
De projectgroep ICT van de Vereniging van Samenwerkende Werkgeversorganisaties in het

Onderwijs (VSWO) is in het jaar 2000 gestart met het laten beschrijven van schoolvoorbeelden

op ICT-gebied in het funderend onderwijs. In de projectgroep ICT werken de volgende organisa-

ties voor bestuur en managment samen: Besturenraad, Concent, VBKO, VBS, VGS en VOS/ABB.

lnmiddels zijn een kleine veertig concrete schoolsituaties beschreven, die allemaal in deze publi-

catie zijn opgenomen. 

Alle artikelen zijn volgens een min of meer vast stramien opgezet en gaan vergezeld van een

kader met relevante schoolinformatie, zoals leerlingaantallen, aantal pc' s, software, netwerken.

De artikelen zijn in de vorm van interviews samengesteld. In de interviews wordt specifiek aan-

dacht besteed aan de volgende aspecten: 

• planmatige, meerjarige organisatie en financiering; 

• scholing en deskundigheidsbevordering alle betrokkenen;

• technische infrastructuur inclusief hardware en systeembeheer; 

• educatieve en bestuurs- en managementprogrammatuur. 

De ‘voorbeelden van ICT op school’ in deze publicatie vormen een rijke schakering en bron van

inspiratie en ideeën voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Al lezend kom je tot de

conclusie dat er in de beschreven schoolsituaties het nodige gepresteerd wordt op ICT-gebied.

Iedere school worstelt als het ware op eigen wijze - zowel in- als extern samenwerkend - de toe-

komst tegemoet op basis van visie en eigen beleid. 

De interviews zijn daarbij meer dan kwalitatieve momentopnames van het heden. De diverse con-

crete procesbeschrijvingen, uitwerkingen, valkuilen, missers, successen en plannen van individu-

ele scholen in het primair en voortgezet onderwijs vormen boeiende stof tot nadenken, roepen

herkenning, bevestiging van eigen waarneming, goede gevoelens of zelfs afgrijzen op. Maar hoe

het ook zij: een inspirerende, levende en recente ICT-praktijk wordt in deze publicatie in beeld

gebracht, die per school eigen invullingen en oplossingen laat zien. 

De interviews zijn in opdracht van de VSWO gemaakt door drs. Dick Oosterveld (onderwijsjour-

nalist). Het ministerie van OCenW heeft een financiële bijdrage aan de ontwikkelkosten geleverd.

De VSWO heeft alle ICT-schoolvoorbeelden ter beschikking gesteld aan de Stichting Ict op School.

Deze stichting is opgericht op initiatief van de gezamenlijke werkgeversorganisaties, met mede-

werking van de schoolleidersorganisaties AVS en VVO, om de integratie van ICT in het onderwijs

te bevorderen. Op pagina 4 treft u meer informatie aan over de Stichting Ict op School.

VOORWOORD
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Schoolbestuurders, directeuren en leraren zijn hard aan het werk Informatie en Communicatie

Technologie (ICT) stevig te verankeren in school. Er is geld, er is apparatuur, er is software en er

is het besef  in de samenleving dat de snel toenemende mogelijkheden van ICT grote invloed heb-

ben op de toekomst van leerlingen.

Het onderwijs is op de goede weg maar kan extra steun gebruiken. De leraar of de directeur is

niet opgeleid als techneut of ICT-specialist. 

Leraren willen goed onderwijs geven, aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd. Ze weten dat

de computer een prima hulpmiddel is om het onderwijs nog beter te maken, zodat het kan aan-

sluiten bij de individuele talenten van kinderen.

STICHTING ICT OP SCHOOL

Stichting Ict op School is opgericht door de Vereniging van Samenwerkende

Werkgeversorganisaties in het Onderwijs (VSWO), met steun van de verenigingen AVS, Concent,

VGS en VVO. Ict op School wil stimuleren dat scholen voor primair onderwijs en voortgezet onder-

wijs effectief en efficiënt kunnen werken aan de integratie van ICT in het onderwijs. Het ministe-

rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen subsidieert dit initiatief. 

Ict op School neemt de rol van consumentenorganisatie en procescoördinator op zich. Dat bete-

kent dat Ict op School de vragen van scholen naar producten en diensten op het terrein van ICT

in het onderwijs inventariseert en vertaalt naar de aanbieders ervan. Ict op School blijft daarbij

onafhankelijk van commerciële en niet-commerciële partijen, zodat er altijd een objectief oordeel

over hun producten gegeven kan worden.

Samenwerking staat bij alle activiteiten voorop. Ict op School bundelt de initiatieven uit het

onderwijsveld en maakt er projecten van. Daarbij wordt  samengewerkt met scholen, lokale en

regionale overheden, schoolbegeleidingsdiensten, landelijke pedagogische centra, ROC’s, Pabo’s,

hogescholen, wetenschappelijk onderwijs en het bedrijfsleven. 

Vanuit de rol van consumentenorganisatie zal Ict op School kritisch volgen of producten en dien-

sten voor de integratie van ICT goed aansluiten op de wensen van scholen. Daarmee wordt voor

de school als marktpartij een sterkere positie verkregen. 

De website van Ict op School is een platform voor uitwisseling met scholen: www.ictopschool.net.

ICT OP SCHOOL



BASISELEMENTEN VOOR ICT OP SCHOOL

Bij de invoering van ICT in het onderwijs – zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Ict op School -

gaat het om de afstemming tussen:

• de opvatting over onderwijs (visie);

• de vaardigheden van leerkrachten (deskundigheid);

• de beschikbare programmatuur (software en content);

• de apparatuurvoorzieningen (infrastructuur).  

Deze vier elementen horen – volgens de analyse van het onderzoek - met elkaar in evenwicht te

zijn. 

Bij een succesvolle integratie van ICT in het onderwijs krijgen deze vier aspecten in gelijke mate

aandacht. Als zij niet in balans zijn, bepaalt het minst ontwikkelde aspect het niveau. Wordt bij-

voorbeeld bij een school veel geïnvesteerd in apparaten en infrastructuur, maar heeft men weinig

educatieve software ter beschikking, dan hebben de investeringen onvoldoende rendement voor

de integratie van ICT in het onderwijs.
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Projecten van Ict op School worden verdeeld in drie aandachtsgebieden: 

1. Lokale en regionale samenwerking.

2. Organisatie en leerprocessen.

3. Techniek en beheer.

Bij lokale en regionale samenwerking heeft Ict op School een rol als procescoördinator.

• stimuleren van samenwerking;

• uitwisseling van kennis en ervaring van/over regionale samenwerking;

• opzet van bruikbare handreikingen;

• workshops/conferenties.

Bij organisatie en leerprocessen ligt het accent op de rol van consumentenorganisatie via:

• hulpmiddelen bij het kiezen van vormen van ondersteuning (bijvoorbeeld deskundigheidsbe-

vordering op maat);

• objectieve informatie over virtuele leeromgevingen en verhelderen van de vraag;

• stimuleren van het gebruik van educatieve software door uitwisseling van kennis en (gebrui-

kers)ervaringen en toegankelijk maken van content.

Techniek en beheer is het aandachtsgebied waarbij Ict op School binnen het onderwijs en bedrijfs-

leven kennis en ervaringen op gebied van techniek en beheer toegankelijk maakt.  Ook hier is

sprake van een rol als consumentenorganisatie en initiator van processen bij: 

• keuzen over het inrichten van een (bovenschoolse) beheersorganisatie;

• netwerken op school;

• financieringsmogelijkheden;

• kennisnet en lokale netwerken.

WAT DOET ICT OP SCHOOL?



Ict op School werkt samen met scholen, lokale en regionale overheden, schoolbegeleidingsdien-

sten, landelijke pedagogische centra, ROC’s, Pabo’s, hogescholen, wetenschappelijk onderwijs en

het bedrijfsleven. 

SCHOLEN

De organisaties voor bestuur en management, verenigd in de Verenging van Samenwerkende

Werkgeversorganisaties (VSWO) samen met de verenigingen van onderwijsmanagers AVS en VVO

zetten Ict op School in om de daadkracht van de scholen (docenten en schooldirecties) bij het

integratieproces van ICT in het onderwijs te vergroten. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen subsidieert dit initiatief.

Ict op School stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling, zodat scholen kunnen leren van

ervaringen van anderen. Scholen krijgen informatie over producten en diensten op het terrein van

ICT in het onderwijs. Met behulp daarvan kunnen zij beter hun eigen keuzes maken.

LOCALE/REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Op lokaal en regionaal niveau worden tal van initiatieven genomen tot samenwerking tussen scho-

len, schoolbesturen, schoolbegeleidingsdiensten, gemeenten, bedrijven en andere partijen. Ict op

School biedt deze samenwerkingsverbanden en de daarin samenwerkende afzonderlijke partijen

expertise voor de verder ontwikkeling en zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring. 

ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE INSTELLINGEN

Ict op School biedt inzicht in de vraag van scholen met betrekking tot aard en kwaliteit van pro-

ducten en diensten die deze organisaties aanbieden. Met behulp van deze feedback kunnen zij het

aanbod beter afstemmen op de vraag.

BEDRIJVEN

Ict op School werkt vanuit de vraagkant. Daardoor wordt de commerciële sector gerichter door

het onderwijsveld benaderd en het aanbod wordt meer toegespitst op de feitelijke vraag.

MEER INFORMATIE

De website van Ict op School www.ictopschool.net  vormt de wegwijzer voor samenwerking en

kennisuitwisseling. De meest recente informatie vindt u daar.

Stichting Ict op School, 

Bleijenburg 1, 2511 VC Den Haag, info@ictopschool.net, www.ictopschool.net
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Slot 31, Postbus 453, 7600 AL Almelo 

T 0546 - 488488 

F 0546 - 488477 

E-mail info@canisius.nl 

Website www.canisius.nl

Rooms-katholieke scholengemeenschap St.-Canisius
Almelo

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting

Hard- en softwarepark 

Pc/leerling-verhouding 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

-

J. Goldschmidt, coördinator (fulltime), M. v.d. Hoeven, systeembeheerder (fulltime), G. Lohuis, 

portefeuillehouder.

1574 leerlingen en 152 personeelsleden; groeiprognose: 1800 leerlingen.

brede scholengemeenschap voor VMBO (afdelingen: zorg en welzijn/landbouw/mode en kleding),

HAVO en Atheneum met sterke regionale functie.

naast het verzorgen van goed onderwijs wordt veel aandacht geschonken aan een goede voor-

bereiding op vervolgstudie of werk en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen.

een fris, kleurrijk en sfeervol ingericht hoofdgebouw (10 jaar oud) in Almelo + nevenvestiging in

Tubbergen; structureel ruimtetekort van 10%, in overleg met gemeenten.

A. Hardware: voor onderwijs 1 groot netwerk aangestuurd door 6 servers (Novell, NT en terminal) 

op beide vestigingen. Voor administratie 2 Novell-servers en 1 Unix-server voor School Plus. Ruim

200 computers voor onderwijs en personeel (de ‘1-op-10-verhouding’ is dus reeds gerealiseerd), uit-

breiding volgt. Aan randapparatuur 3 beamers met bijbehorende laptops, 8 scanners en een digitaal

fotokopieerapparaat. E-mailadres voor alle medewerkers intern, voor leerlingen via Free-mail intern.

B. Software: tientallen CD-roms centraal opgeslagen op harde schijf en op elke onderwijswerkplek

beschikbaar. Voor de vreemde talen zijn alle ruim 2500 geluidsfragmenten gecomprimeerd tot MP3,

centraal opgeslagen en overal decentraal te gebruiken. Eenzelfde werkwijze voor andere vakken,

zoals o.a. CKV en muziek.

ja.

ja.

€ 317.500,- voor de lopende projectperiode tot medio 2000, waarvan € 90.750,- uit eigen middelen

voor o.a. de bekostiging van het netwerk; voor scholing wordt bijna € 90.750,- uitgetrokken.

Via gericht scholings-
beleid naar integratie van

ICT binnen alle 
vakken in het VO

Minister Hermans heeft onlangs de vergoeding voor invoering van ICT in het onderwijs verhoogd.

Bovendien zullen de scholen het geld – vanaf volgend schooljaar opgenomen in de normale bekostiging

– naar eigen inzicht mogen besteden, als het maar voor ICT-toepassingen wordt gebruikt. Welke bij-

drage levert ICT op basis van de thans beschikbare middelen reeds aan het onderwijsleerproces bin-

nen het VO? Een gesprek met Gerard Lohuis, rector en portefeuillehouder ICT van scholengemeenschap

St.-Canisius in Almelo en Tubbergen.
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Lohuis vertaalt de algemene schoolvisie van St.-Canisius in enkele kenmerken: aandacht voor de

gehele persoon, leervaardigheid verhogend, rekening houden met verschillen en werken aan een

hoog rendement.

‘Met name het geïntegreerd gebruik van ICT in alle vakken levert hieraan een belangrijke bijdra-

ge. Het is binnen onze school niet de bedoeling dat het gebruik van ICT alleen een onderdeel is

binnen de prioritaire vakken, maar dat ICT in alle vakken is geïntegreerd binnen de daarvoor

gestelde termijn. Dus niet alleen bijvoorbeeld software-pakketten en geluidsfragmenten inzetten

bij de moderne vreemde talen, maar ook netwerken bij vakken als onder meer geschiedenis,

muziek en bij culturele en kunstzinnige vorming. Het is nadrukkelijk schoolbeleid geworden, dat

alle vaksecties het gebruik van ICT als geïntegreerd onderdeel binnen hun vak nastreven!’, bena-

drukt deze Almelose rector.

SCHOLINGSBELEID

Dit betekent voor de schoolleiding op St.-Canisius, dat stimulering van ICT in de school voortva-

rend ter hand wordt genomen.

Het schoolmanagement neemt de verantwoordelijkheid voor implementatie van ICT in de school

en draagt zorg voor voldoende draagvlak en betrokkenheid binnen de school. De taken en ver-

antwoordelijkheden op het niveau van zowel directie- als middenmanagement bijvoorbeeld zijn

uitgewerkt. Alle betrokken personeelsleden - ook de leden van de schoolleiding en het onderwijs

ondersteunend personeel - moeten over ICT-basisvaardigheden beschikken en worden daarin

getraind.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen aan de gestelde ICT-doelen kunnen voldoen, dienen alle

docenten tenminste te beschikken over de volgende basisvaardigheden: tekstverwerken, databa-

ses, spreadsheets, communicatie, multimedia en presentatie. ICT wordt ingezet als ‘gereedschap’,

bijvoorbeeld tekstverwerking bij schrijfopdrachten, spreadsheets om te rekenen of diagrammen

te maken. Dit instrumenteel ICT-gebruik is voor alle leerlingen van alle niveaus in de herziene

kerndoelen voor de basisvorming en nieuwe examenprogramma’s beschreven en derhalve nood-

zakelijk als basisvaardigheden voor elke docent. Alle vaksecties hebben in hun vakwerkplan een

route-en tijdschema opgenomen met betrekking tot het invoeringstraject van ICT binnen hun sec-

tie.

KWEEKVIJVER

Lohuis is heel positief over de aanpak van deze scholing: ‘Deze scholingsactiviteiten om ICT te

integeren in alle vakgebieden worden ondersteund door de Universiteit Twente. Ook wordt er -

gesubsidieerd door het procesmanagement - samengewerkt met de universitaire lerarenopleiding
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en de SLO. Dat verloopt uitstekend. Via deze aanpak hopen we te bereiken, dat binnenkort elk

vakgebied z’n eigen ICT-specialist heeft. Die collega heeft dan als taak om in samenwerking met

onze ICT-coördinator de toepassing van multimedia binnen het eigen vakgebied verder te ont-

wikkelen en collega’s te stimuleren. Zo kweek je als scholengemeenschap meerdere mensen die

op ICT-gebied van de hoed en de rand weten.’

COMENIUSSCHOOL

Deze Almelose scholengemeenschap is ook Comeniusschool.

Zoals bekend is het de bedoeling van het Europees Platform voor het Onderwijs om via partner-

schappen tussen scholen in verschillende landen een bijdrage te leveren aan multilaterale samen-

werking in de Europese Unie en ook met landen in Oost-Europa. Canisius werkt momenteel samen

met scholen uit Frankrijk, Finland, Duitsland, Hongarije en Groot-Brittannië aan een gezamenlijk

project over wederopbouw, stadsontwikkeling en jeugdliteratuur na de Tweede Wereldoorlog.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse ICT-toepassingen, zoals e-mailen, project-uitwisseling

en binnenkort ook video-conferencing.

Hiermee treedt de school eveneens in de voetsporen van haar patroon, de Nederlandse Jezuïet

Petrus Canisius uit de 16de eeuw. Ook hij hield vanuit zijn werkzaamheden nauwe contacten met

verschillende Europese landen.

SAMENWERKINGSVERBAND

Voorjaar 1997 hebben de rectoren van de Stedenband Twente (ST) en de rectoren van de

Stichting Carmelcollege (SCC) het samenwerkingsverband STSCC opgericht. In het samenwer-

kingsverband zijn nu 31 scholen, zowel voorhoede- als niet-voorhoedescholen, voor voortgezet

onderwijs opgenomen. Naast de feitelijke integratie van ICT in de onderwijspraktijk in de deelne-

mende scholen heeft dit interregionaal ICT-project STSCC ook als doelstelling: vernieuwing van

het onderwijs, voorwaarden creëren voor de scholen, het veranderingsproces organiseren en

implementatie.

Deze vijfledige doelstelling van het project betekent voor de deelnemende scholen een brede

variatie aan werkdoelen, zoals afstemming van activiteiten om doublures te voorkomen, het ver-

groten van de deskundigheid van docenten en het leren van elkaar, het leveren van voorzienin-

gen op maat en een servicepakket voor ondersteuning en onderhoud, daadwerkelijke invoering

op de werkvloer, overdracht naar andere scholen en het realiseren van de hoogst mogelijke kwa-

liteit. Samenwerking houdt volgens Lohuis ook in: uitwisseling van kennis zonder terughoudend-

heid. Het moet volgens het principe van ‘gelijk oversteken, niet alleen halen maar ook brengen’.

