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Bouthoorn plaatst ICT binnen doel en werkwijze van zijn school: ‘Allereerst willen wij het kind op

een dusdanige wijze helpen, dat het weer zelfvertrouwen krijgt. Dit doen we hier op school in de

eerste plaats door het kind zijn eigen mogelijkheden weer te laten ontdekken. Want elk kind heeft

mogelijkheden, ook al liggen die niet altijd op de gebieden taal, rekenen of lezen. 

Elk kind heeft positieve capaciteiten. Als het kind dat gaat ervaren, ontstaat er vaak weer opnieuw

een zeker enthousiasme. Een goede relatie met de leerkracht is hier van groot belang. In de prak-

tijk betekent dit, dat didactische hulp pas succes kan hebben als de instelling van het kind in posi-

tieve zin is veranderd. Wij proberen door een gerichte aanpak en met de hulp van alle teamle-

den, zoals onder meer logopediste, remedial teacher, gymleerkracht, maatschappelijk werker de

kinderen te helpen. Met als doel de persoonlijke ontwikkeling van het kind te optimaliseren met

alle middelen en mogelijkheden, die er binnen onze school zijn. Een positief zelfbeeld is hierbij

van groot belang en wij zullen samen met kind en ouders/verzorgers de weg gaan om eigen

mogelijkheden, maar ook kwetsbaarheden van het kind te aanvaarden.’  

EVALUATIE

Bouthoorn wijst op de kenmerken van de school. De Pastoor Van Arsschool stelt zich ten doel om

onderwijs te geven aan leerlingen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 13 jaar, die specifieke leer- en

opvoedingsproblemen hebben en na toetsing het recht kunnen hebben op een plaats op deze

school. Onderwijs en opvoeding worden gegeven door middel van orthopedagogische en -didac-

tische zorg in een warm, respecterend en structurerend klimaat, vanuit een eigentijdse interpre-

tatie van evangelie en traditie. 

Deze doelstelling komt tot uiting in:

1. Een multidisciplinaire probleemanalyse en -oplossing.

2. De aandacht voor een brede benadering (cognitief, sociaal, emotioneel, creatief) van de ont-

wikkeling van het kind, waarbij met name wordt uitgegaan van een realistisch geloof in de

mogelijkheden van ieder individu gekoppeld aan de hoge verwachtingen in een positief uitda-

gende sfeer.

3. De nadruk die wordt gelegd op emancipatie, doorlopende ontwikkeling en een gevoel van com-

petentie van zowel de leerkracht als de leerling.

4. Een grote mate van aanpassing van: de organisatie, de pedagogische en didactische werkvor-

men, het niveau van de kerndoelen, de onderwijs- en leerstrategieën en de leerstof.

Om de evaluatie te vergemakkelijken maakt de school gebruik van het leerlingvolgsysteem en

gebruiken zij de handelingsplanner. Dit is een computerprogramma waarin op systematische wijze

onder andere de handelingsplannen en hun evaluatie vermeld worden. 

HANDELINGSPLANNER

Bouthoorn schetst de ontwikkeling van deze handelingsplanner: ‘Van meet af aan heeft men hier
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op school voorop gelopen om de computer in te schakelen bij de zorg voor leerlingen. Dat stamt

al uit eind jaren tachtig en in de loop der jaren zijn diverse mogelijkheden uitgeprobeerd. Steeds

hebben wij ons daarbij voorgehouden, dat het wel voldoende draagvlak moet hebben in de school.

Het moet breed gedragen worden door alle betrokkenen. Een vrij recente aanwinst in deze ont-

wikkeling is de medewerking van een programmeur van het automatiseringsbureau binnen onze

stichting. De handelingsplanner maakt nu deel uit van een netwerk. Elke leerkracht heeft toegang

en kan daarmee aan de slag. Zo levert het programma een bijdrage aan het optimaliseren van de

zorgstructuur en anderzijds vervult het een functie bij het bewaken van uitgestippelde procedu-

res. Alles rondom de aanpak van leerlingen staat in het computerprogramma beschreven. Ook de

samenvattingen van gedane onderzoeken en de afspraken met deskundigen over vervolgonder-

zoek. Voor uitgebreidere informatie moet het leerlingdossier geraadpleegd worden. Dat zou in een

Word-document kunnen. Maar het programma is zo slim, dat je daar meer mee kunt. De intern

begeleider bijvoorbeeld heeft z’n ingang, het is gekoppeld aan de opgestelde handelingsplannen

en opgedane pedagogische en didactische signaleringen zijn opgeslagen. Ook de ervaringen van

andere, vorige leerkrachten staan erbij. Je bent dus heel verantwoord bezig.’

PILOT-SCHOOL

Als pilot-school was de Pastoor Van Arsschool de laatste jaren binnen de Lucasstichting met hulp

van het automatiseringsbureau heel nauw betrokken bij de ontwikkeling van het programma: ‘Dat

stadium van experimenteren zijn we nu te boven. Reacties zijn verwerkt en het programma wordt

continu aangepast. Er is een koppeling met internet. Dat betekent ‘plukken’ en toevoegen. Op het

intranet van onze stichting staan bijvoorbeeld handelingsplannen van andere leerkrachten op

andere scholen. Die kun je afhalen en toevoegen. Zo kun je toepassingen en uitwerkingen qua

oefenstof van bepaalde programma’s overnemen. Als collega’s hun creativiteit op het intranet zet-

ten, dan wordt het een rijk gebied aan ideeën, handelingsplannen en suggesties. Anderen kun-

nen daarvan de vruchten plukken voor hun praktijk. Zo ontwikkel je een soort regionale ortho-

bank. Dat bespaart collega’s een hoop werk bij het uitzoeken van geschikte programma’s. Hoe

meer scholen eraan mee doen, hoe beter. Het programma is klaar voor gebruik op andere scho-

len, bijvoorbeeld op de basisscholen binnen ons samenwerkingsverband om de hulpverlening aan

hun zorgleerlingen te optimaliseren. De kracht van het programma is juist, dat elke leerkracht het

kan gebruiken. Deze kan inloggen onder z’n eigen naam. Bepaalde signaleringen erbij voegen en

zo het handelingsplan aanvullen. Voor kindbesprekingen wordt het programma bekeken: wat is er

aan de hand met het kind, welke signaleringen zijn er gedaan tijdens het verloop van het hande-

lingsplan, welke zorg wordt er nu geboden en hoe is er geëvalueerd? Op deze wijze bewaak je de

zorg, die aan het kind besteed wordt.’   

TOEGEVOEGDE WAARDE

Toepassing van ICT binnen de SBO-school heeft voor Bouthoorn ook een andere kant: ‘Naast het

optimaliseren van de zorg voor de leerlingen is dat voor ons de inzet van educatieve program-

matuur. Om anders te gaan leren met de kinderen. Werken met programma’s op de computer

moet wel meer zijn dan het vervangen van de aanwezige methode voor rekenen of geschiedenis.

Het moet wel een toegevoegde waarde hebben, die meer is dan wat je hebt. Dat is wel continu

zoeken, dat komt je niet zo maar aanwaaien. Zo stel je bepaalde eisen aan programma’s in de

loop der jaren. Het programma moet ook een administratiepakket achter zich hebben. Het moet

vooral geen hapsnap werk worden. Vandaag even leuk rekenen en morgen even met dat taal-

programma aan de slag. 

Je kunt beter een handvol programma’s aanschaffen die je goed kunt inpassen in je onderwijs,

dan dat je een grote hoeveelheid programma’s verspreidt over je school die te pas en onpas hier

en daar maar eventjes worden ingezet. Bij het rekenonderwijs bijvoorbeeld maken wij gebruik van

het programma Hoofdwerk. Bij taalonderwijs hebben wij goede ervaringen met het programma

Spellingswerk, de programma’s Flits en Clusteren voor woordherkenning en het programma Raad

‘n Woord voor een anticiperende leerstrategie.’ 

OP MAAT

‘Met deze programma’s kun je onderwijs op maat realiseren. Ze lenen zich ook goed om volgens

het zogenaamde circuit-model te werken. De leerkracht is bezig met een leerling of een groepje

en het programma draait daarnaast. Na instructie kan de leerling zijn of haar programma uitvoe-



ren op de computer. Zo kun je mooi verschillende leergroepen in je klas aan het werk hebben. 

Het gebruik van programma’s moet dus wel duidelijk ingebed zijn in de structuur van je school:

dit is de hulpvraag van het kind en dat wordt beantwoord met dit programma. De leerkracht moet

kunnen bekijken wat en hoe het kind het gedaan heeft: waar gaat dit naar toe en welke toekom-

stige verwachtingen kan ik als leerkracht hebben? Daar zijn we hier toch al aardig mee op weg’,

is de constatering in de directiekamer van deze Haagse SBO-school.   

SAMENWERKING

Bouthoorn is lovend over de mogelijkheden, die het samenwerkingsverband binnen de Lucas-

stichting biedt: ‘Vorig jaar zijn we in teamverband voor ICT op cursus geweest in het praktijklo-

kaal van het automatiseringsbureau: hoe zet je ICT in op je school en hoe kun je veelvoorko-

mende problemen zelf oplossen? Die gezamenlijke scholing stimuleert de betrokkenheid bij het

ICT-gebeuren van iedereen binnen de school. Nu volgen verschillende collega’s daar aanvullende

cursussen voor gevorderden. Dat wordt professioneel georganiseerd. De meest voorkomende pro-

bleempjes rondom computergebruik kunnen we nu zo langzamerhand zelf wel aan. 

Maar indien nodig kunnen we rekenen op ondersteuning van de systeembeheerder op het bureau.

Daar kun je met al je vragen terecht. Dat is echt een gouden greep. Binnen de stichting maakt

men gebruik van stagiaires van de MTS. Dat mes snijdt aan twee kanten. De aankomende tech-

nici kunnen praktijkervaring opdoen met ICT in de sector onderwijs en de scholen krijgen hulp op

de werkplek bij problemen, die zich in de praktijk aandienen.’

VOLGENDE STAP

Nu de handelingsplanner het experimenteerstadium voorbij is, komen op deze Haagse SBO-school

de plannen voor de volgende stap op tafel: ‘Wij willen het internet op. Voor onze kinderen is dat

immers een prachtig medium. Wel vinden wij als SBO-school, dat je dat heel gestructureerd moet

doen. Het leren ontdekken van de mogelijkheden moet je goed sturen. Als je bijvoorbeeld een les

over de eekhoorn zou hebben, dan kun je hier niet zeggen: zoek dat maar op internet op. Zo

gemakkelijk gaat dat niet. Het gebruik van de zoekmachine en het helder maken van wat je zou

willen weten, zal nog veel hulp van de leerkracht vragen. 

Daarbij kun je bijvoorbeeld gebruik maken van de opdrachtkaarten van OWG bij cd-roms: hoe ga

je zo’n programma nu bekijken en wat ga je doen? Ook kun je interactieve programma’s inzet-

ten. Neem bijvoorbeeld het thema elektriciteit. De uitleg komt op het scherm en via een bijbeho-

rende opdrachtendoos maakt de leerling de aansluitingen. Dat heeft duidelijk een meerwaarde,

dan enkel een cd-rom met een mooi verhaal. Juist voor onze kinderen zal het rendement dan een

stuk hoger liggen.

Wat dat betreft is er een duidelijke overeenkomst met een goede les: de voorbereiding is het

halve werk, denk goed na over wat je wil bereiken, breng de juiste structuur aan en geef beheers-

bare opdrachten. Dan leren kinderen gericht zoeken. Dat geldt zeker voor SBO-leerlingen. Anders

verliezen ze de weg. Dan halen ze niet uit het programma wat ze er uit moeten halen. Terwijl onze

kinderen daar wel een goede kans toe hebben. 

Een ander idee is: elke leerling z’n eigen desktopje. Via inloggen onder eigen naam verschijnt op

het beeldscherm de taak voor de komende week. Dat kan varieren van opdrachten voor reken-

werk tot de voorbereiding van een spreekbeurt. Dus een soort takenboekje voor iedere leerling

op de computer.’

TIP

De tip van Bouthoorn aan collega’s: ‘Zorg ervoor, dat ICT breed gedragen wordt in je schoolor-

ganisatie en beperk je tot een selectie van programma’s. Pas op voor de glamour en glitter van

ICT. Ook in het onderwijs vallen nog veel mensen op uiterlijk vertoon: mooie apparaten en een

schat aan programma’s op de plank. Maar is het wel functioneel? Zoek daar je kracht: gebruiken

we wel de programma’s die voldoen aan de eisen die je als school stelt?’
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Chico Mendesring 196, 3315 MB Dordrecht; 

T 078 - 6213144 

F 078 - 6167865

E-mail cbs@johanfriso.nl

Website www.johanfriso.nl (in ontwikkeling)

Christelijke basisschool Johan Friso
Dordrecht

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging School met de Bijbel Dordrecht (4 scholen). 

H.J. van de Loosdrecht, directeur; A. Hogenboom-Toussaint, ICT-coördinator (1 dag per week). 

circa 700 leerlingen, 48 personeelsleden. 

groeischool in nieuwbouwwijk Stadspolders. 

ontwikkeling van onderwijs op maat binnen leerstofjaarklassensysteem en uitgebreide 

leerlingenzorg. 

hoofdlocatie (1990) en sinds 1999 een nevenlocatie, 28 groepen.

per locatie een 100 Mb-netwerk met installatie van Norton Antivirus corporate edition voor een

minimum aan onderhoud, aan de netwerkserver zijn 19 pc’s en 2 laptops (hoofdlocatie) en 

35 pc’s (nevenlocatie) gekoppeld, via router en kabelmodem verbonden met Kennisnet, servers

en randapparatuur gevoed via UPS om stroomstoringen op te vangen, servers voorzien van

besturingssysteem Windows NT4, Arcserve voor backups en Diskeeper voor defragmentatie, pc’s

voorzien van Windows 98 SE en standaard ingericht met Office 97, Internet Explorer en Outlook

Express; installatie van pc’s via DrivelmagePro, printen op centrale plaats per locatie, licenties

betrokken via APS en anders via softwareleveranciers; diverse beveiligingsmaatregelen voor ser-

vers, pc-gebruik en bestanden. Software: Esis A voor administratie (op termijn ook de modules

voor toetsregistratie en leerlingvolgsysteem), Office 97 voor algemeen gebruik. Voor educatieve

toepassingen: Pluspunt (rekenen), Woordspel (spelling), Ambrasoft (voor R.T.), Bruna’s multime-

diale basisschool voor ontwikkeling van leesvaardigheid, Encarta en Van Dale ABCDRom voor

wereldoriëntatie. E-mailadressen (90) voor personeel en per klas.

ja. 

in ontwikkeling.

volgens rijksregeling.

Cbs Johan Friso in
Dordrecht legt de basis

voor pc-gebruik

Op de christelijke basisschool Johan Friso in de nieuwbouw van Dordrecht werken elke schooltijd in de

verschillende klassen groepjes leerlingen onder begeleiding van de leerkracht enthousiast met internet,

e-mail of lesprogramma’s op de computer. In groep 8 behalen ze hun eigen digitale rijbewijs, zodat ze

in het vervolgonderwijs aan het informatica-onderwijs deel kunnen nemen. Ook voor vaardigheden op

ICT-gebied geldt immers dat de basisschool de basis moet leggen. Een gesprek met coördinator Anne-

Marie Hogenboom over de invoering van de computer in de schoolpraktijk op deze voorhoedeschool.
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‘ICT moet een plaats krijgen binnen het onderwijs. Waar mogelijk moet het onderwijs worden

aangepast aan nieuwe technologie. De leerkrachten kunnen door een juiste toepassing van ICT

binnen het onderwijs hun tijd efficiënter gebruiken. Het is van belang de kinderen vertrouwd te

maken met office-toepassingen, internet, e-mail en zoekstrategieën. In hun vervolgopleidingen

zullen ze hier immers veel gebruik van moeten maken. Wij moeten daarvoor de basis leggen’, luidt

kort en bondig de visie van een van de weinige vrouwelijke ICT-coördinatoren die ons onderwijs

rijk is.   

OUDERHULP

De Johan Frisoschool is op ICT-gebied in 1998 gestart als voorhoedeschool: ‘Hierdoor ontstond de

mogelijkheid om in één keer een netwerk aan te leggen en hard- en software aan te schaffen.

Een nadeel van het voorhoedeschool-zijn was, dat er weinig kennis beschikbaar was en het aan-

leggen van het netwerk veel inspanning kostte. Om toch goed beslagen ten ijs te komen, riepen

wij de hulp in van een aantal min of meer deskundige ouders, die vanuit hun eigen achtergrond

de school konden adviseren. Deze ‘denktank’ maakte zich zeer verdienstelijk door het beoordelen

van offertes en het begeleiden van beslissingen. Tijdens de aanleg van het netwerk werden diver-

se hand- en spandiensten verleend. Dit was noodzakelijk, omdat de leverancier alleen zorgde voor

de aanleg van de bekabeling en het plaatsen van hardware. Er is in twee fases gewerkt in ver-

band met nieuwbouw van de tweede locatie. Dit had als bijkomend voordeel, dat zaken die in de

eerste fase minder goed waren verlopen nu anders aangepakt konden worden. Al doende leert

men,’ concludeert Hogenboom.

Ze geeft hierbij enkele voorbeelden: ‘Het anders inrichten van de pc’s en het beter begeleiden van

de leerkrachten in de opstartfase bijvoorbeeld. Voor de meeste leerkrachten was het werken met

een computer een hele verandering. Persoonlijke begeleiding was absoluut noodzakelijk en er

moest veel tijd in worden gestoken. In eerste instantie werd het netwerk alleen gebruikt door de

leerkrachten. Met name het onder de knie krijgen van het e-mailen kostte tijd. Om iedereen te

dwingen het netwerk te gebruiken, werd al snel het wekelijkse memo per e-mail verspreid. Na

verloop van tijd gingen ook de leerlingen gebruik maken van het netwerk.’ 

GEBRUIK

Om in alle klassen zoveel mogelijk kinderen te laten kennismaken met de computer, is tijdelijk

een groot aantal stand-alone pc’s ingezet. Kleine mankementen aan deze apparaten worden waar

mogelijk verholpen, maar kapotte stand-alone’s worden niet vervangen. Er wordt naar gestreefd

zo snel mogelijk over te gaan op netwerk-pc’s en netwerk-software. 

Hogenboom over deze aanpak: ‘Probleem met de netwerk-software is, dat er maar mondjesmaat

geschikte en betaalbare programma’s op de markt komen. In eerste instantie richten we ons op

de bij de methodes behorende software als Pluspunt voor het rekenonderwijs in groep 1 - 8 en
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Woordspel voor de spelling in groep 4 - 8. Daarnaast is Ambrasoft aangeschaft om te voorzien in

de grote vraag naar software voor remedial teaching. De groepen 1 en 2 starten nu met een aan-

tal modules van Bruna’s multimediale basisschool voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Het

betreft de modules over kleuren en vormen, classificeren-grootte-seriëren-vergelijken, omgaan

met hoeveelheden, ruimtelijke vaardigheden en taal voor kleuters. De groepen 6 - 8 kunnen bin-

nenkort met Encarta gaan werken. Voor de bovenbouw staat hier wel een stand-alone pc ver-

bonden met een deskjetprinter met daarop Encarta 99 en Van Dale ABCDrom voor gebruik bij het

maken van een werkstuk.  We bekijken nog welke software wordt aangeschaft ter ondersteuning

van zwakke lezers en NT2-kinderen.’ 

PROTOCOL

‘In de gemeenschappelijke ruimte staat een groepje van vier netwerk-pc’s met een laser-printer,

waar groepjes leerlingen onder leiding van een leerkracht kunnen werken. Voor de leerlingen is

er per groep een gezamenlijk e-mailadres, alleen voor gebruik op school. In verband met het vei-

lig gebruik van internet en e-mail door kinderen is er een protocol opgesteld. De pc’s in de klas-

sen staan zo op gesteld, dat de leerkracht altijd zicht heeft op de beeldschermen. Voor internet-

ten en e-mailen geldt: alleen als de leerkracht in de klas is en toestemming heeft gegeven. Onze

aanpak komt er op neer, dat in de kleutergroepen gewerkt wordt met een aantal specifieke pro-

gramma’s voor deze leeftijdsgroep. De nadruk ligt daar op het gebruik van de computer. In de

groepen 3 en 4 wordt de computer ingezet bij het aanleren van lees- en rekenvaardigheden. De

groepen 5 en 6 maken kennis met het verschijnsel e-mail en in de twee hoogste groepen speelt

het gebruik van het internet een belangrijke rol. Eerst vervult Kennisnet de rol van zoekmachine

om bepaalde websites te vinden, dus als moderne variant op het gebruik maken van het docu-

mentatiecentrum. Daarna krijgen de leerlingen via de leerkracht per e-mail gerichte opdrachten.

