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Waarom Richten van ict? 

‘Meer kwaliteit met minder geld’ is de trend in onder-

wijsland. Ict is de komende jaren onontbeerlijk om de 

ambities van meer geld en tegelijk meer efficiëntie met 

elkaar te verenigen. Maar maakt u wel de juiste keuzes 

op het gebied van ict? Sluiten deze aan bij uw onder-

wijsvisie? Zijn de voorzieningen van de school en ini-

tiatieven binnen de secties op elkaar afgestemd? Wordt 

het ict-budget wel efficiënt ingezet? Allemaal vragen 

waar u als schoolleider tegenaan loopt. De methode 

Richten van ict helpt scholen bij het invoeren van een 

inhoudelijk en financieel goed onderbouwd ict-beleid.

Wat is Richten van ict? 

Richten van ict is een methode die helpt bij het  

for muleren van een ict-visie en een goed informatie-

beleid. De methode is praktisch. Dit betekent dat 

zij geen theoretische beschouwing bevat, maar een 

concreet vijfstappenplan, ook wel traject genoemd.  

Tijdens dit traject zijn verschillende hulpmiddelen 

beschikbaar. Dit zijn hulpmiddelen zoals een  

hand  leiding, een ict-inventarisatielijst, analyse-

lijsten en een sjabloon voor het eindproduct: het 

informatie plan.  

Alle hulpmiddelen vindt u op de site:  

kn.nu/richtenvanict

De methode is geschikt voor iedere onderwijs-

instelling. Maar voor een goede kans van slagen  

zijn enkele voorwaarden belangrijk: 

van de school of een extern iemand die de methode 

doorloopt en het informatieplan opstelt. Bij voor-

keur is dit iemand met kennis van onderwijs én van 

ict. Hij of zij heeft voldoende tijd. 

De schoolleiding stelt zich in naam en gedrag op als 

eigenaar van het traject. 

gebied van samenwerking tussen vaksecties. Dit is 

belangrijk omdat er bij het doorlopen van de methode 

gestructureerd en projectmatig wordt gewerkt. 

Op de volgende pagina’s vindt u per stap concrete 

uitleg. Zo weet u als bestuurder, schoolleider en 

uitvoerder precies wat er per stap nodig is om de 

methode te doorlopen. 
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In deze stap wordt het traject gestart. De verantwoorde-

lijke (bestuurder of school leider) geeft aan de uitvoer-

der opdracht om een informatieplan te schrijven.  

Daarnaast worden heldere afspraken gemaakt over het 

traject. Deze afspraken worden duidelijk beschreven 

in een opdrachtomschrijving. Hierin wordt antwoord 

gegeven op de volgende vragen: 

1.  Wie is verantwoordelijk voor het traject?  

Wie is uitvoerder? 

2.  Welke producten moeten worden geleverd?  

Zijn alle producten van de methode van  

toepassing? Zijn er aanvullende producten?

3. Wanneer verwacht de verantwoordelijke resultaat?

4.  Hoe wil de verantwoordelijke op de hoogte worden 

gehouden? (voortgang en tussenresultaten)

5.  Welke scholen en locaties zijn betrokken? Welke 

domeinen? (secties, ondersteunende afdelingen)

6.  Wat zijn de randvoorwaarden en/of uitgangspunten 

vanuit de verantwoordelijke aan het resultaat? 

7.  Zijn er eisen aan de samenstelling van het klankbord?

8.  Wat is het beschikbare budget in tijd en geld? 

In deze fase stelt de uitvoerder een team samen met 

wie hij de methode doorloopt. Dit team bestaat bij 

voorkeur uit mensen met ict-kennis. Daarnaast is het 

belangrijk dat teamleden goede gesprekspartners 

zijn voor onderwijzend en ondersteunend personeel. 

Daarnaast stelt de uitvoerder een klankbord samen. 