Het samenwerkingsverband onderhoudt samenwerkingsrelaties met diverse onderwijsinstellin-

gen, zoals de Universiteit Twente, de SLO, de Hogeschool, ROC’s en de SBD. Daarnaast zijn er

contacten met het bedrijfsleven, adviesbureaus en de lokale overheid.

STRATEGIE

Dit samenwerkingsverband biedt tevens mogelijkheden voor het realiseren van een breedte- en

dieptestrategie. Binnen geplande activiteiten op bijvoorbeeld het terrein van mediatheek, sys-

teembeheer, software en scholing trekken de scholen gezamenlijk met elkaar op. Ook de niet-

voorhoedescholen worden hier nauw bij betrokken. Door bundeling van krachten kan dieper op

de materie worden ingegaan. Het optimaal benutten van een goed geoutilleerde mediatheek -

waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de externe leeromgeving - is tevens

een van de speerpunten binnen het samenwerkingsverband. Integrale invoering van ICT in het

onderwijs betekent op St.-Canisius, dat de school wordt gezien als een studielandschap met direc-

te lijnen in de samenleving.

ONTWIKKELINGSPROJECT

Binnen dit samenwerkingsverband wordt ook software ontwikkeld.

Zo is via het Procesmanagement voor ICT een kleine drie ton aan subsidie verkregen voor een

tweetal ontwikkelingsprojecten binnen de sectoren landbouw en zorg en welzijn op het VMBO.

Binnen de sector zorg en welzijn wordt bijvoorbeeld door een groep scholen - met St.-Canisius -

een interactief programma ontwikkeld voor het vakgebied gezondheidskunde. Leerlingen kunnen

dan in eigen tempo bepaalde zaken leren.



Lohuis vat als voorzitter de betekenis van deze projectorganisatie kort en bondig samen: ‘Zo kun

je als voormalige voorhoedescholen andere scholen op sleeptouw nemen, in de goede zin van het

woord. Wij maken geen onderscheid tussen scholen. Het gaat immers om gezamenlijk werken aan

integratie van ICT in ons onderwijs en het benutten van kansen voor uitwisseling tussen scholen.’

En passant geeft hij aan waarom het zowel intern als extern aansturen van ICT voor hem tot zo’n

boeiende aangelegenheid maakt: ‘Scholen moeten in mijn visie proberen elkaar zoveel mogelijk

te helpen bij de ontwikkeling van ICT. Ga bij elkaar kijken en leer van elkaar. Niet binnen je school

houden vanwege concurrentieoverwegingen. Probeer juist zoveel mogelijk met elkaar ICT-toe-

passingen te ontwikkelen. Dat kost uiteraard tijd, maar het levert wel veel op.’

GELD

In de huidige discussie over de invoering van ICT in het onderwijs speelt het geld een grote rol.

Toch durft Lohuis het aan om daar een kanttekening bij te plaatsen: ‘Men zal mij niet gauw horen

zeggen, dat wij voldoende financiële middelen hebben. Per slot van rekening stoppen wij als

schoolgemeenschap ook behoorlijk wat eigen geld in dit project. Toch is invoering van ICT in het

onderwijs niet alleen een kwestie van geld, maar ook van tijd. Er gebeurt momenteel heel veel in

het onderwijs. Naast het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen moeten de mensen immers ook de

tijd hebben om de dagelijkse gang van zaken gewoon goed te laten lopen. Het gaat toch in eer-

ste instantie om goede lessen en er moeten met leerlingen goede resultaten behaald worden. Zo

is ook scholing nodig voor bijvoorbeeld de nieuwe Tweede Fase en uiteraard de invoering van ICT.

Dat is een redelijk complex geheel voor docenten en een zware taak. Docenten krijgen steeds

nieuwe onderwijsontwikkelingen te verwerken. Ook dat vraagt tijd en scholing. Maar enige com-

pensatie in geld is er niet bij. Als ik naar onze school kijk, dan kan ik alleen maar zeggen dat er

hard en ook goed gewerkt wordt!’

WISSELWERKING

Deze Almelose scholengemeenschap kent dus een tweetal speerpunten: integratie van ICT in alle

vakgebieden en internationalisering van het onderwijs.

Lohuis wijst vanuit zijn ervaring op een tweetal ontwikkelingen, die van belang zijn om ICT goed

van de grond te krijgen op school: ‘Het is zeer arbeidsintensief. Voor docenten is het heel belang-

rijk, dat ze meegroeien in die ontwikkeling en de leerlingen erbij betrekken. Leraren doen er goed

aan niet alleen gebruik te maken van hun eigen kennis, maar ook in te haken op leerlingen die

met ICT al heel ver zijn. Niet bang zijn voor de voorsprong van je leerlingen. Maak er gebruik van

en organiseer het samen leren op school. Dat is heel belangrijk.’

In dit kader wijst hij ook op de rol van het management: ‘Als schoolleiding heb je de taak om

docenten en ook leerlingen zoveel mogelijk te stimuleren en kansen te bieden om ICT verder te

ontwikkelen. Als ICT van de grond wil komen is het management binnen de school van cruciaal

belang om dat in ontwikkeling te krijgen. Daarvan is niet iedereen zich bewust. Als het manage-

ment niet stimuleert, dan zijn er wel overal enthousiastelingen bezig, maar die krijgen geen

respons. Dan is er ook geen beweging. Juist die wisselwerking tussen management en team vind

ik van groot belang.’

VAART

Als Lohuis terugblikt op de start van het ICT-project op St.-Canisius als voorhoedeschool eind

1997, dan is hij bepaald niet ontevreden: ‘Het staat hier goed op de rails. Natuurlijk is het nooit

af. Doorlopend ben je in teamverband bezig om alles verder te ontwikkelen. De integratie van ICT

in alle vakken moet nog verder ingevuld worden, want we staan nog maar aan het begin. Dat

vraagt dus nog veel aandacht en zorg. Daarom ook het accent op scholing. Ook al hebben we

reeds behoorlijk wat software kunnen verzamelen, er moet nog veel meer ontwikkeld worden voor

gebruik in het onderwijs. Ik hoop, dat de minister daar nog wat meer vaart achter kan zetten.’

‘Scholen moeten elkaar zoveel mogelijk
helpen bij de ontwikkeling van ICT!’
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Reinaartpad 1-3, 3813 KM Amersfoort

T 033 - 472 79 63 

F 033 - 472 92 45

E-mail deregenboog@haal.nl

Website www.haal.nl/deregenboog

Gereformeerde basisschool De Regenboog
Amersfoort

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs HAAL (Hilversum, Almere, Amersfoort en

Leusden; De Regenboog is één van de 6 scholen in deze gemeenten die - na fusie in 1998 - van

deze vereniging met een centrale directie uitgaan).

Jan Overweg, centraal directeur; Mathilde Schipper, teamleider; Andries van Pijkeren, 

ICT-contactpersoon. 

220 leerlingen, 14 personeelsleden.

wijkschool voor gereformeerd (vrijgemaakt) gezinnen. 

veiligheid, geborgenheid, in de richting van adaptief toerustend onderwijs (onderwijs op maat

vanuit de groep en overdracht van waarden en normen).

25 jaar oud, 10 lokalen.

1 server met 32 pc’s. Voor schooladministratie: Office pakket, Cito -LVS en Kranenburg-adminis-

tratiepakket. Educatieve toepassingen: o.a. Plato en de Rekenspiegel, spellingpakket Taalactief,

auditief programma bij De Leessleutel, Sesamstraat, Clowns, Schatkist en cd-roms voor Engels.

E-mailadres voor personeel en leerlingen via de school. 

nog niet.

ja.

rijksbijdrage per leerling wordt gezamenlijk, flexibel ingezet voor de HAAL-scholen t.b.v. hard-en

software; aankoop van Pentium 2-computers via bedrijven; personele voorzieningen uit reguliere

formatie en schoolbudget.

Regionale samenwerking 
stimuleert integratie

van ICT in 
de schoolpraktijk 

De website van de gereformeerde basisschool De Regenboog in Amersfoort – nog in ontwikkeling –

informeert onder meer over de visie op onderwijs, de prioriteiten in het schoolbeleid en het les-

programma in de groepen. In een gesprek met directeur Jan Overweg over de rol van ICT daarbij 

ligt het accent op een planmatige aanpak, de inzet van de computer in de onderwijspraktijk, internet-

gebruik en regionale samenwerking.
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‘De basisschool vormt een belangrijke periode in een kinderleven. En is daarom ook van groot

belang voor u. U vertrouwt uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van ‘de juffen en meesters’.

Uren waarin de basis voor het verdere leven wordt gelegd.’

Aldus de introductie in de - gesponsorde - schoolgids voor ouders van de gereformeerde basis-

school De Regenboog in de wijk Schothorst - met veel groen en ruimte - van de Keistad.

Dat ICT daarbij een steeds belangrijkere rol gaat spelen, blijkt duidelijk uit de onderwijskundige

visie van de school. Als namelijk in het schoolplan de leerstofoverstijgende kerndoelen aan bod

komen, dan wordt er naast thema’s als bijvoorbeeld werkhouding, werken volgens plan en soci-

aal gedrag ook uitgebreid aandacht besteed aan ICT. Het streefdoel is, dat de kinderen dagelijks

gebruikmaken van de mogelijkheden die er binnen ICT zijn als onderdeel van Gods schepping.

Dit streefdoel is vertaald in een tiental actiepunten, dat de komende jaren per groep aangepakt

wordt:

1.De informatie die er in en buiten de school is en wordt gemaakt, moet via de computer gemak-

kelijk toegankelijk zijn voor leerlingen en leerkrachten via intra- en internet.

2.Het gebruik van ICT is een geïntegreerd onderdeel van de kerninnovaties het jonge kind,

omgaan met verschillen, taalonderwijs, rekenonderwijs en informatiekunde.

3.De leerkrachten beheersen de ICT-basisvaardigheden en werken gezamenlijk als team en indi-

vidueel aan een invoeringstraject van ICT in hun eigen praktijk.

4. ICT-beleid is een geïntegreerd onderdeel van het schoolbeleid (geworden).

5.De school heeft de beschikking over een intern netwerk, dat is aangesloten op het regionale en

landelijke Kennisnet.

6.Er is een verhouding van minimaal 1 computer per 12 leerlingen voor onderwijskundig gebruik

gerealiseerd.

7.De leerlingen beheersen de primaire ICT-basisvaardigheden.

8.Het Leerlingvolgsysteem (LVS) van de school wordt op een effectieve wijze geautomatiseerd. 

9.Binnen de school wordt een leerlijn informatica opgezet.

10. ICT krijgt een vaste plaats in de leerlingenzorg.

INTERNETGEBRUIK

Overweg snijdt de discussie aan in gereformeerde kring over internetgebruik en e-mailen: ‘Wij

kiezen voor een eigen invulling. Dat betekent geen filter er tussen. Internet wordt in fasen aan-

geboden. Per groep is er een voorselectie van websites gemaakt. Via uitbreiding van deze aanpak

leren wij de kinderen omgaan met internet en e-mail. Daarbij wijzen we ook nadrukkelijk op de

gevaren, de risico’s. We hanteren daarvoor een meldingsplicht aan de groepsleerkracht, als men

op onbedoelde sites komt. Met name de emotionele facetten worden bespreekbaar gemaakt. We

schermen hier internetgebruik dus niet op voorhand af. Bij de inrichting van de computerhoeken

in de klassen is ook sociale controle ingebouwd. Daarbij gaan we niet zover, dat er monitoring



‘Werken met de computer moet naadloos 
aansluiten op het leren in de groep’.
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plaatsvindt. Via het classroom-system zou dat wel mogelijk zijn. Dan krijgt de groepsleerkracht

regelmatig de door de leerlingen gebruikte sites op zijn scherm. Wij geven de leerlingen op het

punt van internetten liever een stuk vertrouwen.’  

PRAKTIJK

Bij diverse leergebieden maakt men hier veel gebruik van de video. 

Tal van video’s over een scala aan onderwerpen zijn aanwezig. Wekelijks wordt dit bestand uit-

gebreid door opnames van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT). Groep 8 kijkt men weke-

lijks naar het school-tv-weekjournaal. De actualiteit is dan onderwerp van het gesprek. 

Ook de computer wil men de komende jaren inzetten voor wereldoriëntatie. 

Op dit moment heeft men nog maar beperkte mogelijkheden. Onder begeleiding van een leer-

kracht kunnen de leerlingen van groep 7 en 8 op internet terecht voor informatie over een bepaald

onderwerp voor een spreekbeurt of werkstuk. 

In de komende jaren wil men deze mogelijkheden uitbreiden. Op de school wordt een klein net-

werk van computers aangelegd om evaring op te doen met informatie- en communicatietechno-

logie (ICT). Teamleider en een tweetal leerkrachten volgen daarvoor een cursus. De bedoeling is

om de computers een vaste plek te geven in het onderwijs op De Regenboog. 

Werken aan de kerndoelen voor de nieuwe media betekent, dat de leerlingen verantwoord en

doelbewust gebruikmaken van communicatiemiddelen, waaronder de nieuwe media. De school

vertaalt deze doelstelling in de volgende drieslag:

• werken met tekstverwerker;

• de mogelijkheden van digitale media kennen; 

• met behulp van de computer digitale leermiddelen gebruiken.

DOORGAANDE LIJN

Voor de invoering van de pc in de schoolpraktijk kan Overweg - als centraal directeur specifiek

verantwoordelijk voor onderwijszaken, inclusief integratie van ICT - gebruikmaken van ervarin-

gen, die opgedaan zijn op een ex-voorhoedeschool voor ICT (De Kleine Beer in het nabijgelegen

Leusden) in het samenwerkingsverband: ‘Daar heb ik veel uitgeprobeerd. Waar ik met name naar

zoek, is hoe de inzet van de computer naadloos kan aansluiten bij het leren en werken in de

groep. Bij ons rekenonderwijs bijvoorbeeld wil ik dus een softwarepakket, dat volgens die strate-

gie werkt. De leerlingen moeten bij computertaken die doorgaande lijn ervaren. Andere pluspun-

ten van zo’n programma zijn dan de audio/visuele context, onderwijs op maat en uitbreiding van

de leerstof. Goede ervaringen hebben we opgedaan met programma’s als Plato en de

Rekenspiegel, het Spellingspakket bij Taalactief en het auditieve programma bij De Leessleutel.

Dat soort programma’s zoek ik dus. Dat zijn voor mij programma’s, die echt een plek hebben in

het onderwijs. Er zijn namelijk zoveel programma’s, die overal los van staan en die geen verband

hebben met de leerstof in de groep. Programma’s moeten het onderwijs ondersteunen, uitbreiden

en verdieping bieden. Dan kun je bijvoorbeeld een spellinglijn aanbieden via de computer op het

niveau van het kind. Kinderen worden dan niet langer geremd door het standaardpakket in de

groep. Daar zie ik het voordeel van het werken met de computer voor onze leerlingen.’

INFORMATIE OPZOEKEN

Naast de computer als medium voor training en differentiatie is het voor Overweg ook een 

instrument om de juiste informatie tot je te krijgen: ‘Bij een werkstuk ga je via internet informatie

opzoeken en gebruiken. Lessen in zaakvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en

natuur monden uit in vragen voor onderzoek. Bijvoorbeeld het klimaat in Zuid-Afrika. Welke con-

sequenties heeft dat voor de mensen daar? Waarom doen ze, zoals ze doen? Bij die vragen kun

je ook enkele adressen, websites voor de beantwoording aangeven. De zoekmachine voor de kin-

deren wordt dus al enigszins ingekaderd om oeverloos en tijdrovend surfen tegen te gaan.

Kinderen mailen dan via het intranet na afloop het resultaat van hun zoektocht aan de juf of



meester. Die mogelijkheden zoek ik dus. Dan wordt die computer een instrument om de beno-

digde informatie te vinden. Zo kun je de ervaringen van een voorhoedeschool in je samenwer-

kingsverband goed gebruiken voor de andere vijf scholen, zoals De Regenboog. Om dat proces te

ondersteunen hebben we binnen HAAL een bovenschoolse ICT-coodinator voor een dag per week,

die de ICT’ers op de andere scholen coacht. Die centrale coördinator is afkomstig van de voor-

malige voorhoedeschool voor ICT. Voor andere scholen in het land hebben we vanuit de voorhoe-

deschool diverse workshops gegeven. Zo kun je opgebouwde kennis delen met elkaar.’ 

Overweg is ook enthousiast over een andere vorm van samenwerking op ICT-gebied: ‘Een half

jaar geleden konden we extra subsidie krijgen voor een project hoogbegaafden. Het doel is om

samen met een school in Hilversum - de H van HAAL- via internet een leerlijn op te zetten voor

groep 1 tot en met groep 8 met middelen, materialen en computergebruik voor de hoogbegaaf-

de leerling in ons basisonderwijs. Het eerste jaar van het project is bestemd voor ontwikkeling en

het tweede jaar zal gericht zijn op invoering bij de instrumentele vaardigheden lezen, taal en

rekenen/wiskunde. Daarbij worden we ondersteund door onze SBD, het GPC.’ 

PLANNING

De Regenboog heeft voor de integratie van ICT in het onderwijs (‘ICT is onontkoombaar’) de vol-

gende raamplanning opgezet:

Dit schooljaar wordt de computer ingezet bij taalonderwijs en wordt een eerste aanzet gegeven

voor een intranet en zorgverbreding. Elke dag worden de computers tijdens de taakuren ingezet.

Daarbij worden de volgende programma’s gebruikt:

• Groep 1 + 2  zijn nog zoekende naar goede programma’s;

• Groep 3 : Edurom leesoefeningen, inclusief flitswoorden;

• Groep 5 - 8: programma bij Taalactief;

• Groep 5 en 6: ‘Ik hou van taal’;

• Groep 7: Edurom woordenschat en dictee;

• ‘Spelen met werkwoorden’.

De kinderen leren op verschillende manieren de werkwoorden aan. Daarnaast worden er onder-

delen als blok geoefend via de computer, die in de methode gefaseerd wordt aangeboden.

