
Resultaten verkenning inzet ICT in MBO 

CONCEPT T.B.V. BESPREKING DEELNEMERS VERKENNING  
Maart 2017 - versie 1.4  



Doel en opzet van de verkenning  

!  Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ict-infrastructuur in mbo-instellingen. 

!  In de praktijk blijkt echter dat inzet van ICT voor gevarieerder onderwijs nog geen gemeengoed is.  

!  Kennisnet heeft met een drietal instellingen gesproken over de inzet van ICT in het onderwijs. 

!  Daarbij waren 25 docenten, 13 managers, 8 stafmedewerkers en 80 studenten betrokken.  

!  In dit verslag zijn de belangrijkste punten uit de gesprekken samengevat.  
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Wat is ICT in MBO? 

Er bestaan verschillende beelden over wat ICT in onderwijs is. De belangrijkste zijn: 

!  hardware / infrastructuur, 

!  geautomatiseerde systemen voor bedrijfsvoering (financiële systemen, personeelssystemen, 

koppeling met DUO), 

!  geautomatiseerde systemen voor onderwijsbedrijfsvoering (roostersystemen, 

aanwezigheidsregistratie, cijferadministratie), 

!  geautomatiseerde tools te gebruiken in onderwijs zelf om onderwijs gevarieerder te maken 

!  nieuwe vakken als gevolg van ICT ontwikkelingen, 

!  beïnvloeding van het vakgebied (techniek, zorg, administratie) door ICT ontwikkelingen, 

!  nieuwe dilemma’s in (de organisatie van) onderwijs door ICT ontwikkelingen. 
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Wat is ICT in MBO? 
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Afbakening, waar hebben we op doorgevraagd?  

Doel van de verkenning was een beeld krijgen van de inzet van ICT als geautomatiseerde tools in het 

onderwijs om het onderwijs gevarieerder te maken.  

In de gesprekken kwamen hardware/infrastructuur en onderwijsbedrijfsvoering als belangrijke 

voorwaarde voor inzet van ICT in onderwijs vaak aan bod. Het ontbreken of niet goed functioneren 

ervan blijkt een belangrijke belemmering voor de inzet van ICT in onderwijs. Vanuit dat oogpunt zijn ze 

meegenomen in de verkenning.  

Daarnaast kwam ook de verandering van het onderwijs als gevolg van ICT aan de orde. ICT leidt tot 

nieuwe vakken, nieuwe vakinhoud maar ook tot nieuwe dilemma’s. Ook deze zijn meegenomen in de 

verkenning.  

ICT in bedrijfsvoering is volledig buiten beschouwing van deze verkenning gebleven.  
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Opbouw van deze analyse 

In deel 1 geven we per aspect van ICT een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen. Zo 

ontstaat inzicht in de stand van zaken zoals medewerkers die op dit moment ervaren in het onderwijs.  

In deel 2 nemen we wat meer afstand en kijken we naar de resultaten door de bril van het ‘Vier in 

balans’ model. Dit model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ICT in het onderwijs goed te 

gebruiken. Hierdoor ontstaat meer samenhang in de resultaten waardoor we beter inzicht krijgen in 

wat speelt en waar mogelijk interventies nodig en mogelijk zijn.  

In deel 3 nemen we nog verder afstand en zetten we de resultaten in het licht van het dilemma 

organisatie versus individu. Welke tools helpen de docent en student in hun werk en welke tools 

helpen de organisatie van het onderwijs. En hoe werken die samen. 
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DEEL 1: SAMENVATTING PER ASPECT  



Hardware / infrastructuur (1)  
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De hardware / infrastructuur vormt de basis voor inzet van ICT in onderwijs. Als hardware/

infrastructuur noemen geïnterviewden: computers/laptops voor docenten en studenten, smartboard of 

beamers voor centrale projectie en internetverbinding (wifi). In tweede instantie wordt gedacht aan 

smartphones. Andere ICT middelen worden niet genoemd.  

Algemene bevindingen:  

Management en staf geeft aan dat de hardware / infrastructuur op orde is, dat wil zeggen voldoende is 

in kwaliteit en kwantiteit. 

Docenten en studenten geven aan dat ze regelmatig problemen hebben met de (beschikbaarheid van) 

infrastructuur. Dit is voor hun een belemmering om ICT in het onderwijs te gebruiken.  

“Als de infrastructuur niet in orde is, kan er geen sprake zijn van ICT in onderwijs.”  



