de 
Kennisnet onderzoeksreeks nr. 21. * 

•  http://www.leraar24.nl/video/1011/visie-
goedkope-ict-voorzieningen

•  http://www.leraar24.nl/dossier/74/het-
digitale-schoolbord 

•  http://www.microsoft.com/
surface/|whatissurface.aspx 

•  http://www.smartboard.nl/nl/producten/
smart-table.php 

 

Publicaties gemarkeerd met * zijn ook 
beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl.
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Een doorlopende ontwikkelings-
lijn & het volgen van de leerling

Informatiekaart 04

Door het gebruik van ict als volgmiddel van  

de leerling ontstaat een beter zicht op de 

(doorlopende) ontwikkeling van de leerling.  

Dit beeld is van belang voor een goed en 

passend aanbod van leerstof aan de leerling. 

Er zijn veel ict-mogelijkheden die hieraan 

bijdragen. In deze kaart wordt ingegaan op 

de administratie, het digitaal toetsen, een  

passend onderwijsaanbod, en de combinatie 

van de doorlopende ontwikkelingslijn en een 

passend aanbod met ict. Deze informatiekaart raakt 

de componenten visie en didactisch gebruik van ict 

voor leren uit het Vier in Balans Model.

Administratie
In elk schoolplan moet aandacht zijn voor de 

ontwikke ling van de leerling. Deze ontwikkeling 

wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem (LVS). 

Figuur 4.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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Inmiddels is op vrijwel elke school in ons land een  

digitaal LVS in gebruik. De bekendste zijn het Cito-

LVS, ParnasSys en het Esis LVS. De systemen zijn  

gekoppeld aan de leerlingadministratie. Het gebruik 

van deze volgsystemen is onderdeel van het  

secundaire (onderwijsondersteunend) proces in de 

school. De huidige digitale systemen geven een grote 

hoeveelheid informatie en analyseren de voortgang 

van het leren van individuele leerlingen en groepen 

leerlingen. Op basis van toetsuitslagen wordt  

duidelijk hoe een leerling heeft gepresteerd, maar 

kan ook worden voorspeld hoe de leerling zich zal 

ontwikkelen. Op die wijze ontstaat een ontwikkel-

perspectief. In de meeste gevallen bieden deze 

gegevens de leerkracht voldoende informatie om de 

leerling verder passend te begeleiden. 

Wanneer de schoolleider het gebruik van het digitaal 

LVS in het schoolplan wil vastleggen, kan dat bijvoor-

beeld op de volgende wijze.

Wat is het doel? Alle leerkrachten zijn in staat gebruik te maken van de  
informatie uit de volgsystemen van de school om een  
passend leeraanbod voor de leerlingen te genereren.

Wanneer zijn we  
tevreden?

Alle teamleden zijn in staat op elk punt in de ontwikkeling 
van de leerling een juist onderwijsaanbod te bieden. 
Alle teamleden zijn in staat hierin een keuze te maken 
tussen een aanbod gebaseerd op kennisoverdracht en een 
aanbod gebaseerd op kennisconstructie. In beide gevallen  
kan het teamlid ook bepalen of het toevoegen van de 
compo nent ict een verhogend effect heeft op het leer-
rendement. 

Wie is verantwoordelijk? Directie, team.

Wat is het concrete  
resultaat?

Op schoolniveau worden de leerkrachten door directie 
geschoold in het werken met het leerlingadministratie-
programma.
Op schoolniveau zijn de teamleden in staat informatie die 
zij nodig hebben uit de leerlingvolgsystemen te halen.
Op leerlingniveau kan een teamlid opzoeken waar de leer-
ling staat.
Het teamlid kan voor zijn leerlingen een onderwijsaanbod 
bieden, gebaseerd op de ontwikkeling van de leerlingen. 
Het teamlid gebruikt, afhankelijk van de leerling, een 
aanbod gebaseerd op kennisoverdracht of juist op kennis-
constructie. 
Het teamlid maakt elke keer de overweging of, en zo ja, 
welke, ict-toepassingen de leerling verder helpen in zijn 
ontwikkeling. 
De ontwikkeling van individuele leerlingen wordt regel-
matig bekeken en bijgestuurd. 
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Wanneer is het  
gerealiseerd?

Eind 2011: het team is geschoold en teamleden weten hoe 
ze de gewenste informatie uit de systemen moeten halen. 

Eind 2012: de teamleden bekijken de ontwikkelingen van 
hun leerlingen regelmatig en passen hun les daarop aan. 

Eind 2013: de teamleden letten bij het aanpassen van 
hun les op de ict-mogelijkheden voor de betreffende 
leerling(en). Overleg binnen team (jaarlagen/bouw) over 
welke informatie het meest gebruikt wordt en of men nog 
iets van elkaar kan leren. 

Eind 2014: gang van zaken hetzelfde als het jaar ervoor. 
Evaluatie: zijn de leerlingen verder vooruitgegaan dan 
voorheen verwacht werd? Wordt ict ingezet voor individu-
ele ontwikkeling van leerlingen? 

Digitaal toetsen en passend onderwijs-
aanbod
Naast de veel gebruikte wijze van toetsen – de leer-

ling maakt een test op papier waarna de leerkracht 

de uitslagen invoert in het LVS – wordt tegenwoordig 

ook vaak digitaal getoetst. Cito biedt steeds meer 

toetsen op deze wijze aan en ook veel methodegebon-

den toetsen kunnen op de computer gemaakt worden. 

Het voordeel van deze wijze van toetsen voor de 

leerkracht is dat de uitslag van de toets meteen  

berekend is. Dat verlaagt de werkdruk voor leer-

krachten. Ook wordt door het computersysteem vaak 

meteen een foutenanalyse gemaakt en een advies 

gegeven ten aanzien van de volgende stappen die de 

leerling zou moeten doorlopen. Dit maakt het  

mogelijk voor de leerling een meer passend onder-

wijsaanbod te formuleren. 

De impact van de onderwijsvisie op het 
gebruik van digitale toetsen en vice versa
Wanneer men op een school voornamelijk werkt  

vanuit kennisoverdracht, wordt veelal getoetst op  

inhoud. Wanneer de onderwijsvisie meer georiën-

teerd is op kennisconstructie, zal de nadruk vaker  

liggen op het volgen en vastleggen van het leer proces. 

Cito-toetsen worden vaak afgenomen op een vastge-

steld tijdstip door een hele groep. Methode gebonden 

toetsen zijn vaak gekoppeld aan een leerstofonder-

deel. Beide toetsmethoden passen uitstekend bij een 

onderwijsvisie gebaseerd op kennis overdracht en 

klassikaal onderwijs.

Bij kennisconstructie als basis voor de onderwijsvisie 

past een digitaal portfolio beter. In al deze gevallen 

bepaalt de onderwijsvisie de werkwijze. 

Omgekeerd kan ook de keuze voor digitaal toetsen 

een verandering teweegbrengen in het onderwijs-

proces. Met name oefenprogramma’s worden steeds 

slimmer en daarmee adaptiever. Op basis van de 

resultaten die de leerling haalt met bijvoorbeeld 

rekenprogramma’s, bepaalt de computer welk volgend 

niveau geschikt is voor deze leerling. De leerkracht 

krijgt een overzicht van de gemaakte opdrachten met 

daarbij een foutenanalyse. Hierdoor krijgt de leer-

ling een veel persoonlijker programma aangeboden. 

Dit betekent tegelijkertijd dat het klassikale aanbod 

meer wordt losgelaten. In dit geval beïnvloedt de 

keuze voor een bepaalde werkwijze de onderwijsvisie 

van de school. 
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Tabel 4.1. Vergelijking kennisoverdracht en kennisconstructie (gebaseerd op OECD, 2009)

Doorlopende ontwikkelingslijnen en  
passend onderwijsaanbod met ict
Door het gebruik van ict als volgmiddel van de leer-

ling via een LVS, de resultaten van methodegebonden 

toetsen, een portfolio of een combinatie van deze 

zaken ontstaat een beter zicht op de (doorlopende) 

ontwikkeling van de leerling. Dit beeld is van belang 

voor een goed en passend aanbod van leerstof aan de 

leerling zowel gedurende zijn loopbaan binnen het 

PO als bij de overgang naar het VO. 

ict biedt mogelijkheden voor zowel zwakkere leer-

lingen als meer begaafde leerlingen. Zo zal een 

adaptief oefenprogramma zoals het onlangs door 

de Universi teit van Amsterdam ontwikkelde Reken-

tuin, voor zwakke en snelle leerlingen een aangepast 

oefen programma aanbieden. Ook een programma als 

Kurzweil, dat dyslectische leerlingen ondersteunt 

door teksten voor te lezen, blijkt goede resultaten te 

genereren. 

Voor cognitief begaafde leerlingen biedt  

www.acadin.nl een bron van mogelijkheden zich 

verder te ontwikkelen met uitdagende opdrachten 

en lessen. Daarnaast kan elke leerkracht zelf creatief 

gebruikmaken van de mogelijkheden die ict biedt: 

op het gebied van kennisconstructie met ict liggen 

er bijvoorbeeld mogelijkheden om met een webcam 

of eenvoudige camcorder animaties te maken waarin 

leerlingen andere leerlingen uitleg geven over een 

bepaald onderwerp.
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Bij ernstige en complexe dyslexie of verge-
lijkbare lees- en taalproblemen is een hulp-
middel nodig dat ondersteuning biedt op alle 
probleem gebieden: technisch lezen,  
begrijpend lezen, spellen, schrijfwerk,  
structureren en studeren. 
ict-Delta heeft in het kader van EXPO, het 
onderzoeksprogramma van Kennisnet, samen 
met de Universiteit Twente onderzoek gedaan 
naar het effect van Kurzweil als ict-hulpmiddel 
voor dyslectische leerlingen. Kurzweil 3000 is 
een geavanceerd softwarepakket voor scannen, 
technisch en begrijpend lezen, spellen, strate-
gisch schrijven, leren en studeren. Het wordt 
veel op scholen gebruikt. Kurzweil leest onge-
acht het bestandstype digitale teksten voor. 
PDF-, Word-, internet- en overige bestanden 
vormen geen probleem. Het Scan- en Leer-
station zet tekst van papier geautomatiseerd 
om in een digitale tekst, zonder dat de lay-out 
en afbeeldingen van het origineel verloren 
gaan.

Het onderzoek richtte zich op de volgende 
vraag. Kan een ict-gestuurd programma als 
Kurzweil de volgende doelen helpen realiseren:
•  een grotere zelfstandigheid (minder afhanke-
lijk zijn van hulp van anderen; zonder extra 
hulp gewoon mee kunnen doen)?

• een grotere motivatie om te lezen?
• meer zelfvertrouwen?

Uit het onderzoek bleek dat de leerlingen 
positieve ervaringen opdeden met de inzet 
van ict op deze manier: “Ik heb voor het eerst 
een dik boek uitgelezen.” Daarnaast bleek dat 
leerlingen de gelezen teksten beter begrepen. 
Hierdoor werd het cognitief zelfvertrouwen 
van de Kurzweil-gebruikers vergroot. Ook bleek 
uit het onderzoek dat leerlingen meer gemoti-
veerd en meer zelfstandig zijn gaan lezen. 