Kinderen krijgen dus een extra training op bepaalde onderdelen. Alle kinderen van de school doen

hierin mee. Groep 7 en 8 zetten elk 4 netwerkcomputers in; in de andere groepen wordt mini-

maal 1 computer ingezet. Voor de uitvoering is een stappenplan opgezet: De ICT-coördinator bij-

voorbeeld heeft een belangrijke taak bij de aanschaf en installatie van software.  De scholing op

de programma’s wordt verzorgd door ICT-coördinator en directeur. Directeur en teamleider leg-

gen klassenbezoeken af en elke maand is er in de teamvergadering een evaluatie. 

VOORUITBLIK

In het cursusjaar 2002 wordt de computer ingezet bij een niet-cursorisch vakgebied en volgt

invoering intranet en automatisering LVS en zorgverbreding (aanleg netwerk). 

Voor 2003 staat de inzet van de computer bij rekenonderwijs en een tweede niet-cursorisch vak-

gebied op het programma. Gevolgd door de inzet van de computer bij expressie in 2004. 

De Regenboog wil volledig voldoen aan de kerndoelen ICT. Daartoe is in het projectplan zo con-

creet mogelijk aangegeven waar men als team over vier jaar wil zijn:

• de computer heeft dan een vaste plek bij de cursorische vakken. Onderdelen van de leerstof

worden via de computer aangeboden. Daar waar mogelijk zullen delen van de leerstof alleen

via de computer aangeboden worden; 

• de computer wordt bij niet-cursorische vakken projectmatig ingezet.

• het LVS is volledig geautomatiseerd;

• binnen de schoolorganisatie is intranet (functioneel) geïntegreerd;

• de computer wordt ingezet voor de zorgverbreding binnen de school.

Overweg is ervan overtuigd, dat de invoering van ICT ons basisonderwijs grondig zal veranderen:

‘Computergebruik zal steeds meer geïntegreerd worden in de schoolpraktijk, terwijl nu nog over-

wegend uit boekjes gewerkt wordt. Verschillende collega’s kijken daar angstig tegen aan. Dat doe

ik niet. Er blijven nog zoveel andere belangrijke zaken over. Denk bijvoorbeeld aan het pedago-

gisch klimaat in de school, de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de didacti-

sche inbedding van ICT. Het leren zal heel anders gaan. Je ziet het nu al bij de uitgevers. Kinderen

worden steeds meer via opdrachten gestuurd. Dat stimuleert ontdekkend leren. Die beweging zal

voor een grote omslag in het onderwijs zorgen!’
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Voldersdreef 301, 7328 CA Apeldoorn

T/F 055 - 533 79 46

E-mail carrousel@apeldoorn-onderwijs.nl

Website www.de-carrousel.nl

Openbare basisschool De Carrousel
Apeldoorn

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs.

H. Van Bon, directeur; mevrouw L. Smits en D. van Tussenbroek, ICT-coördinator.

160 leerlingen, 10 personeelsleden.

gemiddeld.

Pedagogisch leerstofjaarklassensysteem met individuele uitloopmogelijkheden.

sinds 1972; 8 lokalen, 7 groepen. 

Windows NT-server, 65 pc’s. Toepassing voor schoolmanagement: Esis, Cito-LVS en Windows

1998/2000, educatief: een grote verscheidenheid aan cd-roms voor alle vakken en zeer intensief

internetgebruik. E-mailadres per werkstation. 

sinds 1999.

nee.

de rijksbijdrage + een projectsubsidie van € 21.780,00. Sponsoring ca. € 18.150,00.

Apeldoornse basisschool 
De Carrousel draait

al grotendeels digitaal 

In de zeventiger jaren is openbare basisschool De Carrousel in de nieuwbouwwijk De Maten gestart als

de eerste geïntegreerde basisschool van Apeldoorn. De opkomst van ICT in de maatschappij en het

onderwijs heeft men met beide handen aangegrepen om als voorhoedeschool met subsidie van het

ministerie de voortrekkersrol te behouden.        

Een gesprek met directeur Hans van Bon over wat allemaal gerealiseerd is, wat er nog op stapel staat

en waar het bij ICT vooral om draait.
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De naam De Carrousel is ontleend aan een oud Arabisch spel waarbij vaardigheid en kennis

belangrijk waren.

De vorm van de school, waarbij de lokalen met schuifwanden in een kring om een gezamenlijke

prachtige hal zijn geplaatst, heeft mede geleid tot het kiezen van de naam. Met de bedoeling, dat

de school - met een ruime speelplaats, een groot speelveld en een op korte afstand gelegen gym-

nastieklokaal - een plaats is waar kinderen met plezier naar toegaan. Je kind-zijn, je mens-zijn

en de ontwikkeling tot een gelukkig mens staan dan ook hoog in het vaandel van deze openbare

school. Onderwijs dient bij te dragen aan het geluk van kinderen waardoor zij een positieve

levenshouding krijgen.  

Dat de verschillende ICT-mogelijkheden bijdragen aan het realiseren van dit uiteindelijke doel zal

tijdens ons bezoek steeds duidelijker worden. Sinds 1983 maakt men hier al gebruik van compu-

ters. Dankzij acties en een strak financieel beleid is men er in geslaagd ruim vijftig computers in

de school te krijgen. Elke groep vanaf de kleuters beschikt over een aantal groepsgebonden com-

puters. Daarnaast heeft men de beschikking over een volledig ingericht computerlokaal met zeer

moderne apparatuur. Tevens beschikt de intern begeleider over een eigen ‘zorgcomputer’ waar-

mee onder meer de AVI-leestoetsen worden afgenomen en het leerlingvolgsysteem wordt bijge-

houden. 

De zorg voor de leerlingen speelt namelijk op De Carrousel een heel belangrijke rol en de toe-

passing van ICT bij zorgverbreding kon dan ook zeker op deze school niet uitblijven. 

VOORBEELDSCHOOL

Op basis van deze aanpak werd de school door het ministerie in 1997 geselecteerd voor het

gesubsidieerde ICT-project ‘Investeren in voorsprong’. 

De ontwikkelingen binnen De Carrousel rond de toepassing van ICT gaan vanaf die tijd snel, heel

snel. Voor directeur Van Bon is in ieder geval een ding duidelijk: ‘De bij ons reeds veel eerder

ingezette ontwikkeling op het gebied van computer ondersteunend onderwijs zal niet meer te

keren zijn. Sterker, wij willen als voorbeeldschool onze kinderen een zo groot mogelijke kans bie-

den hiermee te werken. Ook de brugfunctie van de school tussen kinderen die thuis wel of (nog)

geen computer hebben, is duidelijk. Een onderwijsinstelling die als een goede organisatie beke-

ken wil worden, moet met z’n tijd meegaan. Zo zal ook onze school zich in de komende jaren

moeten instellen op de eisen, die de maatschappij en de ouders, als deel van die maatschappij,

aan ons stellen. De laatste tijd staat het basisonderwijs weer volop in de belangstelling. Ook de

politiek heeft het onderwijs weer ontdekt. Klassenverkleining, Weer Samen Naar School en ICT

zijn daarvan voorbeelden. Wij gaan ons de komende jaren bezighouden met een tweetal onder-

werpen als speerpunt: ICT en zorgverbreding.’ 

Aan concrete voornemens bij de start als voorhoedeschool ontbrak het de enthousiaste Van Bon

bepaald niet: ‘Het exploiteren van een computernetwerk in de school met een dertigtal moderne



‘Zo’n revolutionair fenomeen als ICT is
als school niet te negeren!’ 
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werkstations, een file-server en mogelijkheden om tegelijk het internet op te gaan. Integratie van

internetgebruik middels zelf ontwikkelde lessen stond al snel in de steigers en neemt steeds meer

toe. Zelf ontwikkeld, omdat er nog niets op dat gebied te krijgen is. Wij kijken met enige verba-

zing naar de razendsnelle leerschool die de kinderen doormaken en alles wat zij er nu al mee kun-

nen. Prachtig om een dergelijke onderwijskundige ontwikkeling mee te maken. Welkom Wijde

Wereld!’    

BELANGSTELLING

Op landelijk niveau is van Inspectie-wege extra belangstelling om de vormgeving van het ICT-

onderwijs op deze Apeldoornse basisschool te bekijken. 

Een uitgebreid bezoek van stafinspecteur De Rijcke en coördinerend inspecteur voor ICT mevrouw

Tabak resulteerde in een bijdrage aan de sinds vorig jaar door het ministerie gepubliceerde reeks

‘ICT-schoolportretten’, nu ook digitaal via Kennisnet beschikbaar. 

Deze rapportage - met een bijzonder goede waardering vanuit de Inspectie - had ongekende

gevolgen voor de school. Na het landelijk debat is aan vele collega’s uit het onderwijs, schoolbe-

geleidingsdiensten, inspecteurs en Tweede Kamerleden de werkwijze en vormgeving rond ICT

getoond en van gedachten gewisseld over didactische vormen en mogelijkheden. Via het minis-

terie werd men uitgenodigd een lezing te verzorgen op een Europees congres over ICT in het

onderwijs. Met premier Kok en minister Hermans vond een rondetafelgesprek plaats. Ook is de

school betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Didacto-bank als onderdeel van Kennisnet.

Bij het onderwijsprogramma van Teleac waren beelden te zien van ICT-toepassingen op De

Carrousel. Gevolgen die niemand heeft kunnen voorzien, maar wel als buitengewoon eervol zijn

ervaren,’ bekent Van Bon.                 

Verdere nascholing door alle leerkrachten staat op dit gebied op het programma. De eerste stap-

pen zijn gedaan: alle leerkrachten zijn gecertificeerd internetgebruiker en een tweetal collega’s is

volledig gecertificeerd ICT-coördinator. 

REGISTRATIEMAP

Inmiddels is men zover gevorderd, dat voor alle kinderen een registratiemap in het netwerk is

aangemaakt, waarin elk kind met zijn of haar programma aan de gang kan. Tevens wordt het

daardoor mogelijk de registratie meer toe te spitsen en kinderen heel specifieke programma’s op

naam aan te bieden. Deze zogenaamde Digilessen vormen een belangrijk onderdeel van de

manier van werken op De Carrousel. Leerkrachten verzamelen interessante dingen die ze tegen-



komen op internet in een ‘voorraadschuur’. Deze ruwe, onbewerkte voorraad wordt vervolgens

gebruikt om concrete opdrachten voor leerlingen te maken in de vorm van een Worddocument

waarmee ze zelfstandig aan de slag gaan. Bij deze digilessen - met verwijzingen naar internet of

Kennisnet - wordt bewust gebruikgemaakt van de extra mogelijkheden van ICT, zoals beweging,

geluid en kleurgebruik. Inhoudelijk voegen ze multimediaal materiaal toe aan het reguliere les-

aanbod en daarnaast leren leerlingen gebruikmaken van diverse ICT-toepassingen, zoals werken

met Windows, Word, Powerpoint, websites bouwen, browsen en e-mailen.

In de publicatie ICT-Schoolportretten van de Inspectie is digiles 7001 - De natuur - wat zijn zoog-

dieren? - opgenomen als voorbeeld.    

PARELTJE

Van Bon over de huidige stand van zaken rondom dit tot een totaal systeem uitgegroeide project:

‘De digilessen zijn nu via ouderhulp gecodeerd per groep en per vak in het netwerk. Les 6001 is

bijvoorbeeld de eerste les voor groep 6. Via dit systeem laden we voor ieder kind de map op zijn

of haar niveau vanuit die voorraadschuur op de server. Dus niet alleen het standaardpakket voor

die groep, maar indien gewenst ook lessen gemaakt voor andere groepen of uit onze digitale

orthotheek. Binnen drie minuten heb je het pakket, dat het kind nodig heeft. Het werkt dus eigen-

lijk heel simpel ...’             

Een van de gevolgen van dit concept is wel, dat het gebruik van de thans geleverde methoden ter

discussie staat. Hun functie verschraalt van bron van informatie en werkwijzen tot slechts een

richtlijn voor de opbouw van leerlijnen. Uitgevers die kwamen kennismaken met deze werkwijze,

zijn zich volgens de directeur dan ook een hoedje geschrokken. Als dit aanslaat is het gedaan met

onze handel, was hun spontane reactie.   

Intussen staan voor de basisscholen in Apeldoorn - maar ook daarbuiten - via een toegangscode

alle digilessen voor € 0,45 per stuk ter beschikking. Wie niet alleen maar haalt maar ook wat

brengt, krijgt korting. Nu ligt de verdere ontwikkeling van dit systeem wegens drukke werk-

zaamheden een jaartje stil. Volgend jaar gaat men er weer tegen aan, want het model belooft vol-

gens directeur Van Bon veel voor de nabije toekomst. Het is in zijn ogen een ‘pareltje’, mede

bewerkstelligd door een groep vasthoudende en deskundige ouders. 

Trouwens, andere ouders en belangstellenden kunnen de vorderingen van deze werkwijze op

internet volgen via de verwijzing op de homepage van De Carrousel.

SAMENWERKING

Samenwerking tussen schoolteam en ouders speelt dus een belangrijke rol bij de invoering van

ICT op De Carrousel. 

Zo zijn er bijvoorbeeld drie werkgroepen voor didactiek (het uitdenken van het systeem), voor

organisatie (het laden van programma’s en het vertalen naar de kinderen toe) en voor techniek

(aanleg netwerk) ter ondersteuning.  

Van Bon geeft een voorbeeld van hoe dat werkt op zijn school: ‘Momenteel zitten we midden in

een project woordenschatoefeningen. De teamleden in de werkgroep didactiek fungeren als denk-

tank. Een groep ouders krijgt boekjes en schijfjes mee naar huis en binnen drie dagen krijg ik een

zestigtal lessen terug… Die schijfjes worden hier dan digitaal verwerkt en van een bepaald format

voorzien. Nog een elektronisch woordenboek erbij, aan het eind een spelletje en ook deze klus is
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geklaard. Dat spelletje moet wel educatief zijn. Het moet iets zijn om bij na te denken en om je

computervaardigheden te oefenen. Dus niet zomaar een spelletje. Het moet wel zinvol zijn.’        

Tot nu toe draait ook de techniek op hulp van ouders en dat schijnt perfect te werken. Toch geeft

hij toe, dat het een zwak punt is: ‘Je moet ook verder kijken dan de huidige situatie met de thans

aanwezige bemensing op school. Alle openbare scholen gaan nu op basis van een afdracht van

75% van de rijksbijdrage het totale onderhoud en beheer centraal regelen. Dat is inclusief de

afschrijving in vier jaar van de hardware en technische hulp op afroep via een bedrijf in de regio.

Naast een stuurgroep van directeuren is er nu ook een gemeentelijke ICT-coördinator benoemd.

Dat wordt dus optimaal geregeld.’       

PILOT-PROJECT

Doelstellingen bij ICT in het onderwijs zijn onder meer het leren beheersen van de computer als

instrument en het opdoen van vaardigheden met verschillende programma’s. 

In het kader van het project zijn veertien multimediale computers geïnstalleerd en kunnen diver-

se programma’s in het netwerk worden gebruikt. Daarnaast beschikt de school over een uniek

extra netwerk, waarmee op afstand gekeken kan worden naar het werken van de kinderen. De

eerste vorm van teleleren is daarmee een feit. Alle kinderen vanaf groep 1 beschikken over een

digitaal schrift, waarbij de eerder in gebruik zijnde diskettes overbodig zijn geworden. Hierin wor-

den veel zaken vastgelegd middels tekstverwerken, tekeningen en werkstukken. Opstellen en

stukjes voor de schoolkrant, maar ook taaloefeningen en tekeningen worden opgeslagen. Tevens

leren de kinderen presentaties maken via Powerpoint, hetgeen hen van pas komt bij spreekbeur-

ten en het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken.

Vanaf begin dit jaar wordt een nieuw aspect als pilot-project uitgevoerd: het vervaardigen van

digitale interactieve werkstukken. Voor de wijk waarin de school is gelegen - De Maten - is het

project ‘Waar wonen wij?’ van start gegaan over de beroepen die gekoppeld zijn aan de straat-

namen. Samen met wijkbewoners en andere belangstellenden hoopt men, dat dit werkstuk zal

leiden tot meer inzicht in de straatnaamgeving, de geschiedenis er achter en het meer beleven

van de eigen woonomgeving. 

Voor Van Bon is dit een ideaal project: ‘Het fungeert als een kapstok voor de wereldorienterende

vakken op school met functionele links naar internetsites en de integratie van een aantal belang-

rijke zaken, zoals: de basisvakken, computervaardigheden, ons jaarplan voor educatieve excur-

sies en de relatie tussen school en omgeving. Kijk maar op de kinderpagina van onze website,

dan zie je hoe boeiend en leuk het is om dit soort dingen met kinderen te doen!’

REVOLUTIONAIR FENOMEEN

In het ICT-schoolportret van de Inspectie wordt directeur Van Bon getypeerd als degene, die de

drijvende kracht is achter deze veranderingen.

Van Bon reageert in eerste instantie opmerkelijk: ‘Op zich interesseert ICT mij voor geen meter.

Thuis heb ik bijvoorbeeld geen computer of laptop. Daar is alles wielersport wat  de klok slaat. In

onze vrije tijd zitten we op de weg of op de baan om te trainen of voor een wedstrijd. De tech-

niek zegt mij niets. ‘t Gaat mij er om wat je ermee doet. Ik kan zo een programma in de pc stop-



pen, daar een kind achter zetten en ‘t werkt. Maar dat vind ik didactisch gezien dus niks. Ik pro-

beer gewoon m’n werk goed te doen. ICT rukt op in onze maatschappij, in de gezinnen en ook bij

de kinderen. Dan zul je daar als school iets mee moeten gaan doen. Zo’n revolutionair fenomeen

is niet te negeren!’

Hij stimuleert z’n team graag: ‘Een muziekcollega was aanvankelijk niet enthousiast over ICT.

