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Binnen deze basisschool in het centrum van Harderwijk wordt vanaf 1986 gewerkt met de 

computer. 

Door inzet van ouders en leerkrachten beschikken ze op dit moment over ruim 40 computers, die

zowel in de lokalen als in de gemeenschappelijke ruimten staan. Een aantal pentiums staat

geschakeld en kan gebruik maken van internet en e-mail. 

Vanaf groep 1 wordt er met de computer gewerkt en dit gebruik neemt in de hogere groepen

alleen maar toe. In de bovenbouw - vanaf groep 5 - wordt er veel schriftelijk werk gemaakt met

behulp van de tekstverwerker Word. Het is immers gemakkelijk om iets te verbeteren en de spel-

ling te controleren. De tekst is goed leesbaar en de resultaten zijn steeds beter en mooier. Het

stelonderwijs gaat hier dus via de computer. 

De Klassenkrant speelt hierbij een sleutelrol. Met die krant worden namelijk op een voor leerlin-

gen zinvolle manier verschillende doelen tegelijk gediend:

• is actueel en informeert familie en schoolgenoten;

• stimuleert het uitwerken van gedachten en het schrijven van verhalen;

• levert goede oefening in het stellen;

• stimuleert tot samenwerking;

• zorgt voor meer vaardigheid op de computer;

• leert letten op vormgeving;

• stimuleert foutloos spellen;

• wordt veel gelezen en herlezen.

Voor het leren werken met de tekstverwerker maakt De Rank als stageschool gebruik van de

Word-cursus van de Marnix Academie. Die start in groep 4 en elke groep heeft z’n eigen pro-

gramma. Zo ontstaat er dus een doorgaande lijn in het computergebruik.  

Voor de computertaken hanteert men een weektaak met verplichte opdrachten en facultatieve

thema’s.    

INFORMATIEVE PROGRAMMA’S

Naast taalprogramma’s - voor onder meer het oefenen van woordpakketten - kennen ze ook het

oefenen van de hoofdbewerkingen van rekenen, het inoefenen van topografie en bepaalde pro-

gramma’s met gerichte hulp voor enkele leerlingen. 

Bij rekenen wordt bijvoorbeeld vanaf groep 3 gebruik gemaakt van Hoofdwerk, een programma

met heel veel niveaus. In eerste instantie geeft de leerkracht aan waar de leerling begint en wat

de bedenktijd is. Daarna bepaalt de computer op welk niveau de leerling de volgende keer werkt.  

Vanaf groep 7 worden digitale naslagwerken en internet ingezet om werkstukken zo actueel

mogelijk te houden, zoals de Encarta-encyclopedie en ‘Kijk zo werkt het’ over uitvindingen en hoe

moderne apparaten werken. Ook een werkwijze om het begrijpend en studerend leren te stimu-

leren.  



‘Ook e-mailprojecten vragen om begeleiding;
anders blijft het steken in uitwisseling van
persoonlijke gegevens.’
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Men werkt hier zowel met drill- en practice-pakketten als interactieve programma’s. Niet alleen

software als extra hulp voor zwakke leerlingen na de klassikale les. Alle leerlingen moeten de

computer leren gebruiken. Ook hoogbegaafde leerlingen moeten aan hun trekken kunnen komen.

Dus ook verrijkend materiaal, dat voor hen een uitdaging is. De voorkeur gaat volgens De Jong

uit naar informatieve programma’s waar leerlingen individueel mee kunnen werken. Een ander

thema dat hem na aan ‘t hart ligt, is het nog beter inzetten van de computer. 

Met name het gebruik van educatief verantwoorde programma’s in de onderbouw.   

E-MAILPROJECTEN

Sinds 1999 wordt er door de leerlingen van groep 7 en 8 informatie via e-mail uitgewisseld met

leerlingen in Engeland en Frankrijk. 

De Jong heeft wel ervaren, dat zo’n email-project niet zonder begeleiding kan om zinvol te zijn

op je school: ‘Na de eerste kennismaking doemt toch het probleem op waarover je gaat schrij-

ven. Je blijft immers gemakkelijk steken in uitwisseling van persoonlijke ervaringen. Wij hebben

daarvoor een tweetal afspraken gemaakt. We stellen nu een quiz op met vragen over elkaars land

en we zetten gezamenlijk een stripverhaal op in het Engels. ‘t Boeiende is ook, dat wij een school

zijn met overwegend autochtone leerlingen en de andere scholen hebben veel meer allochtone

kinderen. De inhoud is wel eens een probleem. Onze leerlingen leveren een hele pagina en dan

krijgen ze een stukje van vier regels terug. Het vraagt dus wel een stukje begeleiding, wil het

goed functioneren.’       

LEERLIJN

Werk van de leerlingen kan men terugvinden op de eigen website. 

Daar vindt men ook informatie over de school, het werken met de computers en allerlei interes-

sante links voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De links voor de kinderen zijn gericht op vak-

gebieden, op zoekmachines als Netwijs en Breinstein voor spreekbeurten en Kids Planet. De links

voor ouders besteden aandacht aan educatief materiaal en thema’s als pesten en hoogbegaafd-

heid. De links voor leerkrachten zijn gericht op lesideeën. 