Een voorbeeld: gebruik Kurzweil

In deze informatiekaart
Door het gebruik van ict als volgmiddel van de 
leerling ontstaat een beter zicht op de (door-
lopende) ontwikkeling van de leerling. Het 
optimaal gebruik van een digitaal leerling-
volgsysteem (LVS) kan in het schoolplan worden 
vastgelegd.
De onderwijsvisie van de schoolleider bepaalt 
de keuze voor de wijze van toetsen. Voordelen 
van digitaal toetsen zijn dat de uitslag van de 
toets meteen bekend is; dat de computer een 

foutenanalyse genereert en adviseert over  
vervolgstappen voor de leerling. Dit verlaagt 
de werkdruk voor de leerkracht en maakt het 
mogelijk voor de leerling een meer passend  
onderwijsaanbod te formuleren. Omgekeerd kan 
ook de keuze voor digitaal toetsen een verande-
ring teweegbrengen in het onderwijsproces en 
de onderwijsvisie van de school beïnvloeden. 
Een ict-programma als Kurzweil biedt daarbij 
mogelijkheden voor zowel zwakkere leerlingen 
als meer begaafde leerlingen.
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Bronnen en relevante sites:
• Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 2010. Zoetermeer: Kennisnet. *
• http://tule.slo.nl/
• http://www.cito.nl/nl/onderwijs/primair%20onderwijs/cito_volgsysteem_po.aspx
• http://www.rovict.nl/?main=esisa
• http://www.parnassys.nl/
• http://www.acadin.nl/
• http://www.ictdelta.org 
• http://www.lexima.nl/algemeen/geavanceerde-dyslexiesoftware/kurzweil-3000 

Publicaties gemarkeerd met * zijn ook beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl.
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Kennisdomeinen taal & rekenen

Informatiekaart 05

Taal en rekenen worden in Nederland gezien als kern-

vakken voor het onderwijs. En hoewel de meningen 

verschillen over de wijze waarop deze kernvaardig-

heden moeten worden (aan)geleerd, is iedereen het 

erover eens dat leerlingen over goede taal- en reken-

vaardigheden moeten beschikken. Zowel bij taal als 

bij rekenen zal veelvuldig geoefend moeten worden 

om een aantal vaardigheden onder de knie te krijgen. 

Daarbij kan ict een uitgelezen rol vervullen. Niet voor 

niets verschenen voor deze vakken de oefens pelletjes 

op de computer in het onderwijs al 

heel vroeg in de ontwikkeling van ict 

op school.

Naast het oefenen van vaardigheden 

wordt ook veel waarde gehecht aan 

inzicht en begrip. Daarnaast is het kunnen toepas-

sen van het geleerde van groot belang. Schriftelijke 

taalvaardigheid gaat verder dan alleen goed spellen 

en het belang van realistisch en contextueel rekenen 

wordt in het gehele basis onderwijs onderkend. Deze 

informatiekaart raakt de componenten visie, digitaal 

leermateriaal en didactisch gebruik van ict voor leren 

uit het Vier in Balans Model.

Figuur 5.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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Onderwijsvisie
Scholen waar in de onderwijsvisie een nadruk ligt 

op kennisoverdracht, richten zich op het aanbrengen 

van een solide kennisbasis. Veelvuldig oefenen is een 

daarbij vaak gebruikte leeractiviteit. Het  

automati se  ren van taken en handelingen staat daar-

bij voorop. Deze werkvorm is uitstekend geschikt 

voor het aan leren van woordjes, het toepassen van 

spellings regels, het inoefenen van de tafels en het 

automatiseren van rekenvaardigheden. In scholen 

waar een nadruk ligt op kennisconstructie zal, naast 

het in oefenen van vaardigheden, ook veel aandacht 

zijn voor onder zoekend leren. Ontwikkelingspsycho-

loog Piaget werkte een theorie uit die uitgaat van 

constructi vistisch leren. Kinderen bouwen kennis 

op wat ze al weten doordat ze actief met hun omge-

ving bezig zijn. Dat principe is ook toe te passen op 

taal- en rekenonderwijs. Door leerlingen in een rijke 

leeromgeving te brengen waarin samenhang belang-

rijker is dan geïsoleerde kennis, bouwen zij voort op 

bestaande kennis en komen tot nieuwe inzichten. 

 

Op de meeste Nederlandse scholen wordt een meng-

vorm van kennisoverdracht en kennisconstructie 

toegepast bij het taal- en rekenonderwijs. Er be-

staan voor taal- en rekenonderwijs echter veel meer 

digitale oefenprogramma’s die helpen bij kennis-

overdracht. Kant en klare ict-oplossingen voor ken-

nisconstructie zijn minder voorhanden. Wanneer men 

ict wil inzetten voor kennisconstructie bij taal- en 

rekenonderwijs, dan betekent dit een groter beroep 

op de professionele kennis en vaardigheden van de 

leerkracht op ict-gebied. 

Deskundigheid
Bijna tachtig procent van de leerkrachten in het 

basis onderwijs vindt van zichzelf dat ze beschikken 

over voldoende basisvaardigheden op ict-gebied.  

Ze denken anders over de eigen didactische vaardig-

heden met ict, het integreren van ict in het onderwijs 

en de vaardigheid om digitaal materiaal van het 

internet aan te passen voor gebruik in de klas. Onge-

veer de helft van de leerkrachten voelt zich  

onvoldoende toegerust om dit met vertrouwen te 

kunnen doen. Dat betekent dat deskundigheids-

bevordering op dit terrein van groot belang is.  

Om tot een combinatie van vakinhoudelijke kennis, 

didactiek en het toepassen van ict te komen, biedt het 

TPACK-model uit informatiekaart 1 van deze reeks een 

goed uitgangspunt.

 

Deskundigheid kan op velerlei wijzen worden ver-

kregen. Een uitstekende manier is peer learning, het 

leren van collega’s. Regelmatig overleg en het delen 

van ervaringen, kennis en ontwikkelde materialen 

zijn belangrijke factoren om meer vertrouwd te raken 

met het didactisch gebruik van ict. Daarnaast is veel 

praktijkgerichte kennis te vinden op het internet bij 

onder andere Leraar24, het Rekenweb van het 

Freudenthal Instituut en het Expertisecentrum  

Nederlands.

Leermaterialen
Bij instructie, het aanleren van nieuwe begrippen, 

nieuwe vaardigheden of nieuwe woorden kan ict een 

grote meerwaarde opleveren. Vooral het gebruik van 

het digitale schoolbord laat een positief resultaat 

zien. Door de klassikale uitleg te combineren met 

beeld en geluid verkrijgen de leerlingen een groter 

begrip. De motivatie van de leerlingen wordt ver-

groot wanneer ze zelf op het digitale bord mogen 

werken. De mogelijkheid om alles wat is uitgelegd 

op het bord, inclusief aantekeningen, op te slaan en 

later weer te bekijken, werkt ook positief. 

 

Zoals gezegd zijn digitale oefenprogramma’s voor taal 

en rekenen volop te vinden. De meeste programma’s 

zijn in de vorm van een spel, waardoor de leerlin-

gen worden uitgedaagd. Er is onderscheid tussen 

methode gebonden oefenprogramma’s en algemene  

oefenprogramma’s. De oefenstof moet wel aansluiten 

bij het niveau van de leerling. Ook een goede ver-

slaglegging naar de leerkracht is van belang. Compu-

terprogramma’s worden hierin steeds slimmer door 
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de prestaties van de leerlingen direct bij te houden, 

goede feedback te geven en op grond van de presta-

ties van de leerling passende leer- en oefenstof aan 

te bieden. Goede voorbeelden van digitale oefen-

programma’s op taalgebied zijn Muiswerk en Letters 

in beweging. In het rekenonderwijs is het recent 

uitgebrachte online oefenprogramma De Rekentuin 

een voorloper. 

 

Voor kennisconstructie op het gebied van taal- en 

rekenonderwijs is minder ict-materiaal beschikbaar. 

Het Freudenthal Instituut biedt op de website  

www.rekenweb.nl spelletjes aan die kinderen aan-

zetten tot het nadenken over rekenproblemen. Bij  

Wikiwijs zijn lessen te vinden die door leer-

krachten zelf zijn ontwikkeld en gedeeld. Op de site 

van Kennis net zijn onder het kopje ‘Digitaal leer-

materiaal’ voorbeelden en instrumenten te vinden  

om zelf aan de slag te gaan. 

 

Een combinatie van kennisoverdracht en kennis-

constructie is uiteraard ook mogelijk. Op een basis-

school in Nederland is succes geboekt door leerlingen 

op het digitale schoolbord samen rekenoefeningen 

te laten maken. Samen overleggen en puzzelen maakt 

leerlingen gemotiveerder, onderzoekender en  

actiever.

 

Taal- of rekenonderwijs met ict beperkt zich  

natuurlijk niet alleen tot het gebruik van de com-

puter. Leerlingen zelf digitale prentenboeken laten 

maken met gebruik van de digitale camera is een al 

langer bekend voorbeeld. Jonge kinderen kunnen de 

digitale camera ook gebruiken om thuis woorden te 

fotograferen die beginnen met een bepaalde letter 

en op basis daarvan hun eigen klassenwoordenboek 

te maken. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de 

woordenschatontwikkeling. 

 

Jonge kinderen kunnen de camera ook heel goed bij 

(voorbereidend) rekenen gebruiken. Door kinderen 

foto’s te laten maken in de directe leefwereld van 

ronde of vierkante voorwerpen, wordt vormbegrip 

aangeleerd. Ook voor en achter, groter en kleiner zijn 

zaken die ze in hun directe omgeving kunnen vast-

leggen. Oudere leerlingen kunnen op internet prijzen 

voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen met 

elkaar vergelijken of uitzoeken of vervoer per bus 

voor de werkweek duurder of goedkoper is dan de 

trein. Ook kunnen de leerlingen de dagelijkse  

temperaturen bijhouden in een spreadsheet en  

gemiddelden berekenen et cetera. Werkvormen als 

deze passen uitstekend bij realistisch rekenen. 
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Wat is het doel? Alle leerkrachten passen ict toe bij het onderwijs in taal 
en rekenen. Ze zijn daarbij in staat een functionele mix te 
maken tussen kennisoverdracht en kennisconstructie met 
inzet van ict. 

Wanneer zijn we  
tevreden?

De teamleden hebben regelmatig overleg met elkaar om 
nieuwe ideeën te bespre-ken, lessen uit te wisselen en  
gezamenlijk lessen en plannen uit te werken. Hierdoor 
wordt bij vrijwel alle taal- en rekenlessen ict als onder-
steunend hulpmiddel ingezet. Alle teamleden zijn in staat 
om te beoordelen wanneer ict vooral ingezet wordt als 
oefenmateriaal, wanneer het ondersteunend gebruikt kan 
worden bij instructie en wanneer er vooral kansen liggen 
voor de leerlingen om met behulp van ict zelf kennis te 
kunnen construeren. De teamleden zijn individueel of als 
groep in staat nieuwe ontwikkelingen op waarde te  
schatten voor het onderwijs.

Wie is verantwoordelijk? Schoolleiding, teamleden.

Wat is het concrete  
resultaat? 

Er zijn (per bouw of juist verticaal georganiseerd) kennis-
kringen ontstaan waarin teamleden met elkaar lessen en 
projecten ontwikkelen rondom de vakgebieden taal en 
rekenen. De uitgewerkte lessen en projecten zijn opgesla-
gen in een databank, ingericht op de eigen server van de 
school of op een online bereikbare website, voor alle  
collega’s beschikbaar en te gebruiken. 
Alle teamleden hebben competenties ontwikkeld die hen in 
staat stellen ict niet alleen instrumenteel, maar ook op een 
intentionele wijze te gebruiken bij hun lessen.
In het jaarplan van de school is rekening gehouden met de 
vereiste tijd en middelen die hiervoor nodig zijn voor de 
betrokken teamleden.

Voorbeeld vertaling naar het schoolplan
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Wanneer is het  
gerealiseerd?

Eind 2011: kenniskringen zijn georganiseerd en de team-
leden verdiepen zich in de mogelijkheden van het  
gebruik van ict bij taal- en rekenonderwijs anders dan  
de gebruike  lijke oefenprogramma’s.

Eind 2012: de eerste vijftig lessen en projecten zijn 
beschik baar via de database voor alle leerkrachten. Elke 
leerkracht gebruikt bij minimaal de helft van de lestijd ict 
bij instructie, oefenen van lesstof en het aanbieden van 
maatwerk voor leerlingen. Bij minimaal 25 procent van de 
lessen wordt ict ingezet voor kennisconstructie.

Eind 2013: de database met lessen is verder aangevuld.  
Inmiddels is elke leerkracht in staat om wekelijks een les 
taal of rekenen met ict toe te voegen aan de database. In-
middels wordt bij elke les beoordeeld of ict een meerwaar-
de heeft, en zo ja, op welke wijze ict kan worden ingezet. 
In minstens de helft van de gevallen wordt  
ken-nis constructie met behulp van ict toegepast bij realis-
tisch rekenen en taalontwikke-ling.

Eind 2014: ict-gebruik is een vanzelfsprekend onderdeel 
van taal- en rekenonderwijs. Alle leerkrachten maken volop 
gebruik van de mogelijkheden om met ict een rijke leerom-
geving te creëren voor de leerlingen.