Die opbouw zit er duidelijk in. Aan het eind van hun basisschoolperiode kunnen de kinderen hun

eigen digitale rijbewijs behalen, dat hen in staat stelt om in het vervolgonderwijs aan het infor-

matica-onderwijs deel te nemen,’ aldus Hogenboom. 

BEHEER

Het technisch beheer van het netwerk is op de Johan Frisoschool in handen van een systeembe-

heerder. Hij draagt zorg voor het functioneren van het netwerk en het beveiligen ervan. Nieuwe

gebruikers krijgen van hem toegang tot het netwerk, na toestemming van de directie. Nieuwe

software wordt door hem geïnstalleerd. Kleine mankementen aan pc’s worden door hem verhol-



pen. Voorstellen voor de aanschaf van nieuwe hardware worden door de systeembeheerder

gedaan. De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alles op ICT-gebied.

In samenspraak met de directie wordt het beleid bepaald. In stafvergaderingen worden de staf-

leden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op ICT-gebied. Er wordt overleg gevoerd

met de systeembeheerder over het beheer van het netwerk. Samen met de ICT’ers op beide loca-

ties wordt bekeken welke software wordt aangeschaft. Nieuwe software wordt door de coördina-

tor besteld. Het invoeren van nieuwe software wordt door de ICT’ers begeleid. Als er overlegd

moet worden met andere scholen of instanties, doet de coördinator dat. Als er collega’s geschoold

moeten worden in het omgaan met de computer, wordt door de coördinator bekeken of dit intern

of extern moet gebeuren. 

PLANNEN

Plannen voor de toekomst zijn er ook. In de groepen 1 en 2 zal een tweede netwerk-pc geplaatst

worden. In de nieuwbouw komen ook twee pc’s per lokaal. Gelijktijdig met het uitbreiden van de

netwerk-software zal waar mogelijk stand-alone soft- en hardware  worden weggehaald. In ver-

band met de groter wordende website en de invoering van een intranet via Infoweb zal een web-

server worden geplaatst op de nevenlocatie. Tot koppeling van de beide locaties zal pas worden

overgegaan, als dat budgettair verantwoord is en op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

Op dit moment vindt men koppeling nog niet echt noodzakelijk. 

Ook is er overleg gestart om te komen tot een gezamenlijke aanpak van het systeembeheer op

de vier scholen binnen de vereniging.  

AANSPREEKPUNT

Eerste aanspreekpunt inzake computervragen door de leerkrachten zijn de ICT’ers. Per locatie

vervullen twee leerkrachten deze taak. Zij ondersteunen collega’s bij het gebruiken van de com-

puters in de klassen, ontdooien wachtwoorden die bevroren zijn en verzamelen storingsformulie-

ren. Zij vormen voor collega’s dus het eerste vangnet bij hele praktische vragen. In de vergade-

ringen per bouw doen ze mededelingen over allerhande zaken rond de computers. Ze verzame-

len opmerkingen van collega’s op ICT-gebied en nemen die mee naar het maandelijkse ICT-over-

leg. Er wordt gewerkt met een ICT-budget. In een jaarplanning en een meerjarenplanning liggen

de te besteden bedragen vast. Hierbij is niet alleen aanschaf van nieuwe hardware en software

van belang, er moet ook geld gereserveerd worden voor vervanging van bestaande hard- en soft-

ware. Met name hardware is een flinke kostenpost. Het is volgens Hogenboom van belang jaar-

lijks een aantal pc’s aan te schafen, zodat ook de vervanging gefaseerd kan verlopen.     

BEVEILIGING

Beveiliging is op deze school bepaald geen stiefkind. De centrale apparatuur zoals servers en der-

gelijke staat in afgesloten ruimtes, die slechts voor enkele personen toegankelijk zijn. Deze ruim-

tes zijn voorzien van extra inbraakwerende maatregelen. Dagelijks worden er op beide servers

backups gemaakt en van tijd tot tijd worden backups gemaakt, die buiten de school worden opge-

slagen. De servers zijn niet van buiten Kennisnet te benaderen; ze worden door een firewall bij

Kennisnet afgeschermd. Ook op de pc’s zijn beveiligingen aangebracht. Ze zijn niet door middel

van een diskette op te starten en ze zijn niet te gebruiken zonder aan te loggen op het netwerk.

De gebruikers hebben allemaal een eigen wachtwoord, dat ze elke 40 dagen moeten wijzigen. Dit

geldt niet voor de groepswachtwoorden. 

Alle documenten die door gebruikers worden aangemaakt, worden opgeslagen op de servers. Dus

niet op de pc’s; dit geldt ook voor de bestanden van Esis.

‘Voor een veilig gebruik van 
internet is een protocol opgesteld.’
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SCHOLING

Uiteraard heeft deze nu ex-voorhoedeschool geïnvesteerd in scholing van personeel: ‘Iedereen

heeft hier een startcursus voor Word, e-mail en internet gevolgd bij de OBD Zuid-Holland Zuid.

Momenteel wordt scholing op maat aangeboden. Beginners kunnen een externe cursus volgen en

collega’s die op een bepaald gebied scholing nodig hebben kunnen een beroep doen op de ICT’ers

of een cursus op cd-rom lenen. Daarbij willen we uitdrukkelijk rekening houden met de werkdruk

van collega’s. Vele zaken zijn intussen belangrijk en nu komt ICT er weer bij. In principe moet

zo’n ICT-cursus dan ook onder schooltijd kunnen, maar het gebrek aan vervanging nekt ons

helaas. Daarnaast zit je met het gegeven, dat sommige bedrijven de cursus alleen ‘s avonds aan-

bieden. Het pc-gebruik wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Op elke locatie staat in de

ruime personeelskamer een netwerk-pc, zodat er voor vrijgeroosterde leerkrachten een werkplek

is. Daar worden ook ervaringen uitgewisseld en zo maak je elkaar wat wijzer. De sfeer onder

elkaar hier op school is daar ook naar. Ieder personeelslid beschikt over een eigen e-mail adres,

wat desgewenst ook thuis gebruikt mag worden. Die stimulans zit ook in de interne communica-

tie. Van de leerkrachten wordt verwacht, dat zij aan het begin van de werkdag hun digitale post-

bus even lezen om zodoende op de hoogte te zijn van actuele zaken. Door middel van e-mail

wordt het wekelijkse memo verspreid. Ook notulen van vergaderingen en allerlei huishoudelijke

zaken worden per e-mail verspreid. Het is mogelijk ook thuis de e-mail te lezen. Binnenkort wordt

gestart met Infoweb, een intranetsite met daarop alle mogelijke informatie over de school voor

directie, leerkrachten en overig personeel. Ook de externe communicatie is in ontwikkeling.

Binnenkort gaat de website van onze school van start,’ meldt de enthousiaste coördinator     

TERUGBLIK

Zij blikt terug op de start van het ICT-project: ‘Vanaf het begin van het voorhoedetraject is er

overleg geweest met een aantal voorhoedescholen uit de regio onder leiding van de OBD. Dit

overleg had als doel ervaringen uit te wisselen en waar mogelijk elkaar te helpen. Binnenkort zal

dit overleg worden stopgezet en plaats maken voor overleg met de andere scholen van de ver-

eniging. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van overlegkringen op Kennisnet. De doelstel-

ling blijft hetzelfde: ervaringen uitwisselen en waar mogelijk elkaar proberen te helpen. Intussen

komen hier verschillende scholen op bezoek om te kijken hoe het hier aangelegd en georgani-

seerd is. In het oorspronkelijke plan van het ministerie ging men uit van 1 pc per 10 leerlingen.

Dit bleek is ons geval, met de kwaliteitseisen die wij als school stelden, niet haalbaar. Daarbij

kwam, dat we veel moesten investeren in de infrastructuur vanwege onze twee locaties. Achteraf

bezien pakte het goed uit, dat we slechts konden starten met een pc voor de groepen 1 - 3 en

twee pc’s voor de groepen 4 - 8 per klas. Iedereen moest erg wennen aan het gebruik van pc’s

en er was nog nauwelijks educatieve software beschikbaar. Een ICT-plan voor een groeischool is



een kort leven beschoren. De ontwikkelingen op zo’n school gaan zo snel, dat voortdurende bij-

stelling nodig is. De tijd tussen de opzet en de uiteindelijke realisatie van het plan is vrij lang,

circa twee jaar. Intussen is er op school en in de ICT-wereld al weer het nodige veranderd. Het

plan wordt opgesteld door de school op een moment, waarop er nauwelijks kennis van zaken aan-

wezig is. In het vervolg van het traject blijft dit geregeld de kop opsteken. Als school moet je niet

bang zijn geregeld op beslissingen uit het verleden terug te komen.’ 

LEEROMGEVING

De leeromgeving voor de kinderen ziet ze duidelijk veranderen: ’De kinderen werken graag in de

computerhoek en van huis-uit worden ze voor driekwart daarin ook gestimuleerd. De drempel zit

bij de leerkracht. Die moet ervaren, dat bepaalde software een aanwinst is voor het realiseren van

onderwijs op maat en dat internetten een fantastisch hulpmiddel is bij zelfstandig werken door

leerlingen. Dan is het vooral een kwestie van plannen en organiseren. Dat moet je onder de knie

zien te krijgen. In vergelijking met twee jaar geleden is hier zeker veel veranderd. Toen moest je

iedereen flink stimuleren om te starten met ICT en nu komen ze zelf met allerlei vragen om het

beter te laten functioneren in hun groep,’ is haar zeer positieve ervaring. 

ERVARING

Hogenboom - ook locatiebeheerder en groepsleerkracht op deze Dordtse basisschool - heeft ter

afsluiting nog een enkele tip vanuit haar ervaring op ICT-gebied voor collega’s: ‘Zorg ervoor, dat

het technische beheer wordt gedaan door een systeembeheerder. Dan blijft er meer tijd over voor

de onderwijskundige aspecten op ICT-gebied. Leerkrachten behoren in de eerste plaats klaar te

staan voor de kinderen. Andere taken moeten ook door anderen gedaan worden. Houdt dit beheer

liefst in één hand en laat alles goed documenteren, zodat alles goed overdraagbaar is. 

Zorg ook voor een goede budgettering. De hardware die wordt aangeschaft zal op termijn ook

moeten worden vervangen. Gefaseerde aanschaf betekent ook gefaseerde vervanging. Denk aan

een goede meerjarenbegroting en houdt daarbij voldoende rekening met tegenvallers.’

‘Het probleem met netwerk-software is 
dat er maar mondjesmaat geschikte en 
betaalbare programma’s op de markt komen.’
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Rachmaninowlaan 2, 5653 AT Eindhoven

T 040 - 2516221

F 040 - 2517193

E-mail loc.rac@huygenscollege.nl

Website www.huygenscollege.nl

Christiaan Huygens College (afdeling havo en vwo)
Eindhoven

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Stichting Eindhovens Protestants Voortgezet Onderwijs.

ir. R.W.M. Schraven, directeur; J. Boekensteijn, ICT-coördinator.

600 leerlingen, 75 personeelsleden; de school heeft elders locaties voor mavo en vmbo.

regiofunctie voor protestants-christelijk VO. 

actieve betrokkenheid van leerlingen bij de lessen en het schoolgebeuren, kritisch en zelfstandig

leren denken, gevoel voor verantwoordelijkheid en tolerantie aankweken, zorg hebben voor

elkaar.  

30 jaar oud, 25 leerlingen per groep.

2 servers + reserve voor administratie en onderwijs, 1 beamer voor presentaties.

Pc/leerling-verhouding: 1 op 10. Voor schoolmanagement: Schoolplus, Klas- en Puntboek; voor

educatieve toepassingen: Microsoft Office voor werkstukken, Aura-mediatheeksysteem, een

brede sortering cd-roms voor alle vakken en diverse internet-projecten. E-mailadressen voor per-

soneel en leerlingen (gereguleerd via in eigen beheer ontworpen pasje-systeem).

ja (voorhoedeschool). 

in ontwikkeling. 

€ 127.058, rijksbijdrage plus restant projectsubsidie voor hard- en software; nascholing en 3 fte

voor personele ondersteuning (systeembeheer, toezicht, coördinatie) uit algemene middelen.

ICT op school houdt het
onderwijs bij de tijd 

Wie de open dag van het Christiaan Huygens College in Eindhoven bezoekt, krijgt in plaats van de

gebruikelijke brochure nu een in eigen beheer geprogrammeerde cd-rom mee. Via foto’s en flitsende

filmpjes worden toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers op kleurrijke wijze geïnformeerd over

de identiteit en de organisatie van het onderwijs, de buiten-lesactiviteiten en de begeleiding op deze

protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs. De ex-voorhoedeschool neemt deel aan ver-

schillende internet-projecten, klassen winnen prijzen met internationale uitwisseling via e-mail en

docenten leveren een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van Kennisnet. Een gesprek over de

inzet van de computer bij het onderwijs met dr. Henk de Graaf, plaatsvervangend directeur en Koos

Boekensteijn, coördinator voor ICT van de locatie Rachmaninowlaan voor havo en vwo. 
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De Graaf en Boekensteijn vinden de verschillende toepassingen van ICT op school belangrijk, omdat

het de wereld de school binnen brengt: Je zit met een flinke spanning tussen de wereld buiten en bin-

nen de school. Leerlingen doen na schooltijd van alles en nog wat. Kijk alleen maar naar hun baan-

tjes. Op deze manier kun je het werkelijkheidsgehalte van het onderwijs iets groter maken. Je schrijft

bijvoorbeeld geen brief meer, die je docent Engels of Duits na beoordeling vervolgens in de prullen-

bak gooit. Je schrijft die brief nu - nadat de docent hem gezien heeft - om te mailen naar een contact

waar dan ook en je krijgt een reactie terug. Op die manier zijn vele internationale contacten ontstaan

en daar zijn zelfs prijzen mee gewonnen. Op die manier functioneert het en sluit het aan bij de leef-

wereld van de leerlingen. Op de locatie voor vmbo heeft het gebruik van ICT ook nog een andere doel-

stelling, namelijk om de toerusting van de leerlingen op de arbeidsmarkt via kantoorsimulaties te ver-

sterken. Onze generatie docenten is nog sterk gehecht aan het boek, maar de leerlingen zijn veel meer

gehecht aan het scherm. Ze zijn gewend om via deze weg informatie binnen te halen en ze zijn er ook

heel vaardig in. Door aan te sluiten bij die leefwereld probeer je het onderwijs zo up-to-date mogelijk

te houden. In de tweede fase vwo kun je niet meer zonder een goed uitgerust computerlokaal en

mediatheek om informatie via internet binnen te halen.

NASCHOLING

De aanwijzing als voorhoedeschool enkele jaren geleden heeft de toepassing van ICT een flinke sti-

mulans gegeven: ‘Dat was een hectische tijd. Eerst zat je s’middags in een vergadering over leerling-

begeleiding en daarna moest je snel even een offerte tekenen voor de levering van apparatuur van

ander halve ton. Van die subsidie konden we in ieder geval een geswitcht netwerk van 100 MB reali-

seren op de werkplek en ons server- en computerpark sterk vernieuwen. Ook de nascholing van

docenten werd fors opgepakt, want daar was grote belangstelling voor in ons team. De mode was om

met z’n allen het Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO) te gaan halen. Dat hebben wij niet gedaan. Het

is prima dat een leraar Engels bijvoorbeeld het programma Excel wil doen, maar voor zijn vak heeft

hij of zij dat niet nodig. Wij kiezen voor training van die basisvaardigheden, die je nodig hebt in je vak’,

is het standpunt van De Graaf en Boekensteijn. Daar is het op de locatie Rachmaninowlaan van het

Christiaan Huygens College niet bij gebleven: ‘Verschillende collega’s wilden extra nascholing. Men

ging verder met het Microsoft Office-pakket of men wilde zich verdiepen in het gebruik van de com-

puter in de klas. Bijvoorbeeld schrijven met de computer bij Nederlands. Dus niet Word technisch

bezien (de bediening was bekend), maar de vraag: hoe kan ik daar in de klas mee omgaan. Die vraag

speelde ook bij andere vakken. De mogelijkheden waren wel beperkt, want goede nascholing over het

toepassen van de computer in je vak is niet ruim voorhanden. Dat moet je eigenlijk al werkende ont-

dekken. Nascholing kun je het beste zo veel mogelijk intern regelen via het principe van coach-de-

coach. Met het Microsoft Office-pakket is dat goed te doen. Externe cursusleiders zijn na afloop zo

weer verdwenen en dus niet meer aanspreekbaar. Juist dat is belangrijk, want je hebt mensen nodig

in je team die anderen even kunnen helpen met hele praktische zaakjes.’

Een fulltime systeembeheerder is een
absolute voorwaarde voor goed ICT-
gebruik door docenten en leerlingen
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CONCENTRATIE

Bij de start van het ICT-project stond voor directie en docenten een tweetal vragen centraal: hoe hou-

den we de techniek in bedwang en hoe laten we het onderwijs de techniek sturen?  We hebben direct

twee werkgroepen ingesteld. Een hardware-groep voor de keuze van apparatuur en advisering over

het netwerk en een werkgroep voor de onderwijskundige aanjagers. Je kunt wel een hoop computers

in de school zetten zoals bij het NIVO-project, maar het is beter om eerst met elkaar na te denken

over hoe je het wilt doen. We hebben bijvoorbeeld uitgebreid gestoeid over de vraag: achter in de klas

of concentratie in computerlokalen. We kozen voor concentratie, want achter in de klas kun je nooit

een situatie bereiken, dat men er veel mee kan doen. Dan staan die computers weer een groot deel

van de tijd ongebruikt, omdat de docent bijvoorbeeld een luisteroefening aan het doen is. Een cen-

trale opstelling van je computerpark is dan effectiever, omdat je er elk moment bij kan, en les die we

geleerd hebben is, dat het hele ICT-gebeuren op school staat of valt met het beschikbaar zijn van een

systeembeheerder. Ook de modernste  apparatuur is lang niet feilloos, storingen komen altijd onver-

wacht en ongelegen. En je hebt ook rekening te houden met docenten die nog wat onwennig zijn op

ICT-gebied. Beknibbel dus niet op systeembeheer, luidt het advies van De Graaf en Boekensteijn. 

BEHEER

Daarvoor zijn op het Huygens College wel extra personele maatregelen getroffen: ‘Voor het beheer heb-

ben we intussen wel een fulltime systeembeheerder aangesteld, die hier begonnen is vanuit een

Melkertbaan. Dat klinkt erg ruim, maar het is naar onze ervaring een absolute voorwaarde voor goed

ICT-gebruik door zowel docenten als leerlingen. Ook kun je niet zonder een professionele mediatheca-

resse. Als we de kosten van personele ondersteuning voor ICT-gebruik op het gebied van netwerkbeheer,

toezicht en coördinatie op een rij zetten, dan komen we uit op het dubbele van wat het rijk nu vergoed.

Dan is het regelmatig bijscholen nog niet meegerekend, want daarvoor wordt gebruik gemaakt van het

algemene nascholingsbudget. Dat betekent hier ruim € 136.134,- op jaarbasis uit algemene middelen

en reservering om alles goed te laten functioneren. Die eigen investering in ICT gaat dan wel ten koste

van andere voorzieningen voor het onderwijs. Daarmee zou de minister eens wat meer rekening moe-

ten houden, als hij wil dat wij voortrekker op ICT-gebied in het onderwijs blijven!’

