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1. Inleiding

Met informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt de nieuwe technologie
aangeduid waartoe bijvoorbeeld behoren: computers, cd-rom, telematica en
videoconferencing. In 1997 gafde landelijke overheid een extra beleidsimpuls aan de
invoering of implementatie van ICT in het onderwijs onder het motto 'Investeren in
voorsprong'. Inmiddels wordt deze impuls voortgezet via 'Onderwijs On-line'. Het doel
van dit overheidsbeieid is ICT onder andere in te bedden in het primair onderwijs, het
voortgezet onderwijs, de beroeps- en volwasseneneducatie en de lerarenopleidingen.
Ook aan het hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs is een ICT-stimulans
gegeven. Het beleid bevat onder meer organisatorische en financiele ondersteuning
voor scholen en instellingen voor onderwijsverzorging. Tevens wordt op verschillende
wijzen informatie verstrekt over het ICT-implementatieproces in de onderwijspraktijk.

Een onderdeel van 'Investeren in voorsprong' was een actieonderzoek naar de
invoering of implementatie van ICT in het onderwijs. hHet doel van dit onderzoek was bij
te dragen aan de verheldering en bevordering van een optimaal gebruik van ICT in
scholen. Er diende zicht te komen op ontwikkelingen en benodigde
veranderingsprocessen wat betreft ICT in de onderwijspraktijk. Tevens was het
belangrijk de mogelijke stimulering hiervan op een rij te zetten. Dit vanuit het
perspectief dat ICT nieuwe leerpsychologische, didactische, onderwijskundige en
organisatorische perspectieven biedt voor de onderwijspraktijk. Het onderzoek werd
gefinancierd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW),
Landbouw, Natuuren Visserij (LNV), en Economische Zaken (EZ). Hetwerd
uitgevoerd door het ITS van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en door de
Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) en het KPMG.

In deze publicatie wordt een samenvatting gegeven van het actieonderzoek /CTdat
werd uitgevoerd in de jaren 1998-1999. Tevens wordt de grote lijn in de resultaten
hiervan binnen het voortgezet onderwijs samengevat. Met name van belang zijn vijf
ontwikkelingsfasen en bijbehorende praktijkmodellen bij de implementatie van ICT in
scholen. Ook de mogelijke ondersteuning hierbij wordt aan de orde gesteld, onder
andere via interventies en kennismanagement. De informatie is gestoeld op de
medewerking van veel personen in verschillende scholen. Bij de oorspronkelijke
werkzaamheden zijn vanuit het ITS ook Ed Smeets, Robert Selten en Tom Dousma
betrokken geweest. De begeleiding werd verzorgd door Rene van Schie (directie ICT),
Hans Puper (CPS) en Ed Smeets (ITS). Al deze personen warden ten zeerste bedankt
voor hun bijdrage en inzet.

De opbouw van deze rapportage is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op
het actieonderzoek ICT, in het bijzonderwat betreft het voortgezet onderwijs. In
hoofdstuk 3 warden de voornaamste resultaten aan de orde gesteld. Deze betreffen de
in de praktijk aangetroffen vier fasen annex modellen van ICT-implementatie en de
kenmerken van een vijfde fase of model, dat nog zou kunnen warden gerealiseerd. In
de bijlagen 1 - 4 warden praktijkvoorbeelden met betrekking tot deze eerste vier ICT-
implementatiefasen gegeven. Aanstuitend wordt in hoofdstuk 4 verhelderd hoe de
realisatie van de vijfde fase zou kunnen plaatsvinden. !n hoofdstuk 5 worden
conclusies geformuleerd, ook in relatie tot het onderwijsbeleid en kennismanagement.



2. Het actieonderzoek ICT

2.1. Invalshoeken en werkwijze

In het actieonderzoek ICTzijn in totaai 30 scholen uit verschillende onderwijstypen
(primair en voortgezet onderwijs, beroeps- en volwassenenonderwijs, en
landbouwonderwijs) onderzocht. Hierbij werden twee invalshoeken onderscheiden.

Ten eerste lag het accent op de onderwijspraktijk, de onderwijskundige en
organisatorische ontwikkeling hiervan met behulp van ICT, en de ondersteuning en
evaluatie van veranderingsprocessen en relevant beleid. Met andere woorden: het
primaire proces in scholen (leerprocessen), het secundaire proces (bijvoorbeeld
begeleiding, specifieke ondersteuning), en het management. Dit geheel werd
onderzocht door middel van bestudering van schoolinformatie wat betreft ICT en een
schoolbezoek.

De schoolinformatie betrof bijvoorbeeld: de informatiegids van de school, het ICT-
beleidsplan of plan in het kader van Investeren in voorsprong, of ook een exemplaar
van een blad voor ouders en andere belangstellenden. Tijdens het schoolbezoek
werden semi-gestructureerde interviews gehouden met personen die op verschillende
wijzen bij de school betrokken waren: het bestuur, de schoolleiding, de ICT-
coordinatie, vakdocenten, leerlingen, ouders en soms ook externe begeleiders. Dit
mede aan de hand van vooraf gestuurde, schriftelijke informatie. In grote lijnen betrof
dit interview de stand van zaken, mogelijkheden en belemmeringen bij het werken met
ICT in de school, toegespitst op punten als interesse, hardware en software, ICT
coordinatie, houdingen van directie en docenten, ouders, leerlingen, en scholing en
externe ondersteuning.

Ten tweede werden algemene kennis en inzichten, vanuit deze verschillende bronnen,
strategisch geanalyseerd in relatie tot het ICT-implementatieproces. In deze publicatie
komen beide invalshoeken in onderlinge samenhang aan de orde.

In overleg met de opdrachtgever zijn de deelnemende scholen geselecteerd volgens
spreiding naar regio en stad-platteland, grootte (aantal Seeriingen), denominatie, a! dan
niet voorhoedeschool zijn (met nadruk op het aantal voorhoedescholen), en
onderwijstype(n) inclusief percentage allochtone leerlingen per onderwijstype. Bij de
keuze van scholen is dus niet gezocht naar voorbeelden van good practice of best
practice. Het was de bedoeling de alledaagse variatie in ICT-implementatie te relateren
aan veranderingsprocessen in de scholen, en vanuit deze inzichten suggesties voor
belangrijke aandachtspunten en verdere ondersteuning van de scholen op te doen.

2.2. De tien scholen voor voortgezet onderwijs

Deze publicatie is toegespitst op samenvattende informatie vanuit de tien scholen of
locaties voor voortgezet onderwijs die in het actieonderzoek waren betrokken. De
scholen ofwel locaties hebben de volgende kenmerken wat betreft regio /
verstedelijking, aantal leerlingen, denominatie, wel of niet voorhoedeschool,



onderwijstype en percentage allochtonen per onderwijstype:

Nr: Regio/stad-land: N leerl.
1 zuiden, stad 1000
2 midden, landelijk 1300
3 westen, landelijk 1000
4 oosten, stad 500
5 oosten, stad 1100
6 westen, stad 1200
7 westen, landelijk 1000
8 noorden, stad 1000

9 midden, landelijk 800
10 zuiden, landelijk 1870

Denomin.: Vrhoede:
rk

oecumen.

openbaar
rk

openbaar
openbaar

alg.bijz.
openbaar
openbaar

rk

Ja
J'a
Ja
Ja
nee

Ja
ja
Ja
J'a
nee

Owtype(n), % allochtonen:
mavo 8%; havo 3%; vwo 7%
mavo 13%, havo 5%, vwo 3%
mavo 2%, havo 2%, vwo 2%
ivbo 18%
mavo 30% havo 10%, vwo 14%
vbo 19%, mavo 6%, ha/vwo 5%
mavo 3%, havo 4%, vwo 6%
vbo 13%, mavo 3%, ha/vwo 2%
havo 4%, vwo 2%
vbo 17%, mavo 6%, ha/vwo 2%

Dit overzicht laat zien dat de beoogde selectie is gerealiseerd. Zoals vermeld zijn
binnen elke school bij in principe elke schoolgeleding (bestuur, schoolleiding, ICT-
coordinatie, vakdocenten, leerlingen, ouders en soms externe begeleiders) dezelfde
onderwerpen in relatie tot ICT aan de orde gesteld.

2.3. Analyse en ordening in vijf ICT-implementatiefasen

De per school verkregen gegevens werden vanuit drie criteria geanalyseerd en in
onderlinge samenhang geplaatst:

* ICT-implementatie in de school: het proces, retevante aspecten en invloeden,
of ook de mogelijke ondersteuning hiervan;
* hiermee samenhangende onderwijskundige of organisatorische veranderingen,
ook vanuit een voor het onderwijs belangrijke optimaliseringsstrategie;
* belangrijke veranderkundige of strategische beleidsaspecten, ofwel relevantie
voor kennismanagement.

De kwalitatieve ordening van de informatie per school en over scholen bleek aan te
kunnen sluiten op twee dimensies die vaker warden onderkend in ICT-literatuur: een
dimensie wat betreft onderwijsaspecten en -ontwikkelingen, en een dimensie met
betrekking tot de inzet van ICT. ICT-implementatie is dan te begrijpen als een per
school of locatie plaatsvindend longitudinaal ontwikkelingsproces, waarin ICT een
steeds belangrijker en integrerender rol kan gaan spelen. Toename in
onderwijsontwikkeling en toename van inzet van ICT gaan min of meer samen. Dit
gebeurt via een geleidelijk proces van vervanging van onderwijs door ICT (substitutie),
via transitie (meerflexibiliteit in didactiek en onderwijsorganisatie), naar transformatie
van het onderwijs (leerprocessen zijn vrijwel onafhankelijk van tijd, plaats en medium).

De empirische analyse van de praktijkgegevens uit het actieonderzoek in het
voortgezet onderwijs bracht vijf fasen in ICT-ontwikkeling aan het licht. Aanvankelijk
bevindt een school zich in het stadium van substitutie. In termen van de empirisch
aangetroffen fasen en modellen gaat het om praktijkmodellen betreffende fase 1
(incidentele ICT-gebruiksfase) en fase 2 (bewustwording van ICT-relevantie voor de
gehele school en vaksecties). Vervolgens komt het stadium van transitie, ofwel
praktijkmodellen met betrekking tot fase 3 (ICT-coordinatie en hardware in de gehele
school) en fase 4 (didactische vernieuwing en ICT-onderwijsondersteuning). Tenslotte



wordt het stadium van transformatie min of meer bereikt. Deze vijfde fase vraagt
integrale doorvoering van ICTter ondersteuning van leerprocessen. In het volgende
hoofdstuk warden dezefasen en modellen nader toegelicht.



3. Resultaten: vijfmodellen van ICT-implementatie

3.1. Inleiding

De kern van de resuitaten uit het empirisch onderzoek van de tien scholen betreft de
specificatie van vijf fasen die in het ICT-implementatieproces binnen een school te
onderkennen zijn. Deze vijffasen zijn uitgewerkt in vijf successievelijke modellen van
ICT-schoolontwikkeling binnen het voortgezet onderwijs.

De eerste vier ontwikkelingsfasen betreffen de overgang van incidenteel ICT-gebruik,
via een schools bewustwordingsproces, naar schoolbrede invulling en gebruik van
hardware- en software-voorwaarden en activiteiten. De bijbehorende ICT-
implementatiemodellen zijn:
* model 1: incidenteel ICT-gebruik door een of meer leerkrachten;
* model 2: bewustwording van ICT-relevantie voor de school en vaksecties;
* model 3: nadruk op ICT-coordinatie en hardware-voorzieningen in de gehele school;
* model 4: nadruk op didactische vernieuwing en ICT-onderwijsondersteuning.

Voorbeelden van scholen in de fasen 1 tot en met 4 zijn in de praktijk aangetroffen en
via het actieonderzoek gedetailleerd beschreven. Zij warden in paragraaf 3.2 in
modelvorm aan de orde gesteld. Gedetailleerde beschrijvingen van onderdelen hiervan
zijn opgenomen in de bijlagen.

De overgang naar de vijfde fase, ofwel model 5 van onderwijstransformatie, vraagt
extra ondersteuning van de schoolpraktijk. Ten eerste gaat het om verheldering van de
globale koers van de onderwijsontwikkelingen; ten tweede om concretisering in de
uitwerking van stappen ter constructie van een transparant en ftexibel curriculum dat in
principe onafhankelijk van tijd en plaats kan functioneren. Ten derde is ondersteuning
via de verschillende organisaties of personen die bij ICT-implementatie zijn betrokken,
van belang.

3.2. Belangrijkste kenmerken per fase / model

In tabel 1 volgt voor de eerste vierfasen annex modellen een samenvattend overzicht
van de belangrijkste kenmerken die in de schoolpraktijk zijn aangetroffen. De
kenmerken genoemd bij de vijfde fase ofwel het vijfde model zijn gebaseerd op
theoretische extrapolaties die nog warden gespecificeerd in hoofdstuk 4.

Via de ordening in fasen / modellen kan een school of decent bijvoorbeeld warden
geholpen bij het maken van inschattingen waar men ongeveer is, op welk moment
welke volgende stap zou kunnen warden gezet, en hoe deze stap zou kunnen worden
voorbereid in de eigen schoolsituatie.



Tabel 1: Overzicht van fasen / modellen en belangrijkste kenmerken

Fase/ model: Kenmerken:

1: incidenteel ICT-gebruik door
een of meer leerkrachten

* incidenteel gebruik van ICT door een enkele leerkracht en
enkele klassen leerlingen

2: bewustwording ICT-relevantie
voor de school / vaksecties

soms veel ICT-betrokkenheid en inzet van directie
* bewustwording van het ICT-belang voor het onderwijs in de
school en vaksecties
* bewustwording van ICT-relevantie voorverschillende
onderwijsfuncties en -plekken

3: ICT-coordinatie en hardware-

voorzieningen in gehele school
* invoering van ICT-coordinatie en hardware vanuit een
schooloptiek
* leren van problemen en fouten, direkt bijstellen van het ICT-
beleidsplan
* voorvele vakdocenten is ICT-bijscholing nodig

4: didactische vernieuwing en
ICT-onderwijsondersteuning

* ICT-voorzieningen (hardware en software) warden meer op
elkaar afgestemd
* ICT wordt doelgerichter en multimedia geTntegreerd in
onderwijsmethoden
* ICT-scholing wordt doelgerichter ingezet, voor specifieke
vakken / vakdocenten
* leerlingen kunnen beter gebruik maken van ICT

5: geTntegreerde ICT-ondersteu-
ning voor leerprocessen

* ICT is integrals ondersteuning voor primaire, secundaire en
managementprocessen
* software maakt flexibele leerprocessen mogelijk,
onafhankelijk van tijd en plaats
* ICT is essentieel in continue kwaliteitsbepaling
(leervorderingen in relatie tot aanbod)
* ICT ondersteunt continue niveauspecifieke stimulering en
flexibele organisatie
* blijvende interesse in samenhangend ICT-beleid (hardware,
software, coordinatie)
* waar nodig: scholing van docenten en leerlingen,
specifiekere inzet van ouders

3.3. ICTen primaire, secundaire en managementprocessen in scholen

Een tweede kernresultaat uit het actieonderzoek bij de tien scholen voor voortgezet
onderwijs is dat ICT, gezien de bevindingen, geleidelijk aan bevorderend kan werken
ten aanzien van:

* de primaire processen: de leerprocessen kunnen geleidelijk aan en desgewenst meer
individueel, op maat, zelfstandiger, en in samenwerking tussen leerlingen
plaatsvinden; al doende kan meer differentiatie in inhoud of in didactische en
organisatorische werkvormen plaatsvinden (binnen of buiten school, al dan niet op
grote afstand en op al dan niet gezamenlijke tijdstippen); registratie van activiteit en
aard en mate van teervorderingen kan automatisch en zo mogelijk mede door de
leerling gestuurd plaatsvinden (self-monitoring);

de secundaire processen: indirecte ondersteuning van leerprocessen kan



preventiever en ook gemakkelijker via ICT of de vakdocent in specifieke leergroepen
plaatsvinden; ICT Ran veel van de registratie overnemen waardoor de decent zich
meer kan richten op didactisch of sociaal preventief of oplossend gedrag; flexibeler
inzet van didactische expertise van binnen of buiten de school wordt mogelijk; de
organisatie van leerprocessen en groeperingsvormen wordt flexibeler en daarmee
ondersteunender voor leerlingen en docenten;

* de managementprocessen: er kunnen via monitoring van de primaire en secundaire
processen eenvoudiger overzichten, evaluaties en planningen warden gemaakt; via
het rekening houden met beginkenmerken of tussentijdse problematieken van
leerlingen kan doelgerichter de kwaliteit van de primaire en secundaire processen
warden gecontroleerd en ook bevorderd; er kan in nauw overleg met eigen docenten
en externe deskundigen specifieke aandacht worden gegeven aan bevordering van
leerpsychologische, onderwijskundige, pedagogische en organisatorische
onderwijskenmerken in de school.