Op De Rank stimuleert een leerlijn de integratie van ICT in de schoolpraktijk. De Jong: ‘De leer-

lijn geeft aan wat er per groep gebeurt. Het vrijblijvende is er dus van af. Die lijn is in onderling

overleg samengesteld. Alle collega’s hebben gezegd het aan te kunnen. Waar nodig is een cursus

op maat aangeboden. Ook al werken we hier met een wat ouder team, het is wel gemotiveerd

voor ICT. Dat is ook gestimuleerd. Jaren geleden maakten we de afspraak om de notulen van de

teamvergadering bij toerbeurt op de computer te maken. De typemachine ging er dus uit.

Iedereen moest dus met Word leren omgaan. Zo ging iedere collega met de computer aan de slag.

Een PC-privé project van het bestuur heeft hier ook stimulerend gewerkt. Wat ook motiverend

werkt, is leerkrachten laten zien welke programma’s geschikt zijn voor hun groep.’   

FILTEREN? 

De Rank is gestopt met het filteren van internetgebruik via Cyber-controle: ‘Het werkt niet, han-

digerds zeilen er in een paar seconden omheen. Wij huldigen meer het principe van de sociale

controle. De kinderen letten op elkaar. Onze internetcomputers staan in de hal of op de overloop

in een open ruimte. Dus niet weggestopt achter een of ander scherm. Computeren is altijd zicht-

baar voor andere leerlingen en leerkrachten. Aan de andere kant zit er ook een stukje opvoeding

in. We willen de kinderen verantwoordelijkheid bijbrengen. Natuurlijk komt het wel eens een heel

enkele keer voor, dat ze op een onbedoelde site belanden en daar dan even nieuwsgierig rond-



kijken. Dat bespreken we dan. Trouwens, in de supermarkt zien ze ook bladen liggen die ouders

niet in huis willen hebben. We kiezen dus niet voor het geniepig omzeilen via een filtersysteem,

dat toch niet goed werkt. Op onze eigen sites zetten we diverse links naar goede, informatieve

programma’s’, luidt de visie van De Jong.          

DOELEN

Het ICT-beleidsplan kent een vijftal doelen.

Leerkrachten en leerlingen kunnen omgaan met:

• een tekstverwerker (Word/Publisher);

• multimediale en interactieve toepassingen;

• informatie ophalen via internet;

• e-mail;

• ICT integreren in het onderwijs door de inzet van de computer bij onderwijs op maat en zelf-

standig werken.   

In zijn visie op de integratie van ICT in het onderwijs speelt bij De Jong de motivatie van de leer-

ling een belangrijke rol: ‘De maatschappij verandert, het onderwijs verandert en de leerling ver-

andert. ICT kan daarbij een heel belangrijke rol spelen om leerlingen te motiveren en zelfstandig

aan het werk te laten. De resultaten zullen alleen maar beter worden. De computer is een mooi

hulpmiddel om kennis over te dragen. Uit onderzoek weten we intussen, dat er te weinig blijft

hangen van een klassikale les. Het rendement is te laag. Dan denk ik, dat deze manier individu-

eler is en veel beter werkt. Kinderen willen immers bezig zijn. Wel oppassen, dat ze niet te lang

achter het apparaat zitten. Bij mij in de groep is dat toch al gauw een uur per dag. Wel verspreid

over de gehele dag dan. Er moet ook tijd zijn voor buitenspel, sport en het lezen van een boek.

Die dingen stimuleren we ook. ’   

ONDERHOUD EN BEHEER

Voor onderhoud en beheer steunt De Rank nu al twee jaar grotendeels op een van de vaders, die

bij een ICT-bedrijf werkt: ‘Daarmee heb ik regelmatig via e-mail contact en af en toe houden we

een werkavond. De zaken waar het op aan komt, zijn de aanleg van een netwerk, de interne

bekabeling en de aansluitingen. Als we die hulp niet hadden, dan hadden we daar dus duizenden

guldens voor moeten uittrekken. Vorig jaar hadden we als stageschool enkele leerlingen van een

ROC, maar dat werd geen succes. We kregen niet de juiste kandidaten en de begeleiding liet ook

te wensen over. We hadden er meer last van dan hulp bij technische probleempjes,’ was helaas

de ervaring van De Jong.      

De samenwerking tussen ICT-coördinatoren binnen VCO Harderwijk legt volgens hem steeds dui-

delijker het accent daar waar het ook behoort te liggen: ‘Ging het in het overleg eerst vooral over

technische zaken, gezamenlijke inkoop en scholing, nu ligt het accent op het onderwijsgebeuren.

Hoe zet je de computer in? Welke bijdrage kan ICT leveren aan een veranderende leeromgeving?

Die kant moeten we ook uit, want op sommige scholen wordt de computer nog te veel gezien als

een handig hulpmiddel voor kinderen die klaar zijn met hun taak.’    

DIMENSIE

Naast zijn verschillende taken op De Rank als groepsleerkracht, adjunct-directeur, ICT-coördina-

tor en webmaster heeft Luuk de Jong ook nog tijd voor tuinieren en sport: ‘Als je onderwijs nog

steeds leuk vindt, dan kun je een hoop aan. Het werken met computers heeft daaraan een geheel

nieuwe dimensie gegeven.’
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Sprengersstraat 1, 5708 EV Helmond

T 0492-547043

F 0492-599203
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Openbare basisschool De Lindt
Helmond

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

Bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Helmond. 