Voorbeeld vertaling naar het schoolplan (vervolg)
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In groep 3 van een basisschool in 
Leidschendam zet Irma Schaatsenberg, 
leerkracht en tevens ict-coördinator, ict  
in voor het ontwikkelen van de 
woordenschat. Alle leerlingen krijgen een 
tas mee naar huis met daarin een letterkaart 
met de letters die de kinderen al kennen, 
een digitale camera en een handleiding in 
pictogrammen. Met de al geleerde letters 
zoeken de kinderen nieuwe woorden die 
beginnen met die letters. Als ze een nieuw 
woord hebben ontdekt dat begint met een 
bekende letter, zetten ze dit op de foto, 
bijvoorbeeld s-t-oe-p. 
“Van deze foto’s maken we een digitaal 
woordenboek in Power Point” vertelt Irma. 
“Elk kind spreekt het nieuwe woord bij 
zijn eigen foto in (s-t-oe-p, stoep). We 
hebben maar drie camera’s, om de beurt 
krijgen leerlingen deze mee. We hebben een 
woordenlijst toegevoegd aan het tasje zodat 
er geen dubbele woorden in het boek komen. 
Met twee groepen 3 hebben we nu al ruim 
100 woorden op cd-rom gezet.” 
Doordat de leerlingen zelf woorden maken, 
is er ook differentiatie naar niveau; het ene 
kind zal moeilijker woorden maken dan het 
andere kind. 

“De leerlingen zijn heel enthousiast” 
vervolgt Irma. “Ze zijn trots op hun bijdrage. 
Door de eigen inbreng van woorden leren de 
kinderen ook woorden van elkaar. Met het 
digitale woordenboek kunnen ook woordjes 
worden geoefend; de leerlingen van groep 3 
laten hun werk ook zien aan de kinderen van 
groep 2.” 
Door de kinderen op deze wijze huiswerk te 
geven worden de ouders ook betrokken bij 
het leren van de kinderen. De meeste ouders 
reageren heel erg enthousiast, het neemt 
school echt even mee naar huis.  
“Door ict op deze wijze met taal ontwikkeling 
te verbinden ben je op een  
bijzondere en andere manier met  
aanvankelijk lezen en woordenschat-
ontwikkeling bezig. Maar”, zo besluit Irma, 
“houdt het laagdrempelig, maak het jezelf 
niet te moeilijk. Het plezier van kinderen 
staat voorop.”

Een voorbeeld: aanvankelijk lezen met ict
Interview met Irma Schaatsenberg, leerkracht groep 3 en ict-coördinator.
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In deze informatiekaart
Taal en rekenen vormen de kern van het  
Nederlandse onderwijs. Op de meeste scholen 
wordt een mengvorm van kennisoverdracht en 
kennisconstructie toegepast bij het taal- en 
rekenonderwijs. Er bestaan voor taal- en  
rekenonderwijs echter veel meer digitale 
oefen-programma’s die helpen bij kennis-
overdracht dan kant en klare ict-oplossingen 
voor kennis-constructie. Er wordt dan ook bij 
het inzetten van ict in taal- en rekenonderwijs 

in de vorm van kennisconstructie een groter 
beroep gedaan op de professionele kennis en 
vaardighe-den van de leerkracht op ict-gebied. 
Leerkrachten geven aan dat ze lang niet altijd 
vertrouwd zijn met het didactisch gebruik van 
ict. Deskundigheid kan bijvoorbeeld worden 
verkregen door het leren van collega’s. Regel-
matig overleg en het delen van ervaringen, 
kennis en ontwikkelde materialen zijn daarbij 
belangrijke factoren. 

Bronnen en relevante sites:
•  Bus, A.G. (2009). Wat weten we over … ict 

en taalontwikkeling van jonge kinderen. 
Zoetermeer: Kennisnet. Ook uitgebracht 
in de kennisnet onderzoeksreeks als ‘Taal-
ontwikkeling van jonge kinderen’, nr. 15. *

•  Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 
2010. Zoetermeer: Kennisnet. *

• http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/
• http://letters.bereslim.nl/ 
• http://tule.slo.nl
• http://www.fi.uu.nl/rekenweb/ 
• http://www.leraar24.nl 
•  http://www.leraar24.nl/video/500/

rekenles-met-de-laptop

•  http://www.leraar24.nl/video/2325/leren-
automatiseren

•  http://www.leraar24.nl/video/2114/
digitale-prentenboeken-in-de-kleuterklas

•  http://www.leraar24.nl/video/283/leren-
met-nintendo

• http://www.muiswerk.nl/
• http://www.rekentuin.nl/
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
• http://www.taalonderwijs.nl/ 

Publicaties gemarkeerd met * zijn ook 
beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl.
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Kennisdomeinen leergebied-
overstijgende leerdoelen

Informatiekaart 06

Op veel basisscholen wordt geprobeerd samenhang 

te vinden tussen verschillende vakken en deze in 

elkaar over te laten lopen. Dit kan vaak op een heel 

natuurlijke manier. Bij een aardrijkskundeopdracht is 

het niet zo ingewikkeld om er taal- en rekenaspecten 

aan te koppelen. Daarbij houden scholen uiteraard 

de kerndoelen in het vizier. Kerndoelen laten op 

hoofdlijnen zien wat belangrijk wordt gevonden om 

kinderen mee te geven in het primair onderwijs. 

Onderdelen in Vier in Balans
Het creëren van een uitdagende leeromgeving raakt 

een aantal bouwstenen uit het model van Kennisnet.

Figuur 6.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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Deze informatiekaart behandelt de componenten  

visie, deskundigheid en didactisch gebruik van ict 

voor leren, en daarmee samenhangend ook de  

component ict-infrastructuur uit het Vier in Balans 

Model.

De kerndoelen zijn geordend in zeven domeinen: 

Nederlands, Engels, Friese taal, rekenen en wiskunde, 

oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriën-

tatie en bewegingsonderwijs. In het project Tussen-

doelen & leerlijnen (TULE) van de Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO) zijn de kerndoelen van alle leer-

gebieden uitgewerkt. De kerndoelen van de domeinen 

Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige 

oriëntatie worden ook wel ‘leergebiedoverstijgende 

doelen’ genoemd. Deze informatiekaart geeft een 

voorbeeld van de manieren waarop de schoolleider 

in het schoolplan de rol van ict gestalte kan geven bij 

het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Vier domeinen
De kerndoelen van het leergebied Oriëntatie op 

jezelf en de wereld zijn ingedeeld in vier 

domeinen:

• Mens en samenleving (Kerndoelen 34 t/m 39);

• Natuur en techniek (Kerndoelen 40 t/m 46);

• Ruimte (Kerndoelen 47 t/m 50);

• Tijd (Kerndoelen 51 t/m 53).

Het domein Mens en samenleving gaat in op maat-

schappelijke thema’s als gezondheid, milieu en 

consumentengedrag. Bij Natuur en techniek komen 

onderwerpen als plant, dier en mens aan de orde, 

evenals natuurkundige onderwerpen als licht, geluid 

en magnetisme. Het domein Ruimte vertegen woordigt 

het vak Aardrijkskunde. Kinderen leren over de 

inrichting van de omgeving en ontwikkelen topo-

grafische vaardigheden. Ten slotte is er het domein 

Tijd, waar kinderen historisch besef ontwikkelen en 

leren over de geschiedenis van Nederland.

Deze kennisdomeinen zijn uitstekend geschikt om ict 

bij het leren een grote rol te laten spelen. Actualiteit 

en samenhang spelen een grote rol bij de thema’s van 

de domeinen. De inzet van ict kan bijdragen aan  

verbreding en verdieping van de thema’s. De 

mogelijk  heden van internet in het algemeen,  

specifieke sites als wikipedia, de beeldbank, sites 

van musea, maar ook games, virtuele leeromgevingen 

die bepaalde situaties simuleren en mobiel leren 

(de smartphone gebruiken in het onderwijs) in dit 

domein zijn groot. 

Onderwijsvisie
Basisscholen in Nederland denken verschillend over 

de wijze waarop leerstof moet worden aangeboden. 

In de Vier in Balans Monitor 2010 van Kennis net 

wordt de indeling kennisoverdracht versus kennis-

constructie gehanteerd. Tegelijkertijd wordt op-

gemerkt dat vrijwel geen enkele school in dezen 

proto typisch is. Vaak wordt op scholen een mengvorm 

gehanteerd. Een andere indeling is te maken vanuit 

de didactiek (in het TPACK-model uit informatiekaart 

1 aangeduid met de Engelse term pedagogics). 

Voogt komt op basis van een op didactiek geschoeide  

indeling tot het onderstaande schema.
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Traditionele didactiek Nieuwe didactiek

Activiteiten Activiteiten worden door de 
leerkracht voorgeschreven
Klassikaal werk
Weinig variatie in activiteiten
Snelheid wordt bepaald door 
het programma

Activiteiten worden door de 
leerling bepaald
Kleine groepen
Veel verschillende activiteiten
Snelheid wordt bepaald door 
de leerling

Samenwerking Individueel
Homogene groepen
Iedereen werkt voor zich

In teams werken
Heterogene groepen
Iedereen ondersteunt elkaar

Creativiteit Reproductief leren
Toepassen van bekende  
oplossingen voor problemen

Productief leren
Nieuwe oplossingen voor  
problemen vinden

Integratie Geen link tussen theorie en 
praktijk 
Vakken/onder werpen worden 
apart gehouden
Gebaseerd op aparte  
disciplines
Individuele leerkrachten

Theorie en praktijk zijn  
geïntegreerd
Relaties tussen vakken/onder-
werpen leggen
Gebaseerd op thema’s
Teams van leerkrachten

Evaluatie Door leerkracht bepaald  
(teacher directed)
Summatief (eindoordelend)

Door leerling bepaald (student 
directed)
Diagnostisch (stand van zaken 
bepalen)

Gebaseerd op Voogt (2008)
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Wanneer in de onderwijsvisie integratie als gewenst 

uitgangspunt wordt genomen om invulling te geven 

aan de leergebiedoverstijgende doelen, heeft de 

school afgaand op de indeling van Voogt meer baat 

bij nieuwe didactiek dan bij traditionele didactiek.  

Afhankelijk van de visie van de schoolleiders in 

algemene zin zullen op de school meer of minder van 

de genoemde onderdelen worden toegepast. Voor wat 

betreft de inzet van ict wordt in deze Informatie-

kaart uitgegaan van het creëren van een uitdagende 

leeromgeving. 

Enkele voorbeelden

Kerndoel 50 (Ruimte)

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas,  

beheersen de basistopografie van Nederland, Europa 

en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigen-

tijds geografisch wereldbeeld.

Bij het behalen van dit kerndoel kan het gebruik van 

ict een duidelijke toegevoegde waarde opleveren. 

In de onderbouwgroepen kan de leerkracht bijvoor-

beeld gebruikmaken van een digitale camera waarbij 

leerlingen allerlei zaken van bovenaf fotograferen. 

Denk daarbij aan een stad of een dorp gebouwd van 

legohuisjes. De leerkracht kan de door de leerlingen 

gemaakte foto’s op het digitale bord projecteren en 

de leerlingen met een pen de contouren laten over-

trekken. Zo ontstaat een ‘kaart’ van de door hen zelf 

gebouwde en gefotografeerde omgeving. 

Met Google Earth of Microsoft Bing Maps kunnen leer-

lingen eenvoudig de omgeving van de school opzoeken 

en via de satellietfoto naar de kaartweergave gaan. 

Op deze wijze kan het kaartbegrip inzichtelijk worden 

gemaakt. Hier kan uiteraard in de hogere leerjaren op 

aangesloten worden.

Kerndoel 43 (Natuur en techniek)

De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt  

beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag  

en wind.

Taal, rekenen, meten, samenwerken, relaties leggen, 

gegevens interpreteren en het voorspellen op basis 

van gevonden gegevens zijn competenties die leer-

lingen nodig hebben om zich dit kerndoel eigen te 

maken ict kan daarbij behulpzaam zijn. 

Zo is er de mogelijkheid om alle leerlingen gedurende 

een bepaalde tijd de lokale of landelijke weers-

gegevens bij te laten houden, thuis en op school –  

’s morgens, ’s middags en ’s avonds. Ze kunnen de 

meetgegevens opslaan in een spreadsheet en grafisch 

weergeven. Ook kunnen ze de neerslaggegevens ver-

gelijken met de gegevens van Buienradar.nl. 