LEEROMGEVING

De Graaf en Boekensteijn ondervinden dagelijks aan den lijve, dat door toepassing van ICT de leer-

omgeving op hun school in positieve zin verandert: ‘In de secties wordt deelgenomen aan verschil-

lende projecten. Bij de talen is dat bijvoorbeeld ADigibronnen@, een project gericht op het gebruik

van digitale bronnen bij het talenonderwijs. Schrijven bij talen kan natuurlijk aan de hand van een

boek, maar kan ook aan de hand van actuele informatie die je op het net vindt. Leerlingen raadple-

gen bijvoorbeeld dan de laatste Die Zeit voor een lees- en schrijfopdracht. Dus geen opdracht bij ver-

ouderde teksten, maar bij up-to-date materiaal. Daar zie je dat het onderwijs bij de tijd blijft door

gebruik van ICT. Via deelname aan STEP-netwerken de leerlingen aan actuele opdrachten voor prak-

tische werkstukken. Bijvoorbeeld over brandvertragende spuitbussen naar aanleiding van de ramp in

een bar voor de jeugd in Volendam. Wat zijn brandwerende coatings eigenlijk, hoe werken ze en hoe

breng je ze aan? Dat brengt het onderwijs dichter bij de leerlingen. Ze gaan zelfstandig op zoek door

informatie te verzamelen op diverse websites. Bij aardrijkskunde maken we gebruik van het project

Dyane. Dat is gericht op het ontwerpen van een internetatlas van ons land. Breng jouw vierkante kilo-

meter Nederland in kaart en sein dat door. Later zien ze dan hun bijdrage op die kaart terug…’ 

PROGRAMMA’S

Ook bij andere vakken is hier zo’n stukje onderwijsvernieuwing via ICT te signaleren: ‘Bij wiskunde

werken ze met het programma IP-Coach waarbij doorsneden en dergelijke inzichtelijk gemaakt wor-

den via 3d-experimenten. Leerlingen verzamelen nu data om daarmee grafieken te plotten en allerlei

metingen te doen waarbij de interval ingesteld kan worden. Vroeger moest je met een kubus werken

en velen zagen het absoluut niet zitten… Bij scheikundeproeven wordt gebruik gemaakt van het Excel-

bestand. Het handmatig inleveren van verslaggeving is definitief voorbij. Voor leerlingen met een

maatschappijprofiel willen we iets doen op kunstzinnig gebied via de toa en de docent. De docent is

intussen op eigen initiatief in Coraldraw nageschoold. Zo’n externe cursus kost dan wel meteen €

4.535,-.’ In de brugklas start men op initiatief van docenten met het programma Codename Future,

dat gericht is op integratie van de kerndoelen van de basisvorming. Het programma biedt instrumen-

ten voor het maken van werkstukken. De uitvoering van het project wordt ondersteund door de sys-

teembeheerder voor de techniek en door de ICT-coördinator voor de didactische kant. De Graaf en



Boekensteijn zijn enthousiast over dit initiatief van collega’s: ‘Het project is niet alleen gericht op

opheffing van strikte vakkenscheiding, het is ook voor een deel leerboek-vervangend. Daar moeten we

heen. Veel computerprogramma’s zijn aanvullend; dan komt het er dus boven op. Maar je zit met de

factor tijd. Wel oppassen natuurlijk, dat het hier niet voor de leerlingen 38 uur beeldscherm wordt. De

toetsing verloopt enerzijds digitaal en anderzijds via een Powerpointpresentatie. Zo houd je het onder-

wijs in ieder geval bij de tijd.’ 

CISCO

Het computerlokaal is opgesierd met het logo van Cisco: in Eindhoven is men na Amsterdam de tweede

school, die zich Cisco Local Academy mag noemen. Deze samenwerking is ontstaan tijdens een studie-

reis van docenten in de VS. Via deze Amerikaanse leverancier van internetapparatuur wordt een onder-

wijsprogramma gevolgd, dat opleidt tot het CCNE-certificaat. Men leert kleine netwerken ontwerpen,

bouwen en beheren. Ook de toetsing vindt via vragen uit de centrale database in de VS plaats op het

scherm. Zo’n 20 leerlingen in de bovenbouw volgen momenteel dit programma. De sport is intussen om

een hogere Agrade@ te behalen dan je leraar. Opeens is er die verrassing; de luide uitroep ‘Yes!’ is loka-

len ver te horen. Een van de leerlingen heeft met zijn Afinal 98 punten gescoord, terwijl zijn leraar niet

verder was gekomen dan 97… De Graaf en Boekensteijn over dit programma: ‘Deze activiteit met een

studielast van 280 uur moet eigenlijk in de vrije ruimte van de Tweede Fase terecht komen. Sommigen

hebben al dollartekens in de ogen, want ze zijn er achter gekomen dat ze met dit Cisco-diploma op zak

in het bedrijfsleven gemakkelijk € 45.380 per jaar kunnen verdienen als netwerkbeheerder of webmas-

ter. Ook loopbaanorientatie in het VO gaat nu dus duidelijk anders dan tien jaar geleden…’   

EUROPA PLUS-SCHOOL

Het Christiaan Huygens College is enkele jaren geleden uitgeroepen tot Europa Plus-school vanwege

de vele internationale contacten en de inrichting van het onderwijs bij de moderne vreemde talen. In

de onderbouw wordt in het Comeniusproject samengewerkt met scholen in het buitenland. De con-

tacten verlopen daarbij via e-mail. Leerlingen uit de havo-afdeling hebben al verschillende prijzen

gewonnen in het European Communities Project. In 5-vwo is er een uitwisseling met buitenlandse

scholen; daarbij staat de kennismaking met de andere cultuur centraal. E-mailen door leerlingen heeft

de school gereguleerd: ‘In de eerste plaats zijn daarover afspraken gemaakt. Daarnaast functioneert

een pasjessysteem met speciale barcode, dat onze systeembeheerder ontworpen heeft. Het werkt per-

fect en op deze manier kan het internetverkeer in de gaten worden gehouden.’ Van Kennisnet wordt

nog geen specifiek gebruik gemaakt: ‘Onze ervaring is, dat het intussen wel redelijk betrouwbaar is.

Ook al valt de verbinding nog wel eens weg. De inhoud is echter nog in ontwikkeling. Onze sectie

moderne vreemde talen werkt daar aan mee. Gestart is met een training van docenten, die websites

gaan beoordelen voor plaatsing op het net. Alle in aanmerking komende websites worden gescand op

onderwijsfunctionaliteit. Het wachten is eigenlijk op voldoende content in samenwerking met de edu-

catieve uitgeverijen. Daaraan zou het ministerie wel wat harder kunnen trekken’, is de mening van De

Graaf en Boekensteijn.        

SPANNINGSVELD

De gevolgen van de deelname aan deze ICT-projecten in de lessen zien zij ook: ‘Het belang van spe-

ciaal ontwikkelde software neemt al iets af en de webtoepassingen komen steeds meer binnen in het

onderwijs. In de VS en elders zijn daarvoor geweldige onderwijspakketten beschikbaar. Die sites staan

hier ook bij de verwijzingen. Er wordt nog niet bar veel gebruik van gemaakt, maar dat komt wel. Die

ontwikkeling is niet te stuiten. Deze ontwikkeling rondom ICT op school betekent ook een spannings-

veld tussen modern onderwijs en de vaste eindexamen-termen. Die lopen toch altijd wel ongeveer tien

jaar achter. Of je nu kijkt bij wis- en natuurkunde, de moderne vreemde talen of techniek. Die druk is

ongelofelijk, maar ons motto blijft: houdt je onderwijs bij de tijd.’

De naamgever van deze VO-school staat bekend als de uitvinder - in de 17de eeuw - van een spec-

taculaire variant van het slingeruurwerk, die van groot belang was voor de scheepvaart in zijn tijd

omdat de positiebepaling op zee met deze apparatuur voortaan veel nauwkeuriger ging. Net als de

ouders van Christiaan Huygens (van protestants-christelijke huize) vindt men op deze Eindhovense

school goed en veelzijdig onderwijs belangrijk. Daarbij gaat het niet alleen om kennis, maar ook om

het leren toepassen van die kennis. De school spiegelt zich aan de zorg die de familie Huyens voor

haar kinderen aan de dag heeft gelegd. Ze geeft leerlingen extra steun en hoopt, dat zij net zulke

doorzetters zullen worden als deze bekende wetenschapper en uitvinder. In de 21ste eeuw is ICT daar-

bij een niet meer weg te denken hulpmiddel.
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A. van Bockholtstraat 3, 8307 AX Ens 

T 0527 - 251537 

F 0527 - 253586

E-mail horizon@flevonet.nl 

Website www.horizon-ens.com  

Rooms-katholieke basisschool De Horizon
Ens
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Vereniging Christoforus voor r.k. basisonderwijs in NO-polder e.o. (13 scholen).

H. Snelder, netwerkdirecteur; F. Dopmeijer, locatiedirecteur; H. Goes, ICT-coördinator.

120 leerlingen, 9 personeelsleden.

agrarische sector en aanverwante bedrijven. 

vanuit klassikale groepsinstructie in combi-groepen naar onderwijs op maat.

vanaf 1955, 5 lokalen. 

24 stand-alone pc’s en 1 pc met Internetaansluiting (Ferbie). Voor schooladministratie: Winsas,

LVS-Cito en Winact. Voor educatieve toepassingen: Ambrasoft, OWG-programma’s voor basisvak-

ken en remedial teaching, Topografie van Wolters-Noordhoff. 1 E-mailadres voor personeel en

leerlingen.

nog niet. 

nee.

€ 7.714,- + € 6.806,- (Nationale Onderwijsprijs).

De Horizon in Ens wint
met taal/media- 

project de Nationale
Onderwijsprijs

Rooms-katholieke basisschool De Horizon in Ens won de Nationale Onderwijsprijs voor het primair

onderwijs met een klassenkrant, die leerlingen zelf maken en gebruiken voor discussie met leerlingen

en leraren van hun eigen school en met andere opleidingen. Hoewel de school ‘slechts’ beschikt over

een aantal stand-alone computers en een pc met internetaansluiting… In gesprek met locatiedirecteur

Frans Dopmeijer en ICT-coördinator Herman Goes. 
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De Nationale Onderwijsprijs is een initiatief van het Instituut voor nationale onderwijspromotie

(INOP). 

Het doel van de tweejaarlijkse wedstrijd is de vele goede initiatieven in Nederlandse scholen voor

het voetlicht te brengen. De prijs bestaat uit een cheque van € 6.800,- en een kunstwerk voor

drie categorieën: primair, voortgezet en beroepsonderwijs/volwasseneneducatie. Het kunstwerk -

een bronzen olifantje dat door een hoepel springt - symboliseert het onderwijs, dat op het eerste

gezicht vrij star lijkt maar ook heel beweeglijk kan zijn. 

De prijsuitreiking op de NOT - de Nationale Onderwijstentoonstelling - in de Utrechtse Jaarbeurs

door staatssecretaris Karin Adelmund was voor De Horizon een hele grote verrassing: ‘We had-

den in de provinciale voorronde dan wel de prijs van Flevoland gewonnen, maar daar ben je wel

met elf andere genomineerden. Een van de redenen dat wij als winnaar uit de bus kwamen is

waarschijnlijk het feit, dat onze inzending gebaseerd was op het gebruik van vrij eenvoudige mid-

delen. Naast een aantal stand-alone pc’s beschikken wij maar over één pc met internet-aanslui-

ting. Daarmee moeten wij het doen. In onderwijsbladen kom je heel vaak tegen, dat je als school

moet beschikken over een netwerk van moderne pc’s om er iets van te maken. Op onze manier

is het ook mogelijk om de computer te integreren in het werk in de klas. Ideaal is het natuurlijk

niet. Ook wij hopen binnenkort natuurlijk een server met een netwerk van meer multi medium

pc’s te krijgen, zoals je nu al op voorhoedescholen ziet.’ Nu staat het zware kunstwerk te pron-

ken in de hal van de school. 

Dat men in dit dorp in de Noordoostpolder zeer vereerd is met het winnen van deze hoogste prijs

in onderwijsland blijkt overduidelijk uit de verslaggeving op de website van de school. Een verte-

genwoordiging van Burgemeester en Wethouders kwam met een versnapering voor alle leerlin-

gen van de school en de regionale pers was er als de kippen bij om er uitgebreid verslag van te

doen. 

MEERWAARDE

Alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 zetten op hun eigen taaldiskette twee maal per maand

een tekst. 

Samengevoegd vormen deze teksten de klassenkrant ‘Horizontaal’. De Pabo in Meppel verzendt

de krant naar ongeveer twintig e-mail adressen, waaronder de Hogeschool voor de Kunsten in

Utrecht. Deze klassenkrant vormt de basis voor discussies tussen leraren en leerlingen van de

basisschool, de Pabo en de Hogeschool. 

Een van de redenen waarom de jury koos voor dit project is, dat de Horizon het onderwijs met

ICT een meerwaarde geeft. Spelenderwijs raken de leerlingen thuis op de pc, die heel duidelijk in

dienst staat van het werk in de klas. 

Daarnaast leren de kinderen door dit project al op jonge leeftijd hoe zij met informatie moeten

omgaan: selectief, creatief en ten dienste van zichzelf en anderen. 
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Met deze klassenkranten worden de leerlingen op een breed terrein benaderd: 

• lezen; 

• (creatief) schrijven; 

• samenwerken; 

• vaardigheid met computers en het Internet; 

• discussie over eigen en andermans werk.

SAMENWERKING

De jury waardeert ook de samenwerking tussen de verschillende scholen en met het hoger

beroepsonderwijs. De betreffende hogescholen hebben profijt van dit project en ook andere basis-

scholen kunnen gemakkelijk aanhaken.    

‘De eigenlijke link zit hem er in, dat we elk kind z’n eigen diskette gegeven hebben waarop het

zijn/haar verhaal zet. ‘s Middags formeer je dan via een roulatie-systeem een duo-redactie van

leerlingen, die de stukjes tekst verzamelt en bij elkaar zet voor de klassenkrant. Die wordt dan

uitgeprint en gebruikt bij de taalles en voor allerlei andere activiteiten. In het begin werd de klas-

senkrant verspreid via een netwerk van e-mail adressen. Intussen hebben we via een wachtwoord

een eigen kring op Kennisnet om te corresponderen. Binnengekomen reacties worden dan weer

uitgeprint en verspreid. Het is dus meer dan enkel en alleen een ICT-project. Het is een Taal-Media

project. Je kunt namelijk veel meer doen met het onderdeel stellen bij het taalonderwijs. Je kunt

het verbreden naar de vakken bij wereldoriëntatie. Je kunt het ook uitbreiden zoals je maar wilt,

bijvoorbeeld in de richting van sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo functioneert ICT binnen het

werk in de klas, de kinderen leren spelenderwijs omgaan met het nieuwe medium en de zwakke

leerlingen worden er beter van,’ zijn de uitgangspunten van Dopmeijer en Goes.

TEKSTEN

Een eigentijdse visie op omgaan met taal op school vormt de basis van het project: ’We maken

gebruik van heel verschillende teksten van leerlingen. Dat kunnen vrije of gebonden teksten via

een stelopdracht zijn. We hebben bijvoorbeeld gewerkt met de thema’s pesten en ziekenhuis. Dat

wordt dan ingepast in het werken met de taalmethode. Met enkele andere scholen hebben we het

thema gedichten maken opgezet. Dan krijgt taal een heel ander dimensie. Met als resultaat de

publicatie van gedichten van kinderen. Wat een feest! De PABO werd in eerste instantie inge-

schakeld voor een technische man. Hij zorgde ervoor, dat we voor ons project op Kennisnet kon-

den om klassenkranten te plaatsen en te bekijken. Ook om te e-mailen en te corresponderen.

Intussen draaien ook stagiaires mee in het project om zodoende een bijdrage te leveren aan de

continuering en de verspreiding. Ook speelt de PABO nu een rol in de begeleiding van het team.

Leerkrachten volgen daar een cursus om op een andere manier met taal om te gaan in de klas.

Die rol vervullen ook studenten van de Utrechtse Hogeschool voor Kunsten. Zij oefenen bijvoor-

beeld het vragen stellen en het onder woorden brengen van belevingen en emoties. Dat heeft

weer geleid tot een chatbox op Kennisnet. Zo leren onze kinderen spelenderwijs omgaan met

mogelijkheden van de computer. Creativiteit speelt een belangrijke rol, maar vooral het kind staat

centraal. De samenwerking met andere basisscholen heeft zeker een meerwaarde. Die kinderen

wonen en leven in een andere omgeving en komen daardoor met andere vragen en opmerkingen.’  

PLAN VAN AANPAK

Op uitnodiging van de organisatie mocht De Horizon als winnaar van de Nationale Onderwijsprijs

op het Onderwijsplein van de NOT haar Taal-Media project een dag lang aan de man brengen

onder de vele bezoekers.



Dopmeijer en Goes voldeden met veel genoegen aan deze uitnodiging in de vorm van het pre-

senteren van een plan van aanpak in tien punten:

1. Laat alle leerlingen met een tekstverwerker op de computer een stukje tekst typen (vrij of een

opgegeven onderwerp).

2. Deze teksten worden op de eigen diskette van de leerlingen gezet. 

3. Voeg een aantal van deze stukjes tekst met behulp van een computer samen tot één vel.

4. Print dit vel uit.

5. Gebruik het in de eigen klassensituatie.

6. Spreek met een school (of scholen) af om de tekst te mailen.

7. Zo kunnen leerlingen de teksten van elkaar mailen.

8. Zet de teksten ook op de website, indien aanwezig. 

9. Gebruik dit idee als uitgangspunt voor taallessen (gedichten, voorlezen, leestekens, gramma-

tica, uitleg van moeilijke woorden), schriftelijke communicatie tussen leerlingen, sociaal-emo-

tionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, etc.

10. Tekeningen en foto’s kunnen ingevoegd worden (via scanner, digitale camera). 

Ook op het Onderwijsplein op de NOT had De Horizon voor collega’s een duidelijke boodschap:

‘Eenmaal aan de slag bedenkt men zelf nog veel meer toepassingen. Leerlingen vinden het prach-

tig om met de computer te werken en de teksten worden gelezen, behandeld of er worden vra-

gen over gesteld. De tekst van de leerling staat immers centraal!’  

BOVENSCHOOLS

Zowel scholing als onderhoud en beheer zijn hier bovenschools georganiseerd: ‘Binnen onze

schoolvereniging hebben we een werkgroep voor ICT. Die heeft een bedrijf ingeschakeld om alle

leerkrachten te scholen in de basisvaardigheden van het DRO. Daarnaast vervullen de ICT-ers op

de verschillende scholen de functie van interne coach. Binnenkort gaan we inventariseren welke

bijscholing het volgende cursusjaar gewenst wordt. Excel, Powerpoint, Outlook, Frontpage en DRO

zullen zeker op het programma staan. Ons motto is: als we de kennis niet zelf in huis hebben,

dan halen we die ergens anders. De technische kant is uitbesteed aan een computerbedrijf.

Storingen worden vermeld in een logboek. Eenmaal per maand doet de reparateur z’n ronde langs

de scholen. Bij acute problemen wordt er direct hulp verleend. De ICT’ers op de scholen hebben

via dit bedrijf een cursus trouble-shooting gevolgd, zodat eenvoudige problemen intern opgelost

kunnen worden.’ 

COMMUNICATIE

Dopmeijer en Goes blikken even terug op dit project, dat nu in z’n derde jaar is: ‘We zien duide-

lijk een aantal pluspunten. De kinderen beleven taal veel meer als een communicatiemiddel.

Daarnaast functioneert de computer nu als een echt hulpmiddel binnen het onderwijs. Minpunten

hebben we niet of het moet zijn, dat we soms meer willen dan we aankunnen.‘

Voor collega’s hebben ze nog wel een tip: ‘Geef de kinderen een diskette en begin. Wat er op komt

te staan is de eerste keer helemaal niet belangrijk. Kijk positief naar de resultaten van kinderen

en zie hoe leuk ze het vinden om op deze manier te werken in de klas.’

‘Ook met beperkte middelen is het
mogelijk de pc in te zetten in de klas.’
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M. Hobbemastraat 37, 7545 CJ Enschede

T 053-431 39 86

F 053-431 34 69

E-mail triangel.es@hesoct.educatie.net

Website

Rooms-katholieke basisschool De Triangel
Enschede

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark

Aansluiting op Kennisnet

Intranet binnen de school  

ICT-budget

-

drs. J. Hassink.

430 leerlingen (groeiprognose: ruim 500 leerlingen), 26 leerkrachten + 4 personen oop.

66% 1.00 / 15% 1,25 / 19% 1,90; leerlingen uit naoorlogse wijk + nieuwbouwwijk.

groepering volgens jaarklassensysteem.

aan elkaar gebouwd kleutergebouw en lagere school, lagere schoolgedeelte (40 jaar oud) zal bin-

nen een jaar afgebroken worden; er komt nieuwbouw waarin zich 17 leslokalen, 2 speellokalen

en een hal bevinden.Momenteel zitten 8 groepen in een (nood)dependance, na gereedkoming

bouw zal de dependance nog nodig zijn.

in elke klas staat een computer (daarnaast zijn enkele computers op gangen beschikbaar),

gebruik van software bij methoden, tekstverwerking en enkele niet-gebonden programma’s.

-

-

Deelname aan gezamenlijk project van de stichting ‘De Basis op Kop’: in 2000 wordt per school

€ 18,15 per leerling afgedragen aan de stichting (vanaf 2001 is dit € 22,24), hiervoor levert de

stichting een groot aantal technische en inhoudelijke diensten (onder meer uniforme netwerken

en een dienstenplatform met helpdesk via de SBD) onder het motto: de techniek de school uit.