Toen liet ik hem zien, dat je interessante dingen van internet kunt halen. Nu zit hij thuis muziek

te programmeren op de computer. Zo werkt dat gewoon. Een kleuterjuf wist niet wat ze aankon

met de pc in haar groep. Ik heb haar gewezen op de mogelijkheden van onze virtuele perso-

neelsbibliotheek. Ze keek duidelijk haar ogen uit. Om dat aan te reiken. Daar krijg ik een kick van.

Daar zit voor mij de essentie. Je vak is kinderen proberen iets bij te brengen waar ze later wat

aan hebben. Aan mooie verhalen heb ik dan niets. Maak het maar concreet.’

Ook nu hanteert hij deze doeltreffende aanpak nog. Zo gauw hij hoort dat een collega met een

bepaald onderwerp bezig is, voorziet hij graag de volgende morgen zijn of haar elektronische

postvakje van een internetadres met een praktische tip. Zo heeft hij pas - heel uniek - ergens op

internet een filmpje met ook de stem van Florence Nightingale erop ontdekt. Ook vond hij tijdens

z’n speurtochten een site over het ontstaan van de wereld vanaf de ijstijd tot en met de komst

van de mens. Zijn reactie typeert hem voluit: ‘Van techniek heb ik geen snars verstand, maar ik

kan het zo binnen twee tellen plaatsen bij wie het nodig heeft in de les.’    

Hij bestrijdt de opvatting, dat deze werkwijze veel extra tijd zou vergen van zijn collega’s: ‘Waar

‘t vooral omgaat is, dat mensen zien wat je er didactisch mee kan. Dan wordt het interessant.’

TIP

Ook voor collega’s heeft de directeur van De Carrousel nog wel een enkele praktische tip op ICT-

gebied: ‘Ga naast de kinderen zitten, kijk wat ze weten en kunnen en maak daarvan een route-

boekje voor computergebruik op school. Pak het rustig en planmatig aan. Je moet er wel in gelo-

ven; in ICT zit iets magisch.’

‘Via ons systeem van Digilessen haal ik
binnen drie minuten het lespakket dat
een kind nodig heeft van de server.’
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H.J.M. Loeffen, directeur-beheer (portefeuillehouder ICT); N. Teunissen, ICT-coördinator.

750 leerlingen + 120 leerlingen in de ambulante begeleiding, 400 personeelsleden.

leerlingen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.

gehandicapte leerlingen via speciaal onderwijs op algemeen-bijzondere grondslag voorbereiden

op of begeleiden naar een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij

met de aandachtsgebieden wonen, dagbesteding (arbeid) en vrije tijd.

gebouw uit 1967 (Johanna stichting), 3 locaties + 2 dependances, 85 groepen.

6 servers + circa 400 pc’s (met specifieke aanpassingen). Voor management en administratieve

toepassingen: Esis, Grote beer, Casomaat en LVS van Fontys. E-mailadres voor elk personeelslid

en elke groep. Educatieve toepassingen: o.a. Biobytes, Mindexpress, Boardmaker, Citywalk,

Bookstore.

nog niet.

ja.

hardware ca. € 90.756, software € 11.344, 5 fte uit personeelsformatie voor coördinatie, 

systeembeheer en nascholing uit de algemene middelen.

Op Mariëndael gaan 
ook meervoudig 

gehandicapten on line

In de Gelderse hoofdstad biedt Scholengemeenschap Mariëndael speciaal onderwijs aan 750 leerlingen

met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking in de leeftijd van 3 tot 20 jaar.

Daarnaast heeft men via ambulante begeleiding de zorg voor 120 gehandicapte leerlingen in het regu-

liere onderwijs. Op welke wijze wordt ICT toegankelijk gemaakt voor deze gehandicapte leerlingen?  

Een interview met directeur-beheer Hennie Loeffen en ICT-coördinator Nico Teunissen.
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Scholengemeenschap Mariendael is in 1997 ontstaan uit een krachtenbundeling van instellingen

voor mythyl- en tylthylonderwijs en een revalidatiecentrum in Arnhem. Een tweetal scholen voor

zeer moeilijk lerenden sloot zich in 1998 aan bij dit samenwerkingsverband. 

De onderwijsmogelijkheden van Mariendael - op verschillende locaties - worden gekenmerkt door: 

• kleine groepen, variërend van 8 tot 13 leerlingen;

• het feit dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau werkt;

• een aangepast aanbod: zowel aangepaste programma’s voor (zeer) moeilijk lerende kinderen

en jongeren als examengerichte programma’s;

• mogelijkheden voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, speltherapie en psychosociale

dienstverlening door nauwe samenwerking met het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal.

Daarnaast heeft Mariendael zich gespecialiseerd in het onderwijs aan leerlingen met een niet aan-

geboren hersenletsel, die hyperactief zijn en concentratiestoornissen hebben (ADHD), met autis-

me of daaraan verwante contactstoornissen en een combinatie van een lichamelijke en een com-

municatieve beperking.  

LASERBEDIENING

Op Mariendael zit dus een brede diversiteit aan lichamelijk, mentaal en meervoudig gehandicap-

te leerlingen. Er zijn zeer moeilijk lerenden van 3 tot 20 jaar voor wie de school eindonderwijs is

en er zijn jongeren op HAVO-niveau met lichamelijke beperkingen, die voorbereid worden op een

vervolgstudie (MBO/HBO).      

Loeffen en Teunissen wijzen op specifieke aanpassingen om ICT toch toegankelijk te maken voor

deze verschillende doelgroepen. Die aanpassingen zijn vooral gericht  op de input, zoals vervan-

gers voor het toetsenbord en de muis (trackball). De meest geavanceerde ontwikkeling op dit

gebied is het systeem Lucy, waarbij het toetsenbord functioneert via laserbediening. Een leerling,

die vanwege een lichamelijk handicap niet kan typen, werkt op de pc via een soort leeslampje op

de pols of het voorhoofd. Die bediening kan ook via de besturing van de rolstoel. 

Een andere variant op input-aanpassing voor lichamelijk gehandicapten is bediening via spraak-

herkenning. Deze ontwikkeling bevindt zich echter nog in een experimenteel stadium. Wat wel

werkt is, dat leerlingen met een spraakstoornis hun tekst intypen en de uitspraak gaat dan via de

computer. Spraakherkenning voor invoer functioneert echter nog niet optimaal. Met als extra com-

plicatie, dat vele leerlingen vanwege hun handicap vaak onduidelijk spreken. Technische aanpas-

singen zijn er juist op gericht om faalverschijnselen bij pc-gebruik zoveel mogelijk te voorkomen.

Intussen is er reeds een drietal bedrijven in ons land, dat zich speciaal richt op het produceren

van standaardaanpassingen voor gehandicapten. De benodigde individuele aanpassingen worden

onder leiding van de ICT-coördinatoren op de school zelf gerealiseerd.    



‘Wil ICT goed van de grond komen, dan moet
de rijksbijdrage verdrievoudigd worden!’
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PICTO’S

Andersoortige aanpassingen liggen in de sfeer van de software.

Dat zijn programma’s waarbij de letters vergroot op het beeldscherm verschijnen of die werken

met pictogrammen, speciaal geschreven voor leerlingen op zeer laag niveau. Op Mariendael heeft

men bijvoorbeeld goede ervaringen met programma’s als Biobytes, Mindexpress en Boardmaker,

die werken met picto’s voor leerlingen die niet kunnen schrijven. Zo kunnen deze leerlingen niet

alleen intern communiceren, maar ook contacten onderhouden met leerlingen in andere landen.

Volgens Loeffen en Teunissen zijn er nu voldoende programma’s voorhanden waarmee kinderen

met een verschillende handicap kunnen oefenen. Eerst viel het tegen, maar intussen zijn educa-

tieve uitgeverijen - als Edupro bijvoorbeeld - ook voor deze doelgroepen actiever geworden. 

Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de 36 scholen die aangesloten zijn bij de VMT, de ver-

eniging van mythyl- en tylthylscholen. De commissie computergebruik lichamelijk gehandicapten

(COLG) onderhoudt onder meer contacten met uitgevers. Programma’s als Taaladventure,

Kijkdoos, Citywalk en Open huis worden via de vereniging als licentiehouder tegen een geredu-

ceerd tarief aangeboden aan betrokken scholen inclusief de benodigde nascholing. 

De commissie organiseert ook diverse bijeenkomsten voor de deelnemende scholen. Binnenkort

is er een themabijeenkomst over hardware-aanpassingen. Scholen wisselen daar hun gereali-

seerde mogelijkheden uit. Ook specifieke software komt aan bod. Dan wordt bijvoorbeeld de uit-

voering en het gebruik in de groep van een programma als Citywalk kritisch onder de loupe geno-

men.

PROJECT

Direct na de fusie werd in 1997 het project ‘Mariendael on line’ opgestart. 

Loeffen en Teunissen halen de doelstellingen nog eens naar voren: 

1.Onderwijsinhoudelijk: de meerwaarde van computergebruik voor gehandicapte leerlingen reali-

seren; wie niet kan schrijven maar wel kan typen, kan via e-mail contacten onderhouden en

informatie opvragen en via het leren beheersen van tekstverwerking kan men zich voorberei-

den op een baan in de administratieve sector. 

2. Infrastructuur: elke groep en dienst wordt aangesloten op een netwerk, zodat e-mail en inter-

net bereikbaar wordt.

3.Nascholing: alle 400 personeelsleden krijgen een - interne, door de ICT-coördinatoren geleide

- basiscursus (Windows, office, outlook, e-mail, internet).

4.Dienstverlening: het ter beschikking stellen van projectkennis aan derden.

Redelijk tevreden kijken zij terug op de resultaten van dit ICT-project: ‘De beoogde infrastructuur

is gerealiseerd. Als we op Kennisnet worden aangesloten krijgen ook de leerlingen hun eigen 

e-mailadres. De nascholing van alle personeelsleden is volgens plan verlopen. Deze scholing -

gericht op een aangepast digitaal rijbewijs - is grotendeels intern verzorgd door het drietal ICT-



coördinatoren. ICT is thans verwerkt in het onderwijscurriculum. Alle beschikbare software is

getoetst en netwerk geschikt gemaakt of vervangen door een ander pakket. In de visie op ICT-

gebruik binnen onze scholengemeenschap staat een drietal facetten centraal. Het sociaal-com-

municatieve aspect staat bij onze leerlingen voorop. De informatief-cognitieve kant vindt zijn toe-

passing in onder meer het ontsluiten van ons omvangrijke documentatiecentrum via het pro-

gramma Bookstore. Daarnaast maken we veel werk van dagbestedingsmogelijkheden, die gericht

zijn op invulling van de vrije tijd en op arbeid. Zo hebben we hier bijvoorbeeld een volledige kan-

toorsimulatie voor de VBO-afdeling. Ook het organiseren van zowel interne als externe stage-

plaatsen voor onze leerlingen ter voorbereiding op een betaalde werkplek is daarbij een belang-

rijk onderdeel. De zorg voor arbeidstoeleiding is immers een hoeksteen van ons beleid.’

UITWERKING

Dit ICT-project is in de regio niet onopgemerkt gebleven. 

In 2000 won Mariendael met dit project de Onderwijsprijs van de provincie Gelderland. De uit-

voering van dit omvangrijke project - in een tijd toen de rijksbijdrage nog minimaal was - werd

mede mogelijk gemaakt door drie doelgroepgerichte fondsen: de NSGK, het Johanna kinderfonds

en Stinafo.

Welke ICT-ontwikkelingen voorzien Loeffen en Teunissen de komende jaren op Mariendael en

welke verdere organisatorische aanpassingen en randvoorwaarden spelen daarbij een rol? Zij leg-

gen het accent op een verdere uitwerking van de projectdoelen:

• het intranet binnen de scholengemeenschap: vormgeving verbeteren en communicatieplan uit-

breiden;

• het onderwijscurriculum: software inpassen in netwerk en curriculum, zodat ICT geïntegreerd

wordt in elk vak; 

• technische aanpassingen: nieuwe ontwikkelingen en vindingen in binnen- en buitenland volgen

en zo mogelijk uitproberen;

• dienstverlening: ICT-kennis bijvoorbeeld via workshops ter beschikking stellen aan andere

scholen binnen de VMT, basisscholen in de regio en partner-scholen in REC-verband; 

• scholing: herhalingscursus voor nieuwe medewerkers, aanvullende cursussen op verzoek van

medewerkers en speciale programma’s voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld administratie).

PRIJSKAARTJE

Loeffen en Teunissen blikken terug op de uitvoering van het On line-plan: ‘Enerzijds zijn we mede

dankzij de bijdragen uit externe fondsen na ruim twee jaar al een heel eind gekomen. Ook het

stellen van eigen prioriteiten binnen ons beleid heeft daaraan een steentje bijgedragen.

Anderzijds is het ook lastig. Verschillende medewerkers willen nu meer, betere, modernere en

snellere apparatuur. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Een zekere mate van

‘bedrijfsblindheid’ duikt op. Men heeft niet meer in de gaten dat we in vergelijking met andere

instellingen qua uitvoering toch eigenlijk wel koploper zijn. Het winnen van zo’n provinciale prijs

werkt in dat verband dan ook zeer verhelderend. Het grootste probleem voor ons ligt op het per-

sonele vlak. Het permanent inzetten van extra menskracht voor coördinatie, voor systeem- en

netwerkbeheer en voor scholing gaat ten koste van andere functies in de schoolorganisatie en ver-

groot de klassendeler. Wil je dit probleem oplossen en ook binnen redelijke termijnen kunnen

afschrijven zonder te afhankelijk te zijn van externe fondsen, dan moet eigenlijk op korte termijn

de huidige rijksbijdrage voor ICT verdrievoudigd worden!’ 

SAMENWERKING

Loeffen en Teunissen hebben ter afsluiting nog een tip op ICT-gebied vanuit hun ervaring voor col-

lega’s: ‘Zoek samenwerking met andere scholen voor het opbouwen van expertise en systeem-

beheer. Maak vooral onderscheid tussen de onderwijskundige kant en de technische zaken. Belast

een ICT-coördinator niet met systeembeheer. Dat kost te veel tijd en je bent dus veel te duur uit.’
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J.F.A. Beermann, J. Piek, coördinator ICT. 

500 leerlingen, 33 personeelsleden (20 fte).

de NBS is een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs met leerlingen uit een overwegend hoger

sociaal-economisch milieu. 

jaarklassensysteem met individualiserend onderwijs en extra aandacht voor zorgleerlingen middels IB 

en RT.

1 locatie in 1908 betrokken villa, diverse verbouwingen en uitbreidingen; thans 17 klassen en lokalen

voor: handenarbeid, gymnastiek, muziek, techniek en computergebruik. 

Hardware: 1 server Compaq Proliant 3000 met Smart UPS, interne datdrive en cd-rom kabinet. 50 Leer-

lingcomputers Compaq Deskpro EP model TD 6/350 met 350 MHZ intel pentium ll 64 MB werkgeheugen

en 4,3 GB harddisk, 2 Compaq-computers voor administratie; netwerklaserprinter Rex Rotary 5312; kleu-

renprinter HP DeskJet 870 Cxi; scanner HP Scanjet 4p. Software: gecertificeerd LAN, alle leerkrachten 

e-mail via Kennisnet. Per klas e-mailadres (per leerling behoort tot de mogelijkheden). Kabelaansluiting op

Kennisnet (pilotproject voorhoedeschool) Management: LAR en LVS Cito. Educatief: een breed assortiment

programma’s voor basisvaardigheden / wereldorienterende lessen en on line via internet. 

-

-  

A. Overheid: € 11.350,- per jaar t/m 2002, daarna € 22.680,- per jaar; in 2001 en 2002 € 11,- voor de

helft van de leerlingen (voor de Bovenbouw) vergoeding gebruik Kennisnet (in 2000 kostenloos vanwege

pilotproject Voorhoedeschool). B. Eigen middelen: € 9.075,- voor het jaar 2000, daarna heroverwegin-

gen/evaluatie. Op de NBS zijn de investeringen al gedaan (ook in scholing) en worden de gelden voor het

grootste deel gereserveerd voor vervanging in de toekomst. Daarnaast worden de gelden besteed aan

verlenging van service- en onderhoudscontracten. De aanschaf van software wordt buiten de ICT-begro-

ting gehouden en drukt op de post leermiddelen. 

NBS probeert 
opgebouwde voorsprong

vast te houden

Al vanaf de tachtiger jaren wordt het onderwijs op de Nieuwe Baarnse School ondersteund door de inzet

van computers. Aanvankelijk geheel op eigen kosten met naast eigen investeringen nu ook steun van

de overheid. Inmiddels worden tal van lessen door een veelheid van computerprogramma’s geoptima-

liseerd. In 1998 heeft het ministerie goedkeuring verleend aan het ambitieuze projectplan ICT en de

daarbij behorende beschikking van € 81.680,-. Hiermee werd een netwerk van ultramoderne multime-

dia computers aangelegd in het huidige computerlokaal. Het aanwezige pc-bestand werd over de groe-

pen verdeeld. De NBS heeft intussen voor ongeveer € 113.445,- geïnvesteerd in ICT. Op welke wijze

probeert de NBS de verworven voorsprong te behouden? Deze vraag staat centraal in een gesprek met

directeur Hank Beermann en ICT-coördinator Johan Piek.
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Beermann en Piek zetten de uitgangspunten van hun ICT-plan op een rij: ‘ICT als geïntegreerd

onderdeel van de kerninnovaties het jonge kind, omgaan met verschillen en taal- en rekenonder-

wijs staat bij ons voorop. Wij stimuleren dat alle collega’s hier de ICT-basisvaardigheden verwer-

ven. Belangrijk voor ons daarbij is, dat we de ICT-coördinatie op onze school in eigen hand heb-

ben. ICT-beleid is voor ons een geïntegreerd onderdeel van het schoolbeleid. Er is een intern net-

werk (LAN) aangesloten op het landelijk educatieve netwerk (Kennisnet). Er  is een verhouding

van minimaal 1 computer per 10 leerlingen. We hebben ook een taak bij de verspreiding van ken-

nis en ervaring naar andere (volg)scholen. Informatieverwerving en informatieverwerking zijn

hier onderwijskundig geïmplementeerd. Nu streven we naar implementatie van het communica-

tieve element. De ouders worden regelmatig bij het ICT-gebeuren betrokken. Wat betreft de edu-

catieve software willen we van COO (computer ondersteunend onderwijs) naar COO+ (toepassing

van programma’s met enige uitleg en terugkoppeling, dus wat meer interactief), naar CBO (com-

puter beheerd onderwijs met programma’s, die zich aanpassen aan het niveau van de leerling en

analyseren). Daar moeten we dus naar toe. Helaas  zijn die er nog veel te weinig!’ 