Als leerlingen de gegevens langere tijd bijhouden, 

bijvoorbeeld gedurende een maand, kunnen ze ver-

gelijkingen maken met de historische gegevens die 

te vinden zijn op de website van het KNMI of andere 

weersites. De hieruit volgende discussie levert een 

hoop inzicht op en het groepje leerlingen dat dit 

onderwerp heeft bestudeerd kan het geleerde aan de 

rest van de kinderen aanbieden door een presentatie, 

met behulp van een zelfgemaakt animatie of een  

filmpje waarin ze het geleerde uitleggen aan de  

andere leerlingen. 

Het internet geeft nog meer mogelijkheden. De 

gegevens uit het vorenstaande voorbeeld kunnen ook 

worden opgezocht voor steden in Europa, Amerika, 

Azië of Afrika. Op die manier komen de verschillende 

weerbeelden en klimaten in beeld. De leerlingen  

kunnen, door een lijn te trekken op de door Google 

Earth opgeroepen wereldbol tussen hun eigen school 

en een plaats in Italië, zien welke klimaatzones ze 

tegenkomen. Door satellietbeelden te combineren 

met actuele weersgegevens kunnen de leerlingen ook 

hier zelf veel te weten komen over de relatie tussen 

klimaat en landschap.

E-mail, de webcam en twitter kunnen ook nog een 

belangrijke rol spelen. Door contact te leggen met een 

school in een andere stad in binnen- of buitenland 

kunnen de leerlingen vrijwel live gegevens verge-

lijken. Daarnaast levert het communiceren via mail 

of via de webcam een belangrijke bijdrage aan de 

schriftelijke en mondelinge taalontwikkeling. 
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Infrastructuur en visie
In de eerste plaats is een goede breedbandverbin-

ding noodzakelijk voor het creëren van een uit-

dagende leeromgeving met behulp van ict, evenals 

voldoende computers met toegang tot het internet.  

In informatiekaart 2 wordt hierop nader ingegaan. 

Wat de onderwijsvisie betreft, kan gesteld worden 

dat de inzet van ict bij het behalen van de kern doelen 

van het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld 

vrijwel niet mogelijk is wanneer de school leider 

strak vasthoudt aan wat Voogt noemt de ‘traditio nele 

didactiek’. 

Deskundigheid en Didactisch gebruik  
van ict voor leren
De mogelijkheden die onder andere het gebruik van 

digitale camera’s, e-mail, Global Position System 

(GPS) en vooral het internet bieden, zijn voor de 

meeste leerkrachten net zo nieuw als voor de leerlin-

gen. Er is sprake van een enorme hoeveelheid kennis 

die echter op een andere wijze dan voorheen wordt 

ingezet. Didactische vaardigheden moeten onder 

invloed van ict worden herzien en aangevuld. 

Daarnaast vraagt toepassing van nieuwe technieken  

ook om nieuwe praktische vaardigheden van de 

leerkracht. Hoewel niet iedereen tot in detail op de 

hoogte hoeft te zijn van wat technisch mogelijk is  

met een programma, wordt van een leerkracht wel  

degelijk gevraagd de mogelijkheden te kennen en 

deze creatief te verbinden met de kennis die de leer-

lingen dienen op te doen. 

Door het combineren van nieuwe techniek en nieuwe 

vakinhoudelijke kennis, ontstaan nieuwe didactische 

vaardigheden. Intentioneel gebruik van ict is daarbij 

van groter belang dan het instrumenteel gebruik. 

De leerkracht stelt zich daarbij op als een kritische 

professional die voor elke leerling en situatie een 

weloverwogen keuze kan maken voor middel en werk-

vorm. 

De in deze informatiekaart genoemde voorbeelden 

kunnen worden omgezet in doelen die gesteld worden 

in het schoolplan. Onderstaande uitwerking is de 

vertaling van het in deze informatiekaart gebruikte 

voorbeeld. 

Wat is het doel? Alle leerkrachten zijn in staat ict op een verantwoorde 
wijze in te zetten bij de leergebiedoverstijgende leer-
doelen. Zij doen dit om een voor leerlingen uitdagende 
leeromgeving te creëren.

Wanneer zijn we  
tevreden?

Alle leerkrachten zijn in staat een verantwoorde keuze te 
maken wanneer ict een toegevoegde waarde heeft voor het 
leren van de kinderen. 
Deze afweging kunnen ze maken op basis van:
•  kennis van de instrumentele mogelijkheden die ict biedt;
•  kennis van de te behalen (sub)doelen voor de leerlingen;
•  vaardigheden om de vorenstaande kennis te combineren 

tot een eigen-tijdse didactiek, waarbij ict op intentio-
nele wijze wordt ingezet.

Wie is verantwoordelijk? Schoolleiding en individuele teamleden; in de jaarlijkse 
individuele evaluatiege-sprekken wordt aandacht besteed 
aan de vorderingen.
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Wat is het concrete  
resultaat? 

Alle teamleden zijn geschoold in het onderwijskundig 
gebruiken van de mogelijkheden die ict biedt voor leerlin-
gen.
Per bouw heeft een aantal teamleden zich gespecialiseerd 
in bijvoorbeeld het gebruik van internet tijdens de les, het 
gebruik van animatieprogramma’s, het onderwijskundig 
toepassen van een spreadsheetprogramma et cetera. 
Per bouw zijn leerkrachten actief in leerkringen waarin  
zij gezamenlijk bestaan-de materialen en opdrachten aan-
passen en gezamenlijk lessen ontwikkelen waarbij ict  
gebruikt wordt. Elke leerkring maakt daarbij gebruik van 
de kennis van de specialisten.
In het schoolplan en ook in de individuele POP’s en taken 
van leerkrachten is rekening gehouden met scholing en 
werkzaamheden voortvloeiend uit de vorenstaande doel-
stelling.

Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: alle leerkrachten zijn geschoold.

2012: leerkringen zijn gestart per bouw.

2013: Voor elke groep zijn verschillende lessen en/of 
leeromgevingen gecreëerd en worden daadwerkelijk  
ingezet. Lessen worden onderling uitgewisseld. Lessen 
worden in collegiale samenwerking ontwikkeld.
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Wat is het doel? In elke groep wordt gebruik gemaakt van een online toe-
passing tijdens Wereldoriëntatie.

Wanneer zijn we  
tevreden?

Leerkrachten zijn vertrouwd met het gebruik van ict  
tijdens Wereldoriëntatie.
Leerkrachten zoeken zelf een goede online toepassing  
voor hun jaar.
Leerkrachten geven een goede les met de online  
toepassing.
Leerlingen leren van het werken met de online toepassing.
Leerlingen en leerkrachten zijn enthousiast over de 
mogelijk heden van de online toepassing.
In elke groep wordt gebruikgemaakt van een online  
toepassing.
Leerlingen maken een werkstuk met behulp van deze online 
toepassing (niet alleen consumeren, maar ook creëren). 

Wie is verantwoordelijk? ict-coördinator, team.

Wat is het concrete  
resultaat?

In elk schooljaar komt er een online toepassing aan bod.
Leerlingen maken (digitale) werkjes met de online  
toepassing.
Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast. 

Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: taken worden ingericht. Wie blijft er voortaan op de 
hoogte en seint nieuwe ontwikkelingen door? Werkgroep 
maakt een overzicht van huidige stand van zaken. 

2012: alle leerkrachten oriënteren zich op een paar online 
toepassingen. Brainstorm over mogelijkheden, uitwerken 
plannen per groep. Eerste plannen worden getest en de 
lessen worden gemaakt.

2013: in alle groepen is een les met online toepassing. 
Einde van het jaar worden de lessen geëvalueerd en  
verbeterd.
 
2014: hetzelfde als het jaar ervoor. Dit jaar kijkt een 
(nieuwe?) werkgroep naar de toepassingen die er de afge-
lopen tijd bij zijn gekomen. Voor de volgende jaren kunnen 
lessen vervangen worden door nieuwe toepassingen.
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In deze informatiekaart
Deze informatiekaart geeft een voorbeeld van 
de manieren waarop de schoolleider in het 
schoolplan de rol van ict gestalte kan geven bij 
een leergebied. De inzet van ict kan bijdragen 
aan verbreding en verdieping van de thema’s 
uit de leergebieden. Niet alleen een goede 
breedbandverbinding is noodzakelijk voor het 
creëren van een uitdagende leeromgeving met 
behulp van ict; de inzet van ict bij het  

behalen van de kerndoelen van een leergebied 
is vrijwel niet mogelijk wanneer de school-
leider strak vasthoudt aan traditionele  
didactiek. Daarnaast zullen didactische en 
praktische vaardigheden van leerkrachten on-
der invloed van ict moeten worden herzien en 
aangevuld. Het is zaak om al deze factoren om 
te zetten in doelen die gesteld worden in het 
schoolplan.

Bronnen en relevante sites:
•  Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 

2010. Zoetermeer: Kennisnet. *
•  Voogt, J. (2008). IT and curriculum 

processes: Dilemmas and challenges. 
 In J. Voogt, & G. Knezek (Red.), 
International handbook of information 
technology in primary and secondary 
education (pp. 117-132). New York: 
Springer.

• http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/
• http://tule.slo.nl
• http://www.bing.com/maps/
•  http://www.google.com/intl/nl/earth/ 

index.html

Publicaties gemarkeerd met * zijn ook 
beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl.
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Kennisdomeinen kunstzinnige 
oriëntatie & beweging en sport

Informatiekaart 07

Kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs bie-

den veel meer mogelijkheden voor het gebruik van ict 

dan vaak wordt gedacht. Zelf muziek maken,  

tekenen, bouwen met Sketchup, fotos bewerken,  

animaties maken, het kan allemaal. Ook bij 

bewegings onderwijs is veel mogelijk. Allerlei spel-

vormen stimuleren het kind om te bewegen. Daarbij 

kan worden gedacht aan de Wii en soortgelijke spel-

computers, maar ook de Swinxs geeft veel mogelijk-

heden. De Swinxs is een spelcomputer voor  

kinderen die je buiten kunt gebruiken Hij werkt  

zonder beeldscherm, de instructies worden gesproken 

en de meeste opdrachten laten de kinderen rennen, 

elkaar tikken etc. 

Met dansmatten kan een combinatie gemaakt  

worden van muziek en bewegingsonderwijs. In al 

deze gevallen biedt ict een aanvulling op het  

bestaande arsenaal aan mogelijkheden binnen  

creatieve vakken en bewegingsonderwijs. 

In deze informatiekaart worden handvatten aan-

gereikt om ict gebruik bij de creatieve vakken en 

bewegingsonderwijs op zinvolle en stimulerende 

wijze op te nemen in het schoolplan. De componenten 

Digitaal leermateriaal, Visie en Didactisch gebruik 

van ict uit het Vier in Balans model spelen hierbij een 

rol. 
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Kerndoelen
Bij kunstzinnige oriëntatie gaat het om de kennis-

making met de aspecten van cultureel erfgoed waar-

mee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis 

hebben gegeven aan hun bestaan. Daarnaast gaat het 

om het leren kennen van de kunstzinnige en culturele 

diversiteit (Kerndoel 56). Stichting Leerplan Ontwik-

keling (SLO) geeft aan dat dit zowel op school als via 

regelmatige interactie met de (buiten)wereld gebeurt. 

Naast het bekijken en beluisteren van kunst, leren 

leerlingen zichzelf te uiten op een expressieve ma-

nier. Dit laatste komt terug in Kerndoelen 54 en 55. 

Het bewegingsonderwijs draait om het leren  

bewegen, zowel de motorische aspecten als de sociale 

vaardigheden die nodig zijn om samen te bewegen. 

Leerlingen leren de hoofdbeginselen van de belang-

rijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoe-

ren (Kerndoel 57), en ze leren samen te spelen, met 

respect voor elkaars mogelijkheden (Kerndoel 58). 

Visie
De mogelijkheden om ict te gebruiken bij kunst-

zinnige oriëntatie zijn zeer divers; zelf muziek maken 

op de (spel)computer of met een echte gitaar, steeds 

meer instrumenten en ritmes daaraan toevoegen,  

ritmes veranderen en een liedje erbij zingen. Het 

leert je heel veel over hoe muziek in elkaar zit. 