W. Goossens, directeur; per bouw een ICT-coördinator. 

310 leerlingen, 16 personeelsleden.

taalrijk middenstandsmilieu, weging 1. 

toepassing kenmerken Jenaplan en Dalton; accent op heterogene groepering, zelfstandig werken

aan taken, kringgesprek en een ritmisch dag- en weekplan. 

gebouw is 8 jaar oud, 10 groepslokalen, centrale hal met podium en gymzaal voor kleuters; 1

klas in de hal; groei wordt opgevangen via dependance.

1 centrale server met cd-rom toren, 40 multi-media pc’s in netwerk + 10 oudere stand alone

pc’s, centrale printer en installatie video-cam. Software: Esis-A,Cito-LVS en Microsoftprogramma’s

voor management & administratie. Educatieve toepassingen o.a.: Clowns, Veilig leren lezen,

OWG, Ambrasoft, Dyslexie-programma OBD De Zuid-Vallei. E-mail-adressen voor personeel en

leerlingen vanaf groep 5. 

ja.

ja.

volgens rijksregeling voorhoedescholen.

ICT stimuleert zelfstandig
werken op eigen niveau

Basisschool De Lindt in Helmond (wijk Stiphout) kreeg onlangs bezoek van een groep leerlingen uit het

Finse stadje Rovaniemi boven de Poolcirkel. Na enkele jaren van e-mailcontact in het kader van een

Comenius-project konden de leerlingen van beide scholen nu - via het Engels als voertaal - persoonlijk

met elkaar kennis maken. Een unieke gebeurtenis, waaraan in de regionale pers ruim aandacht is

besteed. Welke rol vervult Informatie- en Communicatie Technologie als leer- en vormingsgebied bin-

nen het onderwijskundig beleid op deze fraai in het groen gelegen voorhoedeschool?
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Uitgekozen zijn tot voorhoedeschool voor Informatie- en Communicatie Technologie betekent op

obs De Lindt in Helmond-Stiphout, dat elke klas uitgerust is met minimaal drie computers aan-

gesloten op een lokaal netwerk en een open verbinding met het internet en Kennisnet. 

Dan mag je verwachten, dat men in de Schoolgids expliciet aandacht besteed aan de rol van ICT

in de ontwikkeling van het onderwijs op de eigen school. Op De Lindt brengt men dat nu eens

heel duidelijk in praktijk. Ook uniek! De ouders worden uitgebreid geïnformeerd aan de hand van

de vraag hoe de school de computer in het onderwijs wil integreren. 

Daarbij wordt een zestal doelen gehanteerd:

• de centrale plaats van zelfstandig werken binnen het onderwijskundig- en pedagogisch klimaat; 

• differentiatie in tempo, leerstofinstructie en ontwikkelingsniveau;

• betrokkenheid van leerlingen stimuleren; 

• zelfstandig informatie leren verwerven; 

• verruiming van communicatie-mogelijkheden;

• voorbereiding op een steeds veranderende maatschappij.

TAKENSYSTEEM

In de huidige maatschappij volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. 

Het wordt steeds belangrijker om zelfstandig keuzes te maken. Er wordt een steeds groter beroep

gedaan op de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Binnen het

takensysteem van De Lindt probeert men de kinderen te leren om zelfstandig te werken en om

zelf een stukje verantwoordelijkheid te dragen. Daarom is men continu op zoek naar methodie-

ken en leermiddelen om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. Het bestaande takensys-

teem wordt zodanig aangepast, dat het gebruik van de computer als taak vanzelfsprekend wordt.

Voor een groep leerlingen - of individueel - worden taken vastgesteld, die passen bij het ontwik-

kelingsniveau of speciaal aandachtsgebied van een kind of als onderdeel van een handelingsplan.

Kinderen kunnen vervolgens zelfstandig aan deze taak werken tijdens de takentijd. 

Voor kinderen met achterstanden worden op individueel niveau remediërende programma’s aan-

geboden. Voor de meer begaafde leerlingen wordt verdiepings- en/of verrijkingsstof aangeboden. 

Het gebruik van computers draagt er ook aan bij, dat veel meer leerlingen betrokken raken bij

het onderwijs. 

ZOEKMOGELIJKHEDEN

Bij het maken van werkstukken, spreekbeurten, muurkranten en dergelijke maken de kinderen

gebruik van het geautomatiseerde documentatiecentrum. 

Binnen het netwerk is het mogelijk om vanuit de klas rechtstreeks naar informatie te zoeken in

het eigen documentatiecentrum. Ook zoekmogelijkheden op Kennisnet en internet worden aan-

geboden. Kinderen leren omgaan met de elektronische snelweg; leren hoe ze internet kunnen
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raadplegen en kunnen selecteren. Binnen het taalonderwijs wordt veel aandacht besteed aan het

goed communiceren met anderen. Onder andere door diverse soorten kringgesprekken, boekbe-

sprekingen, spreekbeurten, de presentatie van werkstukken en dergelijke. Binnen het stelonder-

wijs wordt aandacht besteed aan de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. De vaardigheid van

eenvoudige tekstverwerking wordt aangeboden. Door elk kind een eigen e-mail adres te geven

ontstaan vele mogelijkheden om schriftelijke communicatiemogelijkheden te verruimen.