3.4. Stapsgewijze ontwikkeling per school: mogelijke interventies

Het actieonderzoek heeft tevens velerlei inzichten opgeleverd over de mogelijke
ondersteuning van een school in het ICT-implementatieproces. De interventies ter
ondersteuning van het ICT-implementatieproces hangen samen met overige relevante
kenmerken van de school, de implementatiefase waarin de school zich bevindt, de
keuzen ten aanzien van een stap naar een volgende implementatiefase (bijvoorbeeld
van model 2 naar model 3), de concrete ondersteuning of faciliteiten die de school
hiervoor kan verwerven en bieden, en de beheersing en modeltering van de eigen
leerprocessen in dit verband.

Wat betreft mogelijke interventies in een school is het dus moeilijk een algemene
blauwdruk te geven. In de gedetailleerde informatie van het actieonderzoek wordt
verhelderd hoe veelvormig en complex het veranderingsproces in een school kan zijn,
en tevens hoe dit schoolspecifiek kan verschillen van de benodigde veranderingen of
interventies in een andere school (zie ook de bijlagen). Wel is het in aansluiting op de
diverse fasen en modellen mogelijk een min of meer geordend overzicht van mogelijke
interventies te bieden: zie tabel 2 (op de volgende pagina).

Meer algemeen kan ook warden ondersteund dat een school wordt geholpen bij
bijvoorbeeld het maken van de juiste afwegingen en keuzen in het kader van een
beleidsplan en de ICT-coordinatie, dat de juiste hardware en software ter beschikking
komen, dat de scholing adequaat en didactisch innovatief gericht is, en dat
toekomstige organisatorische en financiele mogelijkheden kunnen warden betrokken in
het perspectief van de bijscholing en professionalisering.

In het empirisch actieonderzoek is gebleken dat ervele ICT-ontwikkelingen en
mogelijkheden hiertoe zijn in de onderwijspraktijk. Tegelijkertijd staan scholen ook
onder spanning: erzijn vele vragen, onzekerheden en schijnbare tegenstrijdigheden.
Zeker wanneer het gaat om ontwikkelingen die de fase van transformatie van het
onderwijs, ofwel de vijfde fase, benaderen.



Tabel 2: Overzicht van fasen / modellen en belangrijke interventiekenmerken

Fase / model: Interventiekenmerken richting volgende fase:
1: incidenteel ICT-

gebruik door een of
meer leerkrachten

* verspreid informatie ter bewustwording van relevantie van ICT voor de school
* stel een eerste concept ICT-beleidsplan op voor de school
* betrek de overige geledingen binnen school bij nadere invulling / concretisering
* oefen positieve invloe.d uit op houding en gerichtheid op ICT van alien in school

2: bewustwording
iCT-reievantie voor
de school /
vaksecties

* benut verschillen in ICT-beginexpertise tussen docenten, leerlingen en ouders
* creeer een goede projectorganisatie voor de benodigde schoolontwikkeling
* zet schoolbeleid uit w.b. taakverdelingen, middelen, procedures en financien
* maak successievelijke keuzen in het ICT-beleidsplan en in de ICT-coordinatie
* concretiseer keuzen van hardware / intranet en bijbehorende beheersstructuur
* concretiseer plaatsing / locaties van pc's, werkplekken en -stations
* specificeer de faciliteiten en financiering voor aanschaf, beheer, scholing
* stel een pc-priveproject in
* betrek docenten, leerlingen en ouders met ICT-expertise in scholing

3: ICT-coordinatie en
hardware-voorzie-
ningen in gehele
school

* kies software vanuit kenmerken van leerlingen en relevantie voor vaksecties
* let op onderlinge samenhang en afstemming van hardware - software
* voer geleidelijk de gekozen stappen door bij de software-implementatie
* blijf alert op inhoud en organisatie van scholing, actualisering van kennis
* benut expertise van leerlingen en ouders bij ICT-gebruik en keuzen software
* faciliteer deelname van docenten aan gebruikersgroepen van programmatuur
* kies en realiseer de inrichting van deelname aan Kennisnet, internet, e-mail

4: didactische
vernieuwing en ICT-
onderwijsondersteu-
ning

' ga planmatig om met beheer, verouderings- en afschrijvingsprocessen
' benut alle expertise van leerlingen, docenten, overige gebruikers en ouders
' stimuleer deelname van leerlingen/docenten aan (inter)nationale netwerken
' benut eigen schoolexpertise in het kadervan scholing en schoolontwikkeling
' evalueer regelmatig het beleidsplan en de ICT-coordinatie in school, stel bij
' let op mogelijke optimalisering, ga niet te snel en ook niet te langzaam
benut software voorflexibilisering leerprocessen (variatie tijd, plaats, medium)
' richt software op variatie in leerling- en docentkenmerken, samenhang vakken
' benut creatieve vergroting van hoeveelheid apparatuur, programmatuur
' benut creatieve vergroting van gebruiksmogelijkheden van aanwezige ICT
' ga, met andere scholen, samen inkopen, beheren, scholen
neem deel aan externe ontwerp- of programmatuurgroepen

5: gemtegreerde ICT-
ondersteuning voor
leerprocessen

mogelijke interventies ter verdergaande optimalisering:
* biijf alert op eenvoud.van e!kaar leren, de opbrengst voor leren en onderwijs
* blijf alert op verschil en synergie tussen de diverse geledingen in school
* creeer zowel stabiliteit als dynamiek in het proces van schoolontwikkeling
* benut praktijkinzicht, communicatie, beheersbaarheid en realistische planning
* benut creatieve standaardisatie en vereenvoudiging van het gebruik van ICT
* benut creatieve inzet van anderen met ICT-expertise in school
* benut creatieve ICT-professionalisering van docenten, directie en leerlingen

3.5. Aandachtspunten per fase

Deze mogelijk problematische punten kunnen op twee wijzen warden ondervangen.
Ten eerste is het zinvol aan te sluiten op de hierboven gegeven mogelijke interventies
per fase. Met andere woorden: belangrijke kernpunten kunnen vanuit het management
per fase successievelijk de meeste aandacht krijgen, als steunpunt voor alle
betrokkenen. Een beeld van deze mogelijke aandachtspunten wordt gebaseerd op
tabel 2 en kan warden samengevat in de volgende schematisering.



Fase / model: Aandachtspunten:

1: incidenteel ICT-gebruik door
een of meer leerkrachten

2: bewustwording ICT-
relevantie voor de school /
vaksecties

3: ICT-coordinatie en hardware-
voorzieningen in gehele school

4: didactische vernieuwing en
ICT-onderwijsondersteuning

5: gemtegreerde ICT-onder-
steuning voor leerprocessen

* bewustwording van relevantie van ICT
* oefen positieve invloed uit op houding en gerichtheid op ICT

* creeer een projectorganisatie voor de benodigde schoolontwikkeling
* zet schoolbeleid uit w.b. taakverdelingen, middelen, procedures en
finanden

"' let op onderlinge samenhang en afstemming van hardware
software
* faciliteer deelname van docenten aan gebruikersgroepen van
programmatuur

* benut eigen schoolexpertise in het kader van scholing en
schoolontwikkeling
* benut software voor flexibilisering leerprocessen (variatie tijd, plaats,
medium)

mogelijke interventies ter verdergaande optimalisering:
* benut praktijkinzicht, communicatie, beheersbaarheid en realistische
planning
* benut creatieve ICT-professionalisering van docenten, directie en
leerlingen

Ten tweede is het mogelijk de ICT-ontwikkeling een verantwoorde koers te geven door
aan te sluiten op de gebruikelijke sociale, (leer)psychotogische, didactische,
onderwijskundige, en organisatorische richtlijnen voor onderwijs. Dit is met name van
belang voor de realisatie van fase en model 5 in de ICT-ontwikkeling. In het volgende
hoofdstuk warden in dit verband richtlijnen ter optimalisering van onderwijs en ICT-
implementatie geformuleerd. Essentieel hierin is het operationaliseren en organiseren
van een doorlopend of continue onderwijs- en leeraanbod, met variatie naar tijd, plaats
en medium, inclusief passende diagnostiek en toetsing, in een flexibel georganiseerd
curriculum.



4. Onderwijstransformatie (vijfde fase / model)

4.1. Vijf optimaliserende richtlijnen

De ontwikkeling in de richting van de vijfde fase vraagt ten eerste het onderscheiden
van vijf optimaliserende richtlijnen:

1) Realiseer positieve sociale, en pedagogisch zelfstandigheidsbevorderende,
kenmerken en processen op de verschillende onderwijsniveaus in de school (bijv. bij
een leerling, subgroep, klas, tussen klassen, in de locatie, tussen locaties, school) en
buiten de school.

2) Houd vanaf het begin in klas 1 rekening met beginkenmerken en -mogelijkheden
van elke leerling, indien nodig mede gebruik makend van informatie van ouders of
verzorgers, of ook van binnen- en buitenschoolse begeleiding of hulpverlening.

3) Onderscheid vanaf het begin in het leerstofaanbod een 'vrij' en een 'gestructureerd'
deel. De didactische variatiebreedte van het gestructureerde deel dient tenminste even
breed te zijn als de variatie tussen de leerlingen in beginkenmerken. Het zelfstandiger
(samen) kunnen werken dient te warden ge'fntegreerd in de sociaal-didactische en
instructievormgevingen en ook in de materialen en opslagfaciliteiten, zowel binnen als
buiten de school.

4) Bepaal regelmatig de leerlingkenmerken en -vorderingen op tenminste de sociale en
cognitieve gebieden (via individuele indicatoren of groepsindicatoren met betrekking tot
diagnostiek of toetsing), mede in relatie tot de verblijfsduur van de leerling op de
school.

5) Vergelijk regelmatig aanbodkenmerken van het onderwijs met de corresponderende
ontwikkelingen in individuele of groepsindicatoren (per leerling, often behoeve van
evaluatie of kwaliteitsbepaling per subgroep, klas, tussen klassen, per locatie oftussen
locaties, voor de gehele school, in het kader van de vergelijking van de school met
andere scholen). Mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijsaanbod
kunnen via deze longitudinale vergelijkingen worden opgebouwd en beproefd, op de
verschillende beleidsniveaus.

4.2. Constructie van transparent onderwijs volgens fase 5

Concretisering van de bovengenoemde vijf optimaliserende richtlijnen zou via de
volgende tien stappen kunnen gebeuren:

1) specificeer de doelen annex ontwikkelings- of leerinhouden voor een verplicht
curriculum (bijvoorbeeld via kerndoel, begrippen, vaardigheden, ICT-kenmerken) en de
materialen en werkwijzen in de vorm van leerstoflijnen, inclusiefde bepaling van begin-
of instapkenmerken. Deze inhouden en materialen ofwerkwijzen warden
onderscheiden van vrije of overige, door leerlingen zelf te specificeren curriculaire
activiteiten;
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2) varieer de instructie en oefening, inclusief de ICT-werkwijzen, binnen varianten van
leerstoflijnen (bijvoorbeeld: langzamer, gemiddeld, snel). Houd rekening met
leerpsychologische en (ortho-)pedagogische verschillen tussen leerlingen
(bijvoorbeeld: leerstijlen, leertempo, remediale kenmerken);

3) varieer de beoordeling. Een leerling zou zoveel mogelijk zelf, eventueel samen met
medeleerlingen, de eigen leerprocessen, -activiteiten en -resultaten moeten kunnen
beoordeten. 'Toetsen' zouden mede via ICT of door de leerkracht kunnen warden
bewaakt en geregistreerd. De uitslagen van toetsen zijn mede bepalend voor erop
volgende onderwijskundige consequenties. Wat betreft beoordeling zijn diverse
alternatieven en ook combinaties mogelijk, bijvoorbeeld:
. inhoudelijke beoordeling: naar vorderingen en niveau;
. individuele of groepsbeoordeling: beoordeling volgens het atleen of met meerderen

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leerproces of het leerresultaat;
. sociale beoordeling: beoordeling van de mate van constructief samenwerken met

anderen;

. motivationele beoordeling: naar inzet of inspanning;

. beoordeling volgens klas, jaar of niveau: via vergelijking met leeftijdgenoten of via
ingebouwde, genormeerde toetsen);

4) varieer en flexibiliseer de organisatorische werkwijzen (bijvoorbeeld: individueel, in
een subgroep via subgroepsopdrachten, of klassikaal), ook in relatie tot de plaats van
de leerprocessen en de leeftijd van de leerlingen;

5) vergroot de eigen activiteit en samenwerking van leerlingen (via studiewijzers of
ICT-management, automatische ICT-registratie van vorderingen, en desgewenst ICT
diagnostische en -absolverende toetsing, en vervolg- of andere activiteiten);

6) creeer keuzen uit en overstappen naar andere leerstoflijnen (remediaal, extra of
door leerling(en) of docent zelf gemaakte lijnen of projecten, vakkenintegratie);

7) vergroot de eenvoud in bereikbaarheid van materialen en ICT-vorderingenregistratie
voor leerlingen en leerkrachten. Leg ook directe links met de schooladministratie en
overige leerlinggegevens. Mede hierdoor kan via ICT een eenvoudige evaluatie in de
loop van de tijd mogelijk warden;

8) werk bij de vakdidactische ontwikkeling vanaf het begin van klas 1 in kleine stapjes
(maak, beproef, stel bij, breid uit) en maakzo mogelijk gebruik van best-passende,
individualiserende ofjuist socialiserende werkvormen en ICT-methoden. Leg de
resultaten vanuit de schooladministratie e.d. (zie bij 7) naast de resultaten vanuit de
vakontwikkeling en evalueer welke vakdidactische uitwerkingen het beste lijken te
werken bij welke leerlingen ofwelke leerlingcategorieen. Maak eventueel verschillende
didactische leerstoflijnen voor verschillende groepen leerlingen, juist ook kansarme of
anderszins kwetsbare leerlingen. Houd hierover evaluatiegesprekken met de
leerlingen. Evalueer welke leerlingen op welke wijzen het meeste baat hebben bij een
bepaalde onderwijs- of ook ICT-aanpak. Bij nieuwe vakontwikkelingen kunnen ook
flexibelere of integratieve werk- en organisatievormen warden ontwikkeld, ook via bijv.
videoconferencing;
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9) werk samen met (andere) docenten of collegae, leerlingen en ouders in de school;

10) werk samen met docenten of schoolleidingen van andere scholen via bijvoorbeeld
ICT-netwerken en verdeel de te verrichten werkzaamheden. Ook medewerkers van
regionale of landelijke instellingen kunnen hieraan participeren, waardoor meer
onderwijsniveaus betrokken warden in het innovatieproces.