Dit klankbord is een geloofwaardige vertegenwoor-

diging van alle medewerkers op school. Bij voorkeur 

is zowel onderwijzend personeel, ondersteunend 

personeel als directie vertegenwoordigd. Het klank-

bord denkt tijdens het traject met het team mee en 

adviseert over de te maken keuzes. Tot slot maakt de 

uitvoerder een planning waarin staat wanneer het 

informatieplan klaar is.  

Alle hulpmiddelen voor stap 1 vindt u op:  

kn.nu/richtenvanict-stap1

Stap 1  
Voorbereiding

Guido van Dijk, docent aan het Connect College in Echt:

“Naast docent wiskunde ben ik coördinator digitale leermiddelen. Daarnaast houd ik me bezig met  

innovatie op ict-gebied. Om die reden heeft de schoolleiding mij gevraagd om voor de unit vmbo aan 

de Maasbrachterweg de methode Richten van ict te doorlopen. De vraag was helder: hoe kan de school 

ict inrichten om het leren van leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen? Ik vroeg een teamleider  

om me tijdens het traject te ondersteunen. Samen vormden wij een team. Mijn klankbord waren vier 

docenten. Allemaal waren ze project leider van een bepaald onderwijsproject dat destijds op school 

liep: activerende didactiek, vak integratie, pedagogisch klimaat en ict & organisatie. De docenten 

varieerden in de mate waarin ze gebruik maakten van ict, waardoor ik een goed beeld kreeg van de 

algemene ict-behoefte op school en de maatschappelijke ontwikkelingen. Drie maanden later lag het 

informatieplan met de resultaten op tafel. In totaal ben ik naast mijn reguliere werkzaam heden zo’n  

80 uur bezig geweest om het traject te doorlopen.”

http://kn.nu/richtenvanict-stap1
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In stap 2 formuleert de uitvoerder in twee fasen alle 

onderwijs- en ict-ambities van de school. Hij kijkt  

in deze stap alleen naar de schoolbrede ambities.  

De wensen van individuele secties komen in stap 3 

aan bod. 

Fase 2a: inventarisatie 

Tijdens de inventarisatie onderzoekt de uitvoerder 

samen met zijn team wat de huidige stand van zaken 

is op ict-gebied. Allereerst kijkt hij welke trends en 

ontwikkelingen buiten de school van invloed (kunnen) 

zijn op de rol van ict op school. Ten tweede formuleert 

hij alle ambities, zowel voor het onderwijs als voor 

onderwijsondersteunende processen. Tot slot bepaalt 

hij de status van de school op ict-gebied. Welke hard- 

en software is er? Wat zijn de knel punten? 

Alle hulpmiddelen voor de inventarisatie vindt u op: 

kn.nu/richtenvanict-stap2a

Fase 2b: beleidsbepaling

In deze fase geeft de uitvoerder het klankbord inzicht 

in alle uitkomsten uit fase 2a. Het klankbord geeft 

daarop feedback waarna de uitvoerder deze feed-

back verwerkt in de uitkomsten. Vervolgens verricht 

de uitvoerder een SWOT-analyse waarin alle trends, 

ontwikkelingen en elementen van de inventarisatie 

geïnterpreteerd worden als kansen, bedreigingen, 

sterktes en zwaktes in het licht van de ambities. 

Daarnaast stelt de uitvoerder doelen vast voor het 

komende jaar en formuleert hij ict-richtlijnen. 

Op basis van stap 2 wordt richting gegeven aan het 

schoolbrede ict-beleid. Dit beleid wordt in stap 3 

aangevuld en waar nodig bijgesteld op basis van de 

wensen vanuit de secties. De beleidsbepaling vindt 

plaats in nauwe samenwerking tussen uitvoerder, 

team en klankbord.