Vaardigheden om zelfstandig door middel van het netwerk met anderen te communiceren worden

aangeleerd. Door ICT binnen de school te brengen worden leerlingen voorbereid op de informa-

tiesamenleving. ICT heeft immers inmiddels een essentiële rol gekregen in het economisch en

maatschappelijk verkeer.

INTERNATIONALISERING

Binnen het openbaar onderwijs in Helmond besteedt men veel aandacht aan het goed omgaan

met verschillen tussen mensen en het wegnemen van vooroordelen.

Het leren omgaan met andere culturen wordt binnen een Europees samenwerkingsproject met

scholen in Zweden, Spanje en Finland actief vormgegeven. Met behulp van e-mail en chat-box

vindt er een interculturele uitwisseling plaats tussen leerkrachten en leerlingen van  De Lindt en

scholen in het Zweedse Hapanda, het Spaanse Sevilla en het Finse Rovaniemi. Doel van de

samenwerking is het stimuleren van het gebruik van moderne communicatietechnologie ter

bevordering van interculturele uitwisseling bij leraren en kinderen. Met e-mail, internet videocon-

ferencing en fax krijgen leraren en kinderen de mogelijkheid om culturele informatie aan elkaar

uit te wisselen. 

Door het netwerk binnen de school en een aansluiting op internet heeft elke klas de mogelijkheid

om rechtstreeks contact met andere landen te leggen. Daarnaast gaan leerkrachten en directie-

leden van de deelnemende scholen bij elkaar op studiebezoek om kennis te maken met het onder-

wijskundige en culturele klimaat. Er worden ervaringen uitgewisseld en gastlessen gegeven. Voor

teamleden betekent dit een enorme uitbreiding van de visie op onderwijs binnen een Europese

context. 

Ook de komende jaren wil de school de bestaande contacten verder uitbouwen en de mogelijk-

heden van interculturele uitwisseling tussen leerlingen via internet bevorderen.    

SPEERPUNTEN

Directeur Wim Goossens vertaalt de uitgangspunten in het ICT-plan voor zijn school in een vier-

tal speerpunten: ‘De computer is een nieuw, belangrijk instrument voor zelfstandig werken op

eigen niveau. Dat is een hele sterke eigenschap van ICT. Daarnaast is de computer ook een sterk

hulpmiddel bij remediërende activiteiten, als kinderen extra oefenstof nodig hebben bij lezen, taal

of rekenen. Samen met de intern begeleiders en de remedial teacher zijn we heel gericht bezig



om bepaalde software in te zetten voor een bepaald kind. We zijn dus echt op zoek naar goede

remediërende programma’s, zoals De Leesbank van OBD De Zuid-Vallei. Plato en de Rekenspiegel

komen ook in aanmerking, maar dat programma kan helaas niet op het netwerk. Communicatie

is ook een speerpunt. Hoe kunnen we leerlingen zo goed mogelijk met teksten laten werken,

inclusief het e-mailen? De computer is hier ook heel belangrijk voor het zoeken naar en verwer-

ken van informatie. Helaas is het taalgebruik bij het encyclopedieprogramma Encarta te moeilijk

voor kinderen. Onze voorkeur gaat uit naar een zoekprogramma als Copernicus op internet.

Eigenlijk zou dat gewoon op Kennisnet moeten komen. Binnenkort maken we gebruik van het

documentatieprogramma Bookstore. Daarmee kun je in je documentatiecentrum kijken en het

legt links met internet. Dat is echt kindgericht.’

COMPUTERGEBRTUIK

Het is volgens hem onterecht, dat we bij computergebruik meestal aan de bovenbouw denken:

‘Hier wordt in groep 1 en 2 de computer zeker zo veel gebruikt als in de bovenbouw. Minder inter-

net uiteraard, maar wel veel met programma’s gericht op het jonge kind. Ook daar is helaas te

weinig goede software voor. Er is wel veel software, maar kinderen staan geregeld bij de leer-

kracht met vragen over wat ze nu moeten doen en hoe ze door kunnen gaan. Ze moeten er zelf-

standig mee kunnen werken. We hebben dus programma’s nodig, die zelfsturend zijn!.’

SOFTWARE

Als het gesprek op het gebruik van software komt, slaat de Helmondse schoolleider dus een kri-

tische toon aan: ‘Helaas werken de meeste programma’s nog niet zoals wij dat willen en ze zijn

zeker nog niet netwerk-geschikt. Je wilt bijvoorbeeld goede registratie- en differentiatiemogelijk-

heden, zodat je kunt bijsturen waar het kind is gebleven en op eigen niveau verder kan. Goede

educatieve software is er nog maar een handjevol. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het programma

bij Veilig leren lezen van Zwijsen, aan OWG-programma’s (wel met een aparte sleutel), het dys-

lexie-programma van OBD De Zuid-Vallei en de oefenprogramma’s van Ambrasoft. Uitgeverijen

moeten daar zo goed mogelijk op in haken, want er komt steeds meer schot in de ontwikkeling

van Kennisnet. Daar zit een grote toekomst; dan kun je gewoon on line werken met software. Wat

we nodig hebben is software waar de leerkrachten om vragen, gebruiksvriendelijk en uitdagend

voor kinderen. Het medium moet goed gebruikt worden. Denk aan optimaal gebruik van kleur,

geluid en beweging. Als je dat toepast in een bijvoorbeeld een breukenprogramma, dan werkt dat

voor kinderen zeer stimulerend. Veel huidige software is niet meer dan een veredeld werkboek-

je; terwijl veel kinderen al gewend zijn aan de multimediale mogelijkheden van internet. Het is

fijn dat scholen meer geld voor ICT krijgen, maar juist daarin moet nog heel veel geïnvesteerd

worden!’ 