Ontwikkeling van een dergelijk curriculair onderwijsaanbod annex kwaliteitssysteem
vraagt een nauwe en langdurige samenwerking tussen netwerken van docenten,
scholen, lerarenopleidingen en instellingen op landelijk niveau (het landelijke
onderwijsbeleid, het instituut voor leerplanontwikkeling, het Cito, overige opleidings- en
scholingsinstellingen, de technologische ondersteuning en implementatie) en continue
kwaliteitsbepaling en statistisch gecontroleerde evaluatie via longitudinaal
interventieonderzoek. De volgende paragraaf illustreert hoe een en ander zou kunnen
plaatsvinden.

4.3. Samenhang tussen ondewijsniveaus en ICT-integratie

De voorgaande informatie heeft onder andere laten zien dat geleidelijke invoering van
ICT in het onderwijs een complex innovatieproces is waarin, op verschillende niveaus,
verschiliende soorten actoren deelnemen. De relaties tussen verschillende niveaus
kunnen er heel verschillend uitzien. Hiervan worden twee voorbeelden gegeven. De
nummering van de niveaus is weergegeven in het hieronder opgenomen schema.

Voorbeeld 1. In samenhang met ontwikkelingen in andere landen (niveau 10),
zet de landelijke overheid (niveau 9) de stimulering van ICT inclusief
ondenA/ijsvernieuwing hoog op de beleidsagenda. Onder andere wordt geld
beschikbaar gesteld voor materiele en andere voorzieningen op regionaal vlak,
bijvoorbeeld ten behoeve van bij- en nascholing (niveau 8). Daarnaast wordt
informatie en geld gegeven op bestuurlijk niveau (7).
Het bestuur verdeelt dit geld in samenspraak met het management van de
school of scholen (niveau 6). Het management bevordert kennis en
vaardigheden per locatie (niveau 5), bij specifieke vaksecties (niveau 4) en
docenten (niveau 3) door bijvoorbeeld gebruik te maken van regionale en
landelijke voorzieningen.
Bij elkaar genomen kan dit bij leerlingen op een bepaald moment (niveau 2), en
met name langdurig binnen een leerling (niveau 1), leiden tot via ICT verkregen
gewenste verandenngen in bijvoorbeeld Kennis, vaaraigneaen, en sociaie en
cognitieve competenties.

Voorbeeld 2. Een leerling die thuis veel ICT-mogelijkheden heeft en op school
goed is in ICT (niveau 1), kan een of meer medeleerlingen (niveau 2) en de
vakdocent (niveau 3) helpen bij de invoering ofhet gebruik van ICT in een
schoolvak.

Deze docent kan de ICT-ontwikkeling in de vaksectie (niveau 4) of in een
teamoverleg (niveau 5) aan de orde stellen. Mede via de ICT-coordinator warden
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de condities voor, en ook het gebruik van, ICT verder gestimuleerd en uitgebreid
in de locatie en school (niveaus 5, 6 en 7).
De voortvarende ontwikkeling valt op in de regio (niveau 8). Medewerkers van
ondersteunende instellingen kennen de school een prijs toe die door de
staatssecretahs (niveau 9) wordt uitgereikt. De prijs bestaat uit een jaar gratis
videoconferencing met leerlingen van 25 scholen in andere landen (niveau 10).

Een overzicht van deze multiniveau onderwijsstructuur is opgenomen in het schema in
tabet 3.

Tabel 3: Organisatorische structuur van het onderwijs-innovatieproces bij de
implementatie van ICT in het voortgezet onderwijs

10. internationaal niveau

9. landelijk niveau

8. boveninstellingen / regionaal / gemeentelijk niveau

7. bestuurlijk / bovenschools niveau

6. schoolmanagement niveau

5. locatie-niveau

4. vaksectie-niveau

3. vakdocent-niveau / klasniveau leerlingen

2. leerlingniveau / leerlingenniveau (kleine groep)

1. ontwikkeling / leerproces binnen leerling

Op elk van deze tien organisatorische niveaus zijn handelende personen en
organisaties of instellingen, ofwel 'actoren', te onderscheiden. Zij hebben eigen of
gezamenlijke doelstellingen, werken al dan niet in overleg aan de realisering hiervan,
ervaren hierbij uitvoerings- en financiele problemen, en zoeken al dan niet gezamenlijk
naar oplossingen ofzinvolle vervolgactiviteiten. Per niveau, maar ook tussen
verschillende niveaus, zijn samenhangen tussen kenmerken en processen soms van
eminent belang, juist bij de invoering van ICT.

13



5. Conclusies

5.1. Vijf ICT-implementatiemodellen

De bovenstaande informatie leert dat de meerwaarde van ICT in het onderwijs zich
met name kan uiten in nieuwe vormen van leren, op flexibelere tijden en plaatsen
binnen en buiten school, en in een productievere samenhang of integratie tussen
vakken. Een en ander vindt plaats in een soepeler schoolorganisatie die ook is
afgestemd op de leertijd en de overige relevante leerverschillen tussen leerlingen. Er
zijn heldere lijnen ter ondersteuning van de professionalisering van docenten, in een
ftexibelere werkorganisatie voorzowel docenten als schoolleiding.

Dit complexe veranderingsproces vraagt nog veel tijd, aandacht, en ondersteuning
binnen en buiten scholen. Maar de mogelijke opbrengsten hiervan kunnen aanzienlijk
positiever uitpakken dan die van voorgaande veranderingsprocessen in het onderwijs.

Dit is ten eerste mogelijk doordat de inzet van ICT tegelijkertijd Ran bijdragen aan een
betere specifieke beschrijving en registratie van beginkenmerken van leertingen in
relatie tot onderwijsaanbod- en leerprocessen, en dus ook een betere specifieke
registratie en evaluatie van de tussentijdse en uiteindelijke leereffecten bij leerlingen.

Een tweede reden is dat ICT-registratie en evaluatie tijdens leerprocessen tevens kan
dienen als diagnosticum ter bepaling van op welke niveaus een leerling of groep
leerlingen, of de school, zich bevinden. Tegelijk kan warden nagegaan welke soorten
problemen zich voordoen, ofwelke andere ofvolgende leerstappen aan de orde zijn.
Het gaat om de lerende personen en de lerende organisaties, in wisselwerking.

De informatie met betrekking tot de modellen 1 -4 in de bijlagen verheldert dat binnen
de school bepaalde niveaus vooral aan de orde komen in dit ICT-implementatieproces.
Te noemen zijn successievelijk: het bestuurlijke niveau, het managementniveau ofwel
niveau van de schoolleiding, het locatieniveau, het niveau van de vaksectie en van de
vakdocent, en het niveau van de leerprocessen van leerlingen. In de leerprocessen
komen vooral de ontwikkelingen van gewenste competenties 'binnen' een leerling aan
bod. Dit betreft longitudinaie ontwikkelingsprocessen, die intra-individueel worden
be'fnvloed en ook getoetst vanuit kenmerken binnen en buiten school. Hier wordt
tevens duidelijk dat er relaties met nog meer niveaus nodig zijn teneinde model 5 te
realiseren (zie ook par. 4.3).

Fase 5 van de ICT-implementatie in het voortgezet onderwijs wordt relatief het meest
gekenmerkt door blijvende interesse in samenhangende ICT-coordinatie wat betreft
software (met name programmatuur die vakkenintegratie en organisatorische
flexibiliteit realiseert). Dit in relatie tot de benodigde hardware (apparatuur- en overige
voorzieningen). Scholing gebeurtwaar nodig; leerlingen en ouders zijn betrokken in
uitwerkingen van kwaliteitsvergrotende aard. In de schoolorganisatie als zodanig is
sprake van integratie van ICT-voorzieningen en -ontwikkelingen op de diverse niveaus.
Qok zijn soepe!e re!aties en werkverbanden aanwezig met de bovenschoolse
organisatieniveaus. Een binnenschoolse invulling van deze vijf ICT-implementatiefasen
annex modellen is, in modelvorm, gegeven in Tabel4.

14



Tabel 4: Schoolgeledingen, begrippen en ICT-kenmerken: modellen 1 - 5 bij implementatie van ICT in scholen voor voortgezet onderwijs

Schoolgeleding: Onderwijsbegrip: Model ict-fase 1: Model ict-fase 2: Model ict-fase 3: Model ict-fase 4: Model ict-fase 5:

Schoolbestuur Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel Soms veel Interesse Interesse

Schooldirectie Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel Soms veel Interesse Interesse

Locatiedirectie Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel Soms veel Interesse Interesse

Eigen inzet ict Veelal weinig Soms veel Soms veel Min of meer verdeeld Min of meer verdeeld

Onderwijsdoel ict Veelal weinig Bewustwording Invulling in school Streven integratie Integratie

ICT-coordinatie Competences ict Geen Bewustwording Invulling in school Blijvende interesse Blijvende interesse

Samenhang in beleid Geen Bewustwording Invulling in school Blijvende interesse Blijvende interesse

Ondersteuning Geen Bewustwording Invulling in school Blijvende interesse Blijvende interesse

Hardware w.b. ict Apparatuur e.d. Incidenteel leerkracht Schooloptiek Systeemin vulling Integratie in systeem Ge'i'ntegreerd systeem

Verbindingen intern Geen Schooloptiek Systeeminvulling Integratie in systeem GeTntegreerd systeem

Verbindingen extern Geen /weinig Schooloptiek Systeeminvulling Integratie in systeem GeTntegreerd systeem

Software w.b. ict Beschikbaarheid Incidenteel leerkracht Vaksectie-optiek Vaksectie-in vulling Doelgericht, systeem Vakkeninfegratie

Integratie in methode

Integr. diagnost. / toets

Incidenteel oefenen,

teen

Soms Doelgericht, deels Doelgericht, systeem Ja

Bewustwording Afhankelijk methods Systeemin vulling Ja

Plaats-onafhankelijk Neen Neen Afhankelijk methode Systeemin vu II ing Desgewensf

Tijdonafhankelijk Neen Neen Afhankelijk methode Systeeminvulling Desgewenst

Scholing
vakdocenten

Beschikbaarheid Neen In geringe mate Voor velen nodig Waar nodig Waarnodig

Integratie in praktijk Neen Soms Begint Ja Ja

Leerlingen Zinvolheid gebruik ict lncidenteel:ja Incidenteel: ja Wordt mogelijk Ja Ja

Ouders Maatschappelijk nut Ja Ja Ja Ja Ja

Gehele organisatie Coh. Implementatie ict Neen Bewustwording Gaat ontstaan Redelijke samenhang Overall integratie

Toelichting: zie par. 3.2 - 3.5, 4.3 en de bijlagen
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5.2. Mogelijke realisatie van de vijfde fase

Op de realisatie van model 5 zijn velerlei factoren van invloed. Op het landelijke niveau
is bijvoorbeeld het beleid van de landelijke overheid van groot belang. Dit komt onder
andere tot uiting in beleidsontwikkeling en in financiele middelen die beschikbaar
warden gesteld om faciliteiten rond ICT in het onderwijs te stimuleren, zoals Kennisnet.
Ook gaat het om het per onderwijstype of per sector vaststellen van de rol en positie
van !CT in het landelijk vastgestelde curriculum en de bijbehorende exameneisen. Een
volgende stap is de ontwikkeling van educatieve programmatuur en de optimale
integratie van ICT-toepassingen in lesmateriaal, toetsing en organisatie van onderwijs.
Inspectie, uitgevers, ondersteunings- en onderzoeksinsteltingen en netwerken van
samenwerkende vakdocenten zijn hiertevens van belang, veelal verschillend per
onderwijssector.

De landelijke ontwikkelingen warden enerzijds gestimuleerd, en soms ook geremd,
door internationale ontwikkelingen wat betreft informatietechnologie en de beleids- en
onderzoeksprocessen die via bijv. de Europese Commissie warden gesteund.
Anderzijds vervult het landelijke niveau een sturende rol wat betreft de intermediaire
functie van het regionale niveau naar scholen toe: zie de voorbeelden hiervan in
onderstaande Tabel 5.

Tabel 5 - Voorbeelden van realisatie van het multiniveau ICT-innovatieproces in het
voortgezet ondenvijs

Niveau: Actor bijv. Hardware en
software, bijv.

Overige faciliteiten,
ondersteuning, bijv.

10. internationaal Europese Commissie,
multinationaal bedrijf

Aansluitingen internet
en www

Internationale structuur/

competentie
9. landelijk Ministeries OCenW,

Economische Zaken
Beleid en Kennisnet/
software-ontwikkeling

Kerndoelen, didactisch
ontwikkelingsonderzoek

8. boveninstellingen /
regionaal

Verzorgingsinstelling,
Technisch bedrijf

Ondersteunen ICT-
implementatie

Werkgroepen /
netwerken docenten

7. bestuurlijk /
bovenschools

Schoolbestuur Besluiten keuze en
aanschaf

Vakkenspecifieke en
integratieve aspecten

6. schoolmanagement Directie Concretiseren en
samenhang uitvoering

Overleg en aanschaf
ICT-beleid

5. locatie Locatieleiding, ICT-
coordinator

Overleg en toezien op
uitvoering

Beleid en samenhang in
uitvoering

4. vaksectie Groep vakdocenten Multimedia
specificaties

Keuze vakdidactiek naar
inhoud en vorm

3. vakdocent/ klas
leerlingen

Vakdocent
Klas leerlingen

Specifieke apparatuur
ICT-voorwaarden

Persoonlijke keuzen /
interacties leerlingen

2. leerling / leerlingen
(kleine groep)

Samenwerkend
subgroepje leerlingen

Specifieke apparatuur
ICT-voorwaarden

Interventieonderzoek
ICT-inhoud en -didactiek

1. leerproces binnen
leerling

Leerling en eigen
mogelijkheden

Specifieke apparatuur
ICT-voorwaarden

Eigen competenties,
diagnostiek, vordering

Regionaal zijn werkgroepen en netwerken van management en docenten uit
verschillende soorten onderwijsinstellingen essentieel. Verschillende taakstellingen
voor netwerken van samenwerkende docenten of ICT-coordinatoren en medewerkers
van onderwijsverzorgingsdiensten en onderzoeksinstellingen kunnen hier een
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ontwikkelingsfunctie vervullen. Landelijke coordinatie en evaluatie blijft noodzakelijk.