Hardware / infrastructuur (2)  
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Docenten en studenten geven t.a.v. beschikbaarheid aan dat:  

!  er onvoldoende hardware is: laptops en/of computerlokalen, 

!  er onvoldoende computerlokalen zijn voor afnemen van toetsen/examens en huiswerk maken 

voor die studenten die geen eigen computer hebben,  

!  niet in elk lokaal een smartboard heeft,  

!  het smartboard vaak niet werkt of docenten kunnen er niet mee werken,  

!  beamers niet altijd werken,  

!  ze niet altijd op het netwerk kunnen,  

!  het netwerk regelmatig overbelast is,  

!  de Wifi / internetverbinding regelmatig niet werkt, 

!  er onvoldoende stopcontacten zijn of dat ze slecht bereikbaar zijn in lokalen. 



Hardware / infrastructuur (3)  
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Docenten en studenten geven t.a.v. het gebruik van de infrastructuur aan dat: 

!  de lange opstarttijd van laptops (VMBO) ten koste gaat van de les, 

!  de opstartprocedure per lokaal verschilt en docenten onvoldoende kennis en vertrouwen hebben  

om hiermee om te gaan, 

!  tijdens de les regelmatig technische problemen optreden die docenten zelf niet op kunnen lossen, 

!  één student helpen met ICT betekent de rest van de klas zonder aandacht van de docent,  

!  het duurt lang voordat er hulp komt: de les ligt intussen stil,   

!  losse snoeren en kabels door de lokalen liggen die storend werken.   



Belangrijke punten:  
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!  Er is een verschil van inzicht tussen staf en management enerzijds en docenten en studenten 

anderzijds over de status van de infrastructuur.  

!  De (beleving van) de status van de infrastructuur heeft sterke invloed op het gebruik ervan door 

docenten.  

!  Docenten hebben onvoldoende kennis om de bestaande infrastructuur te gebruiken.  

!  De (beleving van) de status van de infrastructuur en de kennis van de docent daarvan heeft 

sterke invloed op de beoordeling van opleiding en docent door studenten.  



ICT in onderwijsbedrijfsvoering (1) 

13 

De systemen voor onderwijsbedrijfsvoering zijn vooral van belang voor de administratieve kant en de 

organisatie van het onderwijs. Ze hebben geen direct voordeel in het onderwijs zelf. De systemen 

worden centraal ingekocht en geïmplementeerd. Onderwijs heeft hier geen inspraak in.  

Algemene bevindingen:  

Management en staf geeft aan dat systemen op orde zijn. De mate van implementatie in de instelling 

verschilt. Het is lastig docenten zover te krijgen dat ze (de juiste) gegevens invullen.  

Docenten zien geen toegevoegde waarde en ervaren regelmatig problemen met het gebruik van de 

systemen. 

Voor studenten zijn met name roosters en cijfers van belang.   

“Systemen voor onderwijsbedrijfsvoering zijn nu vooral een extra last voor het onderwijs.” 



ICT in onderwijsbedrijfsvoering (2) 
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Docenten en studenten geven aan dat:  

!  systemen te laat opgeleverd worden, 

!  systemen vaak maar half opgeleverd worden, 

!  systemen te ingewikkeld zijn, 

!  er onduidelijke instructies zijn voor gebruik, 

!  trainingen niet aansluiten op de behoefte van docenten, 

!  docenten veelal zelf hun weg moeten zoeken in de systemen,  

!  systemen niet goed worden gebruikt – fouten in de administratie,  

!  docenten zien weinig toegevoegde waarde van de systemen voor hun eigen werk,  

!  ze zijn een verhoging van de administratieve last van de docent,  

!  docenten en studenten zoeken hun eigen manieren om de systemen te omzeilen. 



ICT in onderwijsbedrijfsvoering (3) 
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!  BPV-bedrijven zijn een belangrijke factor in de opleiding en beoordeling van de student, 

!  het is van belang dat deze goed in de onderwijsadministratie wordt meegenomen.  

!  Op dit moment worden studenten vaak dubbel geadministreerd: op school en bij bedrijf.  

!  Dit verhoogt de kans op fouten of verlies aan data.  

!  Er lopen verschillende experimenten voor goede uitwisseling van gegevens met BPV-bedrijven. 

!  Hoeveelheid en de diversiteit aan bedrijven maakt dit lastig.  



Belangrijke punten:  
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!  De huidige onderwijsbedrijfsvoeringsystemen worden door onderwijs als onnodig ingewikkeld en 

belastend ervaren. 

!  Docenten organiseren er omheen, dus de informatie is niet betrouwbaar / representatief en 

moeilijk beheersbaar. 