VERGOEDING

De rijksvergoeding voor ICT is bestemd voor scholing, software, technische infrastructuur en sys-

teembeheer. Goossens zet daar een vraagteken bij: ‘Als voorhoedeschool is het eigenlijk al te wei-

nig voor afschrijving en beheer. Scholing, software en beheer moeten dan ook uit de algemene

middelen. Voor de coördinatie van ICT hier op school hebben we een dagdeel per week uitge-

‘Wij hebben vooral programma’s
nodig die zelfsturend zijn.’
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‘Belangrijk is dat je eerst werk maakt
van een goed draagvlak!’
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roosterd. Uit oogpunt van continuïteit spreiden we dat over meerdere coördinatoren per bouw. Zij

houden alles bij, installeren software, lossen probleempjes op en inventariseren de grotere pro-

blemen voor de afspraak met de systeembeheerder. Per maand heb ik hier een dag voor zo’n dui-

zend gulden een professionele systeembeheerder aan het werk voor groot onderhoud van de ser-

ver. Dat is voor een goede technische voortgang gewoon nodig. Onze ICT-ers zijn daarbij. Zo com-

bineer je beheer, bijscholing en netwerkervaring. Hopelijk kunnen we binnenkort als openbaar

onderwijs gezamenlijk een aantal zaken op ICT-gebied bundelen en inkopen. Dat zal wat kortin-

gen opleveren, maar de uurtarieven voor externe personele ondersteuning blijf je natuurlijk

gewoon houden.’       

STORINGEN

Op De Lindt werkt men trouwens met een systeem, dat oponthoud in de klas bij computerstorin-

gen tot een minimum beperkt. 

Goossens geeft deze oplossing graag aan collega’s door: ‘Van alle werkstations worden direct

kopieën bewaard op de harde schijf van de server. Bij een storing in de klas wordt niet gezocht

naar problemen in de computer. De computer gaat gewoon uit, er gaat een schoonmaakdiskette

in, de harde schijf wordt gewist en een kopie van de server wordt teruggezet op de computer.

Binnen vijf minuten heb je weer een normaal werkende computer met alles erop en eraan. Een

heel praktisch systeem dus en het scheelt veel tijd en ergernis.’

Alle problemen zijn echter ook hier niet mee te verhelpen. Op de dag van ons bezoek lag het hele

netwerk plat, omdat volgens Goossens bij de kabelmaatschappij een of andere server niet goed

werkte. Daarvan is men wel afhankelijk, want die server moet bepaalde nummers afgeven aan de

computer van De Lindt en dat werkte die dag helaas dus niet…     

DRAAGVLAK

Goossens geeft zijn visie op de vertaling van ICT-beleid naar de praktijk binnen de school:

‘Belangrijk is, dat je eerst werk maakt van een goed draagvlak. Als je begint met een netwerk, is

het eerste halfjaar allemaal techniek: aansluitingen, beveiliging en dergelijke. Dan moeten men-

sen het gaan gebruiken en toepassen in klassenmanagement. Je hebt te maken met grote



niveauverschillen in je personeel. Sommigen kunnen bij wijze van spreken zo systeembeheerder

worden, terwijl anderen nog steeds een antipathie tegen de computer hebben. Geef mensen de

tijd, doe rustig aan en organiseer bijscholing in overleg.

Diverse leerkrachten hebben zich geschoold via een cursus op cd-rom; sommigen zijn op cursus

geweest bij de PABO. Via de ICT-ers organiseren we eigen studiemiddagen. Wij stimuleren het

behalen van het DRO, maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Zo vorm je draagvlak. Via de

OBD nemen we deel aan landelijke kringen voor overleg met andere voorhoedescholen. Daar kun-

nen we onze vragen kwijt over netwerkvorming en ideeën opdoen van andere scholen. Dat is voor

ons heel belangrijk, want we zijn hier in Helmond en omgeving de enige school met een netwerk.’

KLASSENMANAGEMENT

Hij legt een accent bij de inpassing in het eigen klassenmanagement van de leerkracht: ‘We heb-

ben niet gezegd: je moet het zus en zo doen. Wel hebben we de afspraak gemaakt, dat alle leer-

krachten proberen het zelf in te passen binnen hun klassenmanagement. Waar zitten de moge-

lijkheden en hoe organiseer ik dat? Kan het onder de hele takentijd gebruikt worden? Doe ik 

‘s morgens taal en rekenen en dan ‘s middags wereldoriëntatie, informatieverwerving en inter-

net? Iedereen is met die vragen zelf aan de slag gegaan. Daar is regelmatig over gesproken met

elkaar. We hebben daar nog geen vaste structuur voor. Dat zal het komend jaar gebeuren.

Draagvlak creëren was immers de eerste prioriteit. Intussen is iedereen veel verder gekomen dan

ik van tevoren gedacht had. Dat is wel van onderaf gekomen. Bij voldoende draagvlak heb je ook

de grootste kans, dat mensen deskundig worden en zich gaan specialiseren. Dat is de beste

garantie, die je kunt hebben om vooruit te komen met computeronderwijs. Daarin moet je dus

investeren. De aandacht van de regionale pers voor onze deelname aan het Europese e-mailpro-

ject werkt natuurlijk ook stimulerend!’