En door zelf muziek op te nemen met de gewone 

traditio nele instrumenten en dit te combineren met 

de computer speel je opeens zelf in een band. 

Maar ook het maken van animatiefilmpjes combineert 

op eenvoudige wijze oud en nieuw. Het maken van een 

tekenfilm is met echte tekeningen en een eenvoudige 

camera letterlijk kinderspel. 

Ook het digitale bord kan hierbij een nieuwe dimen-

sie toevoegen. Start een eenvoudig programma als 

Paint en laat kinderen “vingerverven” op het bord. 

Ze vinden het geweldig.

Creativiteit bij het toepassen van nieuwe technie-

ken en het combineren van oud en nieuw verlangt 

creativi teit. Zowel van de leerkrachten als van de 

kinderen. Hierbij is het belangrijk om creativiteit  

op allerlei manieren te waarderen; zowel een  

prachtige verftekening op papier als een mooi 

bewerkte digitale foto. 

Als ergens kennisconstructie en kennisoverdracht 

elkaar naderen is het wel bij de creatieve vakken. 

Bij kennisconstructie zullen de ict-toepassingen het 

meest gericht zijn op zelf creatief zijn, kunst maken,  

actieve spellen bedenken en muziek maken. Bij 

kennisoverdracht zijn de toepassingen gericht op 

oefenen en leren van muziek, spellen (bijvoorbeeld 

spelregels) en beweging. Leerlingen kunnen zelf  

oefenen, waardoor er in de klas meer ruimte is voor 

extra uitleg, aandacht en instructie. In de praktijk 

zullen oefenen (kennisoverdracht) en zelf maken  

(kennisconstructie) elkaar steeds afwisselen, hetgeen 

ook de beste resultaten oplevert (Tondeur, Hermans, 

Van Braack & Valcke, 2008). 

Figuur 7.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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Leermateriaal
Het leermateriaal behorend bij dit kennisdomein is 

meestal niet kant-en-klaar voor educatief gebruik. 

Met spelcomputers, creatieve software op reguliere 

computers, camera’s en 3D-printers zijn er mogelijk-

heden te over. Song Smith een eenvoudig gratis  

programma om zelf liedjes mee te maken op een 

Windows computer; voor de Apple gebruikers biedt 

Garagebox soortgelijke mogelijkheden. Maar ook met 

een tekstverwerker, PowerPoint of Paint kan veel 

meer dan meestal wordt gedacht. De begrenzing ligt 

vaak alleen maar bij de creativiteit van de gebruiker. 

Digitale videocamera’s kunnen het bewegings-

onderwijs ondersteunen door bijvoorbeeld het filmen 

van een oefenwedstrijdje tijdens de les, waarna de 

leerkracht met de leerlingen de regels bespreekt 

en het samenspel overlegt aan de hand van de film. 

De nieuwste spelcomputers worden direct met het 

lichaam bestuurd (zoals Microsoft’s Xbox Kinect), 

daardoor komt er steeds meer beweging (letterlijk)  

in werken met computers.

Wat is het doel? Alle leerkrachten maken gebruik van de extra mogelijk-
heden die ict biedt bij de creatieve vakken en het  
bewegingsonderwijs. 

Wanneer zijn we  
tevreden?

Leerlingen en leerkrachten maken bewust gebruik van ict 
als toegevoegd instrument om zich creatief te uiten. 
Bij creatieve opdrachten wordt in de meeste gevallen naast 
het gebruik van de wat meer traditionele materialen als 
papier, verf of klei de mogelijkheid geboden gebruik te 
maken van digitale middelen. 

Wie is verantwoordelijk? Schoolleiders en leerkrachten. 

Wat is het concrete  
resultaat?

Leerkrachten begeleiden leerlingen hierin en geven  
uitdagende opdrachten die het gebruik van ict als extra 
instrument stimuleren.
Leerkrachten houden zichzelf en elkaar op de hoogte van 
nieuwe mogelijkheden van spelcomputers en software voor 
creatief gebruik in het onderwijs.
Leerkrachten hebben zich verdiept en geschoold. Ze hebben 
de verschillende programma’s of technieken leren kennen 
en passen dit toe in hun onderwijs. 
Leerlingen maken zelfstandig een digitaal kunstwerk,  
variërend van een fotocollage tot een online radioshow  
of een animatiefilm. 

Voorbeeld
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Wanneer is het  
gerealiseerd

2011: alle leerkrachten hebben zich aantoonbaar 
geprofessiona liseerd in het gebruik van ict bij zowel de 
creatieve vakken als bewegingsonderwijs. 

2012: leerkrachten bedenken zelf creatieve opdrachten 
voor de individuele opdracht van hun leerlingen.  
Leerlingen kiezen hieruit of bedenken zelf een variant 
hierop en gaan ermee aan de slag. Na een half jaar worden 
de bedachte en uitgevoerde opdrachten in teamverband  
geëvalueerd en bijgesteld. 

2013: leerkrachten verdiepen hun kennis op het gebied 
van een of meerdere toepassingen van ict bij de creatieve 
vakken en bewegingsonderwijs. Er op-staan op deze wijze 
specialisaties binnen het team. In de klas hetzelfde als 
2012.

2014: Algemene evaluatie en bijstelling. 

Voorbeeld (vervolg)

In deze informatiekaart
Deze informatiekaart geeft voorbeelden van de 
wijze waarop in het schoolplan de rol van ict 
kan worden beschreven bij de creatieve vakken 
en het bewegingsonderwijs. Creativiteit in het 
denken van de leerkracht met betrekking tot 
de toepassing van bestaande software en het 
inzetten van niet specifiek op het onderwijs 
gerichte hardware zoals spelcomputers en  
digitale camera’s is van belang. De beste  

resultaten worden verkregen met afwisseling 
tussen kennisconstructie en kennisoverdracht.
Door de inzet van ict bij zowel de creatieve 
vakken als bij bewegingsonderwijs in te  
kaderen in het schoolplan en daarmee in het 
didactisch handelen van de leerkracht, wordt 
de spelcomputer uit de spelletjes sfeer  
gehaald. Daarmee wordt het instrumentarium 
van de leerkracht en de leerling verrijkt. 
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Bronnen en relevante sites:
•  Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 

2010. Zoetermeer: Kennisnet.
•  Tondeur, J., Hermans, R., van Braak,  

J., Valcke, M. (2008). Exploring the link 
between teachers’ educational belief 
profiles and different types of computer 
use in the class-room. Computers in Human 
Behavior 24, 2541–2553. doi:10.1016/j.
chb.2008.02.020

• http://tule.slo.nl 
• http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/ 
•  http://en.wikipedia.org/wiki/Music_video_

game en http://en.wikipedia.org/wiki/
Rhythm_game 

•  http://nl.wikipedia.org/wiki/Rock_Band_
(computerspel) en de versie ook geschikt 
voor jongere kinderen in  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Rock_
Band. 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Guitar_Hero 

• http://nl.wikipedia.org/wiki/Wii_Music 
• http://nl.wikipedia.org/wiki/SingStar
•  http://nl.wikipedia.org/wiki/Dance_Dance_

Revolution en over het gebruik op  
scho-len: http://en.wikipedia.org/wiki/
Dance_Dance_Revolution#Use_in_schools 

•  http://nl.wikipedia.org/wiki/Wii_Fit, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Fit_Plus 
en daarbij maak je gebruik van  
http://en.wikipedia.org/wiki/Wii_Balance_
Board. 

• http://www.xbox.com/nl-nl/kinect
•  http://research.microsoft.com/en-us/um/

redmond/projects/songsmith/
•  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lipdub 

(bijvoorbeeld http://www.youtube.com/
watch?v=AKesf_5snuo)

•  http://nl.wikipedia.org/wiki/Flashmob 
(bijvoorbeeld http://www.youtube.com/
watch?v=0UE3CNu_rtY
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Mediawijsheid

Informatiekaart 08

Mediawijsheid is actueel in het onderwijs. Kinderen 

worden geconfronteerd met steeds meer verschil-

lende media; naast de krant en de televisie worden 

kinderen geconfronteerd met internet, de slimme 

mobiele telefoon, Hyves, Facebook en Twitter. Het 

ontwikkelen van de vaardigheden om met deze grote 

hoeveelheid informatie en sociale contactmogelijkhe-

den om te gaan, wordt een steeds grotere taak van de 

maatschappij, en dus ook de school. Deze vaardigheid 

wordt mediawijsheid genoemd. 

Kennisnet onderscheidt drie vormen van mediawijs-

heid:

•  ict-vaardigheden, het leren bedienen van ict;

• veilig internetgebruik; 

•  informatievaardigheden, om informatie te verzame-

len en verwerken. 

Vaardig om kunnen gaan met deze drie aspecten geeft 

een leerling voldoende bagage om wijs met media om 

te gaan. Vertaald naar de competenties van leerkrach-

ten om kinderen vaardig te maken op de genoemde 

aspecten zijn in het vier in balans model deskundig-

heid van de leerkracht en de school, en het digitaal 

leermateriaal van belang.
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Nieuwe media versus oude media
Op de website van Wikipedia, de online encyclopedie 

(en zelf ook een vertegenwoordiger van de nieuwe 

media) wordt de term nieuwe media als volgt  

omschreven: 

“Tegenwoordig worden vooral de digitale media 

bedoeld met de term nieuwe media. In die zin hoort 

een mobiele telefoon bij de nieuwe media, terwijl 

een analoge telefoon bij de ‘oude’ media hoort. Het 

Internet, videogames, computers, digitale film, virtual 

reality, digitale fotografie, mobiele telefonie en meer 

digitale media vallen hier dan onder. Onder de ‘oude’ 

media verstaan we dan traditionele film, televisie, 

pers en fotografie.”

Kinderen worden geconfronteerd met zowel oude 

als nieuwe media. Onder jongeren ziet men echter 

duidelijk een trend om vooral gebruik te maken van 

de nieuwe media. Snelheid van informatie, de directe 

beschikbaarheid en de interactiviteit van de nieuwe 

media spelen daarbij een grote rol. Wanneer  

kinderen de laatste actualiteit willen weten wordt 

internet geraadpleegd en wordt niet gewacht op het 

acht uur journaal. 

Oude en nieuwe media bieden samen een ict-rijke, 

snel groeiende en veranderende, uitdagende leer-

omgeving. Hoe deze omgeving wordt aangewend 

ten behoeve van het leren van kinderen is mede 

afhanke lijk van de school en de leerkracht, hun visie 

op ict en leren, en de actuele ontwikkelingen op dit 

gebied. Mede afhankelijk, omdat buiten de muren 

van de school leerlingen zeer veel gebruik maken van 

met name de nieuwe media. Zowel voor hun sociale 

contacten als voor hun leren. Via Twitter bijvoorbeeld 

verspreidt nieuws op allerlei gebied zich ontzettend 

snel. Door iets of iemand te volgen blijf je voort-

durend op de hoogte en is er de mogelijkheid snel 

te reageren op gebeurtenissen. Het volgen en samen 

met anderen ergens mee bezig zijn en daarover 

informatie uitwisselen en op die wijze nieuwe kennis 

genereren is ook een kenmerk van sociale media als 

Hyves en Facebook. En juist hier ontpoppen zich de 

mogelijkheden voor het onderwijs. De snelheid en het 

gemak waarmee informatie kan worden opgezocht, 

kennis gedeeld en er kan worden voortgeborduurd 

op andermans werk past bij de leerlingen van het PO, 

die vrijwel allemaal in de 21e eeuw zijn geboren en 

veelvuldig op een of andere wijze online zijn. 

Door de vele mogelijkheden tot interactie kan kennis 

ook anders aangeboden worden dan met traditionele 

media. Het vergroot de mogelijkheden van de leer-

kracht om aan te sluiten bij de individuele situatie 

van de leerling. ict en het gebruik van moderne media 

geeft daardoor extra instrumenten om de in het on-

derwijs veel gehanteerde zienswijze van Lev Vygotsky 

dat kinderen vooral leren in de zone van de naaste 

ontwikkeling verder handen en voeten te geven 

(McLeod, 2007).