Enschedese basisscholen
gaan samen ‘op het net’

In zijn uitwerkingsplan ‘Onderwijs on line, verbindingen naar de toekomst’ schrijft minister Hermans

onder meer, dat samenwerking tussen scholen en tussen scholen en anderen een belangrijke stimulans

en hulp vormt bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in de eigen school. Het

basisonderwijs in Enschede haakt hier in samenwerking met de gemeente op unieke wijze op in door

de oprichting van een interzuilaire stichting voor het ICT-project ‘De Basis op Kop’. Een gesprek met

initiator Joop Hassink, directeur van basisschool De Triangel en bestuurslid van de nieuwe stichting.
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Donderdag 30 september 1999 was een belangrijke dag voor de invoering van ICT op de basis-

scholen in Enschede.Op een persconferentie in het stadhuis presenteerden vertegenwoordigers

van het basisonderwijs en een tweetal betrokken wethouders het project ‘De Basis op Kop’. Het

Enschedese college van B&W had namelijk de gemeenteraad voorgesteld € 555.880,- uit te trek-

ken om voor alle basisscholen een gezamenlijk Intranet en een koppeling naar Internet te ont-

wikkelen en de communicatie via dit netwerk te ondersteunen.

Het initiatief voor dit project is genomen door de basisscholen zelf, verenigd in het Directeuren-

overleg Enschedese Basisscholen - het DOEBS voor ingewijden - die hierin van het begin af aan

samen hebben opgetrokken. Uniek is, dat alle basisscholen van alle signaturen hebben aangege-

ven te willen participeren in het project. Zelf dragen de scholen - vanuit de vergoedingsregeling

per leerling door het ministerie - in 2000 gezamenlijk € 249.580,- bij aan het project en vanaf

2001 bijna € 317.645,-. Op dat moment kan het project zichzelf ‘bedruipen’. De gemeentelijke

bijdrage is bedoeld om in de periode tussen nu en 2001 het project van de grond te tillen.

De scholen hebben zich verplicht om na beëindiging van de gemeentelijke bijdrage, de kosten zelf

te dekken uit de ICT-middelen die zij dan inmiddels van het ministerie zullen ontvangen.

VISSEN

De heer Hassink licht als initiator het ontstaan van dit project toe: ‘Ruim twee jaar geleden ben

ik eens gaan ‘vissen’ in de subsidiepot van onze gemeente om te kijken of er geld beschikbaar

kon komen voor de ontwikkeling van ICT. Tot mijn verrassing bleek er een reserve van een aan-

tal miljoenen aanwezig te zijn van een opgeheven kabelmaatschappij, de zogenaamde SECA-gel-

den. Een van de doelstellingen voor aanwending van deze slapende reserve was, dat ze besteed

moesten worden voor moderne communicatietechnologie. Dat kwam dus goed uit. Als voorzitter

van het interzuilaire directeurenoverleg heb ik daarop voorgesteld om vanuit een overkoepelend

orgaan van de verschillende zuilen een project op te zetten, zodat we bij de gemeente veel sub-

sidie konden weghalen. We hebben een plan ingediend waarbij alle basisscholen zouden samen-

werken op ICT-gebied. Prijskaartje: € 1.270.585,- voor vier jaar.’

De voorzitter van het stedelijk directeurenberaad maakt duidelijk, dat het gemeentebestuur dit

echter een te grote greep in de subsidiepot vond en het plan moest dus bijgesteld worden:

‘Daarbij hadden we een tweetal problemen op te lossen: de financiering en de volledige dekking

op ICT-gebied voor alle 60 basisscholen op 70 locaties. Intussen kwam ook het rijk met een sub-

sidieregeling voor de invoering van ICT in het onderwijs. We kwamen uit bij de oprichting van een

stichting door alle schoolbesturen, die van geld voorzien wordt voor de aanleg en het beheer van

netwerken op scholen en een groot intranet met alle voorzieningen die daarbij horen. De afdracht

start met € 18,15 per leerling in 2000 en wordt vanaf 2001 € 22,24 per leerling. De scholen

behouden dus nog een behoorlijk eigen ICT-budget voor de aanschaf van computers, software en

scholingsactiviteiten.’



‘We starten hier met een score van 100%. 
Alle 8 schoolbesturen van klein tot groot doen
mee. Dat is uniek!’
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PROJECTVOORSTEL

Het projectvoorstel ‘De Basis op Kop’ is ingediend door een projectgroep, waarin naast de 

basisscholen ook vertegenwoordigers van de gemeente, de PABO Edith Stein, schoolbegelei-

dingsdienst Drienerwoold en de afdeling Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente

zitting hebben.

Uitgangspunt is, dat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking kunnen komen met de

mogelijkheden van nieuwe technologie om informatie en kennis te verwerven. In de thuissituatie

zal het per gezin sterk verschillen of en in welke mate ze hiermee geconfronteerd worden. Om

achterstand op dit gebied tegen te gaan is de basisschool - en zeker ook de ‘brede’ basisschool -

de plek bij uitstek om met de technologie kennis te maken en ermee te leren werken.

Tot dusverre werd ICT-beleid voor het onderwijs vooral per school ontwikkeld. De nu voorgestel-

de netwerkstructuur geeft de scholen echter een veel bredere toegang tot een gezamenlijk ken-

nisnet buiten de school. Immers, ook bibliotheek, scholen voor voortgezet onderwijs, universiteit

en andere kennisinstellingen worden zo toegankelijk. Bovendien sluit het gebruik van ICT goed

aan bij onderwijsdoelen als het verwerven en verwerken van informatie, samenwerkend leren en

bevorderen van zelfstandig werken.

De missie van ‘De Basis op Kop’ luidt: met behulp van nieuwe media een brede omgeving inrich-

ten voor iedereen die wil communiceren en leren.

BREDE SCHOOL

Hassink licht deze missie toe: ‘De hoofddoelstelling van het project is de toepassing van nieuwe

media stimuleren op alle scholen voor primair onderwijs en als gedeeltelijke invulling van de brede

school in de wijk. Dat vertaalt zich naar zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs door het toe-

rusten van het onderwijs voor de 21e eeuw, de bestrijding van onderwijsachterstanden en het

ondersteunen van grootschalige innovaties zoals bijvoorbeeld zorgverbreding, omgaan met ver-

schillen, samenwerkend leren en zelfstandig werken.

Een tweede werkdoel is het stadsdeelgewijs en wijksgewijs werken - gerelateerd aan de brede

school - door de samenwerking tussen instellingen in de wijk te verbeteren, de afstand tussen

gemeente en burger te verkleinen en moeilijk bereikbare doelgroepen te benaderen. Met het ver-

wezenlijken van deze doelen krijgt de gemeente Enschede een voorsprong bij het gebruik van

nieuwe media.’

NETWERKEN

Het rijk zal in de toekomst in toenemende mate geld beschikbaar stellen voor ICT binnen het

onderwijs.

Om een forse en gezamenlijke eerste stap te zetten stelt de gemeente eenmalig een bedrag van

ruim een miljoen beschikbaar om het netwerk van de grond te tillen en een dienstenplatform

samen te stellen, dat hierbij ondersteunt (help-desk functie) en tevens de bibliotheek, de brede

school en andere instellingen hulp biedt bij de ontwikkeling van hun ICT-beleid.

Het is de bedoeling, dat er twee typen netwerken komen: allereerst een schoolnetwerk dat de

computers binnen een school met elkaar verbindt. Vervolgens worden alle scholen aangesloten op



een gezamenlijk intranet, zodat ze onderling - maar ook met andere onderwijsinstellingen en aan-

bieders van diensten - kunnen communiceren. Voor de inhoud van het schoolnetwerk is de school

zelf verantwoordelijk. Het gezamenlijke intranet wordt beheerd door een dienstenplatform waar-

in de SBD en de openbare bibliotheek samenwerken. Daartoe is een aparte stichting opgezet. Ook

de gezamenlijke scholen hebben een stichting opgericht, die als contractpartner namens de scho-

len met derden kan fungeren. Daarbij moet gedacht worden aan het verstrekken van opdrachten

aan het dienstenplatform, het maken van afspraken over de inzet van financiële middelen, het

onderhoud en beheer van apparatuur e.d.

CENTRAAL

Hassink schetst de voordelen van het inrichten van een dienstenplatform voor ICT bij de SBD voor

het basisonderwijs: ‘Ons motto luidt namelijk: alle techniek de school uit. Ambities hebben we

ook. We willen bijvoorbeeld naar snelle verbindingen op ADSL-niveau, zodat videobeelden vlot de

klas in kunnen komen. Wat je nu veelal ziet is, dat elke school wat aan het ‘hobbyen’ is om ICT

van de grond te krijgen. Maar je kunt nooit voldoen aan de groei op technisch gebied om ICT goed

op poten te zetten. Daarvoor heb je te weinig tijd en know-how beschikbaar. Basisscholen kun-

nen dit er maar niet even bijdoen. Dat moet je dus centraal regelen. Technische en ook onder-

wijsinhoudelijke vragen kunnen de basisscholen nu op één punt neerleggen. Daar wordt dan

bekeken hoe en door wie de oplossing geboden kan worden. Om vanuit het basisonderwijs een

bijdrage te leveren aan het dienstenplatform bij de SBD zijn daar twee gespecialiseerde leer-

krachten gedetacheerd. Daarnaast heeft dit platform een belangrijke rol bij de coördinatie van

activiteiten gericht op wijkwelzijn, zoals de bibliotheek en andere instellingen. Ook het welzijns-

werk in de wijken kan daar dus aankloppen voor z’n ICT-voorzieningen. Het vormgeven van de

brede schoolgedachte is een van de speerpunten voor de toekomst. Een van de centrale vragen

is hier namelijk hoe je ICT beschikbaar maakt voor de wijk. Ook voor de gemeente is dat heel

interessant. Daar ligt ook onze motivatie om het dienstenplatform te positioneren bij de SBD. We

zochten namelijk een centrumfunctie voor een instelling, die ook de koppeling kan maken met

wijkwelzijn en de bibliotheek. Wellicht kunnen we daarvoor terzijnertijd nog een aanvullende sub-

sidie loskrijgen…’

START

Hassink steekt als initiator zijn enthousiasme over de start van het gezamenlijke ICT-project dit

schooljaar niet onder stoelen of banken: ‘Alle scholen werken mee en men is bereid om geld af te

staan. Dat is toch geweldig. Volgens mij hebben we dat kunnen bereiken, doordat de basis gelegd

is vanuit de scholen zelf.

De visie op ICT op het niveau van de school, de leerkracht en de leerling hebben we nauwkeurig

in kaart gebracht. Vervolgens zijn we naar onze besturen gestapt met een plan van aanpak en

een financieel plaatje. Na de toestemming door de gemeenteraad is nu ook de stichtingsakte

gepasseerd.

De eerste negen pilot-scholen waren al aangewezen. De tweede tranche volgt op zeer korte ter-

mijn en binnen twee jaar moeten alle basisscholen aangesloten zijn met minimaal een tweetal

internet-aansluitingen per klas. De gekozen samenwerking via ‘De basis op Kop’ zal de invoering

van ICT een enorme stimulans geven. Het betekent een snelle onbeperkte toegang tot alle

gebruiksmogelijkheden en door de opzet van de infrastructuur zullen eventuele problemen ade-

quaat opgelost worden. De officiële start van het project door minister Hermans zullen we zeker

groots aanpakken.’

Trouwens, in de loop van dit gesprek wordt weer eens bewaarheid van welk belang het persoon-

lijk netwerk van een schoolleider is. Hassink is naast directeur van een grote basisschool - als

onderwijskundige afgestudeerd op het onderwerp ‘Computers in de basisschool’ - en voorzitter

van het stedelijk directeurenoverleg ook raadslid in Enschede en in het bestuur van de SBD ver-

vult hij de functie van penningmeester. Uiteraard is hij door zijn schoolbestuur gevraagd voor de

nieuwe stichting (intussen voorgedragen als voorzitter) om de uitvoering van dit unieke ICT-pro-

ject in Enschede - immers zijn geesteskind - de komende jaren mede in goede banen te leiden.
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Stijn Streuvelslaan 42, Postbus 159, 4870 AD Etten-Leur

T 076 - 5015905

F 076 - 5018944 

E-mail kse@k-s-e-.nl

Website www.k-s-e-.nl + www.home.wxs.nl/~kse 

Katholieke scholengemeenschap Etten-Leur
Etten-Leur

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur e.o.

drs. A. Rombouts, rector; drs. J. Zengerink, ICT-coördinator (3/4 weektaak).  

1950 leerlingen, 130 personeelsleden.

brede, regionale scholengemeenschap.

recht doen aan verscheidenheid door leerlingen op hun eigen talenten aan te spreken.

sinds 1967, hoofd- en (nabijgelegen) brugklasgebouw.

6 Novell en NT-servers, 2 CD-towers, 350 pc’s, 15 laptops, 6 beamers. Voor schoolmanagement:

Schoolfact en Microsoft Office. Educatieve toepassingen: diverse software voor o.a. wis- en

natuurkunde, economie, maatschappijleer, muziek en moderne talen. E-mailadres voor leraren op

naam op aanvraag, hotmailadres via de schoolleerlingen) 

sinds 1998.

in ontwikkeling.

€ 226.890,- rijksbijdrage en investering bestuur; personeelsinzet uit algemene formatie en scho-

ling via nascholingsbudget.

Kennisuitwisseling
rond ICT op school in

de praktijk

Dit najaar houdt de katholieke scholengemeenschap in het Brabantse Etten-Leur als ex-voorhoede-

school een symposium over de stand van zaken na vijf jaar ICT. Na enkele inleidingen over nieuwe ont-

wikkelingen door specialisten van samenwerkende instellingen en een bijdrage van minister Hermans

over zijn beleid houden eigen docenten workshops over diverse projecten, die de integratie van ICT in

het onderwijs stimuleren. In gesprek met ICT-coördinator drs. Jan Zengerink een vooruitblik met aan-

dacht voor onder meer de inzet van de computer bij het onderwijs, kennisuitwisseling en training van

informatievaardigheden. 
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De KSE is een school voor mavo (theoretische leerweg), havo, atheneum en gymnasium - geves-

tigd in moderne gebouwen - die zich in ruim dertig jaar een eigen plaats verworven heeft binnen

de groeigemeente Etten-Leur (ca. 40.000 inwoners) en de omringende gemeenten.

De school kenmerkt zich door een keuze voor onderwijs in een overzichtelijke levensgemeen-

schap, wat onder andere tot uiting komt in de indeling in een vijftal leshuizen per leerjaar. Men

streeft ernaar om met het onderwijs de leerlingen een sterke basis te geven voor een zelfstandig

en succesvol bestaan in de toekomst. 

Een belangrijk verschilpunt met de ‘oude’ situatie is de manier waarop het onderwijs gestalte

moet krijgen. Volgens nieuwe leerpsychologische inzichten moeten leerlingen meer zelf verant-

woordelijk worden gesteld voor hun leerproces. De docent ziet zijn functie meer en meer veran-

deren van instructeur tot begeleider van het leerproces. Leerlingen moeten zelfstandiger werken

en moeten samenwerken met andere leerlingen om de vooraf gestelde leerdoelen te bereiken.

Daarbij is een grotere rol weggelegd voor het gebruik van informatie- en communicatie-(compu-

ter)technieken (ICT). In de afgelopen jaren hebben binnen de school meerdere verbouwingen

plaatsgevonden om de school beter toe te rusten voor deze veranderingen. Zo zijn er een media-

theek, een open leercentrum, meerdere studielokalen en diverse ruimtes om zelfstandig onder-

zoek te doen.       

PRAKTIJK

Een planmatige aanpak van ICT op school vereist het formuleren van werkdoelen, nadenken over

de inbedding van computergebruik in de onderwijskundige doelstellingen, het formuleren van

werkdoelen, een opzet voor nascholing, het inrichten van een organisatorische en een materiele

infrastructuur, een planningsschema en last but not least een financieel overzicht. 

Als deelnemer aan het project ‘Investeren in voorsprong’ heeft de KSE met deze uitdaging reeds

een ruime ervaring opgedaan. Op een symposium in 1998 konden zo’n 300 collega’s van andere

VO-scholen kennismaken met de startfase van dit project als voorhoedeschool.       

Op dit tweede symposium - men verwacht 400 schoolleiders, ICT-coördinatoren en docenten -

staat voor ICT-coördinator Zengerink de praktijk van ICT op school na vijf jaar centraal: ‘Als pro-

jectschool is er van verschillende kanten belangstelling voor de manier waarop het ICT-gebeuren

op je school reilt en zeilt. Op deze dag willen we laten zien hoe we het hier op de KSE mogelijk

hebben gemaakt, dat leerlingen op verschillende punten in de school ICT kunnen gebruiken door

de inzet van hard- en software en door aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe zaken

worden eerst uitgeprobeerd onder het motto ‘groot denken, maar klein doen’. Dus niet meteen

gaan ‘toeteren’; eerst even gebruiken en toepassen. Als ‘t blijkt te werken, dan integreren in de

school. Ook al is het simpel. Zo voorkom je, dat het er wel is maar niet gebruikt wordt. In ver-

gelijking met andere scholen zie je hier veel ICT bij vakken als tekenen en muziek. Bij aardrijks-

kunde hebben we zelfs een eigen, klein computervaklokaal. Voor vakken als techniek en verzor-
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ging hebben we in samenwerking met het APS software ontwikkeld, die nu ook op vele andere

scholen gebruikt wordt. In samenwerking met de SLO en het KPC hebben de secties

Levensbeschouwing en CVK een project ‘Echte helden’ opgezet voor sociaal-ethische oriëntatie

binnen het vak maatschappijleer. Dat resulteert in website-bouw en een powerpoint-presentatie.

Ondertussen leren ze zaken als HTML-gebruik, maar vooral ook samenwerken. Dat geeft een

nieuwe stimulans aan zo’n vak. Zo’n uitwerking met behulp van ICT-technieken motiveert de leer-

lingen veel sterker dan het inleveren van een geschreven verslag. Bij Think Quest hebben ze daar-

mee zowel nationaal als internationaal al enkele prijzen gewonnen. Met als gevolg, dat we dit jaar

met een docententeam meedoen…’                     

PROJECTEN

De KSE-coördinator ziet het als een belangrijk pluspunt, dat de workshops op het symposium

geleid worden door eigen mensen: ‘We presenteren daar de voortgang van een aantal lopende

projecten, zoals ICT-gebruik bij het vak techniek, het werken met kringen op Kennisnet door de

sectie levensbeschouwing, het gebruik van ICT-technieken bij het vak tekenen en een brugklas-

project bij aardrijkskunde. Bij het eerste symposium was de motivatie zuiver het ter beschikking

stellen van opgedane kennis en ervaring als voorhoedeschool voor de integratie van ICT in het

onderwijs. Onze motivatie is nu breder. Kennisuitwisseling staat nu centraal en natuurlijk ook een

beetje het op de kaart houden van je eigen school. Die workshops zijn voor onze mensen name-

lijk ook een uniek leerobject. Je raakt in zo’n sessie in gesprek met gemotiveerde collega’s van

andere scholen en daaruit groeit bijvoorbeeld uitwisseling van producten en samenwerking bij de

voortgang van projecten. Trouwens, alle collega’s zijn aanwezig. Het symposium fungeert ook als

een interne studiedag. Aan het programma wordt ook meegewerkt door specialisten van instel-

lingen en bedrijven waarmee wij samenwerken. Dat varieert van een presentatie over e-learning

in het ochtendgedeelte tot het inrichten van een informatieve stand tijdens de lunchmarkt. De

rode draad door ons programma is welke kant het opgaat met ICT in het voortgezet onderwijs.

Ook de minister zelf heeft in zijn agenda staan, dat hij hier zijn beleid zal toelichten.’                 

ONTWIKKELING

Rond deze ontwikkelingen op ICT-gebied hanteert de heer Zengerink wel een bepaalde tactiek:

‘Ga niet trekken aan ‘een dood paard’. Als collega’s iets willen met ICT in hun vak, dan faciliteren

we dat. Als bepaalde collega’s iets graag willen, dan willen anderen ook wel. Als je gaat trekken

van bovenaf en ‘t slaat niet aan, dan ben je verder van huis. Nu zie je hier, dat ‘t grootste deel

van de collega’s ICT graag gebruikt. Niet dat we al zijn waar we wezen willen. ICT moet nog meer

de klas in. Die slag zijn we nu aan het maken. Ook in de andere vakken. Daarvoor is een lijn uit-

gezet, ondersteund door bestuur en directie. Een van de nieuwe ontwikkelingen is, dat men ook

in de uren voor keuze- en begeleidingstijd in de onderbouw en keuzewerktijd in de bovenbouw

verspreid over de dag gebruik kan maken van computerfaciliteiten. Leerlingen kunnen in die uren

extra begeleiding vragen bij een docent of ze oefenen zelfstandig met een computerprogramma

in de mediatheek, het computerlokaal of het open leercentrum. In de onderbouw hebben de leer-

lingen een knipkaart waarop afgevinkt wordt welke onderdelen van ICT ze beheersen. Om dat

goed te laten verlopen hebben we voor elke ruimte een toezichthouder aangesteld.’