PRAKTIJK

Voor de vertaling van deze uitgangspunten naar de praktijk bewandelt de NBS anno 2000 reeds

een achttal wegen: 

• alle leerkrachten zijn intern op cursus, ingekocht bij en gegeven door PABO Domstad; 

• alle klassen maken gebruik van de computer;

• dagelijks wordt gebruik gemaakt van een breed assortiment aan educatieve toepassingen, zoals

de programma’s Flitswoorden, Werkwoordspelling en Ontleden op niveau voor de basisvakken,

bijvoorbeeld Water, Adventure, Kijk zo werkt het, De natuur en Topografie bij de wereldorien-

terende vakken en - snel via de kabel - on line via internet, bijvoorbeeld Het programma

Schoolplein;

• op vrijdagmiddag wordt gewerkt met een rooster van keuzecursussen voor de midden- en

bovenbouw - onder leiding van ouders en leerkrachten zijn kinderen bezig met een activiteit

van hun keuze - en computerles (bijvoorbeeld internetten) is een van de mogelijkheden; 

• naast het computerlokaal (met rooster) zijn er werkplekken op andere locaties binnen de school

gerealiseerd, zoals de ‘voorportalen’ bij de verschillende bouwen; 

• de ICT-er treedt in het gehele proces ondersteunend op, zowel technisch als onderwijskundig

en organisatorisch;

• onderhoud is ondergebracht in diverse contracten met de leverancier;

• beheer wordt zo veel mogelijk door de ICT-er van de school gedaan, zo nodig met inschakeling

van externe deskundigheid van de ICT-partner (de leverancier).

Coördinator Piek geeft een voorbeeld van onderwijskundig gebruik in het computerlokaal: ‘Vorige

week heb ik een werkblad bij het NOS-Jeugdjournaal gemaakt voor de leerlingen. In groepjes van



28

twee kiest men een dag: het nieuws wordt bekeken, dan maakt men een eigen keuze van wat

men het belangrijkste vond op die dag en rapporteert daarover in de klas. Daarmee leren de leer-

lingen in ieder geval drie zaken: informatie- en communicatietechniek hanteren, samenwerken en

presenteren aan een groep. Dat is een zeer motiverende en leerzame activiteit.’      

FEDERATIE

Bij de vertaling van ICT-beleid naar de praktijk in de school stuiten Beermann en Piek wel op een

groot probleem: ‘Door de rijksoverheid wordt wel voor miljoenen geïnvesteerd in hardware en

gelukkig ook scholing, maar gelden om formatieruimte te scheppen voor het aanstellen van een

ICT-er (primair verantwoordelijk voor de onderwijskundige implementatie) blijven achterwege. Dit

geldt ook voor beheer en onderhoud. Wat de NBS betreft worden er op dit punt wat voelhorens

uitgestoken om mogelijkheden te onderzoeken in federatief verband met zeven ander scholen in

het Gooi en omstreken. Als één-pitter zit je namelijk in het nadeel. Uit eigen middelen kunnen we

voor een dag per week ICT-coördinatie vrij roosteren. De federatie schept mogelijkheden om

tegen een redelijke kostprijs de opgebouwde voorsprong beschikbaar te stellen aan andere scho-

len. Als zij een stukje FRE ter beschikking stellen, dan kunnen wij iemand vrij maken om in de

regio de kennis te exploiteren en te exporteren. De implementatie van ICT zal daar zeker mee

gebaat zijn. Dit moet toch een haalbare kaart zijn nu alle scholen ICT-gelden van het ministerie

krijgen. Dat lijkt ons de meest effectieve werkwijze. Op die manier kunnen wij ontsnappen aan

de wet van de remmende voorsprong!’ 

De beoogde federatie van een achttal algemeen bijzondere basisscholen in de Gooise regio biedt

volgens Beermann en Piek ook voordelen op het terrein van onderhoud en beheer: ‘Voor onder-

houd werken wij hier via contracten bij de leverancier. Deels is dat nog garantie en voor een ander

deel zijn dat zogenaamde call-contracten voor helpdeskdiensten. Het beheer doen we zelf, ook al

is dat niet de taak van de ICT-er. Maar het wordt wel allemaal steeds complexer. Als je daarvoor

een bedrijf moet inschakelen, dan is dat wel een kostbare zaak met ongeveer 200 gulden per uur

exclusief btw en reiskosten.’   

UITBOUW

Welke ontwikkelingen op ICT-gebied voorziet men op de NBS?

‘In de eerste plaats de verdere uitbouw van al hetgeen thans in gang is gezet. Daarnaast werken

aan de verdere implementatie van de onderwijskundige software en de uitbouw van het informa-

tie- en communicatie aspect. We volgen de ontwikkelingen op het gebied van CBO en zo moge-

lijk gevolgd door de aanschaf van dergelijke programmatuur. Andere zaken die onze aandacht

hebben zijn de voortgang in de ontwikkeling van een website en de mogelijke aanschaf van een

digitale (foto)camera en webcam. We maken deel uit van de resonansgroep van gebruikers, die

de ontwikkeling van Kennisnet begeleidt. Je zou ook deel willen nemen aan andere discussie-

groepen, zoals rond het programma Kids. Planning en fasering van activiteiten zijn echter wel



sterk afhankelijk van de formatieruimte, die gerealiseerd kan worden!’, luidt de toekomstplanning

van de directeur en ICT-coördinator. 

Scholing en deskundigheidsbevordering staat, zoals reeds werd opgemerkt, op de NBS hoog in

het vaandel. Scholing vindt - op de eigen locatie - plaats door de PABO Domstad, ondersteund

door de twee ICT-ers. Naast coördinator Johan Piek is dat de adjunct-directeur Peter Wertwijn.

Hoofdelementen uit het DRO  (Digitaal Rijbewijs Onderwijs) vormen de basis van de opleiding.

Deze basis kan verbreed worden al naar gelang de wensen, behoeften, kennis en vaardigheden

van de individuele leerkrachten en/of de school. 

Deskundigheid op het gebied van de onderwijskundige software wordt bevorderd door de beide

ICT-ers.   

LOKAAL PLATFORM

Op welke wijze geeft de NBS vorm aan samenwerking? 

De factor tijdsdruk staat centraal in de opvatting van Beermann en Piek: ‘Als voorhoedeschool

werken wij samen met alle lokale basisscholen, die in de gelegenheid gesteld zijn en worden ken-

nis te nemen van hetgeen wij doen en gedaan hebben. Het ligt in de bedoeling van het Baarns

directeurenoverleg om het Baarns ICT-Platform (BIP) een doorstart te geven. Daarnaast hebben

scholen uit diverse delen van het land zich op de NBS georiënteerd. Onder tijdsdruk moeten we

dit gaan afremmen. In federatief verband - de NBS maakt sinds kort deel uit van een scholenfe-

deratie - gaan we de (on-) wenselijkheid van een gezamenlijk ICT -beleid aankaarten. Beide vor-

men van samenwerking willen we graag optimaliseren.’

Welke plus- en minpunten staan centraal in een terugblik op de uitvoering van het ICT-plan op de

NBS?

‘Eigenlijk zijn we best een beetje trots op hetgeen we met de subsidie van de overheid en een

forse eigen investering hebben kunnen realiseren. De onderwijskundige implementatie is een

voortschrijdend proces. Schoolbreed wordt er van ICT gebruikgemaakt. Van kleuters tot en met

de groepen 8 en dit neemt alleen maar toe. Scholing van alle leerkrachten vindt plaats. De kin-

deren zijn erg enthousiast en we signaleren een onderwijskundige meerwaarde. Een heel sterk

minpunt is het gebrek aan voldoende formatie om de complete ‘toko’ verantwoord te runnen. De

pluspunten horen we ook van anderen, want we krijgen hier heel wat scholen over de vloer.

Vroeger was ICT ‘zolderkamertjeswerk’. Nu ICT in het onderwijs geprofessionaliseerd wordt, mag

je ook in deze sector op de werkvloer een professionele investering verwachten. Anders blijft ‘t

allemaal een beetje hangen’, is hun conclusie.  

‘TER LERING EN DE VERMAECK’

Beermann en Piek hebben ter afsluiting nog wel wat tips voor collega’s op de volgscholen: 

• zorg voor een zo breed mogelijk draagvlak: bestuur, directie en teamleden; 

• zorg voor voldoende formatie en werk samen op het gebied van beheer en onderhoud; 

• maak een projectplan met als basis haalbare - op de school afgestemde - doelstellingen.

Onderzoek de (on-) mogelijkheden dus nauwkeurig en maak gebruik van de kennis en ervaring

van de voorhoedescholen, al is het maar om valkuilen te ontwijken;

• start een PC-project voor leerkrachten, waarin het bestuur naast de fiscale regeling via een

financiële bijdrage participeert. Dat bevordert de effectiviteit van de cursus. Als collega’s thuis

kunnen oefenen, dan beklijft zo’n cursus veel beter en is men veel eerder geneigd wat uit te

zoeken voor gebruik in de klas. Onze ervaring is, dat het mes zo aan verschillende kanten

snijdt!
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Coehoornstraat 28, 4611 KS Bergen op Zoom 

T 0164 - 210727 

F 0164 - 210728

E-mail post@krabbenkooi.nl 

Website www.krabbenkooi.nl

Algemene basisschool De Krabbenkooi
Bergen op Zoom

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Stichting voor Alg. Bijzonder Basisonderwijs Bergen op Zoom (ABBO), 5 scholen.

J. Berends, directeur; J. Demmers, ICT-coördinator. 

300 leerlingen, 20 personeelsleden: groepsleerkrachten, zorgcoördinatoren onder- en boven-

bouw, intern begeleider leerlingenzorg, 2 klassenassistenten, conciërge.

gemêleerd, wijkschool. 

planmatig op weg naar adaptief onderwijs.

125 jaar oud, laatste renovatie na brandstichting in 2000, 11 groepen, computerruimte 

nog geen server, 30 (merendeels oudere) pc’s. Voor schoolmanagement: Esis, MS Office-pakket.

Educatieve toepassingen: voor alle leerjaren meerdere OWG-programma’s, voor bovenbouw

diverse websites voor wereldoriëntatie gedownload op cd-roms en Word-technieken aanleren. 

E-mailadressen voor personeel, bovenbouw-leerlingen via Kennisnet.

sinds kort.

nee.

volgens rijksbijdrage + projectsubsidie.

Basisschool De Krabben-
kooi koppelt ICT 

aan cultuur op school

Op basisschool De Krabbenkooi in Bergen op Zoom hebben ze ervaren dat het opzetten van een eigen

website een belangrijk medium is voor schoolmarketing. Ouders die hun kind willen aanmelden, raad-

plegen de site. Ook sollicitanten naar aanleiding van een vacature en PABO-studenten op zoek naar een

stageschool maken er gebruik van. In een gesprek met directeur Jan Berends en ICT-coördinator John

Demmers gaat het onder meer over schoolontwikkeling, samenwerking, projectuitvoering en het creë-

ren van een digitale leeromgeving voor zowel kinderen als leerkrachten.
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Het team van De Krabbenkooi gaat er voor alles vanuit, dat kinderen zich thuis moeten voelen op

school en dus graag naar school gaan.

Men wil hier een veilige schoolomgeving scheppen, waarin De Krabbenkooi probeert aan te slui-

ten bij de leef-, ervarings- en belevingswereld van kinderen. Vanuit die basis moet het kind zijn

eigen mogelijkheden en talenten gaan ontwikkelen tot een zelfstandig, kritisch en sociaal mens.

Natuurlijk, de kinderen komen naar school om te ‘leren’. Spelen, lezen, schrijven, taal, rekenen

enzovoorts zijn dagelijkse bezigheden van de kinderen. In de wet staat immers welke vakken de

kinderen moeten leren en wat de kerndoelen van elk vak zijn. Deze doelen staan dan ook precies

beschreven in het schoolplan.    

De Krabbenkooi is een school waar over het algemeen klassikaal les wordt gegeven op basis van

het model basisstof/extra stof. Men streeft naar een ononderbroken leerlijn van groep 1 tot en

met groep 8 via het gebruik van een leerlingvolgsysteem.  De school is onderverdeeld in twee

afdelingen: een onderbouw voor groep 1 tot en met groep 3 en een bovenbouw voor de groepen

tot en met 8. De groepen werken volgens de uitgangspunten van ‘basisontwikkeling’: letten op

brede ontwikkeling en werken van spelactiviteit naar leeractiviteit. Om de zorg voor het jonge kind

nog meer vorm te geven, werkt men niet alleen met kleine groepen maar ook met een zorgcoör-

dinator en heeft men hulp van een klassenassistente en PABO-studenten. In de groepen 3 tot en

met 8 wordt naast klassikaal onderwijs met moderne methoden ook in hoeken gewerkt. Men pro-

beert daarbij het aantal leerkrachten voor een groep te beperken tot twee. 

Dit schooljaar volgt het gehele team de cursus BAS (Bouwen aan een Adaptieve School); daar-

naast wordt extra aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van het zelfstandig werken en

adequaat klassenmanagement. Door deze continue aandacht voor kwaliteitsverbetering groeit

deze school aan de rand van het centrum van deze Brabantse vestingstad aan de Oosterschelde

nog steeds en trekt ook leerlingen uit andere wijken aan. 

Helaas zijn er op de huidige locatie geen uitbreidingsmogelijkheden en je gaat toch geen semi-

permanent lokaal op de speelplaats zetten…    

ONTWIKKELING

Uit de praktijk op De Krabbenkooi blijkt, dat kinderen het onderwijs met behulp van de computer

ontzettend inspirerend vinden.

Wat de leerlingen bijvoorbeeld al in groep 1 en 2 kunnen, wordt vaak onderschat. Ze zijn zich dui-

delijk aan het ontwikkelen. Ook in de rest van de groepen op school is een duidelijke ontwikke-

ling gaande. De inzet van de computer in iedere groep maakt individualisering en differentiatie in

toenemende mate mogelijk. De computer wordt dan ook door alle kinderen gebruikt. De software

wordt zodanig gekozen, dat de in de klas behandelde leerstof extra geoefend wordt. In de hoog-

ste leerjaren wordt de computer ook als tekstverwerker gebruikt. Dit schooljaar staat in het teken

van de inrichting van een nieuw computerlokaal, plus een eigen netwerk en uitbreiding van edu-



‘Een digitale werkplek waar collega’s oefenen 
en elkaar helpen; dat is heel belangrijk!’
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catieve software. De ICT-coördinator en ook webmaster - nu nog voor een halve maar volgend

schooljaar voor een hele dag vrij geroosterd voor deze functie - krijgt daarbij hulp van de

Hogeschool Utrecht.

ORIËNTATIE

Directeur Berends en coördinator Demmers kozen bij de invoering van ICT op hun school bewust

voor een vrij brede oriëntatiefase: ‘Dus niet een dertigtal moderne pc’s kopen, een netwerk aan-

leggen en dan maar met de computer in de klas aan de slag. Zo werkt ‘t volgens ons niet. Dat

moet wel op een frustratie uitlopen. We zitten nu in de afronding van het beleid voor de komende

jaren. Dat doen we met hulp van de Utrechtse hogeschool voor de vijf ABBO-scholen gezamenlijk.

Wellicht is dat via bestuurlijke krachtenbundeling nog uit te breiden met enkele scholen in de regio.

Daarbinnen zal voor elke school voldoende ruimte zijn de eigen insteek te behouden. De inventa-

risatiefase hebben we nu achter de rug. Elke school heeft z’n wensen over de vormgeving van ICT

kenbaar gemaakt. Dat komt nu binnenkort op papier, zodat we handvatten hebben om beleid te

maken op zaken als de aanleg van de bekabeling en de plaatsing van de computers in de lokalen

of in een centrale ruimte. We zitten dus nog in de fase van een groeiende beleidsvisie. Deze aan-

pak heeft ons geen windeieren gelegd. We hebben aardig kunnen sparen en nu kunnen we samen

weloverwogen een investering doen, die goed aansluit bij de ontwikkelingslijn van de school!’

SAMENWERKING

De voordelen van samenwerking rond ICT op school halen ze graag nog even naar voren: ‘Samen

beleid opbouwen betekent, dat je van elkaar kunt leren en dat je krachten bundelt. Wel je eigen

identiteit zien te behouden, want daar zit de angst bij sommige scholen als het over beleidsmatig

samenwerken gaat. Het ontwikkelen van een toekomstvisie richt zich ook op de techniek. Met ver-

schillende bedrijven is contact over de aanleg van een netwerk en bijkomende zaken. Ondertussen

beraden we ons ook op een gezamenlijke organisatie van onderhoud en beheer.’ 