Figuur 8.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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Leren omgaan met media
Kinderen leren wat wel en niet betrouwbaar en  

vertrouwd is. Een snoepje aannemen van de moeder 

van je vriendje is een vertrouwde, veilige situatie, 

snoep van een vreemde man in het park niet. Hetzelf-

de geldt voor de betrouwbaarheid van informatie; als 

je aan een politieagent de weg vraagt mag je van hem 

geloven dat hij de juiste weg wijst. Maar van oom 

Frank weet je dat hij probeert je iets op de mouw te 

spelden. 

Op dezelfde wijze moeten kinderen leren wat wel 

en niet vertrouwd is op het internet. Veel kinderen 

kennen het internet al van thuis door het gebruik van 

spelletjessites. Naarmate ze ouder worden, komen zij 

met steeds meer aspecten van het web in aan raking. 

Ze gebruiken het internet dan niet alleen meer 

voor spelletjes, maar ook als communicatiemiddel, 

bron van informatie en als plaats om informatie te 

plaatsen. Op school leren kinderen bijvoorbeeld een 

verslagje te plaatsen op de schoolwebsite, of een blog 

bij te houden tijdens de werkweek. 

Internet wordt in het onderwijs steeds vaker gebruikt 

als informatiebron. De basisschool deelt daarom de 

verantwoordelijkheid met ouders om leerlingen te 

leren hoe je veilig met internet kunt omgaan. 

Het is dan ook aan te bevelen om schoolbreed afspra-

ken en regels op te stellen voor het internetgebruik. 

Beter dan zaken verbieden is het om op te voeden tot 

verantwoord internetgedrag. Wat kan wel en wat kan 

niet? Welke gegevens over jezelf en anderen kun je 

wel op het internet zetten en welke niet? Hoe weet 

je met wie je van doen hebt als je gaat chatten? Ook 

online pesten en hoe daarmee om te gaan, is een 

belangrijk onderdeel van mediawijsheid. 

Voor veel leerkrachten zijn nieuwe media ‘nieuwer’ 

dan voor de leerlingen. Kinderen zien de media als 

een deel van de wereld waarin ze zijn geboren. Bij 

volwassenen komen Twitter, Hyves en andere ont-

wikkelingen hun leven binnen stormen. Om het (met 

name voor leerkrachten) gemakkelijker te maken om 

de nieuwe ontwikkelingen bij te houden en om kennis 

te delen rond de manier waarop men hiermee in het 

onderwijs moet omgaan, hebben Kennisnet, Mijn kind 

Online en de Vereniging Openbare Bibliotheken de 

website www.medialessen.nl opgezet. Hier worden 

heel veel lessen over mediawijsheid verzameld.  

Lessen opgezet door professionele organisaties, maar 

ook bijdragen van leerkrachten zelf. 

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf groep 5 een  

Diploma Veilig Internet behalen. De materialen en 

lessen daarvoor zijn onder meer te verkrijgen via 

Kennisnet (zie relevante links onderaan deze kaart).

Naast schoolbrede afspraken, moet mediagebruik 

ook besproken worden in de klas en geïntegreerd in 

vakken worden aangeboden. In veel scholen hangen 

‘zo gaan wij met elkaar om’-regels in de klas. Bij de 

computer kunnen bijvoorbeeld ook ‘zo gaan wij veilig 

met internet om’-regels worden geplaatst. 

Niet alleen voor kinderen
Dat de gemaakte afspraken niet alleen voor de  

kinderen gelden, maar zeker ook voor de leer-

krachten, lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet 

altijd. Het is daarom ook van belang ook met het 

leerkrachtenteam op dit terrein afspraken te maken. 

Hyves lijkt bijvoorbeeld een privéaangelegenheid, 

maar veel ervan is openbaar. Leerkrachten die een 

Hyves-pagina aanmaken, kunnen vooraf in het team 

bespreken welke gegevens daarop komen te staan 

en of ze wel of niet met leerlingen en ouders Hyves-

vrienden worden. De vakantiefoto’s, krabbels  

(berichtjes) en verwijzingen naar een wild feest, zijn 

ook voor leerlingen zichtbaar als zij hyves-vrienden 

van de leerkracht zijn. Een duidelijke scheiding  

tussen privé en professioneel is dan extra wenselijk. 

Wanneer Hyves gebruikt wordt bij het leren, wat 

uitstekend kan werken, is het handiger een klassen 

Hyves aan de maken waar zowel de leerlingen als de 

leerkracht als de ouders lid van kunnen zijn.
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Wat is het doel? De hele school, zowel team als leerlingen, is mediawijs op 
het gebied van ict-vaardigheden, het veilig hanteren van 
het internet en het kritisch omgaan met informatie.

Wanneer zijn we  
tevreden?

•  Alle leerkrachten weten wat goed en veilig internet-
gebruik is en passen dit zelf toe (geven het goede voor-
beeld).

•  Teamleden delen hun ervaringen rond internet gebruik 
en de toepassing van nieuwe media in hun onderwijs met 
elkaar.

•  Leerlingen halen in groep 6 allemaal hun diploma veilig 
internet.

•  Er zijn schoolbrede afspraken over internetgebruik.
•  Leerlingen zijn in staat om informatie en bronnen te 

beoordelen op betrouwbaarheid. 

Wie is verantwoordelijk? Directie, een eventuele werkgroep, team.

Wat is het concrete  
resultaat?

Vanaf groep 6 hebben alle leerlingen een diploma veilig 
internetten.
Tijdens het onderwijs wordt door zowel leerlingen als 
leerkrachten gebruik gemaakt van nieuwe media. Dit  
gebruik vertaalt zich in (kritisch) gebruik van informatie 
en bronnen en het verstandig en verantwoordelijk  
publiceren en delen van informatie.
Er is een schoolbreed beleid en er zijn duidelijke klassen-
regels.

Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het  
gebruik van nieuwe media in het onderwijs. 

2012 en verder: het schoolbrede beleid is vastgelegd in 
2012. De ervaringen van het team worden onderling  
gedeeld en het gebruik van nieuwe media in het onderwijs 
wordt hiermee gestimuleerd. 
Nieuwe vormen van mediagebruik worden regelmatig 
besproken in het team en beoordeeld op hun mogelijke 
waarde voor het onderwijs. 
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Informatievaardigheden
Recent onderzoek van de Universiteit Twente wijst uit 

dat Nederlanders slecht hun weg kunnen vinden op 

internet (Van Deursen, 2010). Opvallend resultaat:  

ouderen doen het beter dan jongeren. Van Deursen 

geeft aan dat dit ligt aan het onderscheid tussen 

‘knoppenkennis’ en ‘inhoudelijke kennis’. Jongeren 

scoren gemiddeld hoog op knoppenkennis: ze weten 

hoe ze computers moeten bedienen om informatie te 

vinden. In het beoordelen van informatie zijn 

ouderen echter beduidend beter dan jongeren. Het is, 

kortom, belangrijk om leerlingen informatievaardig 

te maken. 

Onder informatievaardigheden wordt een aantal 

aspecten onderscheiden, zoals het evalueren van web-

bronnen, het kritisch leren lezen en beoordelen van 

informatie, leren stellen van de juiste zoekvragen, 

het kritisch beoordelen van gevonden informatie en 

websites et cetera. 

Dit kan eenvoudig beginnen door bij een spreekbeurt 

aan te laten geven welke boeken of internetsites 

gebruikt zijn. De leerkracht kan dan voor of na de 

spreekbeurt met de leerling bespreken waarom hij 

bepaalde bronnen heeft gekozen en op welke wijze hij 

de bronnen met elkaar heeft vergeleken. Leerlingen 

ontwikkelen daarbij tegelijkertijd vaardigheden op 

het gebied van begrijpend lezen. 

Het kritisch gebruiken van bronnen is met nieuwe 

media en oude media niet eens zo verschillend; er 

zijn afzenders, ontvangers en intenties, het medium 

is alleen anders.

In deze informatiekaart
In een samenleving waarin het gebruik 
van internet een steeds grotere rol speelt 
op school en daarbuiten, is het (mede) 
een taak van de school om te zorgen dat 
leerlingen ‘mediawijs’ zijn. Dat wil  
zeggen dat leerlingen over ict- 
vaardig heden beschikken en ict leren  
bedienen, het internet veilig gebruiken  
en over informatievaardigheden  
beschikken om kritisch informatie te  
verzamelen en te verwerken. 
Zowel de leerkracht als de leerlingen  
dienen over deze kennis te beschikken. 
Het is aan te bevelen om schoolbreed 
afspraken en regels te maken voor het in-
ternetgebruik, zowel met de leerlingen als 
met het team, en deze op te nemen in het 
schoolplan. Veel instellingen houden zich 
bezig met voorlichting veilig internet-
gebruik, zowel op school als thuis. 
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Bronnen en relevante sites:
•  Deursen, A.J.A.M., van (2010). Internet 

skills: vital assets in an information 
society. Thesis. Verkregen via  
http://doc.utwente.nl/75133/

•  Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 
2010. Zoetermeer: Kennisnet.

•  McLeod, S.A. (2007). Zone of Proximal 
Development. Uit Simply Psychology 
[Online]. Verkregen op januari 2011 
via http://www.simplypsychology.pwp.
blueyonder.co.uk/Zone-of-Proximal-
Development.html. 

• http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl/ 
•  http://histoforum.digischool.nl/

informatiebo/ 
informatievaardigheden.htm 

• http://hyves.nl/
•  http://nl.wikipedia.org/wiki/

Mediawijsheid 
• http://mediawijs.kennisnet.nl/
• http://www.cyberouders.nl/ 
• http://www.digivaardigdigibewust.nl/
• http://www.gebouw13.nl/

•  http://www.informatievaardigheden.nl/
Informatievaardigheden/Onderwijs.html 

•  http://www.leraar24.nl/dossier/717/
mediawijsheid

•  http://www.leren.nl/rubriek/
persoonlijke_vaardigheden/informatie_
vaardigheden/ 

•  http://www.medialessen.nl/
• http://www.mediamachtig.nl/
• http://www.mediawijsheid.nl/
•  http://www.mijndigitalewereld.nl/ 

(nationale informatiewebsite met uitleg 
en concrete tips)

•  http://www.nederlandveilig.nl/
veiliginternetten/

• http://www.security4kids.nl 
•  http://www.schoolpost.nl/pdf/kennisnet/

kn081-mediawijzer.pdf
• http://www.veiligonline.info/ 
•  http://www.utwente.nl/gw/co/

Medewerkers/Wetenschappelijke%20staf/
walravennl.doc/

• http://amberwalraven.edublogs.org/
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Personeel en deskundigheid

Informatiekaart 09

Het gebruik van ict speelt een steeds grotere rol in 

het primair onderwijs (PO), zoals blijkt uit de Vier in 

Balans Monitor 2010. Toch liggen de verwachtingen 

van leerkrachten en schoolleiders niet op één lijn. 

Zo is in onderstaande tabel te zien dat leerkrachten 

inschatten dat kennisoverdracht zonder gebruik van 

ict zal toenemen, terwijl schoolleiders aangeven dat 

zij verwachten dat dit sterk zal verminderen. Ook bij 

kennisconstructie met gebruik van ict is een duidelijk 

verschil zichtbaar in het ambitieniveau van leer-

krachten en schoolleiding. 

Figuur 9.1. Gemiddeld frequentie didactisch handelen nu en toekomst  
volgens leraren en management in basisonderwijs (Van Gennip, 2010a)
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Het verschil tussen de inschatting en 

ambitie van leerkrachten en die van 

schoolleiders is opvallend. Blijkbaar 

bestaat niet altijd een gedeelde visie 

over onderwijs en over de inzet van 

ict. Het ontwikkelen van een gedeelde 

visie over het didactisch gebruik van ict 

is daarmee een aandachtspunt voor het schoolplan. 

Daarnaast blijkt uit de Vier in Balans Monitor ook dat 

schoolleiders de vaardigheden bij leerkrachten om ict 

goed toe te kunnen passen in het onderwijs twintig 

procent hoger inschatten dan leerkrachten zelf. 

Deskundigheid
Uit onderzoek (Van Buuren, Van Acker, Kreijns & 

Verboon, 2010) blijkt dat leerkrachten ict pas gaan 

inzetten wanneer ze voldoende zelfvertrouwen 

hebben ontwikkeld. Daarnaast moeten ze overtuigd 

zijn van de meerwaarde van de inzet van ict voor 

het leren. Voor leerkrachten die met nieuwe media 

werken, is deskundigheid dus van groot belang. Die 

deskundigheid gaat verder dan alleen het beheersen 

van de techniek. Het gaat ook om de manier waarop 

instrumentele vaardigheden gekoppeld worden aan 

vakinhoudelijk en didactische vaardigheden van de 

leerkracht (zie het TPACK-model in informatiekaart 

01).