Hij maakt duidelijk, dat deze toezichthouders bij storingen of andere technische problemen direct

terug kunnen vallen op de eigen afdeling systeembeheer: ‘Ons huidige, vernieuwde netwerk is in

eigen beheer aangelegd. Daarvoor zijn de mensen op cursus geweest en is speciaal gereedschap

‘Nieuwe ontwikkelingen proberen 
we uit onder het motto: 
groot denken, maar eerst klein doen’.



aangeschaft. Dat verloopt prima. Beter dan de eerste keer, toen het uitbesteed was. Daaraan

moest geregeld gesleuteld worden. Nu is het ook zelf te onderhouden. Uniformiteit en standaar-

disatie in besturingssysteem en aanpak zijn daarbij de grote winstpunten. Anders is het ook niet

te doen als school. Komen we er toch niet uit, dan hebben we een hulplijn met een van onze leve-

ranciers. Die hulp gaat trouwens veelal on line.’               

VAARDIGHEDEN

De stuurgroep ICT van de KSE bekijkt thans of het mogelijk is het onderwijs in de informatie-

vaardigheden voor de leerlingen zo in te richten, dat het maximale rendement wordt bereikt van

deze lessen.

Door gebruik te maken van de keuze- en begeleidingsuren kan namelijk een verfijning worden

ingevoerd, die tot nu toe niet mogelijk was. Door een zorgvuldige programmering en spreiding

over de leerjaren kan wellicht onderwijs op maat geleverd worden. Het gaat hier primair om het

kunnen gebruiken van een aantal digitale apparaten en het verrichten van handelingen daarmee,

die een rol spelen in het dagelijkse gebruik op school. 

Het betreft een vijftal zaken: 

1.Basisbesturing: van een computer starten en het werken met Windows via onder meer het

plaatsen van CD en diskette en het gebruik van het toetsenbord tot en met het benoemen van

de elementen van het venster tot het gebruik van de helpfunctie.   

2.Een viertal toepassingsprogramma’s: tekstverwerking, database, spreadsheet en presentatie. 

3. Internet en informatie zoeken: van aansluiting krijgen met internet en de browser starten via

onder meer met hyperlinks door het web surfen tot en met knippen, kopieren en plakken en

het gebruik van helpfuncties en handboeken.   

4.E-mail ontvangen en verzenden: van het starten van het e-mail programma en de inhoud van

de postbus bekijken tot en met een adresboek gebruiken, e-mailberichten verzenden en een

bestand meesturen.  

5. Inzicht in een vijftal vormen van computergebruik: kantoortoepassingen, procesbesturing,

robotica, spellen en educatieve programma’s.    

In een voorstel aan de collega’s vermeldt de stuurgroep een overzicht van de eindtermen, zoals

men die op basis van de eindtermen basisvorming / eindexamen heeft kunnen formuleren. 

Docenten wordt gevraagd om met hun sectie na te gaan op welk moment in welk leerjaar de leer-

lingen genoemde vaardigheid voor hun vak moeten beheersen opdat zij ongestoord verder kun-

nen werken. Men kan ook specifieke - door de sectie gewenste - vaardigheden toevoegen, bij-

voorbeeld Informatica: formulieren en rapporten bouwen in een database in havo-5. In de pro-

grammering zal dan met het opstellen van de stof voor themalessen in de keuze- en begelei-

dingsuren rekening gehouden worden met deze wensen vanuit secties.     

Als het vanuit secties gewenst is dat bepaalde functies later nog eens expliciet behandeld worden,

dan kan men dat ook aangeven (bijv. wiskunde: statische functies bij spreadsheet in vwo-5).      

ERVARING

Zengerink heeft ervaren hoe belangrijk het is, dat de schoolleiding zelf het voorbeeld geeft als het

gaat om toepassing van ICT-vaardigheden in de schoolpraktijk: ‘Als managementteam zijn direc-

tie, middenmanagement plus de decanen gezamenlijk enkele keren op cursus geweest. Zij heb-

ben bijvoorbeeld geoefend met Word, Acces en Powerpoint. Dat werkt stimulerend naar anderen

om die technieken ook eens te gaan gebruiken. In je team heb je altijd wel iemand, die niet zo

snel naar de computer grijpt om iets uit te werken. Dan zie je opeens, dat zo’n collega een lap-

top mee naar huis neemt om ‘t ook eens te proberen…‘

Die onwennigheid zag hij ook enige tijd geleden bij het elektronisch invoeren van de cijfers via

Schoolfact: ‘We gaven collega’s niet alleen de handleiding mee, ze kregen  iemand naast zich met

ervaring. Zo bouw je een stukje zekerheid in naar de mensen toe, want in feite doen ze het wel

zelf. Datzelfde deden we bijvoorbeeld ook bij talen-docenten, die voor ‘t eerst aan de slag gingen

met ICT in hun vak. Dat kost natuurlijk tijd en dus geld. Dat werken met een ICT-maatje moet je

zien als een investering, want uiteindelijk win je tijd. Intussen hebben we wel bijna het gehele

team op het niveau van het DRO-examen!’
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Klein Frankrijk 19, Postbus 362, 4460 AT Goes

T 0113 - 211020

E-mail info@calvijncollege.nl

Website www.calvijncollege.nl 

Calvijn College
Goes

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

-

C. Giljam, lid centrale directie; C. Nieuwenhuyzen, ICT-coördinator; P. van den Hoek, hoofd afdeling

systeembeheer.

2770 leerlingen, 220 personeelsleden.

regiofunctie voor leerlingen uit gezinnen met een reformatorische signatuur. 

christelijke scholengemeenschap op reformatorische grondslag voor (i)vbo, mavo, havo en vwo met

bijzondere aandacht voor leerlingenzorg. 

hoofdgebouw voor grootste populatie in Goes, nevenlocaties in Krabbendijke, Middelburg en Tholen 

A. Hardware: 12 servers (4 in Goes, de rest verdeeld over locaties) waarbij een verdeling is aange-

bracht tussen het administratieve en het educatieve deel, Microsoft NT besturingssysteem, 1 server

ingericht als Exchangeserver, Microsoft Information server en Proxyserver. Het totale netwerkcon-

cept is gebaseerd op VIPLan waarbij Zekatel (kabel) zorgt voor een directe verbinding en gegaran-

deerde bandbreedte tussen de locaties. Bekabelingstype is cat. 6. Voor het administratieve systeem

draait School+ op een Linuxserver die ook via het internet te bereiken is. In totaal zijn 280 pc’s

(minimaal P2, 64 MB intern, 4 Giga HD, geluid + cd-rom) in het totale netwerk opgenomen, cen-

traal beheerd via Proxy, daarnaast nog enkele tientallen stand-alone pc’s. 

B. Software: systeemsoftware is gebaseerd op Win NT of W2000, software op MS Office 97. Elk

systeem heeft (in principe) via het netwerk toegang tot internet. Bij de educatieve machines is

internet nog niet beschikbaar. Binnen educatie wordt gebruik gemaakt van een zeer uitgebreide lijst

software waarvan het merendeel (ruim 50 titels) beschikbaar wordt gemaakt door een cd-rom ser-

ver. Alle personeelsleden hebben de beschikking over een e-mailadres, leerlingen hebben nog niet

de beschikking over e-mailfaciliteiten.    

-

nee, wel de fysieke aansluiting maar nog geen gebruik. 

ja, gedeeld in educatief en administratief intranet. 

begroting 2001: lasten € 260.469,- (personeel € 88.487,- + materieel € 171.982,-); rijksbijdrage

(via € 56,72 per leerling) € 188.318,-; uit algemene exploitatie € 72.151,- (voor o.a. scholing,

afschrijving, onderhoud en data communicatie).

Zelfstandig aan de 
slag met ICT op het

Calvijn College

De Beleidsbrief ICT in het onderwijs van minister Hermans in februari 1999 gaf het computergebruik

op het Calvijn College in Goes een nieuwe impuls. In korte tijd kwam er een plan op tafel om via een

zorgvuldig invoeringstraject binnen een periode van drie jaar aan de kwaliteitseisen op dit terrein te

kunnen voldoen. In dit ICT-beleidsplan zijn globale, strategische doelen vertaald in concrete, meer

schoolspecifieke doelstellingen, zijn randvoorwaarden op een rij gezet en wordt de uitvoering onder-

bouwd met een investeringsplan. Deze Zeeuwse Reformatorische scholengemeenschap heeft onder

meer flink geinvesteerd in de integratie van ICT in de Tweede Fase. Een gesprek met Kees Giljam, lid

centrale directie en ICT-coördinator Kees Nieuwenhuyzen.
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Informatie- en communicatietechnologie op school is in de visie van Giljam en Nieuwenhuyzen zeker

geen doel op zich: ‘Wij zien ICT als een hulpmiddel om binnen een gevarieerde didactische omgeving

goed onderwijs te kunnen verzorgen. ICT kan er naast andere hulpmiddelen werkelijk aan toe bijdra-

gen, dat leerlingen meer actief, meer zelfstandig en rekening houdend met onderlinge verschillen

onderwijs kunnen ontvangen. Met behulp van ICT kun je dus een rijkere didactische omgeving creë-

ren en docenten kunnen ook een rijker didactisch repertoire ontwikkelen. Waardoor het onderwijs zich

meer zal wijzigen van een frontale, klassikale aanpak in een meer groepsgewijze, geïndividualiseerde

werkwijze. ICT is daarbij daadwerkelijk een goed hulpmiddel om leerlingen meer zelfstandig te kun-

nen laten werken en ook, belangrijk gezien vanuit onze identiteit, om meer rekening te kunnen hou-

den met verschillen tussen leerlingen. Er komen steeds meer trainingsprogramma’s op de markt,

waarmee je op basis van diagnostische toetsen leerlingen een specifiek programma kunt aanbieden.’ 

PRAKTIJK

Zij zien dat ook in de schoolpraktijk: ‘Daar waar ICT meer geïntegreerd is in de klas,  stapt men af

van het frontale gebeuren en zijn leerlingen werkelijk in groepjes en individueel bezig. Daardoor zijn

ze meer actief en zelfstandig bij het leerproces betrokken zijn. In het kader van onderwijsvernieuwing

rond de actieve en zelfstandige leerling is dat toch het ambitieniveau waar we heen willen. Nogmaals,

ICT is daar een prima hulpmiddel bij. Dan kunnen wij niet zo goed uit de voeten met ergens een infor-

maticalokaal met ook nog eens een wachtlijst voor docenten en leerlingen. ICT moet in de klas

gebracht worden of bij een cluster van lokalen. ICT moet dan wel goed toegankelijk zijn.’ 

Vanuit de identiteit van hun school plaatst het Zeeuwse duo wel een duidelijke kanttekening bij de rol

van de docent: ‘De docent zal altijd een sturende rol blijven vervullen. De computer zal nooit de docent

gaan vervangen. De docent gaat wel meer procesmatig te werk. Belangrijk is, dat de docent de rol

van identificatiefiguur kan blijven vervullen. Juist in het overdragen van waarden en normen zal de

docent een belangrijke plaats naar de leerlingen toe behouden. Dit betekent, dat ICT dus altijd een

ondersteunende rol zal vervullen. Wij zijn dus niet op zoek naar een of andere digitale school, waar

leerlingen inloggen om volgens een eigen route individueel onderwijs te volgen en de docent op

afstand het programma begeleidt.’             

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Het Calvijn College besteedt ook veel aandacht aan ICT vanuit de meer beheersmatige, administra-

tieve invalshoek: ‘Wij investeren al vier jaar in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem. Met als eind-

resultaat, dat we via een druk op de knop kunnen beschikken over de recente en minder recente toets-

en testgegevens van de leerlingen, de behaalde cijfers, de verstrekte adviezen en de afspraken uit de

oudergesprekken. Alle gegevens van leerlingen die nu op verschillende plaatsen aanwezig zijn worden

geïntegreerd. Dat is juist van belang, als je als scholengemeenschap werkt met  verschillende locaties

in de provincie. Uiteraard krijgt de bescherming van privacy bijzondere aandacht. De toegang tot het
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LVS wordt geregeld via toegangscodes voor de verschillende geledingen binnen de school. Het uitein-

delijke doel is uiteraard kwaliteitsverbetering, een betere leerlingbegeleiding. De praktijk wijst echter

wel uit, dat het opzetten van dit systeem heel veel tijd en energie vraagt. Doordat wij met een vier-

tal locaties werken, zijn de leerlinggegevens ondergebracht tin verschillende systemen. Alle gegevens

van de verschillende locaties moeten  gekoppeld worden en in één systeem terecht komen. Die slag

hebben we nu gemaakt, maar dan constateer je dat je eigenlijk alles zelf moet ontwikkelen.’ 

SCHOOL+

Giljam en Nieuwenhuyzen gunnen ons een blik in de keuken: ‘We hebben gekozen voor School+ van

uitgeverij Malmberg. Dat programma biedt een soort raamwerk, dat je zelf moet inrichten. Op applica-

tieniveau gaat daarin heel veel tijd en werk zitten. Voor de verdere ontwikkeling onderhouden we dan

ook regelmatig contact met de uitgever. Op deze wijze kunnen wij een steentje bijdragen aan de ont-

wikkeling van dit leerlingvolgsysteem. Hier ligt dan ook een belangrijke taak voor de afdeling systeem-

beheer. Die heeft er bijna een dagtaak aan. Over ongeveer een jaar moet het systeem gereed zijn. Zes

jaar geleden na de scholenfusie waren we al van plan een LVS te ontwikkelen. Niet wetende, dat reali-

sering van zo’n idee zoveel tijd, energie en werk zou kosten. Je moet het pakket namelijk steeds aan-

passen aan wijzigingen in de schoolstructuur, zoals bijvoorbeeld de invoering van leerwegen.’ 

Z-UREN

Op deze reformatorische scholengemeenschap heeft men ook veel geïnvesteerd in de integratie van

ICT in de Tweede Fase: ‘Het is heel wezenlijk, dat die leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen in het

kader van informatievoorziening en informatica. Elke dag is hier voor leerlingen de gelegenheid om

via de computer zelfstandig met opdrachten bezig te zijn in de zogenaamde Z-uren. In het dagroos-

ter zit minimaal een lesuur waarvoor de leerling van tevoren intekent. Dat kan in de mediatheek of

als extra hulp bij een bepaald vak. Dit uur, verspreid over de dag en dus niet altijd aan het eind van

de schooldag, behoort tot de reguliere studielast. Je ziet dan ook nauwelijks klaslokalen vol met leer-

lingen. De leerlingen zijn zelfstandig bezig in studienissen, in de mediatheek of in leerlingkamers waar

in groepsverband gewerkt kan worden. De begeleiding bij deze studie-uren is een taak voor de docen-

ten. In de mediatheek is een mediathecaris aanwezig om leerlingen verder te helpen, die zijn vastge-

lopen. Dit is dus een bewuste onderwijskundige keuze om daadwerkelijk iets aan die zelfstandigheid

te kunnen doen en op die uren kunnen de leerlingen dus ook gebruik maken van de ICT-voorzienin-

gen. Van deze Z-uren wordt veelvuldig gebruik gemaakt. De mediatheek bijvoorbeeld zit altijd heel

vol’, is de ervaring van Giljam en Nieuwenhuyzen. 

TOERUSTING

Om de leerlingen vanuit de identiteit van de school op een goede wijze met ICT en internet om te laten

gaan, heeft men op het Calvijn College een speciaal programma ontwikkeld: ‘Dat is het programma

Toerusting en Vorming. Het wordt aangestuurd vanuit een aantal vakken. Momenteel zijn dat de vak-

ken maatschappijleer en godsdienst, met de bedoeling dat daar nog andere vakken bijkomen. Feitelijk

komen onze leerlingen straks in een maatschappij waar open internet volop aan de orde is, waardoor

ze geconfronteerd worden met allerlei zaken. De leerlingen volgen het programma, voeren opdrach-

ten uit en sluiten het af met een module. Daarnaast loopt een programma ICT-vaardigheden. Dit

samen met goed gevolg afronden leidt tot een certificaat en toegang tot internet. 

Voor de leerlingen in de bovenbouw die verder willen met ICT in het kader van het vrije deel van de

studielast loopt hier een project om aan de slag te gaan met programmeren. Voor de onderbouw, de

eerste twee studiejaren dus, zijn we bezig een eigen digitaal rijbewijs te ontwikkelen met een certifi-

caat in aansluiting op de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat de docent in de hogere leerjaren

er van kan uitgaan dat de basisvaardigheden beheerst worden.’

MEDIAPEDAGOGIEK

Giljam en Nieuwenhuyzen vergeten de scholing van het personeel zeker niet: ‘We werken hier met een

basispakket DRO, dat bestaat uit Windows, Word en internet. Onze uitgangspunten zijn: op vrijwillige

basis en scholing op maat. Via het APS hebben we daarvoor een ROC ingehuurd. Uit de algemene mid-

delen hebben we daarvoor € 36.300,- gereserveerd. Vorig jaar zijn we gestart met een eerste groep

van een honderdtal docenten. Daarnaast loopt nu een programma voor de vervolgmodules en gevor-

derden. Dit jaar is die basistraining herhaald. ‘t Volgende cursusjaar is het voor ons einde vrijwillig-

heid. Dan loopt er een verplicht programma voor diegenen, die zich dan om welke reden dan ook nog

niet vrijwillig hebben gemeld. Binnen drie jaar hopen we zo te bereiken, dat alle docenten in ieder



geval het basiscertificaat hebben behaald. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat de afstand tussen gevor-

derden en beginners in je team een bron van zorg blijft. Trouwens, zoals we een toerustingscompo-

nent in het programma voor onze leerlingen hebben komt er binnenkort ook in het scholingspro-

gramma voor docenten een voor hen ontwikkelde toerustingscomponent. Binnen de gezamenlijke

reformatorische scholen wordt namelijk een module mediapedagogiek ontwikkeld om docenten zich

bewust te maken van de consequenties voor het omgaan met ICT in de onderwijsleersituatie. Het digi-

taal rijbewijs krijgt bij ons dus niet alleen een vaardigheidsdeel, maar ook een identiteitsdeel.’      

LOOPBAANORIENTATIE

Voor loopbaanorientatie wordt het LIST-programma ingezet: ‘De leerlingen voeren zelfstandig

opdrachten uit, die varieren van bijvoorbeeld het inschrijven voor zogeheten open dagen bij vervolg-

opleidingen en studiefinanciering aanvragen tot het voorbereiden van stage lopen. Voorheen ging dat

allemaal via formulieren en nu verlopen die activiteiten voor een belangrijk deel geautomatiseerd. Via

het netwerk kan de decaan overzicht houden over deze activiteiten. Het werkt als een volgsysteem.

Decaan en mentor kunnen steeds de vinger aan de pols houden. Tegelijkertijd leert de leerling ook op

dit gebied met ICT om te gaan. Ook dit is een stukje zelfstandigheidsbevordering in het kader van

onderwijsvernieuwing. Het programma is meer dan alleen administratie, want de decaan kan beter

volgen hoe ver de leerlingen zijn met hun loopbaanorientatie. Wat leidt tot een betere begeleiding van

de leerling. Dus past dit programma uitstekend binnen onze doelstellingen.’         

VERHOUDING

Volgens Giljam en Nieuwenhuyzen is de investeringsfilosofie van 1 computer op elke 10 leerlingen in

het VO reeds achterhaald door de praktijk: ‘Onze huidige investering met ruim anderhalve ton uit de

algemene exploitatie naast de rijksbijdrage is gebaseerd op de verhouding van 1 pc op 10 leerlingen.

Als je er echter van uit gaat dat elke leerling gemiddeld een of twee uur per dag achter de computer

zit, wat op zich helemaal niet revolutionair is, kom je uit op een verhouding van 1 op 3. Dat betekent,

dat er nog een stevige investering nodig is voor apparaten en huisvesting. Met de huidige ICT-midde-

len is dit onbetaalbaar. Naast de mediatheek op deze hoofdvestiging moet er ook een op elk van de

drie andere locaties in de provincie komen. Dat vraagt om een reservering van 

€ 113.445,- voor inrichting en dan hebben we het alleen nog maar over de aanschaf van hard- en soft-

ware. Dat zijn voor onze school grote bedragen.’ Maar er is meer nodig: ‘Denk aan huisvesting, inclu-

sief beveiliging en beheersing. We hebben nu voor systeembeheer ongeveer drie fte uitgetrokken,

maar de druk zal toenemen bij verdere uitbreiding. Met de huidige rijksbijdrage is het onmogelijk om

te komen tot een echt goed geïntegreerd gebruik van ICT in het onderwijs. Van de rijksbijdrage kun

je machines en dergelijke aanschaffen, maar ICT heeft ook consequenties voor de organisatie, zoals

personeel en het gebouw of de gebouwen als je zoals wij meerdere locaties hebt.. Die kosten zijn bij

de overheid veel te weinig in beeld. Het zet ook druk op docenten. De motivatie voor integratie van

de computer in het lesgebeuren is er, maar dan wil men daarvoor ook voldoende pc’s. Toch een heel

legitieme vraag. Centaal staat bij ons: hoe stimuleren we, dat docenten daadwerkelijk de pc meer

gaan gebruiken in de reguliere lessituatie? Dan moet je leerlingen niet even een uurtje in het infor-

maticalokaal zetten, dan moet je ze integraal in de reguliere les met ICT leren omgaan.’