Alle hulpmiddelen voor de beleidsbepaling vindt u op: 

kn.nu/richtenvanict-stap2b

Tijdens fase 2a heb ik informatie opgevraagd bij het systeembeheer. Daarnaast ben ik gesprekken aangegaan 

met de directie, de schoolleiding en teamleiders om de huidige stand van zaken te onderzoeken. Fase 2b heb 

ik samen met het teamlid gedaan. De SWOT-analyse was niet altijd even eenvoudig. Per item uit deze analyse 

moet je namelijk uitspitten welke bedreigingen er zijn en welke kansen. Neem als voorbeeld onze school. 

Wij hebben te maken met inkrimping, zowel op gebied van financiële middelen als op gebied van het aantal 

vormen van onderwijs zoals videoconferencing. Door dit soort dingen te onderzoeken en te benoemen kun je 

als school goed onderbouwen waarom je zou gaan investeren in deze vorm van communicatie.”

Stap 2  
Visie van de school

Guido van Dijk, docent aan het Connect College in Echt:

http://kn.nu/richtenvanict-stap2a
http://kn.nu/richtenvanict-stap2b
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In stap 3 formuleert de uitvoerder in twee fasen alle 

ict-wensen van diverse secties en ondersteunende  

afdelingen. Hij voegt schoolbrede en sectiespecifieke  

wensen samen tot een lijst van mogelijke ict- 

investeringen. Vervolgens ordent hij deze mogelijke 

ict-investeringen op mate van belangrijkheid. Wat is 

essen tieel voor het halen van schoolbrede en sectie-

specifieke doelen? Wat is minder belangrijk? Daarna 

stelt de uitvoerder vast welke investeringen er wor-

den gedaan. 

Fase 3a: inventarisatie

De uitvoerder inventariseert samen met zijn team alle ict-

wensen en eisen van secties/vakgroepen, staf en de ict-

afdeling. Vervolgens stelt hij een lijst op van projecten, 

projectvoorstellen en eventueel business cases. Daarna 

maakt hij op basis van de lijst een concept begroting.

Alle hulpmiddelen voor de inventarisatie vindt u op: 

kn.nu/richtenvanict-stap3a

Fase 3b: prioritering

Tijdens fase 3b wordt alles op de lijst beoordeeld en 

geprioriteerd. De uitvoerder voert de prioritering uit 

samen met zijn team en in overleg met zijn klankbord. 

Vervolgens maakt de uitvoerder een meerjarenplanning. 

Alle hulpmiddelen voor de prioritering vindt u op: 

kn.nu/richtenvanict-stap3b

Stap 3  
Vraag vanuit secties en afdelingen

“Voor deze fase heb ik los van de methode een vragenlijst samengesteld die ik naar alle docenten heb 

gemaild. In deze vragenlijst stelde ik vragen zoals: van welke ict-middelen maak je allemaal gebruik? On-

geven? Meer dan de helft van de docenten reageerde op deze vragenlijst en mailde binnen een week terug. 

De resultaten geven een goed beeld van de ict-behoefte binnen de school en binnen de verschillende secties. 

Stel dat een groot deel van de docenten graag een beamer in de klas wil, dan moet je wat met deze infor-

matie doen. Hetzelfde geldt voor een elektronische leeromgeving. Als blijkt dat veel docenten deze leerom-

geving niet gebruiken, dan moet je je conclusies trekken. Op basis van de prioritering hebben we onder 

andere besloten om alle computers met een Windows-omgeving weg te doen. Dit waren er maar 20 tot 25, 

maar toch kostte het onderhoud hiervan veel tijd. Misschien wel net zoveel tijd als het onderhoud van alle 

overige computers met een Apple-omgeving. Voor applicaties die onder Windows draaien zochten we een 

oplossing waardoor die nu ook vanuit onze Apple-omgeving toegankelijk zijn. ”

Guido van Dijk, docent aan het Connect College in Echt:

http://kn.nu/richtenvanict-stap3a
http://kn.nu/richtenvanict-stap3b
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De inzichten uit stap 2 en 3 worden in stap 4 in 2 

fasen gevormd tot een informatieplan. Hierin zijn 

visie, meerjarenplan en het plan voor het komend 

jaar vastgelegd. Het resultaat is een transparante, 

gestructureerde onderbouwing van onderwijs- en 

ict-keuzes. Daarnaast krijgt de school inzicht in de 

kosten en baten van deze keuzes. 