Op elk niveau van het onderwijssysteem doen zich dus min of meer specifieke ICT-
onderwijsinnovatieprocessen voor: vgl. de voorbeelden in Tabel 5. Deze processen
warden ten eerste mogelijk gemaakt door ontwikkelingen in hardware en software die
voor het onderwijs en leerprocessen relevant zijn. Ten tweede gaat het om overige
faciliteiten en ondersteuning die nodig zijn om met name onderwijsdoelen en inhouden,
materialen en infrastructuur op passende wijzen te veranderen. Kenmerken of
processen op het ene niveau kunnen hierbij voorwaardelijk zijn voor kenmerken of
ontwikkelingen op hetzelfde niveau, of op een of meer andere niveaus.

5.3. Onderwijstransformatie

De informatie in deze publicatie leert dat ICT-ontwikkeling van het onderwijs gezien
kan warden als een paging tot onderwijsoptimalisering. In vergelijking met vorige
onderwijsontwikkelingen is er nu echter een duidelijk verschit. Mits goed ingezet en
gestuurd (zie hoofdstuk 4), kan ICT de voorwaarden en ook de positieve
controlemogetijkheden bieden om gewenste optimalisering op verschillende
onderwijsniveaus, vanuit verschillende beleidsterreinen, holder door te voeren.

De alledaagse praktijkinformatie in de schoolvoorbeelden in de bijlagen laat zien dat dit
geen gemakkelijke opgave is. Toch illustreren de praktijkvoorbeelden ook dat er
sprake is van een geleidelijke onderwijstransformatie. Via ICT-indicatoren is relatief
eenvoudig en statistisch adequaat na te gaan of de beoogde optimalisering zich op de
relevante onderwijsniveaus voordoet en of deze de beoogde effecten heeft bij de
leerlingen. De concrete resultaten dienen weer leidend te zijn bij het vervolgens weer
landelijk of op schoolniveau aansturen van scholen in het kader van het ICT-beleid,
enzovoorts.

Met name in preventief, diagnostisch opzicht kan ICTdan een ondersteunende ml
gaan veivullen bij de optimalisering van de onderwijspsychologische, ondenvijskundige
en organisatorische transformatie van onderwijs annex leerprocessen, in en buiten
school. De ICT-invulling van deze activiteiten levert tegelijk inzichten op over
inhoudelijke, materiele, financiele of ook andere voorwaarden, op welk niveau dan ook,
waaronder scholen steeds een stapje 'hoger' kunnen komen in het innovatieproces.

5.4. Transformatie van het onderwijsbeleid: kennismanagement

De via ICT-indicatoren verkregen informatie op verschillende onderwijsniveaus kan
warden benut in het kader van enerzijds onderwijstransformatie en anderzijds
kennismanagement. Informatie verkregen op lagere niveaus kan warden
geaggregeerd naar hogere niveaus, ook vanuit een longitudinaal perspectief.
Omgekeerd kan informatie op hogere niveaus warden gecontroleerd wat betreft
relevantie voor condities, processen en effecten op lagere niveaus.
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Geleidelijk aan kan ICT-procesinformatie dan bijdragen aan een vergroting van de
transparantie in het onderwijs wat betreft multiniveau condities, processen en effecten.
Dezelfde soort informatie kan, via ICT-indicatoren ten behoeve van verschillende
gebruikers op verschitlende niveaus, warden ingezet voor het expliciteren van ontwik-
kelingen op bijvoorbeeld het gebied van leerstof, diagnostiek en toetsing, programma-
en software-ontwikkeling, onderwijskundige en organisatorische condities,
leerprocessen of leereffecten op bijvoorbeeld sociaal of cognitief gebied, en
stimulansen nodig ter flexibilisering van het leren (onafhankelijker maken van tijd,
plaats en medium), enzovoorts.

Op landelijk niveau bestaan, naast het ICT-beleid, tegelijkertijd verschillende andere
soorten beleidsprocessen zoals onderwijsbeleid wat betreft de integratie van regulier
en speciaal onderwijs, het kwaliteitsbeleid, het veilige schoolbeleid, het integratiebeleid
betreffende (i)vbo en mavo, het beleid rond de basisvorming en het studiehuis,
enzovoort. In grote lijnen gaat het om sociaal-pedagogische, differentierende en kwa-
liteitsbepalende beleidsprocessen. Het ICT-transformatieproces is ingebed in deze
overige beleidsprocessen en kan integrerend en versterkend optreden. Dit vereist dat
de beleidsprocessen zelf, via grotendeels dezelfde ICT-indicatoren, ook warden
geoperationaliseerd en ge'fntegreerd op de verschillende niveaus in het
onderwijssysteem, in samenhang met andere relevante systemen (bijvoorbeeld:
overige onderwijs- en educatieve instellingen, jeugdwerk, jeugdhulpverlening, sport- en
welzijnsorganisaties, gemeentelijk beleid, politiebeleid).

Een dergelijke beleidsstrategie heeft op langere termijn ook voor scholen belangrijke
voordelen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat een school het eigen functioneren en de
effecten hiervan zelf specifiek kan evalueren aande hand van betrouwbare en valide
ICT-indicatoren wat betreft onderwijs- en leerprocessen en -effecten. Dit kunnen,
vanuit het landelijke beleid, mogelijk ook indicatoren zijn wat betreft bijvoorbeeld
integratie van regulier en speciaal onderwijs, het veilige schoolbeleid, enzovoorts. Er
kan aanzienlijk eenvoudiger en efficienter warden gewerkt, op verschillende niveaus.
Belangrijk is te doorzien dat deze strategie gebruik maakt van longitudinale metingen
bij dezelfde onderzoekseenheden zoals leerlingen, klassen en scholen.

De ICT-transformatie van onderwijs is dus mede in te zetten ter ondersteuning van
overige beleidsprocessen, zeker vanuit de optiek van de empirisch gecontroleerde,
systematische vergroting van de kwaliteit of optimalisering van het onderwijs, juist ook
voor de meest kwetsbare teerlingen. De ICT-implementatie in de onderwijspraktijk kan
helpen overige beleidsprocessen mede vorm te geven, hetgeen de in het beleid
beoogde optimalisering van onderwijsprocessen daadwerkelijk zalkunnen
ondersteunen. Met andere woorden: via ICT-ontwikkeling van onderwijs op alle
verschillende niveaus, in zijn verschillende facetten, wordt ook de ICT-transformatie
van het onderwijsbeleid gerealiseerd.
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Bijlage 1. Fase 1: incidenteel ICT-gebruik door een of meer leerkrachten

Schoolinformatie (School 5)

School 5 heeft eerder een aanvraag als voorhoedeschool ingediend, maar deze werd
afgewezen. De school heeft de onderwijstypen: mavo, havo en vwo. De denominatie is
openbaar (met een Jenaplan-onderdeel). Het aanta! leerlingen is circa 11QO. Het
percentage allochtone leerlingen is successievelijk circa 30% in mavo, 10% in havo, en
14% in vwo. De volgende relevante schoolinformatie is beschikbaar gekomen.

Schoolbestuur

Er wordt momenteel een bestuurscommissie ingesteld in verband met fusieplannen
van openbare scholen in de gemeente. De huidige school is onderdeel van een
landelijke vereniging scholen en staat nog los van de gemeente. Dit gaat mogelijk
veranderen. Wat betreft ICT is er geen duidelijke betrokkenheid of beleidsinspanning.

Schooldirectie

De rector is pas nieuw op deze school. Tot de komst van de rector werd het gebruik
van ICT op school overgelaten aan de goedwillendheid van leerkrachten. Met waren er
maar enketen die ICT daadwerkelijk in de les benutten. In het beleidsplan van de
rector staat onder andere: 'Onlangs is binnen de school een onderzoek verricht naar
de bekendheid van het personeel met computers en de behoefte aan scholing. Uit de
enquete is gebleken dat nog veel docenten weinig gebruik maken van de computer en
dat er behoefte bestaat aan scholing op dit gebied.' Onbekendheid met de didactische
mogelijkheden van ICT ziet hij als een grote belemmering voor een goed gebruik van
ICT op de school.

Er is nu een computerlokaal. Leerkrachten kunnen zich inschrijven voor dit lokaal. Het
is nog niet zo dat het computerlokaal constant bezet is. Toch ziet de rector de
beschikbaarheid van ruimte en van apparatuur als grote belemmeringen, omdat hij
verwacht dat het gebruik van ICT in de komende jaren sterk zal toenemen op de
school. Er is eigenlijk een tweede computerlokaal nodig. De rector denkt echter dat de
school toegaat naar een situatie van decentralisatie. Daarom moet de school niet grote
zalen met computers maken, maar moet ze de computers naar de secties brengen.
Een sectie moet dan het eigen beheer over hun computers krijgen. Inzet van goede
systeembeheerders is wel gevraagd.

Systeembeheer

De coordinator systeembeheer is tevens leerkracht aardrijkskunde. Deze persoon ziet
een geleidelijke uitbreiding van ICT op de school. De computer is momenteel niet meer
dan een veredelde tekstverwerker en kopieermachine. In zijn vak aardrijkskunde
gebruikt hij de computer voor de volgende activiteiten: raadplegen van CBS-gegevens,
als typemachine, voor simulaties. Met computersimulaties kun je leuk werken. Hij
denkt dat ICT steeds meer benut zal warden op de school. De computerlokalen zullen
in de komende jaren constant bezet zijn. De beschikbare ruimte voor computers is
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momenteel een belemmering. De school heeft behoefte aan geld. Apparatuur is een
noodzakelijke voorwaarde, maar niet een voldoende voorwaarde.

Het is van belang dat leerkrachten de meerwaarde van het gebruik van ICT zien, voor
hun eigen gemak en voor de leerlingen. Er is veel weerstand bij leerkrachten tegen het
gebruik van ICT. Je moet ze enthousiast zien te maken. Je kan enthousiasme kweken
door de leerkrachten vertrouwd te maken met ICT via 1) het aanbieden van cursussen
(bijv. Word) en 2) mogelijkheden om op schoo! buiten de lestijden om met de computer
te laten werken. Je moet ze de mogelijkheid bieden om met ICT te experimenteren.

De beschikbaarheid en kwaliteit van educatieve programmatuur moet veel aandacht
krijgen om een goed gebruik van ICT op de school te bevorderen. Het aanbod van
software is niet goed afgestemd op de vraag wat schoolsecties en leerkrachten nodig
hebben. De kwaliteit van software is erg belangrijk. De software moet ofeen alternatief
zijn voor de stof (in plaats komen van de stof), of meerwaarde hebben.

Je hebt veel en goede ondersteuning nodig om een leerkracht te laten zien wat je met
ICT kan doen in het onderwijs en hoe het in de praktijk werkt. De onbekendheid met
de didactische mogelijkheden van ICT en de vaardigheden van de leerkrachten zijn
momenteet belemmeringen voor een goed gebruik van ICT op de school. De drempel
is voor veel leerkrachten nog te groot. Een leerkracht wil niet de klas binnenstappen en
moeten zeggen dat hij niet weet hoe het programma kan warden gebruikt.

Deze coordinator is er 100% op tegen dat een beroep wordt gedaan op leerlingen en
ouders om leerkrachten te helpen bij het gebruik van ICT in de les. Hij denkt niet dat
dit in de praktijk werkt. Een leerkracht gaat niet vertrouwen op de inzet en kennis van
leerlingen.

Hij kan zich voorstellen dat in de toekomst bij een grote inzet van de computer in het
onderwijs de leerlingen er genoeg van krijgen, dat ze tijdens de les ook wel eens
zonder de computer willen werken.

Vakdocenten

Vakdocent Engels

Sinds 1984 werkt deze docent met computers in het onderwijs. Hijis altijd bezig
geweest met hoe computers in het onderwijs kunnen werken. Hij is daarin een
voorloper op deze school en in zijn sectie. Hij werkt nu steeds minder met de computer
in het onderwijs; hij is er minder energie in gaan steken.

De grootste belemmeringen voor een goed gebruik van ICT op de school zijn de
beschikbaarheid van apparatuur, computerlokalen en programmatuur. Er is te weinig
aanbod van programmatuur. De kwaliteit ervan varieert sterk. De kwaliteit van een
programma wordt bepaald door twee aspecten: 1) het moet vakinhoudelijk goed zijn,
en 2) de interface moet goed en gebruikersvriendelijk zijn.

Hij vindt dat er meer aandacht moet warden besteed aan taalprogramma's; dit is
volgens hem gemakkelijk te maken (woorden). Een programma voor aardrijkskunde is
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moeilijkerte maken (grafieken e.d.).

Wat betreft de faciliteiten van ICT merkt de vakdocent het volgende op. Er is
onvoldoende hardware (waaronder cd-romspelers). Bovendien ontbreekt een persoon
die ervoor zorgt dat de hardware gebruikt kan warden. Er is een persoon nodig die
vertelt wat en hoe, en die leerlingen begeleidt bij het gebruik van de computers. De
meerwaarde van de inzet van programma's zit in:

het werken met moeilijke grammaticale dingen;
gatentekst;
remedierend werken.

In de onderbouw wordt ICT gebruikt als alternatief voor wat in de schoolboeken staat.
In de bovenbouw wordt ICT gebruikt als aanvulling op en ondersteuning van de les.
Daar moet de computer een middel zijn dat leerlingen in staat stelt om snel informatie
op te doen. Met name in de bovenbouw heeft ICT fantastische
toepassingsmogelijkheden.

De vakdocent heeft enkele voorstellen ter verbetering van de logistiek op de school:
de bibliotheek, mediatheek en het computerlokaal moeten een geheel warden;
er moet een soort bibliothecaris voor deze ruimte beschikbaar komen;

er moet een technische persoon komen die leerlingen helpt bij de interface van
de programmatuur;
er moeten meer machines komen.

Hij weet dat er plannen zijn voor een nieuw computerlokaal. Eerst moet er echter voor
gezorgd warden dat wat je hebt goed draait. Zorg dat het lokaal dat er nu is van negen
tot vijf open is, dat er hiervoor een persoon fulltime beschikbaar komt. Daarna kun je
aan uitbreiding doen.

Deze docent vindt de beschikbaarheid van nascholing absoluut geen belemmering, de
kwaliteit van de aangeboden nascholing daarentegen zekerwel. Hij vindt de
nascholing die landelijk wordt aangeboden verbijsterend slecht, om te lachen zelfs.
Een probleem is dat te weinig van de mensen die de nascholing verzorgen uit het
onderwijs komen.

Tot slot merkt de decent op dat ICT te veel wordt gebruikt als toverkreet. 'Niet kletsen
maar doen.' Je moet het gewoon gaan gebruiken. De mensen in het onderwijs staan
veel dichter bij ICT dan ze denken.

