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Doel en opzet van de

verkenning
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 Ondanks investeringen is inzet van ICT voor gevarieerder 

onderwijs nog geen gemeengoed

 Kennisnet heeft met een drietal instellingen gesproken over 

de inzet van ICT in het onderwijs

 Horizon, Helicon, Summa

 Daarbij waren 25 docenten, 13 managers, 8 

stafmedewerkers en 80 studenten betrokken



Opbouw van deze analyse
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 Deel 1 de stand van zaken zoals medewerkers die op dit 

moment ervaren in het onderwijs.

 Deel 2 de resultaten door de bril van het ‘Vier in  balans’ 

model. Beter inzicht in  wat speelt en waar mogelijk 

interventies nodig en mogelijk zijn.

 Deel 3 de resultaten in het licht van het dilemma  

organisatie versus individu. 



DEEL 1: SAMENVATTING PER ASPECT
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Belangrijke punten infrastructuur:
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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.



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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Door instelling  
bepaald

Door branche  
bepaald

Door team  
bepaald

Door docent  
bepaald

ELO/intranet:  

Fronter  

WikiWijs

Mijn Helicon

VIBE

N@tschool

Prog’s/lesmateriaal:  

CAD/CAM/CMC

Pig-management  
Boekhoudpakket

Electude

Decentrale ELO:

Learning box
…..

Online tools:  

YouTube  

Kahoot  

Blogs

Answergarden  

Mentimeter  

Online prikbord  

What’s App  

Facebook

…….



ICT in onderwijs (1a)

Door instelling  
bepaald

Door branche  
bepaald

Door team  
bepaald

Door docent  
bepaald

ELO/intranet:  

Fronter  

WikiWijs

Mijn Helicon

VIBE

N@tschool

Prog’s/lesmateriaal:

CAD/CAM/CMC

Pig-management  
Boekhoudpakket

Electude

Decentrale ELO:

Learning box
…..

Online tools  

YouTube  

Kahoot  

Blogs

Answergarden  

Mentimeter  

Online prikbord  

What’s App  

Facebook

…….

Vervangen door online  
tools voor samenwerken:
- Dropbox
- One drive

- Google Docs
- ……..
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Belangrijke punten:

 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.
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Invloed van ICT op onderwijs
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De opkomst van ICT in de maatschappij heeft invloed 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 incident, social media en digitaal pesten. 



DEEL 2: VIER IN BALANS
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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



Vier in balans
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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

• versnipperde markt: veel kleine opleidingen

• te weinig 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



Vier in balans
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VISIE

• 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 +

• 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

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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persoonlijke productiviteit  

wereld van studenten en docenten

wat hebben WE nodig?

wat levert het MIJ op?



TWEE WERELDEN GESPIEGELD IN SELECTIE EN GEBRUIK TOOLS

ONDERWIJSBEDRIJFS-

VOERINGSYSTEMEN,  

INSTELLINGSBREDE ELO’s

EduArte, Fronter, VIBE,  
N@tschool, …..

INFRASTRUCTUUR /  

HARDWARE

computer/laptops, wifi, …

WAT DOCENTEN KIEZEN

Kahoot, YouTube, blogs,  

answergarden, mentmeter, what’s  

app, facebook, dropbox, one drive,
….
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persoonlijke productiviteit

wat hebben WE nodig?

wat levert het MIJ op?



Voor de tafels

Herkent u deze bevindingen?

Hoe dichten we nu dit gat tussen perceptie en werkelijkheid? 

Wat is er nodig om docenten op een optimale manier gebruik te laten 

maken van alle mogelijkheden die ICT te bieden heeft?