PILOTS

Vorig schooljaar koos het Calvijn College voor het opstarten van drie, zo mogelijk vier pilots: ‘Daarvoor

hebben we criteria opgesteld en de secties konden voorstellen indienen. Dat pakte heel positief uit. Het

probleem was echter, dat we maximaal € 36.300,- ter beschikking hadden. Om de ingediende plannen

te honoreren hadden we zeker een veelvoud nodig van dat bedrag. Dan moet je het enthousiasme van

docenten temperen, omdat we niet konden beschikken over voldoende hardware voor de pilots.

Uiteindelijk kozen we voor een drietal inhoudelijk goede, maar ook goedkope voorstellen. Een van de

voorstellen bijvoorbeeld had betrekking op het thema weten en meten bij natuurkunde. Als we die pilot

op de vier locaties hadden gestart, dan zou dat € 34.100,- kosten. Dan was het budget, hoe goed het

voorstel ook was, aan slechts een pilot opgegaan. Dan heb je in je gefrustreerde team als directie veel

uit te leggen. Docenten doen in het kader van de kerndoelen aan meet- en regeltechniek, hebben die

hardware nodig en dan is er geen budget… De sectie Engels participeerde in het landelijk project ACE.

Als je de ene moderne taal faciliteert, moet je echter ook voor de andere moderne talen wat kunnen

doen. Zolang de overheid niet met meer middelen komt, dan is helaas 1 op 10 onze grens. Dat bete-

kent wel, dat je dikwijls gewoon nee moet verkopen bij onderwijskundig gezien heel legitieme wensen!’

77



Burgemeester Jamessingel 2, Postbus 368, 2800 AJ Gouda

T 0182 - 540333

E-mail info@driestar.nl

Website www.driestar.nl

Christelijke Hogeschool/PABO de Driestar
Gouda

Een interview met projectleider Nico Broer over de gehanteerde

doelstellingen, de bereikte resultaten en de uitgestippelde

voortgang van het POVO/ICT-Project Gouda.

Via ICT naar een betere
aansluiting tussen 

basisscholen en VO

In 1998 waren het Driestarcollege in Gouda en toeleverende basisscholen in overleg over een aanpak

om de resultaten bij het vak Engels te verbeteren. Het idee ontstond deze gewenste kwaliteitsverbete-

ring te combineren met onderdelen van het gesubsidieerde vernieuwingsproject ‘De School voor

Morgen’ op de Christelijke Hogeschool/PABO De Driestar en zo lijnen te trekken vanuit de bovenbouw

van het basisonderwijs naar de onderbouw van het VO. 
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In het Goudse POVO-overleg kwam enkele jaren geleden een aantal constateringen naar voren.

Basisscholen en VO verschillen van elkaar in aanpakgedrag van de leerlingen en de didactiek die

door leraren gehanteerd worden. Op de PABO ontwikkelt zich meer aandacht voor basisvorming

(in het bijzonder voor het vak Engels) en in de opleiding voor leraren VO komt meer aandacht

voor de bovenbouw in het basisonderwijs. In het kader van wereldoriëntatie wordt zowel in het

basisonderwijs als in het VO gestreefd naar samenhang tussen het leren in school en daar buiten.

Hierin is de beschikbaarheid van bronnen en software voor leerlingen belangrijk. De communica-

tie tussen de betrokken scholen zou op een meer efficiënte manier kunnen verlopen via de moge-

lijkheden van ICT. De in mindere of meerdere mate aanwezige hard- en software zou ingezet moe-

ten worden bij de vernieuwing van het onderwijs. 

In het op te stellen plan werd met deze constateringen rekening gehouden en werden elementen

uit het project ‘De School voor Morgen’ meegenomen. In het schooljaar 1998/99 kon het project

van start gaan.    

DOELEN

Het Goudse POVO/ICT-project kent een vijftal doelstellingen: 

1.Gezamenlijk bezinnen de deelnemende scholen zich op de vernieuwing van het onderwijs. 

2.Basisscholen en VO stemmen hun onderwijs op elkaar af en de lerarenopleiding speelt daarop

in met aanpassing van het curriculum.

3.Basisscholen en VO implementeren onderwijsvernieuwingen in de klas op het niveau van de

leerling (aanpakgedrag), de leraar (didactiek en klassenmanagement) en de opleider (onder-

wijsaanbod en didactiek).

4.De onderwijsvernieuwing is mede gericht op verbetering van de resultaten bij het vak Engels.

5.De processen bezinning, afstemming en implementatie worden ondersteund door aspecten van

ICT: hard- en software en digitale communicatie.

Uiteraard vereist zo’n project een bepaalde afbakening. 

De projectstaf hanteert daarvoor een vijftal criteria: omvang, hardware, software, scholing en

curriculumontwikkeling. Als in dit project bijvoorbeeld het PO genoemd wordt, dan wordt de

bovenbouw van de basisschool bedoeld. Met VO wordt alleen de basisvorming in het voortgezet

onderwijs bedoeld. Het project beperkt zich voorts tot het vak Engels en de wereldoriënterende

vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Tevens moet een basis voor digitale communi-

catie gelegd zijn. Per lokaal moeten minimaal drie multimediale systemen aanwezig zijn met een

ISDN-lijn voor externe verbindingen en een netwerkverbinding. Er wordt een inventarisatie

gemaakt van bruikbare software en er wordt beoordeeld volgens vastgestelde criteria. Tot het pro-

ject behoort ook een scholingsprogramma gericht op afstemming en vernieuwing voor wat betreft

aanpakgedrag, didactiek en klassenmanagement. De resultaten van het project behoren - last but

not least - verwerkt te worden in het curriculum van de deelnemende scholen.    

‘Computertaken veranderen het leerproces van de
leerling; men werkt gewoon veel meer samen.’
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THEMATISCHE AANPAK

Wat is de rol van de PABO in dit project? 

Onderwijskundige Nico Broer - in de dagelijkse coördinatie terzijde gestaan door collega’s voor vak-

inhoudelijke ondersteuning en studenten voor materiaalontwikkeling - benadrukt de tweezijdige rol

van de PABO bij dit project: ‘Naast de onderwijskundige invalshoek bieden wij tevens de benodigde

technische ondersteuning. Het project heeft stimulerend gewerkt om te komen tot een bepaalde

visie op het ICT-gebeuren. Niet alleen bij ons, maar ook op de vijf deelnemende basisscholen in de

regio. Daarbij moet je onderscheiden tussen vaardigheidsaspecten en de computer als hulpmiddel

voor leerlingen om te leren en zich te ontwikkelen. De ‘knoppologie’ omvat het leren omgaan met

de computer, zoals het gebruik van softwarepakketten, het bedienen van Word en het kunnen e-

mailen. Daarvoor zijn diverse kaarten ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld voor Word en Outlook. Kort en

krachtig via een A4-tje. Ook hulpkaarten, die als geheugensteuntje boven de computer hangen. ‘t

Gaat ons uiteindelijk om goed onderwijs. Daar moet die computer een rol in spelen. Voor groep 7

en 8 zijn in het kader van de doorgaande lijn naar het VO twee thema’s uitgewerkt. Een over een

trip naar Londen en een andere over huisdieren. De leerlingen gebruiken de computer om aan infor-

matie te komen, voor uitwisseling, voor presentatie en om hun werkstuk te produceren.’  

ANDER LEERPROCES

Tijdens het project is Broer een aantal zaken in het bijzonder opgevallen: ‘Tijdens het werken aan

de computer wordt de relatie tussen leerlingen gewoon anders. Ze leren veel meer samen. Dat is

wel in de hand gewerkt door praktische omstandigheden. Bij de start van het project waren name-

lijk naast een voorhoedeschool een viertal basisscholen betrokken, die nog geen multimedium

computer hadden. Elke groep 7 en 8 kreeg vanuit de subsidiepot de beschikking over drie moder-

ne pc’s en een versterkte computer, die als server dienst deed. Daar werd meestal in tweetallen

aan gewerkt.  Door van de nood een deugd te maken, is de visie op samenwerkend leren dus

gerealiseerd. Ook het product van het leerproces verandert. Het is niet alleen meer een resultaat

op papier. De Powerpoint-presentatie doet in het basisonderwijs z’n intrede om te laten zien wat

je gedaan en geleerd hebt. Scholen schuiven gaandeweg door naar activiteiten, die het basis-

pakket ontstijgen. Onze studenten begeleiden bijvoorbeeld groepen, die een website bouwen van

de resultaten van de leerlingen. Leerlingen worden ook gestimuleerd om hogere vormen van cog-

nitiviteit te exploreren. Naast de inhoud van je werkstuk moet je ook de vormgeving in de gaten

houden. Denk maar aan de verdeling van de informatie in verband met de schermmogelijkheden.

Zo gaan ze zelf hyperlinkjes aanbrengen. Dat zijn toch hele interessante ervaringen.’      

HELPDESK

Hoe functioneert de technische ondersteuning door de PABO?

‘Onze helpdesk bracht de configuraties aan, hielp de scholen met het installeren van de benodig-

de software en het aanmaken van postbusjes voor e-mailen. Dat hebben we cursusmatig aange-

pakt. De leraren kwamen met een lege computer binnen en gingen na afloop met een geconfigu-

reerde en geïnstalleerde server terug naar hun eigen school. Naast informatie over technische

ondersteuning bood de helpdesk ook concrete hulp op de scholen om lokale problemen op te los-

sen. Om verspreiding op grotere schaal mogelijk te maken hebben wij binnen het project een

handleiding op cd-rom gezet. Daarop staat alle leerling- en leerkrachtmateriaal plus de vereiste

technische informatie. Daarnaast organiseren wij hier periodiek naar behoefte in het veld ver-

schillende vormen van nascholing als inservice-training. Zo hebben we een serie van drie avon-

den waar leerkrachten stap-voor-stap het project doorlopen. Ook zij gaan na afloop met een

geprogrammeerde computer huiswaarts. Andere mogelijkheden zijn voorlichting over het project

en kennismaking met alle software en alle ontwikkelde werkbladen. Voor andere scholen die het

POVO-project willen invoeren hebben wij een geheel traject voor een schooljaar beschikbaar, dat

dan uitgevoerd wordt in samenwerking met de SBD. De nazorg van deze deskundigheidsbevor-

dering nemen wij eveneens voor onze rekening. Nieuwe impulsen en materialen die voortkomen

uit het vervolg van het project de komende jaren stellen wij aan deelnemende scholen ter

beschikking. Ook andere scholen kunnen daarvan profiteren. Nu gaat dat nog op bestelling via

het toezenden van de cd-rom, maar binnenkort gaat dat via onze website. Via een betaalde toe-

gangsregeling heeft men dan toegang tot de producten uit het project. Praktischer kan toch haast

niet,’ merkt Broer op.        



INVESTERING

De Goudse coördinator maakt er geen geheim van, dat hij het project ervaart als een interessante

proeftuin voor de PABO: ‘Wij zien het project ook als een investering in onze studenten. Ze zijn

betrokken bij het ontwikkelen van opdrachtkaarten. Ze assisteren bij de invoering op klasseniveau

en nu helpen ze bij het vervolg van het project ook bij het bouwen van eenvoudige websites op scho-

len. In de opleiding hebben we nu een differentiele leerroute voor ICT en zorgverbreding ingebouwd.

De praktijk is, dat het heel gewilde studenten zijn. In een mum van tijd hebben ze tijdens het afstu-

deren een benoeming op een school, die aansluit bij hun eigen ontwikkeling. Dit projectvoordeel zit

ook bij de deelnemende scholen. Deelname aan dit project stimuleert bij de werving van nieuw per-

soneel. Helaas heeft dat ook een keerzijde. Personeelsleden van deelnemende scholen zijn erg

gewild op scholen, die qua ICT nog in de kinderschoenen staan. De voortgang van het project op de

scholen behoeft daar echter niet onder te lijden. Wij richten ons namelijk niet alleen op ICT-coördi-

natoren, maar op het gehele bovenbouwteam van de school en de schoolleiding. Een goede voort-

gang en een breed gedragen motivatie op school zijn dus ingebouwd.’  

KLASSENMANAGEMENT

In het project spelen aspecten van klassenmanagement die van belang zijn bij het omgaan met ICT-

toepassingen een belangrijke rol. Hoe is dat uit de verf gekomen? ‘Ook in het VO wilden we een serie

pc’s voor elke deelnemende groep om het samenwerkend leren te stimuleren. Toch wel opmerke-

lijk, want de klassikale aanpak overheerst daar nog. Dat is helaas niet gelukt anwege organisatori-

sche moeilijkheden. De lokalen worden namelijk gebruikt voor diverse vakken. Dus zijn de POVO-

computers toch bij elkaar in een computerlokaal geplaatst. Toch is er wat veranderd. Er werden les-

sen in blokken gegeven via samenwerking tussen verschillende leraren. Toch een uniek gebeuren.

Op de basisscholen werd gekozen voor een gedifferentieerde insteek. Zo koos een school voor de

werkplekfilosofie. Daar werken leerlingen in groepjes aan computertaken buiten maar wel nabij de

klas. Op andere scholen koos men voor een computerhoek in de klas of voor een computerlokaal.

Dat heeft natuurlijk ook te maken met de ruimtelijke (on)mogelijkheden van een schoolgebouw. Het

stimuleert in ieder geval tot verschillende werkwijzen. Bijvoorbeeld na een klassikale instructie in

tweetallen achter de computer. Leerkrachten zijn veel meer bezig met het begeleiden van groepjes

leerlingen. Dat heeft een veel hogere vlucht genomen, dan we bij de start van het project konden

inschatten, ‘ concludeert Broer.    

VERVOLG

Intussen is dit cursusjaar na de positieve resultaten van het project via een vervolgsubsidie voor

personeelskosten en materiaalontwikkeling van het ministerie en bijdragen van de Driestar en het

bedrijfsleven POVO-2 van start gegaan. De projectleider zet de kenmerken van dit vervolg op een

rij: ‘In de eerste plaats richten we ons op verbreding en verdieping van het project via de gekozen

thema’s. We gaan de uitgezette leerlijn nauwkeuriger uitwerken. Ook gaan we hogere eisen stellen

aan de producten in de verschillende groepen. Daarnaast beginnen we nu vroeger met de ICT-acti-

viteiten. De opstap gaat van groep 6 naar groep 5. Dat betekent, dat we de leerlijn verlengen met

een extra thema. In groep 7 en 8 ontstaat zo de ruimte om andere ICT-activiteiten te gaan doen,

zoals bijvoorbeeld een webje bouwen. Zo willen we, nu er ook meer moderne computers in de school

komen, nog een betere bijdrage leveren aan de school van morgen. Het samenwerkend leren kan

uitgebouwd worden. De leerkracht verandert steeds meer van lesgever naar begeleider van leerta-

ken via de pc. Ook inhoudelijk zijn er perspectieven. Scholen worden gestimuleerd meer gebruik te

maken van digitale toepassingen en cd-roms dan van het traditionele leerboek. Want als je het over

het vak Engels hebt bijvoorbeeld, dan hoor je wel een native speaker. Daar kan de eigen leraar niet

tegen op. De computer wordt dus steeds meer gedeeltelijk leerboekvervangend. Voor grammatica

en teksten lezen heb je die studieboeken uiteraard nog wel nodig. Scholen ontdekken steeds meer,

dat onderwijzen ook kan op een andere manier. ICT stimuleert steeds duidelijker het nieuwe leren.

Dat heeft natuurlijk wel zo zijn consequenties voor de vervolgopleiding waar deze leerlingen straks

terecht komen. Die hebben geen module Word meer nodig…’

‘Computertaken veranderen het leerproces van 
de leerling; men werkt gewoon veel meer samen.’

81



Ronsseplein 1, Postbus 148, 2800 AC Gouda

T 0182 - 691691

F 0182 - 571003

E-mail post@driestarcollege.nl

Website www.driestarcollege.nl

Driestar College
Gouda

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

Driestar College Gouda
integreert ICT schoolbreed

Als voorhoedeschool vervult het Driestar College in Gouda een voortrekkersrol bij de integratie van ICT,

niet alleen in de eigen uitgestrekte regio maar ook ten dienste van het gehele reformatorisch onderwijs

in ons land. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het ICT-plan, hoe wordt ICT-beleid vertaald

naar de praktijk binnen de school en waar liggen de prioriteiten voor de nabije toekomst? Over deze

vragen ging het gesprek met rector dr. Van der Hoek en hoofd systeembeheer dr. ing. Noteboom.

-

dr. G. van der Hoek, voorzitter centrale directie; contactpersoon ICT: de heer D. Peters.

3550 leerlingen, ca. 300 personeelsleden. 

regio-functie voor leerlingen uit gezinnen met orthodox-protestantse signatuur. 

christelijke scholengemeenschap op Reformatorische grondslag voor (i)vbo, mavo, havo en vwo

met bijzondere aandacht voor leerlingenzorg en als speciale aandachtsgebieden: 

ICT-voorhoedeschool en het sponsoren van ontwikkelingshulp-projecten.   

gestart in 1968 als afsplitsing (havo-top) van PABO De Driestar, thans nevenvestigingen in

Lekkerkerk en Leiden. 

A. Hardware: 8 servers (Compaq met Novell 5.0 als netwerk besturingssysteem), ca. 400 pc’s

(waarvan 250 op het netwerk zijn aangesloten, dit aantal groeit nog steeds), 8 scanners, 

ca. 50 printers (waarvan 10 netwerkprinters), 50% van de pc’s heeft een cd-rom.  

B. Toepassingen: 

1. Algemeen: MS Office 97, Windows 95/98, Internet / Kennisnet.  

2. Educatie: On line Bible, Encarta 2000, diverse programma’s voor onder meer wis- en natuur-

kunde, ANW, Duits, Engels en CKV.

C. Administratie: Schoolfact 5 (binnenkort 6), Lerarenagenda 9.3 (binnenkort 9.4), Finfact 

(financiële administratie) en Casomaat (salarisadministratie).   

ja.

binnen de school is een netwerk waarop docenten en leerlingen gegevens kunnen opslaan voor

hun sectie of voor hen persoonlijk. Daarnaast is er een homesite, die ook van buiten de school te

benaderen is. Hierop staat informatie over de school voor ouders, medewerkers en leerlingen. 

de bijgestelde begroting voor het voorhoede-project kwam uit op € 898.484,-. De dekking

bestaat uit € 502.800,- subsidie OCenW (aantal leerlingen x € 149,75), aangevuld met 

€ 395.700,- eigen bijdrage school. (Specificatie: projectmanagement: € 22.700,-, scholing: 

€ 93.000,-, ICT-leermiddelen/software: € 34.000,-, hardware: € 156.500,-, netwerk (LAN): 

€ 46.300,-. Diversen/onvoorzien: € 43.100,-).
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Welk uitgangspunt staat voor u centraal bij de integratie van ICT? 

‘Jonge mensen vormen en toerusten tot het vervullen van hun taak in de maatschappij. Dat is ons

onderwijsdoel van het Driestar College. En omdat die maatschappij in toenemende mate een

informatiemaatschappij wordt, is ICT niet weg te denken uit de school. Doelgerichte gegevens-

verwerving, -verwerking en -verstrekking zijn niet waardenvrij. De levensbeschouwing achter het

pedagogisch en didactisch bezig zijn op het Driestar College bepaalt hoe docent en leerlingen met

ICT moeten omgaan. Het toepassen van ICT is allereerst een hulpmiddel bij het verzorgen van

kwalitatief goed onderwijs en geen doel op zichzelf. Het kan echter wel degelijk ook leiden tot ver-

rijking van het onderwijskundig bezig zijn. Pas bij invoering van ICT wel op de gevaren van de

relatie mens-machine. Bij vorming en toerusting is de mens-mens relatie heel belangrijk. In de

interactie tussen docent en leerling speelt discussie een grote rol. Dat heeft alles te maken met

overdracht van waarden en normen. Waar zeg je nee tegen? Dan stuit je op problemen, zoals de

enorme hoeveelheid ongeordende informatie en mogelijkheden voor communicatie via internet.

De school ziet het als een opdracht om ten behoeve van de leerlingen ordening te scheppen in

deze chaos.’