!  Vraag is of het aan de systemen ligt of aan de implementatie. 



ICT in onderwijs (1) 
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Bij inzet van ICT in onderwijs zien we een brede variëteit aan tools/middelen die ingezet worden. De 

belangrijkste zijn:  

!  Een instellingsbrede elektronische leeromgeving ‘Fronter’ (Summa) ‘Mijn Helicon’, het document- 

managementsysteem ‘VIBE’ en Wikiwijs (Helicon), n@tschool (Horizon) 

!  Lokale elektronische leeromgevingen (voor een bepaalde sector of studie: learning box)  

!  Programmatuur en lesmateriaal uit de branche (bv automotive: electude)  

!  Programmatuur die in het vakgebied gebruikt wordt: tekenprogramma’s (o.a. CAD/CAM/CMC), 

administratieve systemen, Pig Management Systeem) 

!  Gratis tools via internet voor variëteit in onderwijs: YouTube filmpjes, Kahoot, blogs, 

answergarden, mentimeter, online prikbord, …. 

!  What’s app, Facebook, Dropbox / google drive voor uitwisseling van materiaal met collega’s of 

studenten 

!  …….. 



ICT in onderwijs (1) 
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ICT in onderwijs (1a) 
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ICT in onderwijs (2) 
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Docenten en studenten geven t.a.v. ELO’s of instellingsbrede systemen aan dat:  

!  gebruik ervan sterk wisselt sterk: al het lesmateriaal erin versus nauwelijks / niet gebruikt, 

!  materiaal wel gedigitaliseerd is (= ingescande pdf’s), maar niet gedidactiseerd (= adaptief), 

!  ze worden geselecteerd en ingericht door ict/staf: daardoor niet tool van het onderwijs, 

!  op gebruik ervan wordt niet of nauwelijks gestuurd, 

!  ze traag, ingewikkeld en onoverzichtelijk zijn,  

!  materiaal onvindbaar is door de uitgebreide bestandenstructuur, 

!  docenten liever met online samenwerkingstools als dropbox, one drive of google docs werken, 

!  docenten het materiaal printen, zodat studenten papieren versies hebben.   

Gebruik en waardering van online tools wisselt sterk.  



Inzet van aanvullende tools is wisselend  
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Sommige teams/opleidingen doen er veel mee, andere gebruiken het nauwelijks. Het verschil wordt 

bepaald door: 

!  docententeam: is er een enthousiaste docent die ermee aan de slag gaat?  

!  teamleider: geeft de teamleider ruimte aan docent om te experimenteren? 

!  of er ondersteuning beschikbaar is  

!  ontwikkeling van de opleiding: 

-  bij ruime beschikbaarheid van methodes en boeken minder drang om te innoveren, 

-  bij ontbreken van methodes en materiaal wordt vaak in ELO ontwikkeld,  

!  de status van de opleiding: opleidingen die het goed minder noodzaak voor ontwikkeling.  



Wat werkt          Wat hindert  

!  gedreven docent die wil en kan, 

!  teamleider die docent steunt, 

!  docent is in de lead bij inrichting & 

implementatie ELO,   

!  ICT is middel: inzet koppelen aan wens voor 

beter/gevarieerder onderwijs,  

!  ondersteuning door docenten met ervaring, 

!  gedidactiseerd & gedigitaliseerd lesmateriaal, 

!  programma’s die ook op de telefoon goed 

lopen,  

!  de doelgroep (behoefte aan structuur en 

overzicht), 

!  versnipperde markt.  

!  haperende, trage ICT infrastructuur, 

!  gebrek aan ICT-vaardigheden docenten,  

!  gebrek aan ICT-vaardigheden studenten,  

!  gebrek aan kennis van digitale didactiek, 

!  beeldvorming docenten: “ik ben daar niet van”, 

!  inzet van staf bij implementatie van ELO,  

!  ontbreken van de noodzaak tot innoveren, 

!  gebrek aan gedidactiseerd & gedigitaliseerd 

lesmateriaal,   

!  afhankelijkheid van leverancier, 

!  (structuur)wijzigingen in mbo, 

!  de doelgroep (behoefte structuur & overzicht), 

!  versnipperde markt.  
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Belangrijke punten:  
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!  Alle betrokkenen geven aan dat ICT een belangrijk middel is om het onderwijs aantrekkelijker, 

beter en meer op maat te maken.  

!  Hoewel er reeds veel ingezet wordt, leidt het slechts beperkt tot de beoogde resultaten. 