De recente instelling van een beleidsadviescommissie voor ICT - bestaande uit enkele bestuursle-

den, directeuren en ICT-coördinatoren - beschouwen ze als een aanwinst: ‘Dat is niet alleen

belangrijk voor de aansturing van beleid, zo houd je als bestuur ook feeling met het werkveld. Het

is prettig dat je een stuk vrijheid hebt om je eigen weg te zoeken, maar aan de andere kant is het

ook van groot belang dat de mensen in de school zich gesteund weten door het bestuur. Het gaat

immers om niet geringe afwegingen en steeds grotere bedragen. Tevens kun je op die manier

gebruikmaken van bepaalde ervaring in het bedrijfsleven bij bestuursleden. In het verlengde hier-

van ligt de informatie aan de ouders. Binnenkort houden we een breed opgezette informatieavond

over de toekomst van ICT op school, met uiteraard de presentatie van enkele digitale werkstuk-

ken. Wellicht komt er wel een ouderwerkgroep ter ondersteuning van het team uit te voorschijn…’  

COMPUTERWERKPLAATSEN

Berends en Demmers benadrukken, dat invoering van ICT moet passen bij de ontwikkeling van de

school: ‘Dat betekent hier, dat we aansluiten bij de ingeslagen weg van adaptief onderwijs. Wij kie-

zen voor computerwerkplaatsen in de groepen of in een andere ruimte waar leerlingen samen kun-

nen werken aan een onderwerp op de computer. Dus samen bijvoorbeeld Word-technieken oefe-

nen of websites bekijken bij lessen wereldoriëntatie. Of onderwijssoftware draaien ter ondersteu-

ning bij de basisvakken. Zo ontstaan er werkhoeken in of buiten de klas, zoals de natuurhoek bij-

voorbeeld. Daarbij proberen we wel verschillende insteken te kiezen. Wellicht schaffen we een aan-



tal laptops aan met een draadloos systeem via een flexibel netwerk, dat je zo -waar nodig- in de

klas kunt rijden. Via de Utrechtse hogeschool zoeken we nu uit hoe we dat vorm kunnen geven.’

DIGITALE LEEROMGEVING

Intussen hebben ze wel ervaren, dat het nog niet eenvoudig is om zo iets als invoering van ICT

tot een plan van het gehele team te maken: ‘Op dat punt ga je gemakkelijk in de fout. Zelf ben

je er namelijk intensief mee bezig en je ziet allerlei uitwerkingen in de school al concreet voor je.

Maar collega’s zien ICT als weer extra werk erbij of zetten een vraagteken achter de waarde van

het hele verhaal voor hun onderwijs. In de personeelskamer hebben we nu een werkhoek met

randapparatuur ingericht waar collega’s oefenen met de toepassing van ICT en elkaar helpen. Dat

is heel belangrijk! Ook hebben we aan de hand van een checklist een nul-meting gehouden van

vaardigheden op het gebied van Word, e-mail en internet, zodat we scholing op maat kunnen aan-

bieden. Daarbij maken we koppeltjes, zodat men elkaar kan helpen. Binnen twee jaar heeft ieder-

een hier de basistechnieken onder de knie. Deze cursus maakt deel uit van een gesubsidieerd pro-

ject van de Utrechtse hogeschool en is gericht op het creëren van een digitale leeromgeving. Dat

geldt namelijk niet alleen op leerlingniveau, maar ook voor de leerkracht zelf. Dat betekent bij-

voorbeeld van elkaar werkbladen bekijken, gebruiken en verbeteren. Digitaal ideeën uitwisselen

dus. Op onze website is daarvan al een aantal voorbeelden te zien en dat is dus nog maar het

begin.’                                         

CULTUURPROJECT

Dit creëren van een digitale leeromgeving sluit goed aan bij een ander project op De Krabbenkooi:

‘Begin dit jaar kon je bij het ministerie extra subsidie aanvragen voor ICT-projecten. Onze stad

heeft een rijke cultuur-historische achtergrond, die terug gaat tot de twaalfde eeuw. Je hebt hier

veel oude rijksmonumenten. Zo kwamen wij op het idee om ICT te koppelen aan cultuur op school

via een project Merck toch hoe sterck. Dan ga je nadenken over doelen, samenwerkingsvormen

in je omgeving en praktijkvoorbeelden. Leerlingen maken nu bijvoorbeeld een reportage over het

oudste stadspaleis in ons land, de Markiezenhof. Van internet halen ze materiaal van het stads-

archief, maar ze gaan ook zelf met de digitale camera op pad. Spelenderwijs leren ze heel zinvol

en educatief omgaan met digitale technieken. Onze mediatheek bevindt zich naast de computer-

ruimte en dat stimuleert ook. Bronnen raadplegen, internet gebruiken en werkstukjes in groeps-

verband maken gaan hier hand in hand. Daarnaast gaan ze met een serie vragen op bezoek bij

de geschiedkundige en archeologische kring. Het is opvallend hoe gemakkelijk de link met de

onderwijspraktijk gelegd wordt. Kinderen gaan de omgeving van de school en hun eigen woon-

omgeving vergelijken met vroeger. Vragen over de groei en veranderingen in de stad brengen ze

zelf in de groep. Zo ontstaat er een soort historische stadswandeling. Een route die de kinderen

eerst zelf maken en dan komt de media erbij.’ 

ENTHOUSIASME

Alle betrokken organisaties zijn volgens Berends en Demmers erg enthousiast en zegden meteen

hun medewerking toe: ‘De directeur van het museum is tevens medewerker bij Omroep Brabant;

dus die link is ook al gelegd. De belangstelling van andere scholen en instellingen in de regio is

dan ook al gewekt. Ook vanuit de commerciële hoek is al belangstelling voor het project. Een

bedrijf in moderne audio-visuele technieken heeft medewerking toegezegd. Volgend jaar hebben

we iets heel speciaals op het programma staan. Dan houden we in samenwerking met een loka-

le stichting een actieve monumentendag voor de jeugd. Alle leerlingen van de basisscholen ver-

kleden zich in Middeleeuwse kleding en doen daaraan mee. Diverse acteurs hebben reeds hun

medewerking toegezegd. De bedoeling is, dat er via dit project voor alle basisscholen in de stad

kant-en-klaar lesmateriaal ontstaat, zowel digitaal als op papier. Een tweetal scholen van andere

richtingen doen ook mee. Zo kun je als school via de inzet van moderne media de historie en de

cultuur van je eigen stad veel toegankelijker maken en heel concreet een toch belangrijke bij-

drage leveren aan de bevordering van cultuur-historisch besef bij de toekomstige generatie.’
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Kees Boekelaan 10, Postbus 28, 3720 AA Bilthoven

T 030 - 2282841

F 030 - 2250984

E-mail AVO@WPKeesBoeke.nl 

Website www.wpkeesboeke.nl

Werkplaats Kindergemeenschap VO
Bilthoven

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

-

G. Pol, rector; J. Heuer, plv. rector + portefeuillehouder ICT; G. Huls, ICT-coördinator (10 uur).

900 leerlingen, 100 personeelsleden.

zeer gemêleerd, uit de Utrechtse regio. 

een werkplaats op algemeen-bijzondere grondslag met een veilig, inspirerend schoolklimaat met

accenten op extra zorg en begeleiding. 

deels uit ‘49 en ‘68 in bosrijke omgeving, planning nieuwbouw. 

5 servers, 120 pc’s voor schoolorganisatie en leerlinggebruik. Voor management en administra-

tieve toepassingen: Orias, Roostar, Puntboek, Klasboek, Aura-bibliotheeksysteem, diverse soft-

ware voor talen, wis- en natuurkunde en zaakvakken. E-mail voor personeel en leerlingen (o.a.

internationale uitwisseling).

ja.

in ontwikkeling.

€ 113.445,- voor hard-en software en € 113.445,- voor systeembeheer, coördinatie, toezicht en

scholing; middelen: rijksbijdrage + ouderbijdrage (deel).

Kindergemeenschap 
Bilthoven is ook

een werkplaats voor ICT

De Werkplaats Kindergemeenschap voor jonge mensen van 2 tot 18 jaar aan de rand van het bosrijke

Bilthoven kent sinds haar oprichting in 1926 door Kees Boeke een sterk onderwijskundig en pedago-

gisch kader waarbinnen gewerkt wordt. In de loop der jaren is er een integratie ontstaan van Boeke’s

ideeën en nieuwe onderwijsontwikkelingen. Dat is vertaald in een viertal pijlers voor het onderwijs in

de 21e eeuw op de Werkplaats: pedagogisch klimaat, onderwijskwaliteit, creativiteit en maatschappe-

lijke betrokkenheid. Zelfvertrouwen, samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan

daarbij centraal. Welke rol vervult ICT daar nu bij in de afdeling voortgezet onderwijs? Een gesprek met

Jos Heuer, plaatsvervangend rector en ICT-coördinator Gerard Huls. 
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De Werkplaats Kindergemeenschap is een schoolgemeenschap met peutergroepen, basisonder-

wijs en voortgezet onderwijs.

Opvoeding en onderwijs worden vanuit dezelfde visie gegeven. Deze visie stoelt voor een belang-

rijk deel op de ideeën van Kees Boeke. In 1926 begon hij samen met zijn vrouw Betty uit onvre-

de met het toen bestaande schoolsysteem zijn eigen kinderen les te geven. De Werkplaats in

Bilthoven was geboren. In zijn welbekende boek ‘Kindergemeenschap’ heeft Boeke zijn ideeën

over onderwijs nader uitgewerkt. Leidende gedachte daarin is, dat volwassenen jongeren bege-

leiden naar volwassenheid in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid. Daarbij wordt leren

niet alleen opgevat als leren uit boeken. Leren gebeurt met hoofd, hart en handen. Jonge men-

sen werken in een gemeenschap toe naar volwaardig mens-zijn. Zij zijn de ‘werkers’ in deze

Werkplaats. De volwassenen werken met hen mee, leraren zijn de ‘medewerkers’. 

Het Algemeen Voortgezet Onderwijs (AVO) verzorgt binnen de schoolgemeenschap het onderwijs

voor de werkers van 12 tot ongeveer 18 jaar. Het AVO - met lessen van 45 minuten, mentorbe-

geleiding, vrijwerkuren voor extra hulp en projectperiodes) kent hier de afdelingen: vwo, havo,

mavo (ook met tempostroom). 

PIJLERS

In het huidige onderwijs van de Werkplaats heeft de missie van Kees Boeke - via een borstbeeld

in de hal van het schoolgebouw nadrukkelijk aanwezig - een eigentijdse vertaling gekregen in een

visie en een koers voor het eerste decennium van de 21e eeuw.  

Hoofdpunten (pijlers) daarin zijn volgens Heuer en Huls: pedagogisch klimaat, onderwijskwaliteit,

creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid: ‘De Werkplaats is een school waarin het pedago-

gisch klimaat op alle niveaus in de organisatie merkbaar en voelbaar is. Er is een veilige en ont-

spannen sfeer met een grote mate van vertrouwen in elkaar. Dit geldt zowel tussen de werkers

en medewerkers, als tussen werkers en medewerkers onderling. Er wordt samengewerkt vanuit

respect en gelijkwaardigheid. De werkers krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot ver-

antwoordelijke volwassenheid. Wij willen een school zijn waarin het onderwijs van zeer goede

kwaliteit is. Elke werker wordt gestimuleerd zich naar aard en aanleg optimaal te ontwikkelen. Er

wordt recht gedaan aan de verschillen tussen werkers en ze worden zo goed mogelijk voorbereid

op het vervolgonderwijs. De mogelijkheden van ICT-toepassingen worden hierbij intensief benut.

Daarnaast neemt creativiteit op de Werkplaats een belangrijke plaats in. Het wordt beschouwd als

een middel om uiting te geven aan de talenten van hoofd, hart en handen en om deze talenten

zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. In het onderwijsprogramma en de opvoeding wordt

ook veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van werkers bij de maatschappij. Daartoe

behoort ook de aandacht voor de omgeving en specifiek voor natuur en milieu. Het is wel van

belang, dat de beoogde resultaten ook daadwerkelijk bereikt worden. Het geeft geen zin om te

blijven steken in goede bedoelingen en mooie woorden. Werkers en ouders moeten de realisering
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van deze pijlers in het onderwijs van alledag aan den lijve kunnen ervaren. Al met al mondt de

paragraaf in ons schoolplan over kwaliteitsbeleid uit in elf verbeterdoelen voor dit schooljaar.’      

MEDIATHEEK

Hoe wordt ICT-beleid vertaald naar de praktijk binnen de school?

Heuer en Huls zetten een serie bereikte doelen op een rij: ‘De uitbreiding van bibliotheek tot

mediatheek is bereikt met het inrichten van een extra computerruimte en plaatsing van extra pc’s

in de bibliotheek. Het gebruik willen we intensiveren door het ontwikkelen van geschikte opdrach-

ten. Er is toezicht geregeld en het gebruik neemt na de uitbreiding met nogeens 20 computers

fors toe. Het Aura-bibliotheeksysteem is geïnstalleerd, maar het invoeren van de titels kost wel

zeer veel tijd. Er is een extra computer aangeschaft en er zijn meer vrijwilligers ingeschakeld voor

versnelling van de invoer. Vrijwel alle docenten in de prioritaire vakken beheersen nu de gewens-

te ICT-vaardigheden. Drie docenten hebben zich bijgeschoold tot trainer voor integratie van ICT.

Met een cursus op school geven zij hun kennis en vaardigheden door aan alle vakgenoten.

Remedial teaching en ICT gaan intussen hand in hand. Een initiatiefgroep bereidt een bètalab

voor. Dit thema maakt deel uit van de scholing voor alle Tweede Fase-docenten van de exacte

vakken. Ook bij wiskunde loopt een nieuw project voor de vakkenintegratie met natuurkunde en

integratie van ICT bij de eerste stappen op de weg naar een goed begrip van differentiëren en

integreren. Ook voor de integratie van ICT bij muziek en beeldende vorming is een plan uitge-

werkt.’  

INTERNATIONALISERING

ICT wordt ook gebruikt bij internationalisering: ‘In het kader van AIDAS en met het oog op ICT-

gebruik is een bezoek gebracht aan een Deense voorhoedeschool in Kopenhagen. Voor de docen-

ten draait met instemming van de belastinginspectie een pc-privé project. De school financiert de

rente. Voor de organisatie van ICT is binnen de schoolleiding een portefeuillehouder ICT aange-

steld. Voor de ICT-coördinator is 10 uur per week beschikbaar. Er is een werkgroep ICT in onder-

wijs, die twee keer per maand vergadert. Daarnaast is er vijf keer per jaar een bijeenkomst van

ICT-contactpersonen van de secties. We hebben een koppeling gerealiseerd tussen de werkgroep

Tweede Fase en de ICT-werkgroep. Voor systeembeheer is bijna 30 uur per week beschikbaar.’

Over het functioneren van Kennisnet is men hier nog niet tevreden: ‘We waren de afgelopen jaren

heel tevreden over de aansluiting via ACCU van de Utrechtse universiteit. De beperkingen in de



sfeer van de afscherming bij Kennisnet vinden we lastig en hun helpdesk functioneert slecht. Wij

willen bijvoorbeeld ons leerlingvolgsysteem integreren met Kennisnet, maar dan houdt men de

boot af. Voor alle duidelijkheid, met de opzet en inhoud van Kennisnet hebben wij geen proble-

men. Onze kritiek zit in de technische sfeer.’       

VAARDIGHEDEN

Op welke wijze is de scholing van alle betrokkenen ter hand genomen? 

‘Vrijwel alle docenten beheersen de voor hun vak relevante vaardigheden. De laatste docenten

worden nu bijgeschoold. Om het didactisch gebruik van ICT te bevorderen zijn allerlei activiteiten

ontplooid, zoals intervisie, netwerken en scholing. We gaan aan de slag met Puntboek en Klasboek

om de cijferinvoer door medewerkers verder te automatiseren, maar vooral om de uitwisseling

van gegevens over werkers tussen mentor en vakmedewerkers te optimaliseren. Het draagvlak

voor ICT-gebruik is duidelijk toegenomen. Ook voor de ICT-coördinator zijn in lijn met eerdere

scholing diverse activiteiten ondernomen. Ook de systeembeheerder is verder geschoold. Met

name het aspect beveiliging kreeg nu de aandacht. Ten behoeve van het schoolmanagement heeft

uitwisseling met collega-schoolleiders plaats gevonden. Niet dat we nu stil zitten. De scholing gaat

door,’ aldus Heuer en Huls.      

ICT-NU

Op welke wijze wordt op ICT-gebied samengewerkt met andere scholen en instellingen in de

regio? 

‘Wij zijn op verschillende manieren intensief betrokken bij het samenwerkingsverband ICT-NU.

Daarbij zijn twaalf VO-scholen met de Hogeschool en de Universiteit van Utrecht aangesloten.

Vanuit dit netwerk draait een coach-de coach-traject. Rond bètalab is uitwisseling. Er is een net-

werk van systeembeheerders opgezet. Uitwisseling en scholing tussen ICT-coördinatoren functio-

neren ook goed. Voor hen is nu ook scholing rond financieel beleid. We bezoeken elkaars scholen.

De Schoolfact-problematiek wordt in dit collectief besproken. Met deelnemers van diverse scho-

len en de Hogeschool van Utrecht zijn werkgroepen gestart om de integratie van ICT in de vak-

lessen te bevorderen. Dit regionale verband is een heel goed platform om ervaringen uit te wis-

selen en praktische problemen met elkaar te bespreken,’ is de ervaring op de Werkplaats.    

INTEGRATIE

Heuer en Huls blikken terug op de uitvoering van het ICT-plan: ‘De pc wordt hier op vier fronten

ingezet: bij de afdeling remedial teaching, bij het samenwerkend en zelfstandig leren in de

Tweede Fase, bij het onderhouden van internationale contacten en bij de leerlingenbegeleiding.

Met de integratie van ICT in de vakken is een begin gemaakt. In de voorbereiding op de nieuwe

Tweede Fase en de examenprogramma’s mavo zal ICT met name ingezet worden om een grote-

re zelfstandigheid van de werkers te bevorderen. Het gebruik van ICT om een onderzoekende

houding bij werkers te stimuleren heeft daarbij onze aandacht. Bovendien willen we de begelei-
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ding naar steeds grotere zelfstandigheid vorm geven in het studiehuis. Het werken aan praktische

opdrachten om vaardigheden te ontwikkelen en aan profielwerkstukken voor een betere integra-

tie van de vakken sluit uitstekend aan bij de doelen van de Werkplaats. Dat hierbij ICT moet wor-

den ingeschakeld is geen punt van discussie meer. Ook bij expressievakken als muziek en beel-

dende vorming worden de mogelijkheden van multimedia-systemen benut. Leerlingen maken hier

dus via verschillende wegen kennis met moderne media en ervaren het als een verrijking in hun

leeromgeving. Kees Boeke zelf zou er zeer zeker ook enthousiast over zijn.’