LEIDING

Goossens blikt ook even terug op z’n eigen rol bij de invoering van ICT: ‘Overigens denk ik wel,

dat het alleen goed kan werken als je je als directeur daarbij betrokken weet. Als school moet je

daarvoor staan en er moet leiding aan gegeven worden. Sturing is nodig om verdere stappen te

kunnen nemen. Ook daar moet beleid op gemaakt worden. ICT-ers doen goed werk, maar school-

plan en meerjarenplanning is toch mijn taak. Daar gaat stiekem aan dus nog wel veel tijd in zit-

ten.’       

TIP

Ter afsluiting heeft Goossens een tip voor collega’s, die nog aan de startlijn staan van ICT op hun

school: ‘Maak een goed plan, zowel technisch als onderwijskundig. Uiteraard inclusief de beste-

dingsmogelijkheden binnen je budget. Dan ben je professioneel bezig.’
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Joh. Buziaustraat 14, 7558 LA Hengelo

T 074 - 2780775

F 074 - 2780004

E-mail eimink@tref.nl, 

Website www.eimink.nl 

Rooms-katholieke basisschool ‘t Eimink
Hengelo

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Dr. Schaepmanstichting Hengelo. 

B.C.T. Goosen, directeur; Chr. Bruggeman + Wim Mulder, ICT-coördinator + webmaster.

313 leerlingen, 27 personeelsleden. 

gemêleerd. 

verbondenheid, gelijkwaardigheid, omgaan met verschillen en open staan voor signalen/initiatie-

ven van buiten. 

sinds 1978, 13 groepen in hoofdgebouw + dependance (verbinding door ouders via 

glasvezelkabel).

3 servers, 60 pc’s. Voor administratieve toepassingen: Esis-A, Cito-LVS, Office-pakket. Voor edu-

catieve toepassingen: o.a. Clowns, Floppie, Seas, Hoofdwerk, Rekensom, VLL-Zwijsen, Woorden

Totaal, Tafel Totaal, Plato Rekenspiegel, Woordwijs, Breinbreker, Edupakket, Topotop, Bibliobas,

Bookstore. E-mailen verloopt nu nog via Pegasusmail met een gezamenlijke postbus als school. 

binnenkort.

in ontwikkeling.

rijksbijdrage + projectsubsidies van ministerie en Europees platform + 2 sponsors uit bedrijfsle-

ven, ingezet voor hard- en software en bovenschoolse activiteiten.

Gefaseerde aanpak van 
ICT op school  

werkt stimulerend

De uitgebreide website van rooms-katholieke basisschool ‘t Eimink in Hengelo informeert onder meer

over de integratie van ICT in het dagelijkse onderwijs, de betrokkenheid van ouders daarbij, de uit-

voering van diverse projecten en het werkbezoek van staatssecretaris Karin Adelmund. Helaas bericht

de site ook over de nog onopgehelderde beroving van ruim 30 nieuwe computers met toebehoren…

Een gesprek met directeur Benno Goosen over de organisatie van ICT op zijn school, ervaringen met

het bovenschoolse platform en uiteraard zijn zorgen rondom de afwikkeling van het ongewenste school-

bezoek.
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Invoering van de computer als ondersteunend instrument bij het onderwijsleerproces - met veel

ouderhulp - krijgt op deze Hengelose basisschool al jarenlang veel aandacht. 

Ook dit schooljaar bruist het in het kader van de uitvoering van het ICT-plan weer van de activi-

teiten. Diverse computers moeten (opnieuw) worden aangesloten in het netwerk en er wordt een

Proxy-server geïnstalleerd. Bij alle computers worden koptelefoons aangeschaft. In overleg met

ouders wordt Bookstore geïnstalleerd en worden computers in het documentatiecentrum

geplaatst. In de hal wordt (voor de tweede keer) een computereiland gerealiseerd. Een van de

coördinatoren buigt zich over het antivirusprogramma. Naast deze hardware-aangelegenheden

plus toebehoren komt uiteraard eveneens de software aan bod. Naast een inventarisatie van aan

te schaffen programma’s per leerjaar is bijvoorbeeld een overzicht in de maak van gebruikte pro-

gramma’s. Daarbij wordt door de ICT-coördinatoren aangegeven of het aangeschafte programma

wel of niet voldoet, of het structureel ingezet wordt of  als een extra (facultatief) leermiddel. Ook

voor zorgverbreding wordt een inventarisatie gemaakt van programma’s die op korte of langere

termijn aangeschaft zullen worden. Dit nauwkeurig bijgehouden overzicht bevat thans zo’n zeven-

tig programma’s en is ook voor andere scholen beschikbaar, want openheid en kennis delen is een

van de uitgangspunten van de school.