!  De succesverhalen zijn eilanden in de organisatie.   

!  Het ontbreken van een stabiele infrastructuur, de juiste competenties bij docenten, tijd van 

docenten, goed gedidactiseerd gedigitaliseerd materiaal en heldere keuzes zijn belangrijke 

oorzaken van het nog niet oogsten van de voordelen van ict in het onderwijs. 



Invloed van ICT op onderwijs (1)  
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De opkomst van ICT in de maatschappij ook veel invloed heeft op het onderwijs en de organisatie:  

!  nieuwe vakken ontstaan als gevolg van ICT: ICT-vaardigheden, mediawijsheid, kennis van 

programmatuur in branche: CAD/CAM tekenen, 3D ontwerpen, leren programmeren, robotica  

!  inhoud van het vakgebied wijzigt: veel ICT tools en componenten bijvoorbeeld in zorg, techniek 

etc.  

!  nieuwe dilemma’s ontstaan in de organisatie van het onderwijs: hoe om te gaan met mobieltjes in 

de klas, met invloed social media en digitaal pesten. Bij incidenten is buitenwereld soms sneller 

geïnformeerd dan de schoolleiding, is je social media profiel als docent open of gesloten, kunnen 

we mensen dwingen om bepaalde middelen te gebruiken, ….. 
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DEEL 2: VIER IN BALANS  



Vier in balans  
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• wens voor gevarieerder onderwijs maar geen expliciete, gedeelde, visie 
bij docenten bekend hoe dit te bereiken  

•  inzet bepaald door toevallig enthousiasme van 1 docent in het team  
• geen expliciete sturing op inzet van ICT in onderwijs  
• geen visie op overkoepelende set van middelen die elkaar versterken  
• geen helder beeld hoe inzet van ICT het onderwijs kan veranderen 

VISIE 

•  ICT-bekwaamheden docent beperkt: knoppenkennis en digitale didactiek 
•  ICT-bekwaamheden student beperkt: kan wel dingen doen, maar snapt 

niet wat hij doet  
• docent ziet het niet als onderdeel van zijn palet aan vaardigheden  
• weinig zicht op mogelijkheden en voordelen inzet ICT in eigen lessituatie 
• weinig implementatiekracht in mbo  

DESKUNDIGHEID 



Vier in balans  
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•  versnipperde markt: veel kleine opleidingen 
• geen goed gedidactiseerd gedigitaliseerd materiaal  
•  zorgen om afhankelijkheid van leveranciers  
•  snelle ontwikkelingen: op welke tools moet je nu inzetten? 
•  te veel mogelijkheden: geen heldere toolsbox, geen onderling verband 
•  veel wijzigingen in structuur mbo  

INHOUD & 
TOEPASSINGEN 

• huidige infrastructuur voelt voor docenten te instabiel om te 
experimenteren  

• ondersteuning voor onderhoud infrastructuur onvoldoende 
• geen logische samenhang in gebruikte tools  

INFRA-
STRUCTUUR 



Vier in balans + 
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•  cultuurverschil tussen onderwijs en ondersteuning/staf 
• onderwijs is gericht op het individu de uitzondering 
• ondersteuning/staf is gericht op geheel en de regel.  
•  ICT is geen onderwijstool, maar een tool opgelegd door staf.  

ANDERS 
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DEEL 3: TWEE WERELDEN IN EEN 
ORGANISATIE 



Twee werelden in één organisatie  
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Gedreven door:  

!  passie: waarom gekozen voor onderwijs 

!  betekenis hebben (voor individuele student) 

!  jongeren iets bijbrengen / meegeven 

!  wordt blij van die ene student die het haalt 

!  het goede doen voor de individuele student  

Cultuur:  

!  korte termijn, praktisch, probleemgeoriënteerd 

!  ad hoc, pragmatisch, snelle oplossing  

!  consequenties niet doordenken 

!  incidentgedreven  

Gedreven door:  

!  prestatie-indicatoren  

!  efficiency & continu verbeteren  

!  helder en gestructureerd werken 

!  wordt blij van als het allemaal klopt  

!  oog voor totale plaatje  

Cultuur:  

!  gericht op langere termijn voortbestaan 

!  afspraak is afspraak 

!  digitaal 1-0 

!  heldere deadlines, heldere specs  



TWEE WERELDEN GESPIEGELD IN SELECTIE EN GEBRUIK TOOLS  
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TWEE WERELDEN GESPIEGELD IN SELECTIE EN GEBRUIK TOOLS  
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