EXTRA TIJD

Het belangrijkste knelpunt voor Heuer en Huls is een chronisch gebrek aan tijd om te scholen, te

ontwikkelen, te experimenteren en te leren: ‘Bijna alle activiteiten van de docenten die gericht

zijn op integratie van ICT in hun onderwijs vinden plaats in hun vrije tijd. De school is bezig om

een taakbeleid te ontwikkelen. In de eerste ‘papieren’ opzet is ruimte gevonden voor enkele van

de extra activiteiten, die de integratie van ICT in het onderwijs vergt. In de praktijk blijkt deze

ruimte echter niet aanwezig. Met name lijkt de schatting van de tijd die het verzorgen van gewo-

ne vaklessen kost veel te krap. Daarnaast blijkt dat de invoereng van het studiehuis ook blijvend

extra tijd gaat kosten, omdat de begeleiding intensiever zal moeten zijn en meer op de individu-

ele werker gericht. Voor de nieuwe taken beheer en coördinatie van ICT is ruimte gemaakt in het

taakbeleid van de school en zijn personen ingezet. Dit gaat vanzelfsprekend ten koste van het

geheel. Het regelen van toezicht en begeleiding rond ICT is ook een probleem. Hiervoor is ook

geen formatie beschikbaar. De suggestie van de inspecteur om de lesgroepen te vergroten biedt

geen soulaas, want de gemiddelde groepsgrootte is al groot. Zeker in vergelijking met het bui-

tenland. In ‘Onderwijs on line’ van het Procesmanagement ICT wordt aan het probleem van het

vinden van de extra tijd die ontwikkelen, experimenten en leren kost geen aandacht besteed. Dit

heeft ons teleurgesteld.’

Ook op het financiële vlak ligt er een knelpunt: ‘Als bij afschrijving van de hardware een termijn

van vier jaar wordt gehanteerd zijn er onvoldoende middelen. Dat geldt nog veel sterker, als je

ook scholingskosten en personeelsinzet bij het ICT-budget wilt onderbrengen.’            

TIP

Hebt u nog een tip voor collega’s?

Dat is voor deze ervaren Werkplaats-medewerkers geen enkel probleem: 

• Sluit je aan bij een netwerk van scholen in de regio. Die uitwisseling met collega’s werkt ver-

helderend en stimulerend.

• Organiseer het beheer van de computerplek, het stimuleert het pc-gebruik door leerlingen.

• Een ‘coach-de-coach’-project - waarbij enkele extern geschoolde medewerkers hun collega’s

intern scholen - is aan te bevelen.        



VERNIEUWING

Aan het eind van deze maandagmorgen is in de mediatheek elke pc in gebruik. Barbara bijvoor-

beeld werkt aan de hand van een vragenlijst aan een document over discriminatie onder Turkse

jongeren, twee jongens speuren via websites over vervoer en verkeer naar actuele berichtgeving

over de Schipholproblematiek en drie meisjes bereiden onder begeleiding van Jos Heuer op de

digitale snelweg een presentatie voor over de romanschrijfster Yvonne Keuls.     

De oorspronkelijke visie van Kees Boeke dat volwassenen de jongeren begeleiden naar volwas-

senheid in een sfeer van openheid en gelijkwaardigheid is nog steeds actueel. Leren gebeurt met

hoofd, hart en handen. De individuele, sociale en creatieve ontwikkeling van werkers neemt een

belangrijke plaats in in opvoeding en onderwijs. Gemeenschappelijkheid, samenwerking en maat-

schappelijke betrokkenheid zijn pijlers onder het onderwijs, waarmee ook wordt geappelleerd aan

eigen verantwoordelijkheid. 

Boeke vond, dat een medewerker iedere dag weer nieuwe energie moest steken in zijn relatie met

de werkers. Hij wilde op de Werkplaats de instelling steeds open te staan voor verbetering en ver-

andering. Een bekende uitspraak van hem was dan ook: ‘Onderwijs maak je elke dag’. Sinds haar

oprichting 75 jaar geleden houdt de Werkplaats zich bezig met de vernieuwing van opvoeding en

onderwijs. Hieraan te blijven werken is een belangrijke bestaansreden van deze schoolgemeen-

schap. ICT speelt daarin thans een belangrijke rol.
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Abt Ludolfweg 109, 3732 AN De Bilt 

T 030 - 2203355 

F 030 - 2202853

E-mail rietakker@planet.nl 

Website www.rietakker.nl

Protestants-christelijke Dalton basisschool De Rietakker
De Bilt

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging voor protestants-christelijk onderwijs in De Bilt/Bilthoven (4 scholen). 

M. van Veelen, meerscholig directeur; M. Masselink, ICT-coördinator (4 dagen per week).

140 leerlingen, 12 personeelsleden.

landelijk gemiddeld. 

Dalton-principes. 

gebouw uit 1957, 8 lokalen, 6 combinatiegroepen, computer-leslokaal, mediatheek.

1 centrale server; in computerlokaal 25 pc’s, beamer en smartboard met touch-screen (digitaal

schoolbord) en digitale camera’s voor groepsles. In mediatheek 10 pc’s voor individuele informa-

tieverwerving o.l.v. assistente. Per groep een laptop voor de leerkracht, beamer, projectiescherm

en een computerhoek met 3 pc’s en scanjet voor de leerlingen. 10 laptops voor bovenbouw-leer-

lingen om zelfstandig in studienissen te werken. Koppeling in netwerk zowel via bekabeling als

draadloos (experimenteel). Software: Winsas en Cito-LVS voor schoolmanagement (nog niet op

netwerk). De methodegebonden programma’s bij Pluspunt voor rekenen, bij Taal Actief en De

Leessleutel. Diverse andere programma’s voor basisvaardigheden (educatieve spellen) en wereld-

oriëntatie ter ondersteuning. E-mailadres voor personeel en leerlingen vanaf groep 6, voorlopig

alleen nog intern (oefening). 

helaas nog niet gerealiseerd.

ja.

rijksbijdrage is na KPN-gift voor 3-jarig ICT-project (ter waarde van ongeveer € 907.560,- voor

hard- en software, randapparatuur, onderhoud en beheer, scholing en personele ondersteuning)

geheel bestemd voor reserveringsfonds ICT (vervanging t.z.t.). 

Op De Rietakker in De Bilt
gaat de weektaak digitaal

‘De komende jaren zullen we het aantal computers uitbreiden, waarbij op beide verdiepingen van onze

school een computerruimte zal komen. Het inmiddels voorzichtig gestarte internet zal eveneens wor-

den uitgebreid.’ Dit schreef directeur Martin van Veelen in 1999 in de schoolgids van protestants-chris-

telijke Dalton basisschool De Rietakker in De Bilt. Zijn wensen op dit terrein zijn in de zomer van 2000

na de aanvaarding van de wel zeer royale KPN-gift ruimschoots vervuld. 

Hoe is dit ICT-project, dat in de media nogal wat stof deed opwaaien, van start gegaan? 
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Deze Biltse basisschool is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging en de drie principes van het

Daltononderwijs, zelfstandigheid, vrijheid en samenwerken, krijgen hier dan ook ruime aandacht. 

Van Veelen zet deze drie pijlers van de school in vogelvlucht op een rij: ‘Vrijheid is belangrijk voor

de ontplooiing van de persoonlijkheid van een ieder. Wij proberen een kind die vrijheid op een

juiste manier te leren gebruiken. In de taak die wij een kind bieden vindt de leerling vrijheid en

verantwoordelijkheid. De keuzevrijheid zit in het tempo en de volgorde waarin een kind de

opdrachten maakt, alleen of samen, en de tijd die aan de verschillende opdrachten wordt besteed.

In het traditionele schoolsysteem was weinig ruimte om een eigen weg in te slaan. Toch willen

kinderen nieuwe dingen ontdekken. De taak in de Daltonschool geeft ze daarvoor de ruimte.

Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelf-

standig nadenken en beter begrijpen. De leerkracht moet de leerlingen dus goed kennen om een

taak samen te stellen. In het dagelijks leven moet er samengewerkt worden met allerlei andere

mensen. Op school leren we de kinderen al om met elkaar samen te werken in groepjes.’  

TAAKWERK

Van Veelen plaatst de integratie van ICT op zijn school binnen het werken met die weektaak: ‘In

onze werkplanning maken we al jarenlang gebruik van een taakbrief of taakbord. Op de taakbrief

noteert elke kind het opgedragen werk, de weektaak. Deze taak omvat altijd de basisvakken,

wereldoriëntatie en extra werk. Na afloop van de taak volgt controle door de leerkracht. In de

kleutergroepen wordt gewerkt met een taakbord. De werkhoeken staan op het arbeid-naar-keuze

bord. Ons ideaal als Daltonschool is om het digitaal planbord te integreren in deze werkwijze. De

kinderen vanaf acht jaar gaan dan onder leiding van hun leerkracht aan het begin van de week

naar het computerlokaal en krijgen daar via een geïnstalleerd opstartscherm hun eigen weektaak

aangeboden. Ze loggen in met eigen naam en wachtwoord en komen zo in hun eigen domein

terecht. Van daaruit kunnen ze software van onder andere lezen, taal, rekenen en wereldoriënta-

tie aanklikken. Hun resultaten worden vervolgens automatisch bijgehouden, zodat de vorderingen

van week tot week te zien zijn. De nieuwste snufjes zijn aangebracht in het systeem. Via de

beamer kan de leraar alle beeldschermen op het grote bord projecteren. Hij kan er ook twee of

vier op zetten om oplossingen van een rekensom bijvoorbeeld naast elkaar te zetten. De leraar

kan er ook voor kiezen zijn eigen scherm op het bord te projecteren. Het bord werkt dan als een

touch-screen, waarbij een aanraking met de vinger of voorwerp werkt als een klik met de muis.

Na deze introductie in het computerlokaal gaan de leerlingen in hun groep aan de slag met het

uitwerken van hun eigen weektaak.’

INVOERING

Maar de volledige invoering laat nog even op zich wachten: ‘We bekijken of je via een leerling-

volgsysteem standaardgegevens richting kinderen kunt krijgen en wat daarvoor nodig is om zelf-
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standig werken te stimuleren. Wij sturen dus aan op het digitaal maken van de weektaak. De start

is gemaakt, maar de integratie in het netwerk heeft echter nog wel wat voeten in de aarde. Het

betekent namelijk, dat computerspecialisten en onderwijskundigen binnen het kader van het KPN-

project de handen ineen moeten slaan en dat kost nog even tijd. Het idee is namelijk om niet

alleen een digitale weektaak te ontwikkelen, maar deze te koppelen aan een wat breder leerma-

nagement-systeem. Zo’n LMS is ook te ontsluiten voor thuisgebruik. Zieke leerlingen bijvoorbeeld

kunnen dan thuis aan schooltaken werken en leerkrachten kunnen thuis hun lessen voorbereiden.

Op enkele universiteiten is daarmee reeds ervaring op gedaan via het engelse Blackboardsysteem

in zwart/wit. De kunst is nu om dat kindvriendelijk, kleurrijk en uitnodigend op ons netwerk te

krijgen. We verwachten, dat de digitale weektaak in de verschillende groepen na de kerstvakan-

tie operationeel is. Over de invoering van het beoogde LMS kan ik nu nog geen prognose doen.’

SPELENDERWIJS

Ook al wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de digitalisering van de weektaak, Van

Veelen benadrukt dat de leerlingen vooral spelenderwijs met de computer moeten leren omgaan:

‘Bij de taalles bijvoorbeeld wordt met taalkaarten gewerkt. Op de computer gaan ze in Word daar-

mee aan de slag. Ze zijn op een boeiende wijze met taal bezig op hun eigen niveau, maar tege-

lijkertijd doen ze ervaring op met de tekstverwerker. De oudere leerlingen zijn ook actief op inter-

net. Dat gaat via een soort speurtocht. De bescherming van dit internetgebruik via zogenaamde

Firewalls kan echter omzeild worden. Als zich uitwassen voordoen bij deze speuractiviteiten, dan

wordt dat bespreekbaar gesteld. Zo stimuleer je, dat internet op school gebruikt wordt binnen de

gegeven opdracht. Internet vindt hier z’n toepassing bij het maken van werkstukjes. Leerlingen

kunnen zelfstandig plaatjes, teksten en grafieken binnenhalen en via een Word-document uit-

printen. Op deze insteek kunnen ook eerder uitgezonden schooltv-programma’s nog eens beke-

ken worden. Of neem het presentatieprogramma Powerpoint. Daarmee kunnen de leerlingen via

het projectiescherm in de klas hun spreekbeurt visualiseren. Leerlingen moeten vooral plezier

krijgen in het werken met computerprogramma’s. Wij gaan hier geen onderwijs in ICT geven. Ons

motto is: laat de kinderen dagelijks maar gewoon lekker werken met ICT-middelen nu geld geen

belemmering is voor programmatuur en andere zaken. Zowel de leerkrachten als de leerlingen

moeten er lol in krijgen.’ 

GEZONDHEID

Op De Rietakker is ook ruimte voor extra toepassingen op ICT-gebied: ‘We leren de kinderen

omgaan met de digitale camera voor gebruik bij de les. Hetzelfde geldt voor de scanjet om illus-

traties te organiseren bij een thema. Dat zijn activiteiten rondom de les en zelfstandig werken,

die hier in de groepen toch heel snel gewoon geworden zijn. Naast alle educatieve spellen is de

beamer en het projectiescherm ook een aanwinst voor de onderbouw. Voorlezen uit een prenten-

boek is bij de kleuters nog steeds een belangrijke activiteit. Als je van tevoren de plaatjes scant

en op het netwerk zet, kun je de leerlingen ook op de details wijzen. Daarnaast bewaken we het

gezondheidsaspect rondom alle digitale activiteiten. We wijzen op een juiste zithouding achter de

computer bijvoorbeeld. Ook de factor tijd houden we goed in de gaten. Niet te lang dus met die

pc aan de slag.  Ook beschikken we intussen via de KPN over alle programma’s en software die

er voor onze methodieken en onze werkwijze zijn. Een half uur per taak is lang genoeg en per

dag komen we voor ICT-activiteiten niet uit boven anderhalf uur per groep. Ook hier wordt nog

gewoon les gegeven, geluisterd en geschreven. Een feit is ieder geval, dat wij het leren toepas-

sen van al die ICT-middelen ervaren als een enorme verrijking van het leermilieu voor onze leer-

lingen!’

ONDERSTEUNING

Voor beheer en onderhoud kan De Rietakker een beroep doen op de KPN-projectgroep: ‘Voor het

beheer van ons netwerk steunen we in de eerste plaats op onze ICT-coördinator. Dat is een van

onze leerkrachten, die ICT al jarenlang als hobby had. Komt hij er niet uit, dan kunnen we reke-

nen op hulp van binnen of buiten de KPN-projectgroep. De indeling van het systeem bijvoorbeeld

levert nog wel eens storingen op. Kinderen die iets opstarten moeten de informatie krijgen die

voor hen nodig is en niet voor anderen. Die ruis in de afscherming van informatie heeft te maken



met de instelling van het netwerk. Dat is niet te verhelpen via een druk op de knop. Dat vereist

denkwerk. Die technische vragen gaan direct door naar de projectgroep. Daarmee moet je je ICT-

coördinator niet belasten. Die moet zich richten op de onderwijskundige kant en het begeleiden

van leerkrachten.’        

SCHOLING

Het aanvaarden van de KPN-gift ogeveer een half jaar geleden betekende voor het team van Van

Veelen een enorme uitdaging: ‘We zijn gestart met enkele studiemiddagen om kennis te maken

met de mogelijkheden van ICT. In de zomervakantie hebben de leerkrachten die kennismakings-

ronde uitgebreid via oefeningen op de laptop thuis. Voor een praktisch gerichte oriëntatie op de

geavanceerde apparatuur konden we via de KPN een beroep doen op instructeurs van de School

van de Toekomst in Den Bosch. Dat waren praktijklessen om te leren omgaan met de techniek,

die de school binnen komt. Geen cursus dus om ergens een certificaat te halen, maar onderwijs

op maat in ons computerlokaal en met ons netwerk. Met als effect, dat leerkrachten van het begin

af aan door het samen gewoon leren doen succeservaringen opdeden. Die aanpak heeft hier heel

goed werkt. Die scholingservaring gaan we - ook al zijn we geen voorhoedeschool voor ICT -

tegen onkostenvergoeding doorgeven aan scholen in de omgeving. Groepen leerkrachten en ook

leerlinggroepen komen hier in het volledig ingerichte computerlokaal om stap voor stap kennis te

maken met de mogelijkheden van ICT op school. De ICT-coördinator trekt daar drie middagen per

week voor uit. Op deze wijze kan onze aanwinst ook ten goede komen aan andere scholen in de

regio.’    

MISVERSTANDEN

Als de uitvoerige aandacht van de media rondom de KPN-gift aan het begin van het schooljaar ter

sprake komt, wil Van Veelen enkele misverstanden opruimen: ‘De financiële kant is in de pers erg

overtrokken. De waarde van de gift mag dan ingeschat worden op ongeveer € 907.560,-, maar

aan geïnstalleerde apparatuur kom ik hooguit tot € 226.90,-. Wat wij hier nu in huis hebben, zou

dus ook op elke andere basisschool kunnen. En ik gun het elke collega van harte, want hoe lang

is het nu al weer geleden dat er echt geïnvesteerd werd in de verandering van ons basisonder-

wijs? Moeten we het dan echt nog vele jaren met het krijtje en het schoolbord doen? Als de over-

heid, de politiek het nu eindelijk eens belangrijk vindt om te investeren in de basis van onze ken-

nissamenleving, dan is de apparatuur voor alle 8000 basisscholen dus met slechts € 18.151.208,-

rond… Het grootste deel van dit driejarig ICT-project op onze school zit namelijk in personele kos-

ten voor adviseurs, technici en begeleiding, die de KPN ten laste brengt van dit driejarige project.