PROJECTEN

Binnen de groepen doet de weektaak z’n intrede. Daarop staan de verplichte taken - ook voor

computergebruik - vermeld plus enkele facultatieve mogelijkheden als extra leerstof. Voor de leer-

krachten is een schematisch groepsoverzicht ontworpen. Zelf coördineert Goosen de start van een

drietal - extra gesubsidieerde - projecten voor de bovenbouw. Het Europese Penfile-project heeft

als onderwerp ‘Citizinship’ en is gericht op burgerschapszin en met name op het hanteren van

gedragsregels. ‘ICT in Woord en Daad’ is een gemeentelijk initiatief en heeft als uitgangspunt het

Catamaran-project. Binnen het ENIS/Adoptieschool-project wordt een basisschool geadopteerd

om op ICT-gebied tot uitwisseling te komen. De e-mail contacten met scholen in Finland, Polen

en Engeland resulteren in het vullen van een gezamenlijke website waarvoor leerlingen over en

weer teksten leveren.  Scholing staat eveneens op het programma en wel op drie niveaus.

Leerkrachten gaan op eigen locatie aan de slag voor het klein digitaal rijbewijs. Daarnaast gaan

de ICT-coördinatoren en de directie extern op cursus.           

INVOERING

‘t Eimink heeft de invoering van ICT uitgelijnd in een zestal fasen, wat in vogelvlucht het volgen-

de beeld oproept. De start ligt bij een oriëntatie op het - incidentele - gebruik van de computer

en de aanschaf van eenvoudige stand-alone machines en een printer voor de administratie. Alle

kinderen krijgen dezelfde programma’s op hetzelfde niveau aangeboden. In fase 2 worden enke-

le programma’s wekelijks gebruikt en worden resultaten soms opgeslagen. Veel drill- & practice-
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programmatuur. In de volgende fase wordt de computer ook gebruikt voor tekstverwerking en er

is een eerste verkenning van e-mail en internet. Boeken in het documentatiecentrum zijn op te

zoeken via de computer. Qua techniek ontstaat er een eenvoudig peer-to-peer netwerk; er is een

centrale printer en een proxy-server voor internet via ISDN-aansluiting. 

In fase 4 wordt de computer ingezet voor remedial teaching en kinderen met leerproblemen krij-

gen extra mogelijkheden om via de computer te oefenen. De interne begeleider gebruikt de com-

puter intensief. E-mail wordt gebruikt voor contacten met andere (buitenlandse) scholen. Er komt

een centrale opslag van leerlinggegevens. Een Windows NT-server wordt geïnstalleerd en elke

groep wordt aangesloten op het netwerk. In de vijfde fase is de computer een belangrijk onder-

deel geworden van adaptief gericht onderwijs. Methodegebonden programmatuur wordt steeds

meer gebruikt. Bij projectwerk wordt intensief gebruik gemaakt van internet en e-mail. Elke groep

is nu voorzien van een aantal multimedia computers. Software en cd-roms zijn via het netwerk

beschikbaar. Aandacht voor beveiliging via passwords en back-up. 

In de slotfase gebruiken leerlingen de computer intensief en structureel. Onderdelen van de leer-

stof worden geheel via de computer gegeven. Alle verslagen worden centraal opgeslagen en zijn

overal benaderbaar. Elke leerkracht heeft een eigen computer, de domeinnaam verschijnt en de

laserprinter doet z’n intrede. Onderhoud op afstand via RAS. 

Dit overzicht in drie kolommen - voor computergebruik en techniek plus een kolom om de reali-

satie af te vinken - is ook voor collega’s beschikbaar. Heel handig dus voor schoolleiders die nog

in de startfase van het digitale tijdperk zitten.     

ASSISTENTIE

Goosen - sinds de oprichting in 1978 belast met de schoolleiding van ‘t Eimink - benadrukt het

teamgebeuren: ‘Ook bij ICT staat dat voor mij centraal. Het moet een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid zijn en dus niet alleen iets van directie en een coördinator. Bij de verdere ontwikkeling

van ICT op je school moet je als directie ook niet steunen op een enkele ICT-er. Dat maakt je veel

te kwetsbaar. Wij hebben daarvoor een tweetal collega’s gefaciliteerd met een dagdeel per week

en een tweetal weken per jaar voor het opzetten van projecten. Wel vind ik dat de minister meer

middelen ter beschikking zou moeten stellen voor dergelijke assistentie in de school. Ook de lan-

delijke besturenorganisaties mogen daar van mij wel wat meer achter heen zitten. Nu draait ICT

nog veel te veel op persoonlijk hobbyisme en dus eigen tijd. Ons budget gaat geheel op aan hard-

en software en bovenschoolse activiteiten. De noodzakelijke personele coördinatie bij ICT moet

dus uit de algemene formatie en gaat dus ten koste van andere belangrijke schoolzaken. Als

schoolleider heb je ook nog zoveel andere zaken op je bord. Die minimaal gefaciliteerde coördi-

natoren zijn broodnodig om ICT goed van de grond te krijgen in je team. Ik zou graag zelf de

website voor de school willen maken, maar de tijd ontbreekt gewoon. Die situatie moet dus zo

snel mogelijk verbeteren!’

Hij bekent, dat het behouden en uitbouwen van de aanwezige ICT-kennis een zorg geworden is:

‘Diegene, die de zaak hier opgebouwd heeft is intussen naar het bedrijfsleven vertrokken. Daar

ga je meer verdienen als je je via een cursus beter gekwalificeerd hebt. Die flexibele belonings-

mogelijkheid zou je ook in het onderwijs moeten hebben. Zorg er dus voor, dat je altijd een col-

lega als schaduw achter de hand hebt als je wat nieuws gaat ondernemen! 