Vakdocent Wiskunde

Deze vakdocent maakt zelf wel gebruik van de computer, maar in zijn wiskundelessen
heel weinig vanwege een gebrek aan goede programmatuur, en ook logistieke
restricties (geen apparatuur). Hij is naareigen zeggen wel bekend met de
mogelijkheden van ICT. De programma's voegen echter naarzijn mening weinig toe
aan de bestaande lesmethoden. Hij wil de computer op een meer onderzoekende
manier gebruiken. Dergelijke onderzoekende programma's bestaan wel, maarzijn
absoluut niet stimulerend in het gebruik omdat de interface niet van deze tijd is en
daardoor geen uitdaging biedt voor de leerlingen.
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Met de Tweede Fase is een nieuwe benadering van wiskunde gekomen: de open,
onderzoekende leeromgeving. In deze omgeving moeten de leerlingen onderzoekend
en ontdekkend leren. De vakdocent ziet in deze nieuwe leeromgeving een groter nut
van ICT weggelegd. Toch kan het wiskunde-onderwijs ook in de benadering van de
Tweede Fase, gelukkig, niet geheel warden verzorgd aan de hand van de computer

De belangrijkste functie van !CT is de manier van probleemaanpak. !CT kan een
uitstekende leeromgeving zijn, als het goed is geTmplementeerd. Een groot aantal
collega's ziet twee probtematische kanten aan het gebruik van ICT in het onderwijs.
Aan de ene kant kan nauwelijks begonnen warden met de invoering van ICT vanwege
logistieke problemen, ook in relatie tot de invoering van de Tweede Fase. Aan de
andere kant wordt de meerwaarde van ICT gezien, wordt erkend dat ICT extra
mogelijkheden biedt, maar is er tegelijkertijd het besef dat invoering van ICT behoorlijk
wat eigen tijd gaat kosten.

De eigen vaksectie wil ICT wel invoeren. Als ICT nu in de sectie zou warden
ingebracht, is er echter een logistiek probleem. Deze vakdocent brengt een oplossing
voor dit probleem naar voren:

er is meer betrokkenheid en zichtbare waardering van deschoolleiding nodig, de
directie moet meer tijd spenderen aan het tonen van belangstelling en het uiten
van waardering door middel van schouderklopjes;
er is een systeembeheerder nodig die gemakkelijk toegankelijk is, deze moet
bovendien sterk communicatiefzijn.

n de bovenbouw is per profiel een ICT-werkgroep van twee a drie personen nodig. In
de onderbouw moet vakoverstijgend met ICT warden gewerkt. Vanaf de eerste klas
Ran in projectvorm warden gewerkt. Je kan bijv. projectweken instellen en per
projectweek het gebruik van ICT uitbouwen. Dit is misschien niet ideaal, maarwel
goed om mee te starten; het is in de praktijk gemakkelijk op poten te zetten.

Er zijn sterke verschillen tussen docenten in de basisvaardigheden van ICT. Een
basisvoorwaarde moet het gebruik van de tekstverwerker zijn. Je moet ervoor zorgen
dat iedereen een goed startniveau krijgt, de grootste verschillen moeten warden
weggenomen.

Tot slot brengt deze docent een volgens hem nog belangrijk punt naarvoren. Met
computerlokaal moet fulltime beschikbaar zijn, zeg zo'n 40 tot 60 uur in de week. Dit
kan door het instellen van een toezichthouder, maar een andere mogelijkheid is dat
leerlingen zelftoezicht houden. Zijn voorkeur gaat uit naar de laatste optie.
Leerkrachten moeten de leerlingen zelfstandig op de computer kunnen laten werken.
De laatste optie komt echter niet overeen met de houding van de school.

Ouders

Twee ouders doen mee aan het gestructureerde interview. Beiden maken deel uit van
de ouderraad. Een van hen zit bovendien in de medezeggenschapsraad. Hun kinderen
zitten in de vijfde klas van het atheneum.
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De ouders zeggen niet een erg goed inzicht te hebben in hoe, en in welke mate, op de
school met computers wordt gewerkt. Ze hebben de indruk dat de computer weinig
wordt gebruikt. Voor zover ze weten hebben hun kinderen een keer bij Engels en een
keer bij Wiskunde een proefwerk met de computer gemaakt. Met is niet altijd mogelijk
voor leerlingen om aan een computer te werken. Er zijn te weinig werkplekken.

Ze vinden het gebruik van de computer op school wel belangrijk, want het is
onvermijdelijk dat ze er later mee moeten werken. Een nadeel van het werken met de
computer in plaats van onderwijs via de leerkracht is dat er risico's op sociaal gebied
aan verbonden zijn. Als bijv. een leerling thuis mishandeld wordt, merkt de computer
dat niet en de leerkracht wel.

De leerlingen zijn heel gemotiveerd en vaardig in de omgang met de computer. Aan
het begin en het einde van de schoolloopbaan wordt de computer op school gebruikt,
in de middengroep niet. Sommige leerlingen, bijv. allochtonen, hebben thuis minder
ervaring. Juist zij zouden op school meer moeten kunnen doen met de computer.

Er zijn grote verschillen tussen leerlingen in hun vaardigheid met de computer. De
twee ouders vinden datjuist de leerlingen die al goed zijn met de computer niet met
ICT op school moeten werken. Nu worden op school heel veel uren extra besteed aan
ICT doorjuist de al goede leerlingen. Leerlingen die slecht zijn met de computer
hebben het meer nodig. De verschillen tussen leerlingen moeten kleiner warden
gemaakt in plaats van groter. Bij de huidige gang van zaken warden niet alleen
verschillen in prestaties met ICT groter, maar ook de sociale achterstanden.

De ouders vinden dat er onderscheid moet warden gemaakt tussen de betekenis en
het gebruik van de computer. Zij onderkennen twee gebruikswijzen: vaardigheden voor
/ in onderwijs, en didactisch middel in onderwijs. Ouders en leerlingen moeten beter
warden ingelicht over deze verschillende functies van ICT in het onderwijs.

De school dient ouders te betrekken bij het ICT-gebeuren. Deze ouders verwachten
dat een aantal ouders erwel tijd in wil steken om te helpen bij de invoering van ICT op
de school. Ook kun je via de ouders van allochtone leerlingen de ailochtone leerlingen
inschakelen. Daarnaast kunnen via hun kinderen ook de allochtone ouders warden
ingeschakeld. Toch dient de school bij de leerkracht te beginnen. Er zijn te veel
leerkrachten die het niet aandurven.

Overzicht: ICT-implementatiemodel 1

Een analyse van al deze gegevens leidt tot het volgende beeld. In de periode voor de
nieuwe rector was op deze school de betrokkenheid van schoolbestuur en directie bij
ICT vrijwel afwezig. Wel waren er reeds lang enkele vakdocenten die op eigen kracht
de computer in hun eigen lessen hadden benut, los van samenwerking in de vaksectie.
Er was geen ICT-beleid voor de school en geen specifieke scholing voor docenten. De
paar docenten die ICT gebruikten, deden dit in directs relatie tot de leerprocessen,
oefeningen en toetsing van leerlingen in de onmiddellijke onderwijspraktijk. Tussen de
geledingen in de school bestond wat betreft ICT in het geheel geen coherentie.
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Integratie van deze informatie in een voor ICT-implementatie modelmatige vorm leidt
tot de kenmerken genoemd onder model 1 in Tabel 6. Deze tabel bevat specificaties
naar schoolgeleding, relevant onderwijsbegrip en modelkenmerken wat betreft fase 1
in de ICT-implementatie. Het meest kenmerkend in model 1 zijn het incidenteel gebruik
van apparatuur en software door afzonderlijke leerkrachten en leerlingen: zie de drie
cursief-vetgedrukte teksten in de respectievelijke cellen in Tabel 6.

Tabel 6: Schoolgeledingen, onderwijsrelevante begrippen en ICT-kenmerken: model 1
bij de implementatie van I CT in scholen voor voortgezet onderwijs

Schoolgeleding:

Schoolbestuur

Schooldirectie

Locatiedirectie

ICT-coordinatie

Hardware w.b. ict

Software w.b. ict

Scholing vakdocenten

Leerlingen

Ouders

Gehele organisatie

Onderwijsbegrip:

Betrokkenheid let

Betrokkenheid ict

Betrokkenheid ict

Eigen inzet ict

Onderwijsdoel ict

Competenties ict

Samenhang in beleid

Ondersteuning

Apparatuure.d.

Verbindingen intern

Verbindingen extem

Beschikbaarheid

Integratie in methode

Integratie diagnostiek/

Plaats-onafhankelijk

Tijdonafhankelijk

Beschikbaarheid

Integratie in praktijk

Zinvolheid gebruik let

Maatschappelijk nut

Coherente implementatie

Model van ict-fase 1:

Veelal weinig

Veelal weinig

Veelal weinig

Veelal weinig

Veelal weinig

Geen

Geen

Geen

Incidenteel leerkracht

Geen

Geen/weinig

Incidenteel leerkracht

Incidenteel oefenen, toets

Neen

Neen

Neen

Neen

Neen

Incidenteel: Ja

Ja

Neen

Dit beeld van incidenteel ICT-gebruik door een leerkracht is conform hetgeen
traditioneel min of meer het geval was in het voortgezet onderwijs voor de start van
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nvesteren in voorsprong'. De afzonderlijke vakdocenten zijn soms wel ver in hun
analyse, en soms ook in het gebruik, van software tijdens de eigen lessen. Maar de
impact van deze docenten reikt zelfs na een lange reeks van jaren niet verder. De
inzichten en gebruikswijzen zijn te divers en versnipperd, en vaak niet gericht op het
conctructief inzetten van de leerlingen. Ouders van deze school hebben overigens wel
een opvallend actuele kijk op ICT en verschillen tussen leerlingen, inclusiefde
mogelijke inzet van leerlingen tijdens de lessen.

Met lijkt echter moeilijk implementatie van ICT te realiseren zonder een bredere
bewustwording of een samenhangend schoolbeleid vanuit het schoolteam als zodanig.
Een essentiele voorwaarde daarvoor tijkt een stap in de richting van integratie van de
verschillende geledingen of schoolniveaus, inclusief aansluitende facititering en
ondersteuning. Deze bewustwording kan op verschillende wijzen gebeuren. In school 5
lijkt de komst van de nieuwe rector tot ingrijpende veranderingen te zullen leiden.
Hieraan wordt nader aandacht gegeven in bijlage 2.
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Bijlage 2. Fase 2: bewustwording van ICT-relevantie voor school en
vaksecties

Schoolinformatie (School 5)

Een bewijs van de nieuwe fase van bewustwording in de school is de door de nieuwe
rector geschreven notitie inzake ICT-beieid en de consequenties hiervan binnen de
school. Hij zelf heeft onder andere de ICT-coordinatie ter hand genomen. Als eerste
activiteit heeft hij het 'Beleidsplan Automatisering' van de school geschreven. Uit dit
plan zijn de volgende drie alinea's gelicht.

'In de afgelopen jaren is ICT geen duidelijke prioriteit op onze school geweest.
Vergeleken met veel andere scholen lopen we zelfs achter. Met ontbreekt niet
alleen aan een ICT-beleid, maar bijvoorbeeld ook aan een modern
leerlingadministratie-systeem, aan een systeem van managementinformatie, aan
koppelingen tussen programma's en aan voldoende en moderne hardware. Op
het gebied van computerondersteunend onderwijs warden lang niet alle
mogetijkheden gebruikt. (...)
Hoewel er binnen verschillende vakken serieuze aandacht bestaat voor het
computergebruik in de les liggen er naar ons idee nog talloze mogelijkheden het
computergebruik verder uit te breiden. Helaas is onze aanvraag voor het project
'Investeren in voorsprong' niet gehonoreerd. Wij menen echter dat de afwijzing
op de aanvraag om voorhoedeschool te mogen warden er toe moet leiden dat
met meer kracht een volgende aanvraag moet warden ingediend. Er dient een
werkgroep te worden ingesteld bestaande uit de ICT-manager, de coordinator en
de applicatie-beheerder en vertegenwoordigers van de secties die de opdracht
krijgen een ICT-beleidsplan te maken. (...)
hlet wordt steeds duidelijker dat network- en applicatiebeheer op de school
eigenlijk een dagtaak is en dat deze werkzaamheden de taak van een docent
met een beperkt aantal lesvrije uren verre overstijgen.'

De rector maakt duidetijk dat voor de invoering van ICT op de school een of twee
personen op de werkvloer nodig zijn die de kar trekken. Hij zelf zit niet op de juiste
plaats om dit proces vorm te geven. De beschikbaarheid van zo'n functionaris is in de
huidige situatie van de school het cruciale punt van zorg van de rector. Deze ICT-
coordinator moet niet alleen verstand hebben van de technische zaken van ICT. Deze
persoon moet ook sterk communicatief zijn, gezag hebben, uitstraling hebben, hij moet
collega's enthousiast kunnen maken voor het fenomeen computer, hij moet creatief
zijn, hij moet advies kunnen geven hoe ICT in het onderwijs past.

Zo'n persoon heeft de rector momenteel niet. Hij is wel op zoek naar iemand op de
school die deze trekkersrol kan en wil vervullen in samenwerking met de in te stellen
werkgroep. Het ontbreken van zo'n persoon ziet de rector als de grootste belemmering
voor een goed gebruik van ICT op de school.

De rector licht toe het belangrijk te vinden dat leerkrachten eerst zelf ervaren dat !CT
nuttig kan zijn voor het onderwijs. Het moet de leerkrachten duidelijk warden dat ICT
een zinvolle zaak is en nuttig voor de leerlingen. Hier ligt een taak voor de
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schoolleiding. Zij moet de leerkrachten actiefzien te krijgen. De school is gestart met
een PC-prive-project waar personeelsleden met een renteloze lening een bepaald
bedrag kunnen besteden aan een configuratie waar ze thuis mee kunnen werken.
Voor alle personeelsleden zijn cursussen aangeboden in Windows, Word en Excel.
Hierop is goed ingetekend, met name op de cursus Word.

Overzicht: ICT-implementatiemode! 2

Een analyse leidt tot het volgende beetd. De aanpak van de nieuwe rector levert
informatie op over hoe ICT in een school beleidsmatig en onderwijskundig kan warden
opgepakt. Het meest opvallend zijn de intensieve ICT-betrokkenheid van de
schooldirectie, de bewustwording van ICT-onderwijsdoelstellingen, de wenselijkheid
van coordinatie in dit opzicht, en de verbreding van de aspecten rond hardware en
software van een leerkrachtgebonden naar een school- en vaksectie-gebonden optiek.

Deze verschillende kenmerken zijn cursief-vet gedrukt in de kolom onder model ict-
fase 2 in Tabel 7 (zie volgende pagina). Deze ontwikkelingen kunnen warden gezien
als kenmerkend voor een tweede fase in de ICT-implementatie in een school voor
voortgezet onderwijs: zie Tabel 7.