BELEIDSONTWIKKELING

Het Driestar College besteedt veel zorg aan de beleidsmatige onderbouwing van ICT-toepassin-

gen in het onderwijs. Het verplichte projectplan als ICT-voorhoedeschool is gebaseerd op een

beleidsplan. In dit beleidsplan worden na een korte beschrijving van de uitgangspunten en de

beleidsstructuur de ICT-toepassingen uiteengezet: ICT in het primaire proces, huidig computer-

gebruik in de school (apparatuur en software), ingezette middelen (rol schoolleiding / coördinatie

en beheer / taakafbakening / ondersteuning / financiën / faciliteiten) en knelpunten. Gevolgd door

een beknopte analyse van de gewenste situatie, een uitwerking van korte-termijn activiteiten, een

overzicht van ontwikkelingsmiddelen en een tijdsplanning. Informatie- en communicatietechnolo-

gie is op het Driestar College zowel leerdoel als onderwijskundig leer- en hulpmiddel. Daarom

wordt een drietal aspecten belicht: ICT en de eindtermen (als leerdoel), ICT als hulpmiddel voor

docent en leerling en ICT als medium. Dit beleidsplan maakt op zijn beurt deel uit van het ‘mas-

terplan ICT in het reformatorisch voortgezet onderwijs’. 

DOELEN

Dit masterplan heeft een plaats in de ontwikkeling van het gezamenlijk beleid. Het geeft enerzijds

aan binnen welke principiële en onderwijskundige kaders ICT in het onderwijs vorm gegeven zal

gaan worden. Anderzijds geeft het plan aan welke knelpunten men tegen komt bij het realiseren

van een principieel en onderwijskundig verantwoorde invoering van ICT en de kwaliteitseisen die

de overheid stelt door middel van de kerndoelen basisvorming en de eindtermen van de exa-

menprogramma’s. Het masterplan kan des te meer een functie gaan vervullen in het ontwikkelen
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van een gezamenlijk ICT-beleid daar minister Hermans vorig jaar aankondigde dat de scholen

meer ruimte krijgen voor een eigen ICT beleid. Bij de invoering van ICT hanteert het Driestar

College een breed scala aan landelijke projecteisen en schoolspecifieke doelen: van docenten die

bezig zijn met een invoeringstraject van ICT in hun eigen vak, een op school aanspreekbare ICT-

specialist en de beschikking over een intern netwerk, dat aangesloten is op het landelijke educa-

tieve netwerk tot een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem, werken in een mediatheek met digi-

tale informatie-gereedschappen en het gebruik van COO-programma’s door leerlingen tijdens en

na schooltijd.

VERTALING

Hoe wordt ICT-beleid vertaald naar de praktijk binnen de school?

‘Naast de initiatieven vanuit onze stuurgroep voor ICT neemt vraagsturing vanuit de secties hier

een belangrijke plaats in. Secties kunnen projectplannen indienen om de aanwezige middelen te

besteden. Binnen de afdeling AVMB is dat bijvoorbeeld het ontwikkelen van een programma voor

het omgaan met apparaten met als startpunt: hoe kun je pinnen? Binnen de sectie Nederlands

maakt men werk van het houden van presentaties door leerlingen. Dat betekent integratie van

automatisering en het omgaan met software. Binnen de sectie biologie is een cyclus ontworpen

over evolutietheorie en creationisme, die op onze website gezet is. Voor het oplossen van voor-

komende problemen hebben we binnen onze technische infrastructuur een centrale helpdesk

ingericht. Deze probleemsignalering is meestal of van operationele aard of het heeft betrekking

op uitbreiding. Bij operationele problemen luidt het: ‘t zou moeten werken, maar ‘t werkt niet.

Meestal is het terug te voeren tot het niet goed gebruiken van het programma. Als een bepaald

type storing of foutmelding zich wat vaker voordoet, is dat voor ons aanleiding om te zorgen voor

aanvullende instructie, het maken van een documentje of het samenstellen van een handleiding.

Bij de uitbreidingsvragen gaat het meestal om: we hebben iets nodig en kunnen we dat krijgen.

Dan vindt overleg plaats om een oplossing te vinden in de sfeer van software en netwerk. Voor

deze probleemsignalering zijn we tijdens de lesuren continu bereikbaar. Een hele geruststelling

voor de collega’s dus!’     

INKTVLEKWERKING

Bij de begeleiding op weg naar zelfstandigheid en de stimulering van de zelfwerkzaamheid krijgt

de toepassing van ICT op het Driestar College alle aandacht. De leeromgeving waarin de gebruik-

te systemen zijn geplaatst draagt zorg voor voldoende sociale contacten. De mediatheek wordt

hoe langer hoe meer een belangrijke schakel in het onderwijs in de Tweede Fase en zal in de toe-

komst ook een functie krijgen in het leerproces, dat gestalte krijgt in de leerwegen van het VMBO. 

In de basisvorming vinden we niet alleen de ICT-toepassingen terug, maar is ook sprake van een

ICT-leerdoel in het vak informatiekunde (schoolbreed in het tweede leerjaar) en in de funderen-

de module informatiekunde, die wordt aangeboden in het derde leerjaar. Alle leerlingen kunnen

na afloop van het derde leerjaar werken met programma’s als bijvoorbeeld Word en Excel. Ook

leren ze werken met een scanner, digitale camera en bijbehorende software. De uitvoering van

het ICT-project voorhoedeschool is enorm stimulerend en zal een inktvlekwerking hebben op alle

vakgebieden. Het is niet voor niets, dat in andere vakken dan de prioritaire een gelijke of zelfs

snellere ontwikkeling plaats vindt. Het beleid in de school is er op gericht de informatie- en com-

municatietechnologie op verantwoorde wijze toe te passen. 

POVO PILOT PROJECT

Zijn hier nog nieuwe educatieve toepassingen in ontwikkeling?  

‘Om de voortgang van het onderwijskundig proces dat in het primair onderwijs is aangevangen te

waarborgen en zonder hinderlijke breuklijn te laten overgaan in het VO is een project opgezet voor

de vakken Engelse taal en Wereldoriëntatie. Met een vijftal toeleverende basisscholen is onder

begeleiding van de Christelijke Hogeschool De Driestar het zogenaamde POVO-project opgestart.

ICT vormt daarin de belangrijkste schakel. Naast de docenten Engelse taal worden op het Driestar

College ook de secties geschiedenis, aardrijkskunde en biologie geactiveerd. In totaal zijn hier vijf

docenten elk drie uur per week mee bezig. De uitwerking ervan geeft enerzijds uitwisseling tus-

sen PO, VO en de lerarenopleiding van de Christelijke Hogeschool De Driestar. Schoolintern heeft

het anderzijds als uitwerking de integratie van vakken in de onderbouw (basisvorming). Het pro-

ject is nog vrij nieuw, maar we zijn best te spreken over de resultaten tot nu toe.’



FILTERING

In maart 2000 is in het directie-overleg van de zeven reformatorische scholen voor VO plus MBO

(BVE) en HBO besloten om - met instemming van de besturen van deze negen onderwijsinstel-

lingen - over te gaan tot de instelling van de Commissie Reformatorische Filtering Internet.

Dit besluit is genomen in het kader van het initiatief van het reformatorisch onderwijs om zich in

te spannen voor de realisatie van mogelijkheden (zoals filters), die een beschermd internet-

gebruik mogelijk maken. Daarbij wordt ernaar gestreefd - door categoriseren en filteren - efficiënt

te kunnen zoeken op internet en Kennisnet. Tot die efficiency behoort het uitsluiten van niet rele-

vante informatie (door categoriseren) en het niet toegankelijk maken van om ethische redenen

ongewenste informatie (door filteren). Bij het filteren zijn de Tien Geboden leidraad. Motief om

hierbij samen te werken is - naast de onderwijsinhoudelijke noodzaak - de overtuiging, dat de

scholen mede als taak hebben, in het kader van toerusting en vorming, de leerlingen te leren

bewust om te gaan met internet. De uit de scholen samengestelde commissie heeft als adviseurs

vertegenwoordigers van Vanenburg en het Reformatorisch Dagblad. Het eerste werk is te komen

tot een zogenaamde community van vrijwilligers, die internet-sites screent. Daarbij wordt gebruik

gemaakt van het softwarepakket Click Choice. Het streven is om najaar 2000 zover te zijn, dat

het te ontwikkelen filter operationeel is. De commissie beziet tevens de mogelijkheden om in de

schoolomgeving te werken met het RDNet-Pluspakket. Dit is een door het Reformatorisch Dagblad

beschikbaar gestelde selectie van internet-sites.   

SCHOLING

Naast een traject deskundigheidsbevordering voor ICT-coördinatie/systeembeheer en schoolma-

nagement hanteert het Driestar College een scholingsprogramma voor ICT voor docenten. 

Voor de scholing basisvaardigheden docenten prioritaire vakken (Nederlands, de moderne vreem-

de talen en de beroepsgerichte vakken van het VBO) is de beginsituatie vastgesteld door middel

van een enquête. Er wordt gebruik gemaakt van de methode van uitgeverij Instruct. De eerste drie

deeltjes zijn onder deze docenten verspreid. Zij hebben zich verplicht tot zelfstudie. Onder de

docenten van de andere vakken is op aanvraag verspreid. Van deze deeltjes zijn circa 200 exem-

plaren de school ingegaan. De deeltjes 4 t/m 6 zijn inmiddels bij 100 collega’s. Wekelijks wordt in

de computerlokalen gedurende twee middagen begeleiding bij de zelfstudie gegeven. Een aantal

collega’s wordt extern geschoold, zodat zij de overige collega’s kunnen scholen en toetsen. 

In verband met de ontwikkeling van educatieve software is de stichting Baan Brothers Foundation

bereid gebleken om het onderwijs bij te staan in de ontwikkeling van een methode voor het vak

Engels. Hierbij zijn eveneens betrokken docenten Engels (PO en VO), de Hogeschool en de onder-

wijsbegeleidingsdienst. Voor de ontwikkeling van een multimediale methode voor het vak Engels is

een collega een dag in de week gedetacheerd bij het softwarebedrijf Vanenburg (Putten). In het

kader van de invoering van de Tweede Fase hebben alle leerlingen van het vierde leerjaar een twee-

uur durende introductie mediatheekgebruik en internet gekregen. Voor het vak Nederlandse Taal

werken leerlingen Tweede Fase tijdens de les met zoekopdrachten via internet in de mediatheek.

ATTITUDEVERANDERING

Wat is voor u de komende periode prioriteit?  

‘In het algemeen zijn de voorzieningen hier op een goed niveau aanwezig. De vertragingen die

het project heeft opgelopen van de kant van het ministerie en in de praktijk waren een tegenval-

ler. Met name voor de motivatie van het onderwijsgevend personeel is dat niet plezierig. De groot-

ste uitdaging nu ligt bij de echte onderwijskundige integratie. Dat betekent: bij het onderwijs-

proces, bij de ontwikkeling van methoden en software. De doorwerking naar de secties staat dus

centraal. Als voorhoedeschool ben je zeker in het voordeel. Belangrijk aandachtspunt daarbij is

de attitudeverandering van collega’s. Dat heeft ook met leeftijd te maken. Integratie heeft tijd

nodig. Die vertraging moet je niet negatief duiden. Toepassing van ICT in je vakgebied is voor

veel mensen een flinke stap. Laat hen daarvoor de ruimte. Dat vraagt geduld. Intussen zijn we

wel met de verwerving van de basisvaardigheden volgens het DRO door ons personeel nu over de

helft. We kiezen daarbij voor een praktische invoering van modules en dat werkt. Zo kweek je

gaandeweg een houding van: het hoort bij je werk als docent.’
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Dorpsstraat 28, 2831 AR Gouderak

T 0182 - 372575

E-mail smdb@xs4all.nl

Website -

Protestants-christelijke basisschool School met de Bijbel
Gouderak

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel Gouderak, aangesloten bij

de federatie Vereniging voor Protestants-Christelijk primair onderwijs Krimpenerwaard. 

R. Nagtegaal, directeur; J.P. Verbree, ICT-coördinator. 

140 leerlingen, 11 personeelsleden. 

gemêleerd.

vanuit een klassikale aanpak naar vormen van adaptief onderwijs.   

sinds 1922, nieuwbouw, dependance voor groep 1+2, 7 lokalen, 5 combigroepen.

15 pc’s in een netwerk + enkele stand-alones, digitale camera; voor schooladministratie: Esis,

Word, Cito-LVS, voor educatieve toepassingen: Bookstore-mediatheek, Encarta-encyclopedie,

Dierenrijk, software Veilig leren lezen-Zwijsen, Woordspel-Taal Actief, Basisbits-computercursus,

Outlook Express, Powerpoint-presentatie. 

uitgesteld.

ja. 

rijksbijdrage + projectsubsidie POVO/ICT-pilot.

Digitale snelweg verbindt
basisschool en VO 

Protestants-christelijke basisschool School met de Bijbel in Gouderak is een van de vijf basisscholen,

die sinds 1998 met het Driestarcollege en de Christelijke Hogeschool De Driestar in Gouda samenwer-

ken in het door het ministerie gesubsidieerde POVO/ICT-project. Deze samenwerking is gericht op het

ontwikkelen van ondersteunende documenten voor leerkrachten en materiaal voor leerlingen ter ver-

betering van de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs door gebruik te maken van de

mogelijkheden van de digitale snelweg. De school is met name betrokken bij de onderdelen Engels, 

e-mailen en informatie zoeken. Een gesprek met directeur Ronald Nagtegaal en ICT-coördinator Sjaak

Verbree over de behaalde resultaten.
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De deelname aan het POVO-project fungeert op pc basisschool ‘School met de Bijbel’ in Gouderak

- ten zuiden van Gouda aan de Hollandse IJssel - als hefboom bij de invoering van ICT in het

onderwijs.     

Nagtegaal en Verbree zetten de doelstellingen van dit project nog eens op een rij: ‘Scholen voor

primair en voortgezet onderwijs plus de lerarenopleiding bezinnen zich gezamenlijk op vernieu-

wing van het onderwijs. PO en VO stemmen hun onderwijs op elkaar af en de opleiding speelt

daarop in met aanpassing van het curriculum. De invoering van vernieuwingen is gericht op drie

niveaus: in de klas op de leerling (aanpakgedrag), de leerkracht (klassenmanagement) en de

opleider (onderwijsaanbod). Deze vernieuwing is mede gericht op verbetering van de resultaten

bij het vak Engels. De processen bezinning, afstemming en invoering worden ondersteund door

ICT, via hardware, software en digitale communicatie. De samenwerking met de Christelijke

Hogeschool De Driestar zorgt tevens voor de verbinding met het vernieuwingsproject ‘De School

voor Morgen’. Via een site met een wachtwoord bij de Driestar hebben we voor alle deelnemers

aan het project een ontmoetingsplek.’ 

PRAKTIJK

In het computerlokaal is een groep leerlingen onder leiding van de groepsleerkracht deze middag

aan de slag met verschillende sites voor wereldoriëntatie: ‘Via Bookstore is het hele gebeuren

rond het documentatiecentrum gemoderniseerd en met het gebruik van Encarta, Dierenrijk en

vele andere bronnen zijn de toepassingen steeds meer uitgebreid. Om het gebruik daarvan voor

zowel de collega’s als de leerlingen wat te vergemakkelijken hebben we een aantal veel gebruik-

te sites op cd gezet. Nu we de eerste fase van het project achter de rug hebben zijn we meer

gericht op het maken van werkstukken en het omgaan met informatie. Dat houdt ook in, dat keu-

zes maken rondom al die beschikbare informatie nu een belangrijk item wordt’, is de ervaring van

Nagtegaal en Verbree. 

In de bovenbouw resulteren die zoekopdrachten bijvoorbeeld in een presentatie via Powerpoint. 

Een van de leerlingen in de bovenbouw heeft op die manier een thema over gehoorzaamheids-

training bij honden afgerond. Met behulp van de digitale camera werden daar ook eigen plaatjes

van de eigen hond bijgezet en alles liep automatisch door: ‘Dat is toch een perfecte manier van

leren samenvatten. Wel iets anders dan met teksten werken uit een methode voor begrijpend

lezen ...  ICT betekent gewoon een enorme pedagogische uitdaging. Leren omgaan met dit soort

opdrachten betekent ook leren incasseren’, luidt hun commentaar.  

E-MAILEN

Terloops wijzen Nagtegaal en Verbree op het voordeel van zo’n computerlokaal: ‘Hier kun je met

een groep leerlingen tegelijk bezig zijn. Daarvoor is bewust gekozen. Met de groep kun je hier

vaardigheden aanleren en onderwijskundige toepassingen uitproberen.’ 
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Op tafel ligt een uitdraai van enkele vrij uitgebreide e-mails afkomstig van een school in het

Italiaanse Toscane.

Uit de inhoud blijkt, dat er niet alleen persoonlijke informatie uitgewisseld wordt. De leerlingen

corresponderen per elektronische post in het Engels onder meer over de lessen op hun school,

computergebruik, hun streek, vrije tijdsbesteding en natuurlijk ook over hun favoriete popgroep:

‘Voor dat e-mailen hebben we hier een doorgaande lijn opgezet. In groep 6 mailen ze eerst onder

elkaar in de klas. In de volgende groep gaat dat met leerlingen op scholen in eigen land en in

groep 8 breiden we dat uit naar scholen in Europa in het Engels als tweede taal. Dat is een gewel-

dige uitdaging voor kinderen, die al wat Engels gehad hebben. Als hulpmiddel daarbij is hier van

internet een vertaalprogramma geplukt. Zo werken ze spelenderwijs aan de uitbreiding van hun

woordenschat en niet alleen in het Engels. Voor de start hebben we leskaarten gemaakt om met

het programma te leren gaan. Bij elke pc ligt nu een multomap met werkbladen: hoe werk ik met

Outlook? We pakken het dus gewoon schools aan’, is hun bekentenis.

TEMPO

Ook hier zijn de ervaringen van Nagtegaal en Verbree zeer positief: ’Het programma bestemd voor

de hogere groepen draait nu voor de jongere leerlingen. Het tempo waarin onze leerlingen leren

e-mailen is veel hoger dan we hadden ingeschat. Ze pakken het zo op. Uiteraard een paar uit-

zonderingen daar gelaten. Die ervaring hadden we ook al met de lessen in Powerpoint-presenta-

tie. Na een half jaar ben je door je jaarplanning heen. Het gaat ze zo gemakkelijk af. Op een

bepaald moment worden ervaringen universeel. De overstap naar andere programma’s gaat dan

een stuk sneller. Na het accent op de werkbladen ‘knoppologie’ voor het aanbrengen van vaar-

digheden kunnen we ons nu veel meer richten op lesdoelen om het verworven gereedschap echt

te gaan gebruiken.’

LEERLIJNEN

Het Goudse samenwerkingsverband POVO/ICT heeft voor leerkrachten diverse ondersteunende

documenten ontwikkeld:

• aanwijzingen voor het op orde brengen van de infrastructuur;

• overzichten van ontwikkelde leerlijnen;

• lesbeschrijvingen;

• achtergrondinformatie voor wat betreft het werken met de computer in de klas;

• overzichten van aan te schaffen materialen.

Daarnaast is bijvoorbeeld ook materiaal ontwikkeld voor de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool.

Dit met als doel leerlijnen uit te zetten op het gebied van tekstverwerking, informatie zoeken, e-

mailen en presenteren.

Voor groep 6 rond het thema ‘Mijn computer’:

• aanbevelingen voor gebruik van Basisbits (een programma waarbij leerlingen computerkennis

wordt bijgebracht);

• werkbladen bij het programma Word en werkbladen om de computer te gebruiken bij Engels.

Voor groep 7 rond het thema ‘A trip to London’:

• werkbladen bij tekstverwerking (Word), informatie zoeken (Encarta) en e-mailen (Outlook);

• een cd-rom met internetsites voor info over Londen.

Voor groep 6 het thema ‘My pet’:

• werkbladen Word en e-mailen;

• een cd-rom met werkbladen en informatieve internet-sites. 



Nagtegaal en Verbree stellen deze documenten ook ter beschikking van geïnteresseerde collega’s:

‘Om andere scholen te kunnen helpen hebben we onze ervaringen verwoord op een cd. Onlangs

is die gepresenteerd voor de deelnemers aan het project, maar hij is ook gewoon te koop. De pre-

sentatie bestaat uit een leerlinggedeelte en een handleiding voor leerkrachten. Voor de ouders

hebben we deze aanpak maar eens op video gezet en ook zij zijn reuze enthousiast.’

MEELIFTEN

Om het project te kunnen realiseren moesten uiteraard ook de nodige infrastructurele voorzie-

ningen worden aangebracht: ‘Daartoe werd door de ICT-coördinator van de Hogeschool voorlich-

ting gegeven over de mogelijkheden en specificaties van de benodigde apparatuur. Voor de basis-

scholen werden multimedia-computers aangeschaft, inclusief een server en een laserjet-printer.