De Kamervragen richting sponsoring vind ik eveneens sterk overtrokken. De KPN-vlag wappert

hier niet bij de ingang en onze leerlingen lopen niet rond in een opvallend shirt met een bepaald

beeldmerk. Wij zijn geen voetbalclub, geen FC Utrecht of zo. Wij hebben geen enkele tegenpres-

tatie op ons genomen en de externe evaluatie van dit project heeft louter betrekking op het

gebruik, dat in de school gemaakt wordt van de geïnstalleerde apparatuur. Wij kunnen nooit en

te nimmer ergens toe worden gedwongen en wij voelen ons ook nergens toe verplicht.’ 

DE TOUWTJES

Een enkele ervaring wil Van Veelen ter afsluiting nog doorgeven: ‘Werk vooral stap voor stap aan

de invoering van ICT in je school. Laat je door niemand over de kop jagen of gek maken; bepaal

je eigen tempo. Doe in je school wat jezelf aan kunt en doe niet wat je niet in de hand hebt. En

als je geld voor een goed project kunt krijgen van een ander, dan moet je dat zeker doen. Wel

zelf de touwtjes in handen houden!’
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HML omarmt Internet 
als communicatiemedium

bij uitstek

Op het Haags Montessori Lyceum is men geïnteresseerd in uitdagende en waar zinvol ook nieuwe leer-

omgevingen. De virtuele wereld van Internet biedt daarvoor interessante mogelijkheden. Op het HML

is een project in ontwikkeling, dat deze mogelijkheid benut op een andere manier dan de meeste scho-

len doen. Intussen hebben diverse instellingen zich aangesloten om het proces tot wasdom te brengen. 

Een gesprek met ICT-coördinator Peter van Schie en een rondgang door de school.

Stichting Algemeen Bijzondere Scholengemeenschap HSVO met een viertal vestigingen.

drs. G. Steur, directeur; P. van Schie, ICT-coördinator.

700 leerlingen, 60 personeelsleden.

regio-functie voor gemiddeld vrij hoog opgeleide ouders, die bewust kiezen voor montessori-

onderwijs.   

Montessori-onderwijs; met accenten op individuele aanpak, samenwerken/groepswerk, keuze-

uren, stimulering van algemene/culturele ontwikkeling en projectonderwijs. 

alle klaslokalen en studieruimtes komen uit op de centrale hal, een hoge en lichte ruimte als hart

van de school. Het gebouw (uit 1957, met uitbreiding in ‘92) is speciaal ontworpen voor het mon-

tessorionderwijs.

4 servers – Pentium computers met 64 Mb geheugen of meer – met back-up faciliteiten, hiervan

zijn 2 Novell Netware-servers en 2 Linux-servers, op een centrale plek (serverhok) in het gebouw

met eigen stroomgroep en voorzien van alarm. Millennium voor onderwijsdoeleinden, het OS is

Novell Netware 4.11 (aangesloten op UPS voor overbrugging van stroomuitval), met een koppe-

ling aan skouzie cd-rom toren (7 cd-roms). Paperclip voor administratieve doeleinden, het OS is

Novell Netware 4.10. De proxy-server is een server met een grote cache, die veelbezochte sites

lokaal houdt. Zodoende kan het HML zijn bandbreedte naar het Internet optimaal houden. Deze

draait (evenals de mail-server) onder Linux Redhat 5.2, daarnaast ook gebruik voor DHCP, DNS

en Firewall. Extra cd-rom toren Satellite voor gebruik van naslagwerken. 1 x centrale printer

(HP5SI) voor leerlingennetwerk + 1 x (HP 4050TN) voor administratie, beide geconfigureerd in

Netware. 93 multimedia computers, variërend van Pentium 100 tot Pentium II.

Leerlingen en leraren hebben op het HML een Netware login-naam. De leerlinglogin bestaat uit de

eerste letter van de voornaam van de leerling en de volledige achternaam. Voor de leraren is hun

login de afkorting van hun achternaam. De leerlingen en medewerkers hebben ook een e-mail-

adres van school. 

- 

ja, nog in ontwikkeling. 

volgens rijksregeling.
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In een van de klaslokalen is vrijwel iedereen met een ander onderdeel van het vak bezig. 

In de hoek overleggen twee leerlingen over een opdracht. Een meisje laat een taak aftekenen

door de lerares en een jongen zit achter de computer naast het bord. De computers staan sinds

een jaar in iedere klas, zodat leerlingen met elkaar en de leraren kunnen communiceren of iets

op kunnen zoeken. ‘Ik heb nu bijvoorbeeld een leerling in de eerste klas, die ik dingetjes laat uit-

zoeken op het internet’, vertelt een geschiedenislerares. ‘Het is zo’n jongen, die de stof binnen

een mum van tijd begrijpt en alles vreet wat je hem voorzet. Wat zou ik hem vervelen met mijn

lesjes? Het montessorionderwijs maakt het mogelijk om de stof te laten aansluiten op de aanleg

en de belangstelling van de leerling.’

Op de begane grond van de nieuwbouwvleugel is de bibliotheek/mediatheek gevestigd, een goed

geoutilleerd studiehuis. Als een van de weinig scholen in ons land heeft het Haags Montessori

Lyceum uitsluitend professioneel bibliotheekpersoneel. Dat is ook wel nodig met meer dan 9000

les- en studieboeken, actuele documentatie over ruim 300 onderwerpen, digitale naslagwerken in

alle maten en soorten, tijdschriften, kranten en knipselarchieven uit binnen- en buitenlandse bla-

den. Voor leerlingen en leraren worden interessante internetverwijzingen uitgezocht en bijgehou-

den. Het is het kenniscentrum van het HML-studiehuis. 

VIRTUELE WERELD

De vaardigheden die nodig zijn om informatie op te zoeken, oefenen de leerlingen al in de eerste

klas bij het maken van de bibliotheekinstructietaak. In de loop van de tijd leren zij omgaan met

ingewikkelde databestanden. In de ronde uitbouw zitten leerlingen achter een rij computers te

werken. ‘Met leraren uit verschillende vakken bouwen we aan een virtuele HML-wereld, waar je

doorheen kunt wandelen en straks voor ieder vak iets nuttigs kunt doen’, vertelt Julius, leerling 6

VWO. Het HML heeft in eigen beheer een professioneel computernetwerk aangelegd. In alle loka-

len en in een aantal werknissen staan twee computers, in sommige ruimtes staan er zes tot tien.

Alle computers zijn aangesloten op een centrale printer, een ‘server’ met een grote centrale voor-

raad aan leer- en oefenmiddelen en het internet. Er zijn ongeveer 75 cd-roms permanent beschik-

baar. Julius: ‘Wij zijn op het moment bezig aan een programmaatje waarmee je natuurkundige

proefjes kunt simuleren. Hoe werken geluidsgolven, hoe wordt het licht gebroken door een gesle-

pen glas en wat verandert er als je het glas vervangt door water? Dat soort dingen willen we voor

alle vakken gaan doen.’ Aan het project werken leerlingen uit alle klassen mee.   

BURGER

De leerling logt in op de internetverbinding en opent het icoon Active Worlds. 

Hij ziet een rij met een paar honderd wereldbolletjes. Klikt hij zo’n wereld aan, dan opent zich op

het beeldscherm een driedimensionale wereld. Er zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen en schilde-

rijen, ook is er muziek. In die wereld loopt hijzelf rond in de vorm van een poppetje (avatar) en
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er lopen ook anderen met wie hij kan praten (chatten in het Engels). Wie zij in het echt zijn, weet

de leerling niet. Hij kan dat vragen. Misschien komt die ander uit St. Petersburg? Onze leerling

(of beter: zijn afbeelding) kan zwaaien, boosheid tonen of de vreugdedans van de andere bezoe-

ker zien. Als hij zich gemeld heeft als burger van die wereld, kan hij zelf ook bouwsels neerzet-

ten, schilderijen ophangen, zijn eigen ‘avatar’ aankleden. Ook kan hij borden plaatsen, die ver-

wijzen naar vindplaatsen op het internet of naar zijn eigen e-mailadres. Als een andere bezoeker

zo’n bord aanklikt wordt hij meteen getransporteerd naar die vindplaats, die overigens ook een

andere virtuele wereld kan zijn, waar weer heel andere dingen te beleven zijn.  

EDU-HML

Een van die werelden is EDU-HML. Het is een educatieve wereld, met diverse door leerlingen ont-

worpen natuurkundegebouwen, een schaakspel dat zich afspeelt tussen leerlingen van het Haags

Montessori Lyceum en leerlingen uit Rusland, een tentoonstellingsruimte met werk van een

Haagse kunstenaar en van leerlingen, een bord dat bij aanklikken de Kennedy-rede in Berlijn ten

gehore blijkt te brengen, een discussieruimte waarin de hele wereld wordt uitgenodigd deel te

nemen aan een discussie over de euro en nog veel meer. In de natuurkundegebouwen hangen

veel borden. Elk bord verwijst naar een practicumopstelling, waaraan de leerling zelf actief metin-

gen kan doen (zonder dat er iets kapot kan overigens) en waarover hij de uitleg kan nalezen. Alles

wat in deze wereld staat is door leerlingen gebouwd en/of neergezet. Communiceren is het eer-

ste belangrijke kenmerk van de virtuele leeromgeving. Het ‘didactiseren’ van deze nieuwe leer-

omgeving biedt leraren de mogelijkheid andere soorten taken te formuleren en werpt een nieuw

licht op werkopdrachten, die men doorgaans in de lessen gebruikt. Bijvoorbeeld, een opdracht om

op internet informatie op te zoeken over Rome wordt in de virtuele wereld: ga op zoek naar

iemand die over Rome kan vertellen en treedt daarmee in contact.

WASDOM

Het ontwerpen van en bouwen in de virtuele wereld met behulp van een driedimensionaal ont-

werpprogramma als True Star is wel een kunst apart. Op het HML zit het digitaal ontwerpen inmid-

dels in het schoolexamenprogramma voor tekenen. Maar brugklassers blijken ook erg goed te

kunnen bouwen. Het vullen en beheren van de wereld vergt samenwerkingsvaardigheden. Voor

samenwerken kan men een beoordeling krijgen. Inmiddels hebben het KPC, de Haagse kunste-

naar Martin Sjardijn, de gemeente Den Haag, het Haags Gemeentemuseum, enkele scholen in het

buitenland, het Europees Platform, de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Nijmegen en

een paar particuliere instellingen zich aangesloten om het project tot wasdom te brengen.

Om in het universum mee te kunnen rondlopen en ‘chatten’ moet men als burger ingeschreven

staan. Dat kost niet veel, maar het levert wel veel mogelijkheden op. Voorlopig lift men mee op

de portemonnee van het HML en zijn partners. Bij verdere uitbreiding van dit project zullen er

kosten gedeeld moeten gaan worden.   

VISIE

Van Schie licht zijn visie op de toepassing van ICT op het HML toe: ‘Ons uitgangspunt is ICT zoveel

mogelijk toe te laten tot de onderwijspraktijk. Dat is de ruimte. Dan komt de vraag wat je gaat

doen. Een tijd lang hebben we geoefend met allerlei software. Onze praktijkervaring is, dat die

pogingen niet beloond werden met duidelijk succes. Af en toe kom je bijvoorbeeld bij de exacte

vakken programma’s tegen, die onmisbaar zijn. Voor de individuele aanpak van leerlingen werd

de investering in software niet waar gemaakt door het gebruik ervan. Ook zag je de software

onder je handen verouderen en dus je investering teniet gedaan worden. Ook via internet is onge-

lofelijk veel software beschikbaar, die heel specifiek hanteerbaar is voor hen die wat handiger zijn

met de computer. Onze investering in software is dus beperkt gebleven. Wij willen veel meer

investeren in structuur en ondersteunende software als Ghost, de Office-suite van Microsoft en

Windows ‘98 dan in bijvoorbeeld een gemoduleerd programma voor Nederlands als Muiswerk.’ 

OMSLAGPUNT

Dit uitgangspunt heeft onder zijn collega’s wel wat los gemaakt: ’Dit uitgangspunt wordt volstrekt

gedeeld in de school. De vaardigheidstrainingen zijn neergelegd bij de verschillende secties. Dat

gaat met vallen en opstaan. Er is best nog reserve bij collega’s. Zij bemerken tot hun schrik, dat

deze ontwikkeling onafwendbaar is. Het betekent voor hen een omslagpunt. Men moet nu z’n



eigen positie op het net vinden. Dat gaat heel mondjesmaat. Aan de andere kant vragen collega’s

steeds meer consultatie richting internet. Hoe langer hoe meer ziet men de noodzaak tot scholing

in om de leerlingen te kunnen volgen. Men wil de competitie aangaan en vraagt nu extra web-

ruimte. Coördinatie op basis van vraagsturing. Dat is heel stimulerend!’             

ONTWIKKELINGSPROJECT

Van Schie is van mening, dat men als HML op een interessant punt in de ontwikkeling is aange-

komen: ‘Bij het ministerie konden we een aanvraag indienen voor een ICT-ontwikkelingsproject.

We hebben net een hectische week achter de rug om ons ICT-project te herschrijven. Deze aan-

vraag biedt ons de mogelijkheid gewenste veranderingen in een slag binnen te halen. Inclusief

het nemen van de financiële drempel. Wij vinden het noodzakelijk om nu kantoorimplicaties te

introduceren in het onderwijs. In het bedrijfsleven en binnen grotere organisaties is al veel lan-

ger sprake van groupware. Het is dat communicatiemedium en dat type programmatuur, dat bin-

nen de school uitermate interessant is. Je brengt de communicatie tussen leraren en leerlingen

op een professioneel niveau en je hebt de mogelijkheid je organisatie inzichtelijk te maken via

internetfaciliteiten.’

Volgens hem sluit deze projectaanvraag perfect aan bij de huidige situatie op zijn school: ‘We zijn

bezig een vertaalslag te maken. Dat doen we door een infrastructuur op te zetten en het maken

van websites. De faciliteiten binnen de school moeten breder toegankelijk gemaakt worden.

Daarvoor willen wij een bepaald type software introduceren onder het personeel. Dan ontdek je

hoe essentieel software is als medium om het onderwijs te veranderen. We willen het mogelijk

maken voor leraren om op afstand te communiceren met leerlingen over taken, die uitgevoerd

worden.’

VOORWAARDENSCHEPPENDE STRUCTUUR

De ICT-coördinator is uitermate benieuwd naar de reactie van het ministerie, want volgens hem

is er met ICT in het onderwijs veel meer te doen dan je op basis van de huidige faciliteiten aan-

treft: ‘We hebben intussen geleerd hoe essentieel de voorwaardenscheppende structuur is voor

de identiteit van het onderwijs, dat je geeft op de verschillende plekken in je school. Als wij er

niet in slagen om die integratie van ICT te hechten aan het onderwijsprogramma, verbreding bui-

ten de secties, dus ergens in de organisatie op te hangen op een herkenbare manier, dan ontstaat

er een probleem. Dan blijf je als schoolorganisatie afhankelijk van individuen. Neem het project

Active Worlds in het natuurkundelokaal. Typisch een project dat gedragen wordt door een colle-

ga. Wel gebaseerd op een flink stuk bevlogenheid. Zeker, het is aantrekkelijk voor leerlingen en

het werkt vernieuwend. Maar het geeft ook spanning. Hoe regel je de integratie naar de leraren

en het gewone onderwijs. Hetzelfde geldt voor het project Cyber-art in samenwerking met het

Gemeentemuseum en kunstenaars van buiten.’ 

EFFECTIEF GEBRUIK

Tijdens zijn opfrisverlof vorig jaar heeft Van Schie een aantal zaken kunnen verkennen en over-

denken: ‘Met de tekstverwerker bijvoorbeeld kun je enorm veel meer dan alleen een pagina vul-

len. Je kunt een tekst ermee op diverse manieren verbeteren. Dus  effectief gebruik maken van

alle mogelijkheden. In samenwerking met het KPC hebben we binnen het project Active Worlds

een onderwijsvorm met driedimensionaal communiceren aangejaagd. Elementair gezien is er ook

iets anders aan de hand. Je kunt ook inhoud genereren via software als AW. Dan zie je hier de

resultaten. Alle kennis die je deelt met elkaar, moet je zichtbaar maken. Dat moet binnen een half

jaar lukken via internet, via een toegankelijke infrastructuur.’ Het prijskaartje van € 181.510,- aan

dit ontwikkelingsproject mag volgens hem geen enkel probleem zijn: ‘Eigenlijk is het een heel

gering bedrag. Kijk maar eens naar de tarieven, die men in het bedrijfsleven rekent. Je moet het

vertalen in termen van organisatieverandering. Dat is het dus ook!’
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Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet

Intranet binnen de school  

ICT-budget

S.C.O. Lucas.

J. Jansen en P. Bouthoorn, contactpersoon ICT (1 dag per week): Ph. Droog.

90 leerlingen, 22 personeelsleden. 

toegelaten tot SBO-school. 

orthopedagogische en -didactische zorg vanuit een eigentijdse interpretatie van evangelie en 

traditie. 

6 groepen in een gerestaureerde kloosterschool uit 1930 in het westelijk stadsdeel, grenzend aan

duin en strand. 

1 server, 25 pc’s (o.a. Ferbie) uit diverse potjes. Voor schoolmanagement: Esis-A; voor educatie-

ve toepassingen: o.a. Hoofdwerk, Spellingswerk, Flits, Cluster en Raad ‘n Woord. 

nog niet. 

intranet binnen de stichting.

volgens rijksregeling.

Haags computer-
programma optimaliseert 

speciale leerlingenzorg

Sinds de Wet op het primair onderwijs van 1998 is het onderscheid tussen scholen voor leerlingen met

leer- en opvoedingsmoeilijkheden en scholen voor moeilijk lerende kinderen verdwenen. Lom en mlk-

scholen zijn gefuseerd of omgevormd tot speciale scholen voor basisonderwijs. De SBO-school in het

samenwerkingsverband van basisscholen is er voor kinderen van wie vaststaat, dat zij - althans gedu-

rende enige tijd - een orthopedagogische en orthodidactische benadering nodig hebben. 

Op welke wijze wordt daarbij gebruikgemaakt van ICT? Bijvoorbeeld op de Pastoor Van Arsschool in

Den Haag. Een gesprek met adjunct-directeur Peter Bouthoorn.