Het ICT-onderwijsbeeld volgens model 1 zal via de fase van bewustwording,
ge'fnitieerd door de nieuwe rector, ingrijpend kunnen veranderen. Met name zijn
aandacht voor de structurele en systematische aspecten van ICT-invoering in de
gehele school laat zien dat het hem ernst is met de bewustwording conform fase 2.
Materiele en ook personele condities spelen hierbij een voorwaardelijke hoofdrol. Deze
aspecten warden nader geTllustreerd via onderzoeksgegevens uit school 2: zie bijlage
3.
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Tabel 7: Schoolgeledingen, ondenwijsrelevante begrippen en ICT-kenmerken:
modellen 1 - 2 bij de implementatie van I CT in scholen voor voortgezet onderwijs

Schoolgeleding: Onderwijsbegrip: Model ict-fase 1: Model iet-fase 2:

Schoolbestuur Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel

Schooldirectie Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel

Locatiedirectie Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel

Eigen inzet let Veelal weinig Soms vee/

Onderwijsdoel ict Veelal weinig Bewustwording

ICT-coordinatie Competenties ict Geen Bewustwording

Samenhang in beleid Geen Bewustwording

Ondersteuning Geen Bewustwording

Hardware w.b. ict Apparatuure.d. Incidenteel leerkracht Schooloptiek

Verbindingen intern Geen Schooloptiek

Verbindingen extem Geen/weinig Schooloptiek

Software w.b. ict Beschikbaarheid Incidenteel leerkracht Vaksectie-optiek

Integratie in methode Incidenteel oefenen,
toets

Soms

Integr. Diagnost. / toets Neen

Plaats-onafhankelijk Neen

Tijdonafhankelijk Neen

Bewustwording

Neen

Neen

Scholing
vakdocenten

Beschikbaarheid Neen

Integratie in praktijk Neen

In geringe mate

Soms

Leerlingen Zinvolheid gebruik ict lncidenteel:ja lncidenteel:ja

Ouders Maatschappelijk nut Ja Ja

Gehele organisatie Coh. Implementatie ict Neen Bewustwording
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Bijlage 3. Fase 3: ICT-coordinatie en hardware-voorzieningen in de gehele
school

Schoolinformatie (school 2)

Deze school is een voorhoedeschool met de onderwijstypen: mavo-havo-vwo. De
denominatie is samenwerkingsschooi (oecumenisch). Het aantai leerlingen bedraagt
ruim 1300. De percentages allochtonen zijn: 13% in mavo, 5% in havo, 3% in vwo.

Schoolbestuur en directie

hlet was niet mogetijk het schoolbestuur te interviewen. De rector stelt dat school 2 het
voornemen heeft veel aan ICT te gaan doen. ICT is een aardig hulpmiddel en biedt
middelen voor de inrichting van het onderwijs. Momenteel is de school voornamelijk
bezig het administratieve gedeelte via ICT bij te werken.

De rector noemt twee voorname belemmeringen voor een goed gebruik van ICT op
zijn school: 1) hoe krijg je alle docenten mee? En 2) beschikbaarheid van goede
software in klassen- en lessituaties en de wijze waarop een docent daarmee omgaat.
Het ontbreken van goede software wordt vaak door docenten ats excuus aangevoerd
om niets met ICT te doen. De rector heeft hier zelf naar eigen zeggen weinig zicht op.

ICT-coordinatie

De ICT-coordinator beschikt over 11 taakuren per week (waarvan 8 regulier, 2 via
Investeren in voorsprong en 1 via de Tweede Fase). Daarnaast is hij voor 15 lesuren
per week leerkracht Wiskunde en Informatica op school. Sinds 1.5 jaar is hij de porte-
feuillehouder ICT.

De school heeft tevens een werkgroep ICT ingesteld, die uit 7 personen bestaat. De
werkgroep moet het ICT-gebruik opzetten en verspreiden. In de werkgroep zitten de
ICT-coordinator en de systeembeheerder en docenten van de prioritaire vakken
(Wiskunde, Engels, Frans, Duits en Nederlands). Deze docenten dienen als applicatie-
beheerder voor hun eigen sectie.

ICT wordt op school 2 voornamelijk gebruikt bij:
wiskunde;
vreemde talen (Duits en Engels; testen op het lezen van boekjes);
techniek;
natuurkunde (demopractica).

E-mail wordt alleen gedaan in het 'hok' naast het computerlokaal. Internet wordt
sporadisch gedaan. De leerlingen in de brugklas krijgen het vak Informatiekunde
(tekstverwerking, database, spreadsheet e.d.). De school is van pian ook in de
Tweede Fase het vak Informatica in te voeren. Dit wordt dan een keuzevak met 1
contactuur per week plus zelfstandig werken.

Hardware
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School 2 is gehuisvest in twee gebouwen. De klassen 3 en hoger hebben les in het
hoofdgebouw, de klassen 1 en 2 zijn gehuisvest in de dependance. In de nieuwe
gebouwen is de benodigde bekabeling aangelegd. Er ligt al bekabeling onderde weg
tussen de twee gebouwen om de gebouwen met elkaar te verbinden.

Volgens de ICT-coordinator heeft de school de beschikking over twee computerlokalen
(in elk gebouw een) met 34 resp. 32 pc's. Verder zijn computers ondergebracht in de
mediatheek, bsj techniek en op individuele werkplekken. Bij sen groot aanta! vakken
staat een oudere pc in de klas. In totaal beschikt de school momenteelover ca. 100
pc's. Voor de zomervakantie heeft de school 50 pc's gekocht. Voor die tijd stonden in
elk van de twee computerlokalen 15 pc's.

Met de uitbreiding van het aantal computers in de computerlokalen kan elke leerling
individueel achtereen computer zitten. Een aantal secties had hierop aangedrongen,
met name ook voor toetsing. Nu er individueel kan warden gewerkt, komt veel
duidelijker naar voren dat verschillende leerlingen een grote achterstand hebben. Dit
heeft gevolgen voor de organisatie van de les. Sommige leerlingen moeten dan extra
werk doen.

Naast de ICT-coordinator is een systeembeheerder met full-time aanstelling op de
school aanwezig. Meestal is alleen de docent zelf in het computerlokaal bij de
leerlingen aanwezig, soms vragen zij ook de systeembeheerder. Sommige docenten
kennen echter niet eens de programma's waarmee ze gaan werken. In dat geval moet
de systeembeheerder assisteren. Didactisch gezien is dit natuurlijk geen goede
situatie.

De houding van teerlingen verdient aandacht van de docent. Geregeld warden
computersnoertjes vernield ofontvreemd; ook warden muisballetjes meegenomen. De
docenten moet discipline warden aangekweekt. Zij moeten bijhouden welke leerling
achter welke computer heeft gezeten.

Volgens de rector is de grootste belemmering voor een goed gebruik van ICT op de
school de tijd voor mensen. Erzijn weinig personele middelen. De systeembeheerder
komt lang niet aan alle taken toe. Hij heeft zijn handen al vol aan het beheer van de
ca. 100 pc's. Ook de ICT-coordinator heeft te weinig taakuren tot zijn beschikking.
Ondanks diens centrale rol in de invoering van ICT op de school, is er te weinig
financiele ruimte voor meer taakuren. Om belemmeringen weg te nemen, moet in
eerste instantie de financiele situatie warden verbeterd: er moet meer tijd beschikbaar
komen voor de coordinatie en het beheer vanICT.

Je kunt moeilijk back-up voorje personeel verzorgen (bijv. via een reserve
systeembeheerder). De extra middelen moeten in de formatieformule warden
opgenomen; nu is het de keuze van de school. Investeren in voorsprong is te veel
gericht op apparatuur en er is weinig aandacht voor personele middelen en voor
afschrijving (probleem van beheersbaarheid). Met beheersprobteem omvat ook de
beschadiging van apparatuur door leerlingen. Controle op het gedrag van leerlingen is
belangrijk. Om het gebruik van ICT op school te bevorderen, moet veelaandacht
warden geschonken aan de tijd die beschikbaar is voor professionalisering en aan
beheersbaarheid.
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Bijkomend probleem is dat de school een groeischool is. De extra personele formatie
volgt pas na een jaar, waardoor de school met een gat van een jaar zit. Zolang een
school groeit, heeft deze te maken met het probleem om telkens weer een jaar te
overbruggen.

Software

De belemmeringen in ogenschouw nemend, merkt de ICT-coordinator op dat er nog
veel te weinig educatieve programmatuur beschikbaar is. Vanuit het bedrijfsleven
wordt weinig vernomen, Zolang de uitgevers niet met voldoende software op de
proppen komen, is het moeilijk om ICT in het onderwijs in te voeren. De kwaliteit van
de educatieve programmatuur laat ook te wensen over. Erzijn wel een aantal goede
programma's, maar dit zijn veelal nog de oude DOS-programma's. Er komen te weinig
nieuwe programma's op de markt.

De beschikbaarheid en kwaliteit van educatieve programmatuur moet veel aandacht
krijgen om een goed gebruik van ICT op school te bevorderen. Samen met de diverse
secties bekijkt de ICT-coordinator veel educatieve programma's voordat tot een
eventuele aanschaf wordt overgegaan.

Vakdocenten

Algemeen

De houding en de vaardigheden van de docenten verdienen veel aandacht om het
ICT-gebruik onder hen te bevorderen. Veel docenten zien (nog) niet de meerwaarde
van ICT. De ICT-coordinator heeft zich ten doel gesteld een positieve houding van de
docenten te kweken, deels via scholing en deels in het overleg binnen de werkgroep
ICT. Hij wil de docenten overtuigen dat computergebruik kan helpen in het onderwijs.
Het is echter moeilijk de houding van de docenten te veranderen als hij de docenten
geen goede educatieve programma's kan aanbieden. Docenten willen op zich wel,
maar dan moet het gebruik van ICT in de les zinnig zijn.

De coordinator wil de houding en de vaardigheden van de docenten veranderen door
middel van training van de basisvaardigheden ICT (nascholing). De kwaliteit van
cursussen is echter laag ten opzichte van de prijs. Dit geldt voor de cursussen vanuit
het bedrijfsleven, maar ook voor didactische cursussen (hij is atleen tevreden over de
cursus van NDO). Hij is van mening dat zij intern op school betere cursussen kunnen
aanbieden. Daarom is de school van plan de scholing intern te regeten. Didactische
scholing van de docenten krijgt hierbij aandacht om de onbekendheid met de didacti-
sche mogelijkheden van ICT te verminderen.

Interns scholing heeft nog een belangrijk bijkomend voordee!. Docenten willen wel tijd
in nascholing investeren, maar niet teveel (hangt o.a. af van taakbelasting). Zij zijn niet
bereid om elke week naar bijv. Amersfoort te reizen voor een cursus, zoats bij externe
scholing het geval kan zijn. Als de scholing intern wordt georganiseerd, dan kunnen de
cursussen aansluitend op de lestijden warden gegeven en zijn docenten eerder bereid
om aan de cursus deet te nemen. Nu staan vier studiemiddagen gepland. Deze vinden
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deels onder schooltijd (door een verkort lesrooster) en deels in de eigen tijd plaats. De
docenten kunnen beschikken over het computerlokaal voor oefeningen.

Ook volgens de rector wordt de nascholing intern verzorgd. De school heeft liever
interne scholing, omdat bij externe scholing sprake kan zijn van lesuitval voor
docenten. In principe zijn alle docenten verplicht de nascholing te volgen. Het niveau
van de docenten is uitermate verschillend. Dit is niet erg, de betere goden kunnen de
mindere goden assisteren. Het kost de ICT-coordinator vee! tijd deze interne
cursussen te verzorgen. Met probleem van tijd die docenten moeten vrijmaken voor
deze professionalisering is meestal wel op te lessen. De scholing wordt gedeeltelijk
onder schooltijd gegeven. Soms is er lesuitval. De cursussen warden doorgaans 's-
middags verzorgd als de docenten wel tijd hebben. De docenten warden dan op school
gehouden, hetgeen tijd bespaart.

Het is een groeiproces om de docenten mee te krijgen in het ICT-traject. Docenten
kunnen de meerwaarde van ICT gaan inzien als ze kijken naar collega's in de sectie.
De rector heeft niet de illusie dat alle docenten overtuigd zullen warden van het nut
van ICT. Er is een aantal relatief oude docenten op de school; het heeft weinig zin om
hen te dwingen. Jongere docenten zijn meer vertrouwd met de apparatuur.

De secties hebben een redetijk budget om software aan te schaffen. Secties besluiten
zelfwelke software ze kopen. Met budget is een restrictie. Verderwordt met de ICT-
coordinator kortgesloten of de software past bij de aanwezige apparatuur. In de
werkgroep ICT vindt hierover overleg plaats.

Sommige secties vinden dat er onvoldoende goede software is. Dit is mogelijk een
probleem van de markt, maar het kan ook een probleem van de houding van de
sectiedocenten zijn. De sectie moet een flexibele houding hebben.

De bezettingsgraad van de computerlokalen is nu al hoog. Als het lokaal bezet is,
moet de decent gaan onderhandelen. Veel docenten plannen niet zover vooruit. Het is
nog onduidelijk hoe het te verwachten toekomstige probleem van voile roosters voor
het computerlokaal moet warden aangepakt. De school streeft naar een open leercen-
trum (dat hopelijk ooit wordt gerealiseerd) en een aantal extra werkplekken in de
school. Probleem hierbij is dat de docent niet op twee plekken tegelijk kan zijn en het
toezicht op de leerlingen dus vermindert. De school zou toe moeten naar een situatie
waarin leerlingen meer zelfstandig op een werkplek achtereen computerwerken.

Vakdocente Duits

Docente is tweede-graadsdocent, mavo 2/3/4 en tweetalig VWO. Zij is vanuit haar
sectie betrokken in de werkgroep ICT.

De hoeveelheid beschikbare apparatuur is geen probleem meer. Haar sectie heeft ook
al veel programmatuur in huis, maar wil hierin uitbreiden. Er is van alles op de markt,
maar veel programma's zijn duur. Lang niet alles wat zij gezien heeft, is goed. Bij de
sectie Duits wordt veel gebruik gemaakt van Word voor 'Neue Kontakte'; dit is een
leuk programma.
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Op zowel het niveau van de school ats dat van de sectie wordt veel aandacht besteed
aan ICT in het algemeen en aan de kwaliteit en mogelijke aanschaf van educatieve
programmatuur in het bijzonder. Dit gebeurt onder andere door middel van het overleg
van de werkgroep ICT en het overleg binnen de secties.

Het gebruik van ICT heeft voor haar de volgende meerwaarde:
leerlingen vinden het heel leuk om met de computer te werken;
de computer werkt snel en gemakkeiijk (bijv. bij het schrijven van teksten);
de leerlingen hebben het nodig voor later;
de computer Ran goed rekening houden met niveauverschillen tussen leerlingen,
omdat leerlingen met de computer hun eigen tempo en niveau kunnen volgen;
de programma's bouwen op.

Door gebruik van ICT verandert de rol van de docent in een meer begeleidende rol. De
decent moet helpen als er problemen zijn. Als de leerlingen achter de computer zitten,
stellen zij andere vragen dan in de les; het zijn meertechnische vragen.

Veel leerlingen weten meer van het computergebruik dan de decent. Dit kan
vervelende situaties opleveren, maarvan de andere kant kunnen de betere leerlingen
ook helpen bij kleine problemen.

Er wordt op school 2 al veelaandacht besteed aan allerlei zaken; op de eerste plaats
is goede scholing nodig voor de docenten en moeten de didactische mogelijkheden
van ICT voor iedereen duidelijk zijn! Over de didactische mogelijkheden moet men nog
veel leren. Docenten moeten goed warden geTnformeerd.