Het didactisch inzetten van ict is gerelateerd aan de 

onderwijsvisie van de school. Bij kennisoverdracht 

zal gekozen worden voor instructie en oefensoftware. 

Meestal werkt de leerkracht met het digitale bord en 

maken leerlingen herhalingsoefeningen op de  

computer. 

Bij kennisconstructie zal het gebruik anders zijn; de 

leerlingen zullen zelf proberen informatie te vinden 

op internet en in boeken, waarbij ze door samen-

werking en het verbinden van gezamenlijke kennis 

nieuwe kennis voor zichzelf construeren. 

Figuur 9.2. Bouwstenen van Vier in Balans  
Deze informatiekaart behandelt de componenten visie  
en deskundigheid uit het Vier in Balans Model.

Tabel 9.1. Vier typen van leren, en inzet van ict daarbij (gebaseerd op Lemke et al., 2006)
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Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat (externe) 

scholing van leerkrachten van belang is, maar dat het 

met elkaar als team toepassen van de nieuwe ontwik-

kelingen, het bij elkaar kijken en leren van elkaars 

ervaringen, belangrijke succesfactoren zijn bij de 

didactische toepassing van ict. Op scholen waar 

structureel aandacht is voor het met elkaar delen van 

ervaringen in het gebruik van ict verloopt de imple-

mentatie sneller en beter dan op scholen waar dit 

niet gebeurt. Dit betekent dat naast een financiële 

investering in opleidingen het ook van belang is om 

voldoende tijd vrij te maken voor kennisdeling en 

gezamenlijke kennisontwikkeling binnen het team. 

Hiermee wordt een positieve houding bevorderd ten 

aanzien van de toepassing van ict in het onderwijs. 

Kennisbasis ict
Wat moet een leerkracht kunnen en kennen om nieuwe 

media met succes in te zetten in het onderwijs? Met 

die vraag heeft een aantal Educatieve Faculteiten van 

Nederlandse hogescholen zich beziggehouden ten 

behoeve van de eigen lerarenopleiding. Hieruit is de 

Kennisbasis ict ontstaan, een uitgave van ADEF  

(Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten). 

In deze kennisbasis worden vijf categorieën  

beschreven die voor (toekomstige) leerkrachten van 

belang zijn. Het gaat daarbij dan om:

• Attitude

• Instrumentele vaardigheden

• Informatievaardigheden 

• Algemene didactiek 

• Arrangeren en ontwikkelen 

Tegelijkertijd worden aan de algemene doelstellingen 

indicatoren gekoppeld waarmee gemeten kan  

worden of de vaardigheden ook behaald zijn.  

Hoewel de kennis basis is geschreven voor de leraren-

opleiding voor het voortgezet onderwijs is ze zeker 

goed bruikbaar in het primair onderwijs. 

De Kennisbasis ict beschrijft een aantal vaardigheden 

die voor leerkrachten van belang zijn om een vol-

doende vertrouwensbasis te hebben om daadwerke-

lijk aan de slag te gaan met ict in het onderwijs.

Professionalisering 
Kennismaken met allerlei praktijkvoorbeelden en 

daarmee leren van elkaar is van groot belang. Dit kan 

op verschillende niveaus plaatsvinden. Binnen de  

eigen school kunnen gezamenlijk lessen worden 

ontwikkeld en uitgewisseld. Overleg hierover en het 

delen van successen werkt enorm stimulerend. 

Ook binnen een bestuur kunnen allerlei lessen en 

goede voorbeelden worden uitgewisseld. Een regel-

matig bovenschools coördinatorenoverleg kan daarbij 

erg behulpzaam zijn.

Een geheel andere manier om kennis te vergroten, is 

te vinden op Leraar24.nl. Leraar24 is een online plat-

form van, voor en door leraren. Met praktische  

video’s en inhoudelijke dossiers worden vraagstukken 

uit het onderwijs behandeld. Leraar24 is een samen-

werking tussen Kennisnet, Ruud de Moor Centrum, de 

Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en  NTR, het 

nieuwe samenwerkingsverband  van Teleac, RVU en 

NPS. Ook Wikiwijs is een mogelijkheid. Op Wikiwijs 

kunnen docenten kennis over en ervaringen met open 

leermateriaal uitwisselen en zo nodig professio-

nele ondersteuning vinden. En natuurlijk is er de 

mogelijk heid zich via nascholing, bijvoorbeeld vanuit 

expertisecentra en posthbo-opleidingen, verder te 

scholen.

Hoe vertaalt dit zich in bruikbare doelstellingen voor 

het schoolplan ten aanzien van de deskundigheid van 

het personeel? Onderstaand een paar voorbeelden 

van hoe dit kan worden opgenomen.
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Wat is het doel? Alle teamleden zijn voldoende vaardig op het gebied van 
ict om moderne media probleemloos didactisch in te  
zetten binnen de onderwijskundige opvatting van de 
school. Leerkrachten zijn in staat betere leerrendementen 
te behalen door het gebruik van ict.

Wanneer zijn we  
tevreden?

Als er een gelijke visie en ambitie bestaat tussen directie 
en team over concrete doelstellingen met betrekking tot 
het didactisch handelen met ict. 
Als elke leerkracht binnen de school in staat is digitale 
leermiddelen en niet-digitale leermiddelen gecombineerd 
aan te bieden teneinde daarmee een hoger leerrendement 
voor de leerling te behalen. 
Als elke leerkracht zichzelf voldoende blijft ontwikkelen om 
alle nieuwe ontwikkelingen te kunnen beoordelen op nut 
en waarde voor het onderwijs en deze ontwikkelingen kan 
vertalen in didactiek. 

Wie is verantwoordelijk? Directie, onderwijskundig ict-coördinator.

Wat is het concrete  
resultaat?

De directie maakt op basis van het Vier in Balans Model 
jaarlijks een analyse van de schoolsituatie en stuurt bij 
waar onbalans dreigt te ontstaan. 
Directie en ict-coördinator hebben een concreet na-
scholingstraject opgesteld, waarvan interne kenniskringen 
een onderdeel vormen.
Het aanleren van ict-vaardigheden is een structureel  
onderdeel van het nascholingspakket, mede in het kader 
van de ontwikkeling van bekwaamheidsdossiers op basis 
van competenties.
Leerkrachten kijken regelmatig bij elkaar in de les naar 
nieuwe ict-toepassingen.

Algemeen:
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Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: werken aan een gedeelde visie op ict; wat is reëel, 
hoe ziet men ict? Tegelijkertijd opstarten van verschillende 
kenniskringen. 

2012: alle leerkrachten zijn bezig met hun eigen 
nascholings traject en zetten ict in de les in.

2013: Er is regelmatig overleg tussen leerkrachten en  
kenniskringen over ict. Er wordt bij elkaar in de klas  
gekeken en ict-lessen worden continu aangepast. 

2014: het ontwikkelen van ict-vaardigheden is standaard 
onderdeel van de professionele ontwikkeling van elke leer-
kracht. 

Algemeen (vervolg):

Naast het algemene doel kunnen meer specifieke doelen worden omschreven.  

Met de Kennisbasis ict als uitgangspunt zou dat bijvoorbeeld voor het onderdeel  

informatievaardigheden als volgt kunnen zijn.

Wat is het doel? De leerkracht is mediawijs en informatievaardig.

Wanneer zijn we  
tevreden?

Als de leerkracht: 
•  voor leerlingen geschikte en betrouwbare digitale leer-

bronnen kan selecteren, passend bij hun leeftijd, sociaal-
emotionele en morele ontwikkeling;

•  sites kan beoordelen op betrouwbaarheid en authentici-
teit en het belang hiervan kan overbrengen op zijn  
leerlingen;

•  leerlingen kan leren om informatie doelmatig en doel-
treffend te zoeken en te vinden;

•  leerlingen kan wapenen tegen de risico’s van internet-
gebruik.

Wie is verantwoordelijk? Directie en leerkrachten.

Wat is het concrete  
resultaat?

Alle teamleden zijn mediawijs; zij kunnen dit aantonen 
tijdens de jaarlijkse evaluatiegesprekken met de directie. 
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Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: alle teamleden hebben voor zichzelf in kaart  
gebracht op welke onderde-len zij vaardig zijn en op welke 
onderdelen zij verdere professionalisering willen. De  
eerste 25 procent van het team is dit jaar geschoold.

2012: Het volledige team is via workshops of training  
voldoende mediawijs geworden om als professional te  
kunnen functioneren. 

In deze informatiekaart
Het ontwikkelen van een door leerkrachten en 
schoolleiders gedeelde visie over het didac-
tisch gebruik van ict is een aandachtspunt 
voor het schoolplan. Voor leerkrachten die met 
nieuwe media werken, is deskundigheid van 
groot belang. Die deskundigheid gaat niet  
alleen over het beheersen van de techniek, 
maar ook om de manier waarop instrumentele 
vaardigheden gekoppeld worden aan vak-
inhoudelijk en didactische vaardigheden van 
de leerkracht. Op scholen waar structureel 
aan-dacht is voor het met elkaar delen van 

ervaringen in het gebruik van ict verloopt de 
implementatie sneller en beter dan op scholen 
waar dit niet gebeurt. Naast een financiële 
investering in opleidingen moet voldoende 
tijd worden vrijgemaakt voor kennisdeling en 
gezamenlijke kennisontwikkeling binnen het 
team.
In de Kennisbasis ict worden vijf categorieën 
beschreven die voor (toekomstige) leer krachten 
van belang zijn. In deze informatiekaart 
vindt u voorbeelden van de vertaling van ict-
deskundig heid van het personeel in bruikbare 
doelstellingen voor het schoolplan.

Bronnen en relevante sites:
Buuren, H. van, Acker, F. van, Kreijns, K. & Verboon, P. (2010). Nulmeting Wikiwijs.  
Beschikbaar via: http://content.wikiwijs.nl/nulmetingwikiwijs2009. *
Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 2010. Zoetermeer: Kennisnet. *
http://www.kennisnet.nl 
http://www.leraar24.nl/dossier/2034/kennisbasis-ict 
http://www.leraar24.nl 
http://www.lerarenweb.nl/lerarenweb-sbl.html 
http://www.ntr.nl/ 
http://www.ou.nl/rdmc 
http://www.wikiwijs.nl/ 

Publicaties gemarkeerd met * zijn ook beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl.
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Buiten de muren van de school 

Informatiekaart 10

Kinderen leren overal, zowel binnen als buiten de 

school. De tijd dat er een duidelijke scheiding was 

tussen wat kinderen binnen de muren van de school 

leerden en wat daar buiten, ligt nog niet zo ver 

achter ons. Op school leerden kinderen rekenen, 

taal, lezen aardrijkskunde en geschiedenis. Buiten 

de school leerden de kinderen van het ‘echte’ leven. 

Samenwerken en het leggen van sociale contacten 

gebeurde op de voetbalvereniging, club en tijdens 

het spelen in de straat. 

Beide zaken gebeuren nog steeds, maar de scheidslijn 

is vrijwel verdwenen. De brede buurtschool, het sa-

menwerken van scholen met allerlei verenigingen, de 

mogelijkheden om via internet en de daaraan verbon-

den sociale media te communiceren, hebben de voor-

heen gescheiden werelden in elkaar doen vloeien. 

Leerlingen hebben de mogelijkheid om met elkaar of 

de leerkracht te communiceren over huiswerk of een 

werkstuk. Informatiebronnen zijn online eenvoudig te 

raadplegen. Tijdens de werkweek kunnen de ouders 

dagelijks volgen wat er gebeurt en ouders kunnen 

via een beveiligde verbinding inzage krijgen in de 

resultaten van hun kinderen. 