De computers werden zoveel mogelijk aangesloten op een netwerk. Bovendien werd een ISDN-

lijn aangelegd in verband met de communicatie naar buiten. Tevens werden enkele documenten

ontwikkeld ten behoeve van het installeren van softwarepakketten en het werken met  een net-

werk. Vanaf de start konden we dus meeliften op de technische vleugels van De Driestar. Dat

kwam bijzonder goed uit, want dan kan de eigen ICT’er zich geheel richten op de onderwijskun-

dige kanten. Intussen is ICT hier meer dan alleen POVO. Ook in de onderbouw en de midden-

groepen wordt steeds meer de computer ingezet.  We zijn bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie gestart

met het thema Waterland wat onder meer een leerlijn moet opleveren voor mediatheekgebruik

via de inzet van ICT vanaf de onderbouw. Gelukkig kunnen we beschikken over handige ouders,

maar dat is geen structurele oplossing. Vandaag controleert hier een monteur van een bureau het

functioneren van ons netwerk. Dat betekent wel een behoorlijke hap uit je rijksbijdrage.

Samenwerking voor de techniek in federatief verband zal hierin verlichting moeten brengen,’ is de

visie van het duo dat hier op ICT-gebied de kar trekt.              

KWALITEITSBELEID

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs is hier in Gouderak niet alleen iets, dat beschreven

staat in het meerjarenschoolplan.

De leerkrachten volgen de resultaten van de leerlingen via een leerlingvolgsysteem met verschil-

lende toetsmomenten per cursusjaar op de voet. Als die resultaten tegenvallen neemt men maat-

regelen. Dat doet men ook als de resultaten erg goed zijn. Daarnaast is er ook tijd voor ont-

spanning, vieringen en creativiteit. 

Regelmatig evalueert het team de gebruikte lesmethoden en worden nieuwe methoden aange-

schaft, zoals dit jaar voor taal. In het eerste deel van dit schooljaar heeft men onder begeleiding

van Schoolbegeleidingsdienst ‘Midden-Holland’ verder gewerkt aan de sociaal-emotionele vaar-

digheden van kinderen. Nu richt men zich - opnieuw met hulp vanuit de SBD- op vormen van

adaptief onderwijs. 

Sinds enkele jaren maakt het team gebruik van het computerlokaal op school. Door middel van

afspraken en het kiezen van nieuwe programma’s probeert men de kwaliteit van het gebruik van

de computers te verbeteren en te bevorderen. Via een tweewekelijkse nieuwsbrief - de

‘Nieuwsflits’ - worden de ouders ook per e-mail op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Kwaliteitsbeleid en computergebruik op school zijn zo langzamerhand onlosmakelijk met elkaar

verbonden geraakt!

‘ICT op school betekent gewoon 
een enorme pedagogische uitdaging!’
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Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in Noord-Nederland.

ir. D. van Dijk, voorzitter centrale directie; mr. A. Slofstra, hoofd afdeling ICT.

totaal 3800 leerlingen (3100 op GC en 700 op MAC), 350 personeelsleden.  

van gereformeerd-vrijgemaakte huize, regiofunctie.  

jonge mensen opleiden tot beroepskrachten, die zich bewust zijn van hun taak als christen in de

maatschappij. 

vanaf 1960 tot renovatie en nieuwbouw in 2000, 7 locaties. 

14 Novell NT-servers (inclusief de locaties), 550 pc’s + beamers met smartboard, printers met

faxcapaciteit, scanners en digitale camera’s; voor management-toepassingen: Microsoft Office

pakket; voor educatieve toepassingen: van interactieve pakketten voor vreemde talen en techni-

sche tekenprogramma’s via cat-cam programmatuur tot volledige kantoorsimulatie; e-mailadres:

voor personeel via de school, voorlopig niet voor leerlingen vanwege te hoge beheerslast.   

vertraagd. 

in ontwikkeling.

ca. € 453.780,- uit rijksbijdrage en eigen investering voor hard- en software, scholing, technische

infrastructuur, systeembeheer en coördinatie.

ICT moet ook leiden 
tot een betere 

onderwijsondersteunende
bedrijfsvoering

Leren en werken in de door burgemeester Wallage geopende nieuwbouw  van het Menso Alting College

voor gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs in Groningen betekent gebruikmaken van de laatste

snufjes op ICT-gebied, waarvoor zelfs internationale belangstelling is. Het ROC beschikt onder meer

over een ultra modern communicatielokaal, een open leercentrum met alle denkbare mogelijkheden en

een kantoorpraktijkruimte, die niet onder doet voor een professioneel ingericht administratiebureau. 

Sinds vorig jaar valt het MAC met het nabijgelegen Gomarus College - een scholengemeenschap voor

VO- onder een tweehoofdige centrale directie met een stafbureau en een zestal units (onderwijskundi-

ge eenheden). Een interview met Geert van Dijken, lid centrale directie en Albert Slofstra, hoofd afde-

ling ICT over hun visie op ICT en beleidsontwikkeling.
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Sinds dit jaar rouleert op de ‘Campus’ aan het Groninger Vondelpad voor beide scholen met een heel

breed spectrum aan opleidingen - van algemene vorming en voortgezet speciaal onderwijs via VMBO

en gymnasium tot en met middelbaar beroepsonderwijs - een nieuw, gezamenlijk Beleidsplan

Informatievoorziening. In dit beleidsstuk blikken Van Dijken en Slofstra eerst even terug op het vori-

ge plan uit 1999. De nadruk in dat beleidsplan van twee jaar geleden lag vooral op het realiseren

van voldoende hardware en een daarop aansluitende software- en organisatiestructuur, zodat op

korte termijn gestart zou kunnen worden met het gebruik van computers. Nadrukkelijk ging men

toen niet in op de details van de educatieve implementatie van computers in het onderwijs. Men ging

ervan uit, dat die onderwijskundige toepassing een aangelegenheid is van docenten en unitdirectie.

De term ICT werd nog gebruikt als synoniem voor alles wat met computers te maken had: ICT=

informatie- en communicatietechnologie. De nadruk lag bij die term op de technologie; dus de hard-

warekant. 

INFORMATIEVOORZIENING

Inmiddels is volgens Van Dijken en Slofstra duidelijk geworden, dat het begrip ICT in het onderwijs

zo te eng wordt opgevat: ‘Je kunt beter spreken over ICT als informatievoorziening, communicatie-

voorziening en technologie. Bij de communicatievoorziening moet gedacht worden aan de technische

infrastructuur, die nodig is voor de communicatie, zoals internet en e-mail. Onze afdeling ICT binnen

het Centraal bureau voor beide scholen vervult een duidelijke taak rond de informatievoorziening

binnen de beide scholen. Daarnaast zorgt de afdeling voor de (vooral technische) voorzieningen

waarmee de communicatie binnen de scholen en naar buiten wordt gerealiseerd en tenslotte is de

afdeling de coördinerende factor rond alle hardware.  Hier dus niet de veel voorkomende figuur van

ICT-coördinator, die zich naast lesgevende taken ook bezig houdt met allerlei technische en onder-

wijskundige zaken rondom de invoering van ICT op school, maar een volwaardige stafafdeling met

medewerkers voor systeem- en applicatiebeheer voor het gehele informatietraject, zoals het gene-

reren van data en het bewerken daarvan. Het gaat om de totale infrastructuur van communicatie,

dus inclusief zaken als bijvoorbeeld telefonie en faxverkeer. De C in ICT is dus veel breder dan de

computer. Een in het VO niet gebruikelijke opzet, maar wel binnen ROC’s. Omdat de communicatie-

voorziening en de technologie beide opgevat kunnen worden als hulpmiddelen voor de informatie-

voorziening is gekozen voor de titel Beleidsplan Informatievoorziening.’ 

UITGANGSPUNTEN

In het nieuwe beleidsplan informatievoorziening wordt eerst ingegaan op de uitgangspunten voor het

ICT-beleid. Daarna komt het beleid ten aanzien van bepaalde onderwerpen aan de orde, zoals hard-

ware, communicatie, personeel, software, controle en financiën. De uitgangspunten in het vorige

beleidsplan om ICT op het Menso Alting College en het Gomarus College een nadrukkelijke rol te

geven zijn naar de mening van Van Dijken en Slofstra ook nu nog geldig. De toepassing van ICT moet
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op twee belangrijke gebieden binnen de school effectief worden: het onderwijs aan de leerlingen en

de bedrijfsprocessen, die goed onderwijs mogelijk maken en ondersteunen. Beide scholen willen aan

de leerlingen onderwijs bieden, dat hen uitdaagt tot actief en zelfstandig verwerven van kennis en

vaardigheden. Hierbij speelt ICT een belangrijke rol. Door toepassing van ICT wordt een nieuwe

didactische werkvorm in het onderwijs geïntroduceerd, waarbij het mogelijk is de leerlingen indivi-

dueel te benaderen. Bovendien kunnen beide scholen hun leerlingen via de toepassing van ICT in het

onderwijs voorbereiden op een maatschappij, waaruit computers niet meer weg te denken zijn. Beide

scholen willen hun leerlingen vertrouwd maken met de belangrijkste toepassingsmogelijkheden van

de computers. Daarnaast kunnen zij in de praktijk van alle dag ervaren welke voor- en nadelen het

gebruik van computers met zich mee brengt.  

BEDRIJFSPROCESSEN

Bij het onderwijs zijn dus twee duidelijke ICT-lijnen te onderscheiden. Enerzijds wordt les gegeven

over computers en de belangrijkste software. Anderzijds wordt ICT ingezet als hulpmiddel bij de

diverse vakken in de basisvorming, de bovenbouw met het studiehuis en de beroepsopleidingen.

Naast de zuiver onderwijskundige ICT-lijnen zijn binnen beide scholen ook de zogenaamde bedrijfs-

processen te onderscheiden. De toepassing van ICT moet ertoe bijdragen, dat de besturingsfilosofie

optimaal gebruikt kan worden. Beide scholen hebben gekozen voor resultaat verantwoordelijk wer-

ken. De gekozen ICT-infrastructuur moet het verzamelen en bewerken van de grote hoeveelheid

gegevens en de omzetting in bruikbare informatie mogelijk maken. Alleen op die manier zal aan de

sterk toegenomen verantwoordingsplicht naar leerlingen, medewerkers, ouders en overheden vol-

daan kunnen worden. Via de nieuwe ICT-infrastructuur moeten de beleidsmedewerkers de gegevens

aangereikt krijgen, die nodig zijn voor het nemen van verantwoorde beslissingen en het maken van

planningen op korte en lange termijn.

NETWERK

Inmiddels is een netwerk gebouwd op basis van de aanbevelingen in het vorige beleidsplan.

Alleen de verbinding tussen de diverse LAN’s is nog niet volledig gerealiseerd. De komende jaren zal

de aanwezige bekabeling op de locaties voldoende zijn. De normale afschrijvingstermijn voor beka-

beling is 15 jaar. Op dit moment zijn er ontwikkelingen in de richting van een draadloos netwerk. De

kosten hiervan zijn echter nog zo hoog, dat een draadloos netwerk op dit moment geen vervanger

kan zijn van een normale bekabeling. Wel zullen de ontwikkelingen op het gebied van bekabeling

actief gevolgd worden. Het netwerk is gebaseerd op het concept van intelligente werkstations. De

server is daarbij vooral een opslagplaats van gegevens, terwijl de verwerkingscapaciteit van die sta-

tions optimaal wordt benut. Historisch gezien is dit de derde fase in het denken rond de toepassing

van computers in bedrijfsomgevingen. Aanvankelijk had men een computer, die vanaf een of meer-

dere plaatsen (terminals) te benaderen was. Die terminal had geen eigen verwerkingscapaciteit. In



de tweede fase kwamen er vele losstaande computers in een bedrijf en in fase 3 overheerst het

besef, dat het delen van gegevens belangrijk is voor de bedrijfsvoering. De losstaande computers

krijgen een onderlinge verbinding. De besturing van die communicatie wordt verzorgd door een spe-

ciale computer (de server). 

HET THIN-CLIENT CONCEPT

In de huidige, vierde fase is in feite de situatie van fase 1 weer bereikt. Er zijn meerdere centrale

computers (servers). Deze hebben echter verschillende taken: ze bevatten software en bestanden of

draaien de software ten behoeve van terminals. Er zijn dus geen intelligente werkstations meer

nodig: het Thin-client concept. De servers werken dan met het zogenaamde Citrix winframe concept.

Van Dijken en Slofstra zijn enthousiast over de voordelen van dit nieuwe concept: ‘De werkstations

hoeven aan veel lagere specificaties te voldoen. De processor-kracht wordt gebundeld in de servers

en de client in de werkstations kan teruggebracht worden. De inzetperiode van de stations kan daar-

door langer zijn. Dus een langere technische afschrijvingstermijn. Daar staat tegenover, dat er meer

servers nodig zijn. Het aantal terminals dat door een server bediend kan worden is namelijk beperkt.

Een ander belangrijk voordeel is de beheerslast van het netwerk. Alle mutaties aan software en

onderhoudswerkzaamheden (back-up) hoeven alleen op de software-server uitgevoerd te worden.

Ons voorstel is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het Thin-client concept als toe-

komstig netwerkconcept. Dat betekent dit jaar dus nog wel wat tijd aan overleg met diverse des-

kundigen. De afschrijvingstermijn van de werkstations kan dan verdubbeld worden van vier naar

acht jaar. Voor de servers blijven we uitgaan van een afschrijvingstermijn van zes jaar. Intussen ver-

vangen we de harde schijven door schijven met grotere capaciteit op die locaties waar de grenzen

echt zijn bereikt. Voor deze upgrading zullen we dus gelden reserveren. Zo kunnen we binnen dezelf-

de bekostiging een pc-bestand realiseren van 1 op 5.’   

HARMONISATIE

Van Dijken en Slofstra zijn bepaald geen voorstander van ‘shoppen’ om steeds maar weer elders de

goedkoopste aanbieding binnen de school te halen: ‘Wij kiezen voor een leverancier, die integraal het

geheel gebeuren rond ICT kan leveren. Dus van bekabeling, servers en werkstations met alle toe-

behoren tot bijvoorbeeld telefonie en audiosysteem. Dan doe je een forse investering, maar dat leidt

wel tot scherpe prijzen, standaardisatie en harmonisatie. Zo’n bedrijf moet dan wel die verschillen-

de disciplines in huis hebben. Zo voorkom je veel storingsproblemen, is onze ervaring. Bij zo’n inves-
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tering met vijf of zes nullen kun je ook eisen stellen, zoals een langere garantietermijn bijvoorbeeld.

Zo’n relatie moet ook mee kunnen denken naar de toekomst. Wij zoeken dus partnership. Zo reali-

seer je met elkaar een keten-verantwoordelijkheid. Sluit niet uit, dat ook hier wel eens wat tegen-

valt. Samen kom je dat dan wel te boven.’ Met nadruk wijzen ze op het ervaren belang van harmo-

nisatie bij de aanschaf en aanleg van apparatuur: ‘Zo voorkom je een hoop kosten om alle appara-

tuur goed te laten functioneren. Dat scheelt je duizenden euro’s per jaar. Vooral ook een winstpunt,

als je als school met verschillende locaties in de regio werkt. Zo reduceer je het laten opdraven van

dure externe technici tot een minimum. Als je hier iemand van buiten bezig ziet, is het meestal van-

wege garantie. Betekent wel, dat je fors moet investeren in scholingstrajecten voor je systeembe-

heerders. Het moeten echte netwerkspecialisten worden. Zo streven we naar self-supporting zijn op

technisch gebied en de dan nog benodigde externe service gaat on line.’             

COMMUNICATIE

Beleid rond communicatie op het MAC en het GC wordt breed opgevat en richt zich op Kennisnet en

internet, e-mail, fax en telefonie. In het vorige beleidsplan uit 1999 werd nauwelijks gesproken over

de mogelijkheden van internet. Toen werd nog uitgegaan van een huurlijn met een bandbreedte van

64 Kb/s. De komst van Kennisnet was op dat moment nog erg onzeker. Inmiddels is er een contract

gesloten met nl.tree voor de aansluiting op dit onderwijsnet. Beide scholen hebben optimaal gebruik

gemaakt van de bandbreedteverdeling voor de verschillende locaties. Voor alle locaties buiten de

campus is een 512 Kb/s verbinding gerealiseerd en voor de campus is er een 4 Mb/s verbinding.

Beide scholen maken gebruik van dezelfde aansluiting. Dit voorjaar zouden alle aansluitingen gere-

aliseerd moeten zijn door nl.tree en Essent Kabelcom. Van Dijken en Slofstra steken hun ongenoe-

gen over herhaald uitstel van de aansluiting op Kennisnet niet onder stoelen of banken: ‘Die vertra-

ging heeft ons ook beleidsmatig parten gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan het data-transport tussen

de verschillende vestigingen als een soort intranet. Een bijkomende last is, dat je niet weet hoe lang

die vertraging duurt. Dan kies je voor een interim-oplossing. Nu was het uitstel op uitstel. Voor het

management is dat zeer lastig!’    



SIMULATIE

Hoe gaan we om met de implementatie van alle middelen in ons onderwijs? Wat doen we met e-

mail? Hoe zetten we dat in en op welke wijze integreer je dat in je curriculum? Ook deze vragen heb-

ben uiteraard de aandacht van Van Dijken en Slofstra: ‘Daarbij moet je niet alleen denken in vaar-

digheden, maar ook aan applicaties voor het beroepsonderwijs die in het bedrijfsleven al geheel nor-

maal zijn. Dan kom je uit bij simulaties, nabootsingen van de werkelijkheid. Zo worden tekenpro-

gramma’s uit de technische wereld via cat-cam programmatuur hier ingezet om te oefenen. Een

ander voorbeeld in de administratieve afdeling is de kantooromgeving met telefonie, tekstverwerking

en computerboekhouden.’ Wat moet nu op server staan, zodat leerlingen deze oefeningen zo goed

mogelijk kunnen doen? Voor Van Dijken en Slofstra ligt hier een belangrijke taak voor de afdeling

Onderwijs en Kwaliteitszorg: ‘Het gaat immers om de applicatiekant: welke software nodig is om

bepaalde onderwijskundige doelen beter te bereiken dan via het studieboek, de methode of de leraar

met het krijtje voor het bord. Dat betekent intensieve samenwerking tussen de afdelingen O & K en

ICT. De afstemming tussen de facilitaire en de inhoudelijke invalshoek dus. Dat moet hier echter in

goed overleg nog ingevuld en afgebakend worden.’

SPEERPUNT

Ze laten er geen misverstand over bestaan, dat ICT een speerpunt is in de ontwikkeling van school-

beleid: ‘Dit is voor een ‘gewone’ ICT-coördinator naast de lesgevende taak nooit te behappen. Dat

blijft ‘soebatten’ in de marge. Wij hebben echt gekozen voor ICT als speerpunt in beleid. Naast een

andere koers voor de ICT-coördinatie is ook fors geïnvesteerd in systeembeheer op de diverse loca-

ties. Die hebben bijvoorbeeld hun eigen ICT-assistent. Onze personele investering komt uit op onge-

veer 10,5 fte. Het huidige pc-bestand van 1 op 7 a 8 via 550 werkstations voor 3700 leerlingen wil-

len we nog opvoeren tot 1 op 5. Die uitkomst is ons streven. Uitdrukkelijk is ICT voor ons geen para-

depaardje. Wat hebben we nodig voor ons onderwijs en hoe kunnen we via ICT onze onderwijsop-

dracht beter vervullen? Dat is voor ons de enige relevante vraag, die telt. Dat bepaalt onze keuzes.

Keuzes, die gekoppeld zijn aan kwaliteitszorg!’
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‘Het begrip ICT in het onderwijs
wordt te eng opgevat.’
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Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk met 9 basisscholen.

H. Veelers, directeur; L. de Jong, ICT-coördinator.

173 leerlingen, 1 personeelsleden.

gemêleerd.

van jaarklassensysteem naar adaptief onderwijs, rekening houden met verschillen, directe

instructie en zelfstandig werken.  

uit 1980, 7 lokalen.

Windows NT-server, 44 (Ferbie) pc’s (pentiums + 3/486-ers, 7 inktjetprinters; educatieve toepas-

singen: o.a. Paint, Kikkermatrix, Clowns, Leestrein, Het Drakenkasteel, Word, Suske en Wiske

stripmaker, Encarta, Anne Frank, Kijk zo werkt het, Woordentotaal, Hoofdwerk en Toporama. 

nog niet.

in ontwikkeling.

volgens rijksbijdrage. 

De Rank in Harderwijk
gaat via een 

leerlijn on line

Wie de website van christelijke basisschool De Rank in Harderwijk aanklikt, krijgt na een ludiek intro

een uitgebreid menu voorgeschoteld met keuze uit informatie (met het ICT-beleidsplan), diverse links,

een fotogalerij, schoolnieuws, Kids Place en een gastenboek. In een gesprek met adjunct-directeur en

ICT-coördinator Luuk de Jong gaat het onder meer over de integratie van ICT in de pedagogisch/didac-

tische werkwijze van de school, de uitvoering van de zelf ontworpen leerlijn voor ICT en de inzet van

de computer in de dagelijkse onderwijspraktijk.