Docente heeft enkele jaren geleden de PIT-cursus gevolgd. De school had deze
cursus zelf in huis gehaald voor twee jaar. Ook personeel van andere scholen kwam
de cursus volgen. Nu volgt zij voor de sectie Duits een cursus in het kader van het
Digitaal Rijbewijs. De cursus werkt met modulenboekjes. Zij moet de cursus in haar
eigen tijd volgen, maar dit is geen probleem want het is een leuke cursus. Andere
docenten volgen deze cursus voor hun sectie. Na afloop van de cursus brengen de
docenten deopgedane kennis over op de andere docenten van hun sectie. Dit gebeurt
in een aantal middagen op school. Tijdens deze bijeenkomsten zijn grote
niveauverschillen tussen de docenten te zien.

Docente maakt veel gebruik van het computerlokaal. Het is nu geen probleem om je in
te roosteren voor het lokaal. Soms moetje ruilen, en informatica gaat voor. Als meer
docenten geregeld gebruik gaan maken van het computerlokaal, dan kunnen de
lesroosters wel een probleem gaan vormen (kans op files).

Drie jaar geleden heeft de school een pc-priveproject uitgevoerd. Daardoor hebben
veel docenten nu een pc thuis staan. Docenten kunnen zelf het programma Cum
Laude kopen, om er thuis mee te oefenen. Dit gebeurt ook.

Overzicht: ICT-implementatiemodel 3

Een overzicht van de gegevens van school 2 leidt tot het volgende beeld. In deze fase
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is er een ICT-beleid voor de school als zodanig, aandacht voor hardware, software en
scholing voor docenten. Tussen de geledingen in de school ontstaat wat betreft ICT
enige coherentie. Deze informatie leidt tot de invulling van kenmerken onder
implementatiemodel 3 in Tabel 8. Dit model symboliseert een derde stap in de
schoolontwikkeling wat betreft ICT-implementatie: zie de cursief-vetgedrukte cellen in
Tabel 8.

Het meest kenmerkend voor het derde model zijn de nadruk op de invulling en
consequenties van ICT in de school of locatie. hlieraan gerelateerd zijn aanschafen
consequenties van hardware en software vanuit een school- en vaksectieperspectief,
gekoppeld aan brede scholing van vakdocenten op ICT-gebied.
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Tabel 8: Schoolgeledingen, ondewijsrelevante begrippen en ICT-kenmerken.
modellen 1 - 3 bij de implementatie van I CT in scholen voor voortgezet onderwijs

Schoolgeleding: Onderwijsbegrip: Model ict-fase 1: Model ict-fase 2: Model ict-fase 3:

Schoolbestuur Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel Soms veel

Schooldirectie Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel Soms veel

Locatiedirectie Betrokkenheid let Veelal weinig Soms veel Soms veel

Eigen inzet ict Veelal weinig Soms veel Soms veel

Onderwijsdoel ict Veelal weinig Bewustwording Invulling in school

ICT-coordinatie Competences ict Geen Bewustwording Invulling in school

Samenhang in
beleid

Geen Bewustwording I nvu II ing in school

Ondersteuning Geen Bewustwording Invulling in school

Hardware w.b. let Apparatuur e.d. Incidenteel
leerkracht

Schooloptiek Systeemin vulling

Verbindingen intern Geen Schooloptiek Systeeminvulling

Verbindingen extern Geen/weinig Schooloptiek Systeemin vul I ing

Software w.b. ict Beschikbaarheid Incidenteel
leerkracht

Vaksectie-optiek Vaksectle-invulling

Integratie in
methode

Incidenteel oefenen,
toets

Soms

Integr. diagnost. /
toets

Neen Bewustwording

Plaats-onafhankelijk Neen Neen

Tijdonafhankelijk Neen Neen

Doelgericht, deels

Afhankelijk methods

Afhankelijk methode

Afhankelijk methods

Scholing
vakdocenten

Beschikbaarheid Neen In geringe mate

Integratie in praktijk Neen Soms

Voor velen nodig

Beg i nt

Leerlingen Zinvol gebruik ict lncidenteel:ja Incidenteel: ja Wordt mogelijk

Ouders Maatschappelijk nut Ja Ja Ja

Gehele organisatie Coherente imple-
mentatie let

Neen Bewustwording Gaat ontstaan
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Bijlage 4. Fase 4: didactische vernieuwing en ICT-onderwijsonder-
steuning

Schoolinformatie (school 4)

Enkele algemene schoolkenmerken

School 4 is een school voor individualiserend beroepsonderwijs (ivbo). Deze
Technische School biedt onderwijs aan leerlingen waarvoor extra aandacht nodig is.
De klassen zijn klein: 16 leerlingen per groep. De opleiding bestaat uit basisvorming en
voorbereidend beroepsonderwijs. Na het behalen van het getuigschrift Basisvorming
wordt de opleiding afgesloten met een vbo-diploma.

In de onderbouw zitten ongeveer 115 leerlingen en in de gehele school 500. De
leerlingenpopulatie is verdeeld volgens een omgekeerde piramide. In het 3ejaar heeft
de school veel instroom van andere scholen. Van de instroom komt 75% van het
speciaal onderwijs (landelijk is dit 25%). De instromers presteren gemiddeld minder
dan de eigen leerlingen.

Binnen en buiten de ivbo-school mogen de leerlingen niet zomaar rondlopen.
Leerlingen worden ook niet alleen in de klas gelaten; er moet toezicht en overzicht zijn.
Als leerkrachten op cursus zijn, wordt altijd voor een invaller gezorgd. Als dit niet
mogelijk is, vervatt de les.

Schoolbestuur en schooldirectie

Schoolbestuur en ouders zijn niet betrokken bij het ICT-gebeuren en zijn door de
directie daarom niet benaderd. Volgens de directie vinden bestuur en ouders het met
het oog op de toekomst goed dat de school met ICT werkt. Ze steunen de ICT-
invoering, maar zien wel hoe het loopt. Verder dan dat gaat hun betrokkenheid niet.

De houding van alle betrokkenen in school is goed. Over het algemeen ziet iedereen in
dat het werken met de computer belangrijk is, dat het de toekomst heeft. Ongeveer 85-
90% van de leerlingen -s positief over ICT. Het zijn alleen de dyslectische kinderen die
het niet leuk vinden.

Een directielid is ook ICT-coordinator en voorzitter van de automatiseringscommissie
van de school. De school is verdeeld over twee locaties: een voor leerlingen van de
onderbouw (1e en 2e leerjaar) en een voor de leerlingen van de bovenbouw (leerjaar
3,4 en 5).

ICT-coordinatie

De directie hecht groot belang aan de invoering van ICT en ziet de computer als een
heel geschikt didactisch instrument. De betrokkenheid van de directie is groot, mede in
de persoon van de ICT-coordinator. Het bestaande ICT-plan besteedt ook aandacht
aan kantoorautomatisering. Het leerlingvolgsysteem moet nog warden
geTmplementeerd. De school moet nu erg veel dossiers bijhouden. Als dat met behulp

36



van ICT efficienter kan, betekent dat een welkome taakveriichting. Dit moet dan wel
warden meegenomen in de scholing.

Een vervelende bijkomstigheid van het ICT-project is de chaos van informatie die je als
school over je heen krijgt (steeds door allerlei instanties benaderd, vaak in het kader
van samenwerkingsverbanden). Je wordt overstelpt met post, e-mail en andere
informatie. Het is moeilijk om je weg te vinden in deze informatiestroom. Bovendien
wordtje vaak benaderd om dingen te doen. Met kost veel tijd, terwijl je vee! andere
dingen te doen hebt. Het is moeilijk om dit probleem weg te nemen. Een gedeeltelijke
oplossing zou zijn als een school periodiek op belangrijke post wordt gewezen, zodat
deze niet blijft liggen.

hlardware

De school geeft momenteel veel aandacht aan de inventarisatie van de aanwezige
hard- en software (nummeren, overzicht scheppen). Ze inventariseren tegelijkertijd
licenties, demo's, informatie over software, de bekabeling en alles daaromheen, en het
budget. Erwordt zelfs een overzicht gemaakt van bestellingen en reparaties. Zo zieje
hoe lang de spullen meegaan. Alles moet goed in de gaten warden gehouden, anders
kan er een hoop gezeur en ellende van komen (leerkrachten die bijv. niet op
apparatuur kunnen rekenen). Om deze reden bewaren zij van alle betalingen die in het
kader van Investeren in Voorsprong zijn gedaan een kopie van de rekening. Het goed
in beeld brengen is ook belangrijk voor de planning. Het is moeilijk plannen als je de
technische mogelijkheden niet kent.

Beschikbaarheid van apparatuur en programmatuur is een probleem. De software
ontwikkelt zich zo snel dat apparatuur snel verouderd is. De school heeft redelijk wat
apparatuur in huis, maarjuist daardoorte maken met de wet van de remmende
voorsprong.

De school beschikt voor 6 uur in de week over een systeembeheerder. Tijdelijk is daar
in het kader van Investeren in Voorsprong 3 uur bijgekomen (tot aan het eind van het
schooljaar). De systeembeheerder verzorgt de hardware en bekabeling, installeert
specifieke software en lost problemen op die de mensen onder hem niet aankunnen
(bijv. met betrekking tot het network). De systeembeheerder zou eigentijk een full-time
aanstelling moeten krijgen, maar daar is geen formatie voor. Met ministerie wekt de
schijn dat een systeembeheerder niet zoveel hoeft te kosten (bijv. Melkert-baan), maar
er is wel een waslijst van criteria waaraan zijn taken en scholing moeten voldoen.
Goede systeembeheerders zijn niet goedkoop (zij kunnen ook gemakkelijk elders
terecht). Je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Beschikbaarheid van een systeembeheerder is belangrijk. Als de server bijvoorbeeld
plat komt te liggen, moet dit meteen verholpen warden. Anders vallen er lessen uit.
Daarom zien de ICT-coordinator en de vakdocent Wis- en Informatiekunde een
gezamenlijke systeembeheerder voor meer scholen ook niet zitten. In dat geval zal hij
niet direct beschikbaar kunnen zijn. Een full-time aanstelling voor de
systeembeheerder is dus zeer gewenst. Deze aanstelling zou uit verzilvering van
FRE's betaald kunnen warden, maar dat leidt tot problemen met het participatiefonds.
Met creeren van een nieuwe functie vereist bovendien overleg van het DGO
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(Decentraal Georganiseerd Overleg). Scholen zijn zo dicht geregeid dat de flexibiliteit
verloren is. Dit vormt een belemmering voor scholen om zelf dingen te regelen of om
beleid uit te voeren.

Software

De kwaliteit van educatieve programmatuur is onvoldoende. De meeste programma's
zijn niet geschikt voor ivbo. Leerlingen op een ivbo-schoo! vormen een doelgroep die
specifieke software nodig heeft. Het niveau van taal en rekenen is ongeveer midden
basisschool; programma's voor de basisschool zijn echterte kinderachtig voor de
leerlingen. Programma's in met name techniekzijn te gecompliceerd, te hoog
gegrepen voor ivbo-leerlingen (de programma's zijn vaak van mbo-hbo-niveau).

Programma's die wel bruikbaar zijn voor deze doelgroep, zijn vaak schreeuwend duur.
Een voorbeeld hiervan is het programma 'Nieuwe buren' voor het vak Talen. Dit is een
goed programma, maar het kost minstens fl. 1500 per uitvoeringsplek. Dit is
onbetaalbaar. Dergelijke programma's moeten landelijk warden ingekocht om lagere
prijzen te bewerksteltigen. Het aantal licenties dat gevraagd wordt maakt software juist
zo duur. Er wordt fl. 10.000 perjaar aan software besteed.

Met is niet mogelijk om op redelijke schaal zelf programma's te schrijven. Ze zijn
afhankelijk van de markt. Zelf programmeren zit er niet in. Kwaliteit is motivatie voor de
leerlingen. Daarom is kwaliteit van programmatuur een heel vitaal aspect. De school
vindt het belangrijk om toegepaste software te gebruiken in de les, maar het moet wel
effectiefzijn.

Het opstellen van het eigen beleidsplan en het ICT-projectplan wringt wat met elkaar.
Een eis van de overheid is dat ICT een plaats krijgt binnen het leerplan (Kennisnet).
De school gaat echter geen nieuw leerplan ontwikkelen. Wat er nu ligt, gaat door als
het ICT-projectplan. Een suggestie is dat een voorhoedeschool voor elk speerpuntvak
een lesuur per week inricht waarbij Kennisnet of internet wordt gebruikt. Als elke
school zoiets ontwikkelt, kunnen deze ideeen via het net aan elkaar warden
uitgewisseld en kan iedere school hierzijn voordeel mee doen. Het is overigens zo dat
de school verdeeld is over vier gebouwen. Aansluiting op Kennisnet komt maar in een
gebouw.

Scholing vakdocenten

Het lerarenteam op de school is stabiel, zit redelijk vast. De kwaliteit van de
lerarenopleiding vormt daarom momenteel geen belemmering. De school heeft veel
oudere leraren. De ICT-coordinator denkt dat veel jongere ieraren weinig van ICT
meekrijgen in hun opleiding.

Beschikbaarheid van nascholing is voldoende. Met is echter een groot nadeeldat een
voorhoedeschool verplicht is een bepaald nascholingstraject te volgen voor het
behalen van het Digitaal Rijbewijs. Het is een goed initiatief om met een landelijke
standaard te werken, maar scholen moeten warden vrijgelaten om zelf hun
scholingstraject in te richten. Nu krijgt de school een dik pakket vo! met eisen waaraan
de nascholing moet voldoen. Men gaat dit echt niet doorlezen.
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Voor het Digitaal Rijbewijs moet een docent 11 dagdelen warden vrijgemaakt. Dit kost
fl. 2200 per decent. Het gaat voor deze school om 30 docenten, hetgeen neerkomt op
een kostenpost van fl. 66.000 exclusief directie, administratie, automatiserings-
commissie enzovoorts. Met budget dat ze van het ministerie krijgen, bedraagt fl.
150.000. Hiervan moeten ook de apparatuur, programmatuur e.d. warden betaald. Met
deze kosten voor nascholing is dit bedrag niet toereikend. Het budget is op zich wel
goed, maar de nascholing is te duur. Het ministerie had wat moeten doen met
gezamenlijke aanbesteding van nascholing. De nascholingsmarkt is een groeimarkt.

De suggestie is om scholen zelf hun scholingspakket te laten samenstellen en dit te
laten goedkeuren door het ministerie. Dit kan uitstekend in de vorm van
zelfstudiepakketten (bijv. van Davilex), die de leerkrachten thuis kunnen doorwerken.
Een ervaren leerkracht van de school kan de zelfstudie voor de andere leerkrachten
organiseren. De school Ran de nascholing niet zelf geven, dit moet op een hoger
niveau warden geregeld.

Tijd voor professionalisering is een groot probteem. De school is een drukke school, de
tijd zit vol. De leerkrachten hebben het heel druk. Gevolg is verzuim op de ICT-
cursussen. Verder benadrukt hij dat de combinatie van kosten en het op maat zijn van
nascholing een van de grootste belemmeringen is. Dit is een belangrijk punt want het
legt beslag op tijd en geld. Goedkope, doeltreffende scholing verdient extra aandacht.