Toch maken nog lang niet alle scholen gebruik van de 

mogelijkheden die ict op dit terrein biedt. In deze 

informatiekaart willen we handreikingen geven om 

ook op dit terrein beleid te formuleren en dit te ver-

talen in (lange termijn-)doelstellingen in het school-

plan. Deze informatiekaart behandelt de component 

samenwerking uit het Vier in Balans Model.
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Communicatie met ouders
ict biedt verschillende mooie mogelijkheden om te 

communiceren. Anno 2011 hebben scholen over het 

algemeen wel een website, maar er is meer mogelijk, 

bijvoorbeeld met Hyves, Facebook, Twitter en het 

gebruik van (klassen-)weblogs. Deze ict-toepassingen 

zijn interactief, gericht op communicatie en gratis in 

gebruik. 

Het is met Twitter goed mogelijk om de ouders te 

betrekken bij de gebeurtenissen die in de school 

plaatsvinden door dagelijks een berichtje te plaatsen. 

Ouders kunnen eenvoudig contact opnemen en snel 

reageren op bijvoorbeeld een vraag vanuit de school. 

Een (beveiligd) Hyves-profiel van de klas kan aan-

kondigingen bevatten, werk van de leerlingen, foto’s 

van het laatste project, de weekviering of het kamp, 

een filmpje passend bij het thema van de week, een 

discussieforum waar leerlingen hun mening geven of 

elkaar vragen stellen over hun huiswerk of oefenin-

gen. Ouders en leerlingen kunnen hier weer op  

reageren. Het grote verschil met de website van de 

school is dat ‘sociale media’ beter beveiligd kun-

nen worden en dat er interactiever mee kan worden 

omgegaan. 

Op weblogs kunnen stukken tekst met afbeeldingen 

en film geplaatst worden. Men kan daar op reageren 

maar de optie om ‘vrienden’ te worden, zoals bij 

Hyves, ontbreekt. Vaak kan men zich wel (gratis)  

abonneren, zodat er een seintje binnenkomt wanneer 

er een nieuw bericht geplaatst is. 

In het schoolplan kan de doelstelling om ict te  

betrekken bij samenwerking tussen school en ouders, 

als volgt worden vertaald.

Wat is het doel? Via nieuwe media ouders betrekken bij wat er op school 
gebeurt.

Wanneer zijn we  
tevreden?

Als blijkt dat ouders beter op de hoogte zijn van wat er 
in de klas of op school gebeurt. Ze hebben het thuis met 
hun kinderen over school, bekijken werk van hun kind dat 
online staat en reageren ook naar de leerkracht toe over 
wat online staat.

Wie is verantwoordelijk? Team, groepsleerkracht.

Figuur 10.1. Bouwstenen van Vier in Balans
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Wat is het concrete  
resultaat? 

Elke week/dag een nieuw bericht online, meestal met film- 
of fotomateriaal.
Elke week komen minimaal twee reacties van ouders.
In alle groepen wordt dit gedaan.
Leerlingen vertellen dat ze met hun ouders over school of 
de les hebben gepraat

Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: uitzoeken mogelijkheden, het team, of per bouw, 
kiest voor één van de toepassingen. Alle leerkrachten  
krijgen een workshop (zowel knoppencursus als  
inhoudelijke tips).

2012: leraren gaan aan de slag (regelmatige post). 

2013: leraren blijven posten, evaluatie wordt opgezet.

2014: leraren blijven posten, project wordt geëvalueerd en 
nieuwe doelen gesteld. 

Communicatie binnen het team
Er kan ook binnen het team gebruik gemaakt worden 

van twitter of een weblog, bijvoorbeeld bij het delen 

van informatie over een nieuw project, een recensie 

van een cursus die de leerkracht heeft gehad, een 

interessante website of een bijzondere gebeurtenis 

in de klas. 

Ook communiceren via SharePoint (een platform van 

Microsoft voor het opzetten van een (intranet) web-

site voor informatie-uitwisseling en online samen-

werking binnen een groep/organisatie) of een wiki 

kan handig zijn; de school maakt een eigen omgeving 

met relevante pagina’s. Alle betrokkenen kunnen 

hier tekst, foto’s, filmpjes en links aan toevoegen. 

Denk hierbij aan roosters, vergadervoorbereidingen, 

regelingen, afspraken, websites, programma’s en het 

delen van bestanden. Op de pagina ‘digibord’ kan men 

bijvoorbeeld een link zetten naar de lessen voor elke 

groep, themalessen, het cursusboek in PDF en nieuwe 

tips.

Een voordeel hiervan ten opzichte van het gewone 

netwerk is dat alles eenvoudig te vinden is, zowel 

voor ervaren leerkrachten als voor nieuwkomers 

binnen de school. Een ander voordeel is het altijd 

bereikbare; de leerkracht kan zowel thuis als op 

school werken met behoud van functionaliteiten, en 

alle gegevens zijn altijd up-to-date. Geen e-mailtjes 

of printjes meer met weer een nieuwe versie van een 

bestand, geen volle (digitale) postvakken of harde 

schijven, maar informatie die overal bereikbaar is, 

altijd actueel en alles bij elkaar. Daarbij geldt wel als 

voorwaarde dat er een werkende breedband internet-

verbinding is dat de toegang via een inlognaam en 

wachtwoord is geregeld.

Voor het delen van lessen en leermateriaal is Wiki-

Wijs een mooi online portaal. Hier kunnen leer-

krachten hun digitale materiaal delen met anderen,  

en ontstaat er een rijk databestand aan vrij te  

gebruiken leermaterialen. 

Een voorbeeld van hoe de doelstelling om digitaal 

materiaal effectief te delen via een internetportaal, 

vorm kan krijgen in het schoolplan.
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Wat is het doel? Het interne portaal bevat alle relevante, handige bestan-
den, overzichten en tips en links. Leerkrachten gebruiken 
het internetportaal regelmatig om bij te blijven en hun 
eigen bestanden, tips en links actueel te houden.

Wanneer zijn we  
tevreden? 

Alle bestanden staan online op het portaal. 
Het overgrote deel van het team kan thuis inloggen op het 
portaal.
Het team gebruikt het portaal regelmatig.
De bestanden op het portaal worden actueel gehouden; de 
laatste versie is daar altijd te vinden. 
Met behulp van het portaal is een actueel overzicht te  
vinden van kenniskringen en andere overlegorganen.
De tips & links-sectie wordt actief gebruikt; er worden  
regelmatig nieuwe zaken toegevoegd en andere zaken  
worden bekeken en gebruikt.

Wie is verantwoordelijk? Directie, administratie, team.

Wat is het concrete  
resultaat?

Leerkrachten delen tips met elkaar. Werkzaamheden en ta-
ken zijn helder en er is geen onduidelijkheid over actuele 
afspraken of documenten. 
Iedereen kan op de hoogte blijven en nieuwe mensen wor-
den snel ingewerkt. 

Wanneer is het  
gerealiseerd?

2011: opzetten en invullen portaal; taken in het portaal 
(wie is waar verantwoordelijk voor) worden duidelijk. Eer-
ste gebruikerscursus voor iedereen. 

2012: het portaal wordt regelmatig geraadpleegd voor de 
actuele documenten. Het team begint de eigen tips en links 
te plaatsen op het portaal. De overzichtsmogelijkheden van 
kenniskringen en overlegorganen worden gebruikt.

2013: het merendeel van het team kan thuis inloggen en 
het portaal wordt actief gebruikt. Oude bestanden, niet 
meer werkzame links en tips worden regelmatig opge-
schoond.

2014: keep up the good work!
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Leren buiten de school
Buiten school leren leerlingen veel. Om de verbinding 

te maken met het leren binnen de school zijn er veel 

ict-mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een ELO, een 

elektronische leeromgeving, waar alle betrokkenen 

toegang hebben tot les- en oefenmateriaal, cijfer-

overzichten en roosters. Daarnaast kunnen twitter, 

Hyves en weblogs gebruikt worden om na school te 

leren. Vanuit thuis zijn deze toepassingen met een 

computer met internetverbinding gewoon bereikbaar. 

De toegang kan afgesloten worden, zodat de privacy 

gewaarborgd wordt. 

Ook mobiel leren kan ervoor zorgen dat leerlingen 

thuis hun schoolwerk bekijken en laten zien. Ook 

interessante dingen van thuis kunnen ze makkelijker 

laten zien op school. Zo fungeert de smart phone als 

verlengstuk van het digibord. 

Voorbeeld: de klassenhyves
Door de groepsleerkracht wordt een klassenhyves 

beheerd. Thuis gebruiken leerlingen deze pagina  

bijvoorbeeld om zich voor te bereiden, vragen te  

stellen en te oefenen voor een toets. 

De leerkracht plaatst regelmatig filmpjes ter voor-

bereiding op de les van morgen, of als herhaling van 

de les van vandaag. Per kennisdomein zijn er filmpjes 

en links die leerlingen gebruiken om zich voor te 

bereiden op de komende toets. 

De foto’s van het laatste project staan online, leer-

lingen laten hun werk thuis zien. Met een aantal 

afbeeldingen en een poll bereidt de leerkracht de klas 

vast voor op een les over kunst, die later deze week 

gegeven wordt. Een van de leerlingen begrijpt het 

filmpje over het optellen van breuken niet en schrijft 

een berichtje. Een andere leerling reageert daarop 

met nog een filmpje waarin het onderwerp anders 

wordt uitgelegd. Leerling nummer drie laat een foto 

zien van de iglo die ze samen met haar broer heeft 

gebouwd in de kerstvakantie, en ze vraagt hoe de 

eskimo’s leven in zo’n klein koud hutje. Hebben ze 

auto’s om naar de winkel te gaan? De leerkracht weet 

dat Het Klokhuis de avond erna een uitzending over 

sledehonden heeft en laat via de agendafunctie weten 

hoe laat de uitzending begint en op welk net deze 

wordt uitgezonden. 

Eenmaal weer op school begint de leerkracht de les 

met de klassen-hyvespagina op het digibord. De 

introductie die de leerlingen hebben gehad, is een 

mooie springplank voor de rest van de les. 

Met zo’n klassen-hyvespagina worden de verschillen 

tussen de leefwerelden thuis en op school overbrugd. 

Leerlingen hebben thuis ook vragen die ze willen 

stellen en kunnen goed voorbereid op school komen. 

Ouders raken vaak meer betrokken bij school als ze 

thuis zien dat de leerling enthousiast met schoolwerk 

bezig is. Dat betekent echter niet dat leerlingen elke 

dag thuis nog uren achter internet moeten gaan  

zitten voor school. Thuis is natuurlijk ook bedoeld 

voor ontspanning. Maar regelmatig gebruik van de 

ict-mogelijkheden kan zeker nuttig zijn. 
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Bronnen en relevante sites:
• Kennisnet (2010). Vier in Balans Monitor 2010. Zoetermeer: Kennisnet. *
• http://hyves.nl
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektronische_leeromgeving
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Weblog
• http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiki
• http://sharepoint.microsoft.com/
• http://twitter.com
• http://www.facebook.com
• http://www.kenniswiki.nl 
• http://www.leraar24.nl/video/2111/de-digitale-slootjeskist
• http://www.surfnetkennisnetproject.nl/innovatie/socialmedia
• http://www.wikiwijs.nl

Publicaties gemarkeerd met * zijn ook beschikbaar via onderzoek.kennisnet.nl.

In deze informatiekaart
Nog lang niet alle scholen maken gebruik van 
de mogelijkheden die ict biedt om via inter-
net en de daaraan verbonden sociale media te 
communiceren. In deze informatiekaart willen 
we handreikingen geven om ook op dit terrein 
beleid te formuleren en dit te vertalen in  
(lange termijn-)doelstellingen in het schoolplan.
Het grote verschil tussen het gebruik van  
sociale media als facebook, blogs en Wiki met de 
website van de school is dat de sociale media-
sites beter beveiligd kunnen worden en dat er 
interactiever mee kan worden omgegaan. 

Er kan ook binnen het team gebruik worden  
gemaakt van sociale media-sites bij het delen 
van informatie. Denk hierbij aan roosters,  
vergadervoorbereidingen, regelingen, af-
spraken, websites, programma’s en het delen 
van bestanden. Voordelen ten opzichte van het 
gewone netwerk is dat alles eenvoudig te vinden 
is. De leerkracht kan zowel thuis als op school 
werken met alle functionaliteiten en alle  
gegevens zijn altijd up-to-date. In een online 
portaal kunnen leerkrachten hun digitale  
materiaal delen met anderen. Zo ontstaat er  
een rijke database aan vrij te gebruiken  
leermaterialen.
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