Fase 4a: opstellen

In deze fase stelt de uitvoerder samen met zijn team het 

informatieplan op. Daarin wordt een projectenlijst op-

genomen, een ict-begroting en een meerjarenbegroting. 

Alle hulpmiddelen voor het opstellen van  

het informatieplan uit stap 4a vindt u op:  

kn.nu/richtenvanict-stap4a

Fase 4b: beoordeel en accepteer

In fase 4b bespreekt de uitvoerder het informatie-

de uitvoerder in het informatieplan. 

“Het schrijven van het informatieplan kostte veel tijd. Houd daar rekening mee. Daarnaast is het 

belangrijk dat het plan niet te wollig is omschreven. Wees to-the-point en houd het leesbaar voor zo-

wel directie als personeel. Het informatieplan geeft de richting aan voor de komende jaren en is ook 

een prima manier om verantwoording af te leggen naar de buiten wereld. Als alle scholen onder een 

stichting een informatieplan hebben, dan heeft de stichting daar baat bij. Stel dat vijf scholen toe 

zijn aan een nieuwe elektronische leeromgeving, dan is het onzin om vijf afzonderlijke offertes aan 

te vragen. Gezamenlijk een offerte aanvragen en inkopen kan enorm veel geld opleveren!”

Stap 4  
Vastleggen van het plan

Guido van Dijk, docent aan het Connect College in Echt:

http://kn.nu/richtenvanict-stap4a
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Voor deze stap zijn geen hulpmiddelen beschikbaar.

In deze laatste fase biedt de uitvoerder het plan ter 

goedkeuring aan de verantwoordelijke bestuurder.  

De verantwoordelijke bespreekt het informatieplan 

en keurt deze goed. 

Kijk na de vaststelling van het informatieplan nog-

maals kritisch naar de opdrachtomschrijving. Met de 

nieuwe inzichten die in de loop van het proces naar 

voren zijn gekomen, kan de opdrachtomschrijving 

aangepast of aangescherpt worden.

“Ik wil andere scholen een paar tips meegeven. Tip 1: zorg ervoor dat de uitvoerder iemand is die 

verstand heeft van zowel onderwijs als ict. Dit moet iemand zijn die kritische vragen durft te stellen 

en die niet bang is om ‘heilige huisjes’ te bespreken, dingen die gevoelig liggen. Als bijvoorbeeld 

blijkt dat een ict-uitgave uit het verleden niet rendabel is, dan moet je dit aan durven te kaarten. 

Tip 2: houd je team werkbaar. Laatst was ik op een school waarbij het team bestond uit acht mensen. 

Dat aantal is te veel. Hoe meer mensen deel uitmaken van je team, hoe meer meningen je hebt en hoe 

grootte van de school, is groot genoeg. Voor een kleine school is een team van 2 personen prima. Tip 

3: houd niet strikt vast aan de afzonderlijke fasen. In de praktijk blijkt het ook lastig te zijn om een 

planning te maken voor elke fase. Vooral fase 2 en 3 kunnen door elkaar heen lopen en dat is prima. 

Tip 4: doe niet langer dan drie maanden over het traject. Zo is de drempel om dit traject jaarlijks, of 

1 keer per 2 jaar te doorlopen minder groot. 

Stap 5  
Vaststelling

Guido van Dijk, docent aan het Connect College in Echt:



Meer informatie:
Stichting Kennisnet
Paletsingel 32 Postbus 778
2718 NT Zoetermeer 2700 AT Zoetermeer

T  0800 - 32 12 233
Binnendienst@kennisnet.nl 

I kennisnet.nl/informatiemanagement
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