De vaardigheden van leerkrachten zijn momenteel een grote belemmering. Deze
vaardigheden staan of vallen met de beschikbaarheid en kwaliteit van nascholing. Dit
geldt ook voor de onbekendheid met de didactische mogelijkheden van ICT.
Leerkrachten krijgen inzicht in de didactische mogelijkheden als zij elkaar meer zouden
kunnen helpen. Door andere leerkrachten in praktijksituaties te assisteren, zou de ICT-
coordinator hen bekend kunnen maken met de didactische mogelijkheden van ICT.
Maar hij is hiervoor niet vrijgeroosterd. Dit is deels een punt van aandacht voor de
directie. Een deskundige leerkracht of een ICT-coordinator zou hier uren voor moeten
krijgen.

Voor de houding en vaardigheden van de leerkrachten is hetjammer dat het pc-
priveproject vanwege het gemeentebeleid is gestagneerd. Met zo'n project kunnen
leerkrachten ook thuis gebruik maken van de computer. Dit motiveert hen en vergroot
hun vaardigheden.

IVBO-leerlingen

De vaardigheden van leerlingen met betrekking tot ICT zijn volgens de ICT-coordinator
en de vakdocent direct afhankelijk van de kwaliteit van de programmatuur. Dit geldt
juist voor ivbo-leerlingen. Er is volgens beiden een groot verschil tussen ivbo en mavo-
havo-vwo. tvbo-scholen hebben te kampen met specifieke problemen, zoals:

concentratiegebrek bij leerlingen;
noodzaak van geschikte, specifieke programmatuur; juist deze doelgroep vraagt
om kwalitatief goede programmatuur, omdat slechte software direct ten koste
gaat van de vaardigheden van deze leerlingen;
voor ivbo-leerlingen moet niet teveel van Kennisnet warden verwacht;
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het is niet mogelijk om computers in de gangen te plaatsen: bij gebrek aan
toezicht is de kans groot dat deze warden vernield.

In het algemeen hebben de leerlingen op de Technische School te kampen met
concentratiegebrek. Daarom staat de leerling altijd centraal. Een leerling krijgt meteen
aandacht, wordt meteen geholpen. Als dit niet gebeurt, is de Pans groot dat deze zich
gaat vervelen, spullen gaat vernielen of lets dergelijks.

Er is volgens beiden gerede twijfel, ook bij onderwijskundigen, over de didactische
meerwaarde van de studiehuismethodiek in het ivbo. Deze methodiek is maar deels
toepasbaar op ivbo-leerlingen. Ivbo-leerlingen kun je immers niet alleen laten. Een
voordeel van het ICT-gebruik voor ivbo-leerlingen is wel dat de computer hun
aandacht vasthoudt; het programma reageert op de leerling.

Het computerlokaal

In het computerlokaal staan twintig 486 DX's in een vaste opstelling, waarvan een voor
de vakdocent Wis- en Informatiekunde. Het is zijn lokaal, hij is er verantwoordelijk
voor. Dit komt ten goede aan het overzicht en de organisatie van de lessen
(computers gereed brengen e.d.). Bovendien blijft het lokaal zo gemakkelijker
opgeruimd. Via een hoofdmenu kan de leerling kiezen voor een vak, waarna hij
toegang heeft tot de programma's die bij dat vak beschikbaar zijn. Onder 'Talen' is
geen enkel programma ondergebracht: hiervoor is volgens de docent voor deze
leerlingen geen geschikte programmatuur voorhanden (bij talen werken de leerlingen
vooral met de tekstverwerker).

Bij elke computer is een keyboard beschikbaar. Met een programma kunnen de
leerlingen zelf muziek maken voor het vak Muziek. De laatste zes keyboards zijn
aangeschaft met het geld van Investeren in Voorsprong. Het uitgangspunt van de
school is dat elke leerling zelfstandig moet kunnen werken. Dit betekent dat iedere
leerling in de computerklas een zelfstandige werkplek moet hebben. De leerlingen
werken ook met Babbage. Dit vindt de decent een goed programma, omdat de
leerlingen er zelfstandig mee kunnen werken.

In het kader van de Europese gedachte bevordert de school de contacten met een
aantat scholen in het buitenland.ln het eerste en tweede leerjaar wordt gewerkt aan
een gezamenlijk project met een school uit Engeland en een uit Italie (het Euro Flower
project). Resultaten van dit schooluitwisselingsprogramma hangen in het
computerlokaal.

In het lokaal staat ookwat oudere apparatuur tentoongesteld. De school werkt al lang
met computers en heeft eerder al onder meer deelgenomen aan het100-
scholenproject (Pilot-project met IBM-computers). De school loopt echter aan tegen de
wet van de remmende voorsprong. Ze moeten mee met de snelle ontwikketing van de
programmatuur. De combinatie van oude apparatuur en nieuwe software is
problematisch. Nu zitten ze in de overgangsfase dat ze Windows 95 willen gebruiken.
Niet alle apparatuur is daarop afgestemd.

Conclusie
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In school 4 is het kernprobleem de geschiktheid van software vanuit de didactische en
cognitieve eisen die vanwege de leerlingen dienen te warden gesteld. Er zijn voor ivbo-
leerlingen specifieke eisen, waaraan in de beschikbare software nog weinig of niet is
voldaan. Ook programmatuur voor bijvoorbeeld dyslectische leerlingen is nodig. In
samenhang hiermee vraagt de inbedding van ICT in deze school tevens een speciale
pedagogische didactiek. In het bijzonder de sociale relaties tussen de leerlingen
onderling, en tussen de leerkracht en de leerlingen, zijn steeds primair. Dit gegeven
verheldert dat de ICT-mogelijkheden slechts ondersteunend kunnen zijn als aan
bijvoorbeeld de sociale voorwaarden is voldaan.

Schoolinformatie (school 7)

Enkele algemene schoolkenmerken

Deze voorhoedeschool telt de onderwijstypen: mavo-havo-vwo. De denominatie is
algemeen bijzonder (Dalton). Het aantal leerlingen is ruim 1000. Het percentage
allochtonen is relatiefgering: 3% in mavo, 4% in havo, 6% in vwo.

Onderstaand wordt, samengevat, verslag gedaan van een interview met de ICT-
coordinator en vroegere leerkracht biologie van deze school 7. Hij is tevens initiator en
beheerder van 'De digitale school'. Deze school is een website die enkele jaren
geleden is bedacht en uitgewerkt door de leerkracht biologie en een mededocent op
deze school. Inmiddels is hij door de school geheel vrijgesteld om ICT-implementatie
te stimuleren en het gebruik ervan te bevorderen.

ICT-coordinatie

De ICT-coordinator is steeds meer ge'fnvolveerd geraakt in de digitals school en
daarnaast ook in landelijke ontwikkelgroepen op het gebied van ICT (bijvoorbeeld het
StudiePlannings- en RegistratieSysteem, kortweg SPRS). Tegelijk heeft hij geprobeerd
de essentie van leerprocessen te integreren in de ICT-vormgevingen in het onderwijs
in de eigen school. Hij vat deze essentie samen in de stellingname dat er geen lessen
meer zijn, maar opdrachten voor leerlingen.

Software

De school heeft een jarenlange traditie op het gebied van flexibilisering van het
onderwijsaanbod en vergroting van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van
leerlingen. De ICT-ontwikkelingen kunnen in dat verband gezien warden als volgende
stappen in een pedagogisch, didactisch en onderwijskundig perspectief. Het is
belangrijk zo'n soort perspectief in de gehele school te krijgen, min of meer gedeeld
door de leerkrachten en de leiding. Met is niet eenvoudig zoiets te realiseren, docenten
hebben wel de neiging zich te verschuilen achter hun werk oftraditie. Ook de leiding
dient nu en dan leiding te geven en richtinggevend te zijn.

Via aanwijzingen vanuit de schoolleiding werken de vakdocenten in alle vakken
opdrachten voor leerlingen modulair uit. in het SPRS kunnen dan reeksen opdrachten
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in de database warden opgenomen, zodat leerlingen ermee kunnen gaan werken. Een
en ander loopt mede via de ICT-commissie in de school.

Scholing vakdocenten

Er wordt door de school zelf gewerkt aan de benodigde ICT-scholing van de docenten.
Er wordt zorg besteed aan het creeren van zoveel mogelijk werkplekken in de school.
De coordinator ziet deze als leeromgeving voor leerlingen en docenten tezamen.
Tegelijk wordt ook gedacht aan mogelijkheden voor bijvoorbeeld een grote collegezaal
ten behoeve van instructie-situaties voor grote groepen leerlingen. Er zijn nog veel
situaties waarin als het ware niet-ICT wordt gedacht, terwijl het wel om mogelijkheden
van het werken met ICT gaat. Bijvoorbeeld: de behoefte om de mediatheek te plaatsen
in de bibliotheek, terwijl de mediatheek vooral slechts virtueel is. En dus vanuit elke
werkplek op school of thuis benaderd kan warden.

Docenten van de school warden door docenten uit andere scholen, maar ook door
instanties vanuit de onderwijsverzorging, regelmatig benaderd voor informatie over
flexibilisering van het onderwijs of het geven van cursussen hierover. Hetzelfde
gebeurt nu met de invoering en het gebruik van ICT. De school gaat hier zakelijk mee
om, dat wil zeggen dat erwordt gewerkt in de vorm van heldere afspraken en
financiele vergoedingen. Er zijn plannen voor het verder uitbreiden van deze soorten
activiteiten, bijvoorbeeld door onderwijsontwikkeling in een vak toe te spitsen op de
mogelijkheden die je met ICT hebt. Dit gaat aanzienlijk verder dan het moduieren van
de leerstof. Je kunt nu cognitieve maar ook sociale en velerlei andere aspecten
inbrengen in de didactische uitwerking van het onderwijsaanbod en de gewenste
interactie met de leerlingen. Er ligt al een afspraak van de school met een instituut dat
audio-visuele middelen voor onder andere het onderwijs produceert.

De school wil tegelijk de mogelijkheden van de digitals school op het web verder
uitbreiden en laten benutten door ieder die dit wil. De coordinator ziet ook hier velerlei
mogelijkheden, terwijl in andere scholen de inschatting van de mogelijkheden van ICT
ook steeds adequater wordt. Maar er is nog wel een hele weg te gaan, en nog veel
werk te doen voordat het zover is. Het is een keuze voor de school en het benutten
van de mogelijkheden. Tegelijk moet je zorgen dat de grote lijn in school overeind blijft
en dat je onderwijs beterwordt. Leerlingen en ouders moeten dit kunnen doorzien.

Conclusie wat betreft scholen 4 en 7

De beschreven situaties in school 4 en school 7 laten zien dat, in beide scholen, de
aandacht vooral uitgaat naar de mogelijkheden van software in relatie tot de
kenmerken van de leerlingen en de beschikbare hardware. Bij de software gaat het om
aspecten van beschikbaarheid gezien de kenmerken van de leerlingen, de
mogelijkheid van diagnostiek en vorderingen, het onafhankelijker warden van tijd en
plaats van leerprocessen, en scholing en professionalisering van docenten waar dat
nodig is, soms zeer specifiek.

In school 4 komt vooral ook de schoolsystematiek in relatie tot de pedagogische en
leerpsychologische leerlingkenmerken naarvoren. Hier dient een andere dan de
gebruikelijke weg te warden gekozen, die verheldert welke specifieke opbrengst juist
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de inzet van ICT hier kan brengen. In school 7 is de ICT-coordinator bovendien bezig
met het ontwerpen van een ICT-systematiek voor de gehele school. Hierin komen
enkele meerwaarden van de inzet en mogelijkheden van ICT naarvoren, rekening
houdende met de verschillen tussen de leerlingen en de docenten.

Overzicht: ICT-implementatiemodel 4

School 4 en school 7 representeren de vergrote aandacht voor de mogelijkheden van
systeeminvullingen van software ter ondersteuning van onderwijsprocessen en tevens
van leerprocessen van leerlingen. In dit verband nemen ook de eisen toe die warden
gesteld aan hardware- en software-condities en de overige faciliteiten. Geleidelijk aan
kan leren, in principe, onafhankelijker van tijd en plaats gebeuren.

Deze onderling samenhangende thematiek is omvangrijk en tevens de kern van de
ICT-ontwikkeling in het onderwijs. Als zodanig kan warden gesproken van een
duidelijke vierde fase van ICT-implementatie in een school. Deze vraagt
heroverweging enspecificaties van de juiste software-mogelijkheden voor de
leerlingen en docenten, in een flexibel organisatorisch verband. Debelangrijkste
kenmerken met betrekking tot dit vierde model in de ICT-implementatie zijn, onder
model ICT-fase 4, cursief-vet opgenomen in Tabel 9 op de volgende pagina.
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Tabel 9: Schoolgeledingen, onderwijsrelevante begrippen en ICT-kenmerken:
modellen 1 - 4 bij de implementatie van ICT in scholen voor voortgezet onderwijs

Schoolgeleding: Onderw.begrip: Model ict-fasel: Model ict-fase 2: IVIodel ict-fase 3: Model ict-fase 4:
Schoolbestuur Betrokkenheid ict Veelal weinig Sams veel Soms veel Interesse
Schooldirectie Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel Soms veel Interesse
Locatiedirectie Betrokkenheid ict Veelal weinig Soms veel Soms veel

Eigen inzet let Veelal weinig Soms veel Soms veel

Onderwijsdoel ict Veelal weinig Bewustwording Invulling in
school

Interesse
Min of meer
verdeeld

Streven integratie

ICT-coordinatie Competenties ict Geen Bewustwording Invulling in
school

Samenhang in
beleid

Geen Bewustwording Invulling in
school

Ondersteuning Geen Bewustwording Invulling in
school

Blijvende
interesse

Blijvende
interesse

Blijvende
interesse

Hardware w.b.

let
Apparatuur e.d. Incidenteel

leerkracht
Schooloptiek Systeeminvul-

ling
Verbindingen
intern

Geen Schooloptiek Systeeminvul-
ling

Verbindingen
extern

Geen / weinig Schooloptiek Systeeminvul-
ling

Integratie in
systeem
Integratie in
systeem
Integratie in
sysfeem

Software w.b.
ict

Beschikbaarheid Incidenteel

leerkracht
Vaksectie-optiek Vaksectie-

invulling
Integratie in
methode

Incidenteel
oefenen, toets

Soms Doelgericht,
deels

Integr. Diagnost.
/toets

Neen Bewustwording Afhankelijk
methode

Plaats-
onafhankelijk

Neen Neen Afhankelijk
methode

Tijdonafhankelijk Neen Neen Afhankelijk
methode

Doelgericht,
sysfeem
Doelgericht,
sysfeem
Systeeminvul-
ling
Systeeminvul-
ling
Systeeminvul-
ling

Scholing
vakdocenten

Beschikbaarheid Neen In geringe mate Vroor velen
nodig

Integratie in
praktijk

Neen Soms Begint

Waarnodig

Ja

Leerlingen Zinvolheid

gebruik ict
lncidenteel:ja Incidenteel: ja Wordt mogelijk Ja

Ouders Maatschappelijk
nut

Ja Ja Ja Ja

Gehete
organisatie

Coherente imple-
mentatie ict

Neen Bewustwording Gaat ontstaan Redelijke
samenhang
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