BOVENSCHOOLS

Het bovenschools platform ziet de directeur ook in dit opzicht als een aanwinst: ‘De ICT-coördi-

natoren van de verschillende scholen binnen onze stichting vormen een werkgroep voor geza-

menlijke ondersteuning en om kennis te delen met elkaar. Daar gaat het bijvoorbeeld om de

inhoudelijke en de technische kanten van software en het inrichten plus onderhouden van de ser-

ver op school. Hele waardevolle zaken dus. Het stimuleert bijvoorbeeld ook uniformering van

computersystemen. Op zijn beurt vergemakkelijkt dat weer de hulpverlening bij storingen op

schoolniveau. Ook wordt daar de deskundigheidsbevordering van leerkrachten op de rails gezet.

Niet via een cursus geënt op het Europese digitale rijbewijs. Die inhoud is te veel ervaren als een

ver-van-mijn-bed show. Veel te technisch en te weinig onderwijsinhoudelijk. OBD Drienerwoold

heeft gelukkig een cursusaanbod met een veel groter onderwijskundig gehalte.’ 

De werkgroep draagt ook een ontwikkelproject gericht op de invoering van ICT binnen het taal-

onderwijs in onze stad: ‘Binnen alle stadia van het primair onderwijs zal worden geëxperimen-

teerd met inbedding van ICT binnen de gehanteerde taalmethoden. Daarbij wordt ook gedacht

aan inhoudelijke inbreng en begeleiding vanuit de bibliotheek, Hogeschool Edith Stein, de SLO,



Universiteit Twente en het Expertisepunt Taal. Sinds kort is ook met subsidie uit Zoetermeer een

pilot van start gegaan om gezamenlijk een webkrant op te zetten en van content te voorzien. Dat

is bedoeld als een kring op Kennisnet voor lokale activiteiten op bijvoorbeeld het gebied van

kunstzinnige vorming, sporttournooien en milieu-educatie. Daarnaast adviseert de werkgroep ook

het directeurenberaad als het bijvoorbeeld gaat om de aanschaf van hard- en software. Tevens is

het voor ons een klankbord bij de verdere beleidsontwikkeling op ICT-gebied. Het versterkt ook

de mobiliteit binnen je totale personeelsbestand. Als ergens een ICT-er vertrekt, dan biedt dat een

kans voor een collega met ambities op een andere school. Momenteel zijn we bezig om deze aan-

pak via het Intranet Hengelo op een interzuilair, gemeentelijk niveau te tillen.’              

INBRAAK

De nog onopgehelderde inbraak en diefstal van 35 nieuwe - met postcode gemerkte - Pentium 3-

computers inclusief de webcam voor video-conferencing zal Goosen voorlopig nog niet los laten:

‘Eerst is de toegang met een koevoet geforceerd en daarna moet in no time de alarmcode

gekraakt zijn. Zelfs de gereedschapskist hebben ze meegenomen. Gelukkig is het tweetal servers

blijven staan. Die kast is dan ook beveiligd als een bankkluis. We zijn een open school. Hier vin-

den na schooltijd verschillende andere activiteiten plaats, van scouting tot carnavalvoorbereiding.

Ook anderen van buiten de school kennen dus de toegangscode. Wellicht is daarvan in dit geval

misbruik gemaakt. We zullen in ieder geval zorgvuldiger moeten omgaan met het verstrekken van

die code aan medegebruikers. Wellicht moeten we nog meer doen aan beveiliging, preventie dus.

Aan zo’n opgevijzeld risicoprofiel hangt natuurlijk wel een kostenplaatje. Extra verdrietig is, dat

hiermee in een nacht zoveel tijd en energie van leerkrachten en zeer gemotiveerde ouders verlo-

ren is gegaan.’ 

Voor deze schade van ruim € 22.689,- is ‘t Eimink niet verzekerd: ‘Dat is voor ons niet  te doen.

Die premie is veel te hoog. Ook rekenen ze met een afschrijving in drie jaar, zoals gebruikelijk in

het bedrijfsleven. Dan krijg je na een paar jaar dus slechts een derde van de aanschaf uitgekeerd.

Daarbij komt, dat veel computers juist waren aangeschaft via een gespreide betalingsregeling. De

gestolen apparatuur moet dus nog wel afbetaald worden. We zijn dus dubbel gedupeerd. Met deze

schadepost ben ik m’n gehele ICT-budget voor een schooljaar. Dat is als school dus niet te dra-

gen. Ik pleit ervoor, dat er zo iets komt als een calamiteitenfonds voor dit soort gebeurtenissen.

Nu is het inbraak, maar het kan ook om brand of waterschade gaan. Zo’n fonds zou landelijk geor-

ganiseerd kunnen worden met medewerking van het ministerie. Wellicht kunnen de besturenor-

ganisaties daar werk van maken. Dat zou ook bovenschools of gemeentelijk kunnen.’ 

SCHADEAFWIKKELING

Zijn bestuur heeft ook al bij de gemeente aangeklopt voor een schaderegeling: ‘Als school moet

je een bepaalde toegankelijkheid in acht nemen. Je maakt deel uit van een scholeneiland in een

wijkplan. Je kunt hier onmogelijk na schooltijd de hele zaak gaan afsluiten met stalen rolluiken.

Ze zijn er een voorstander van, dat je je school open stelt voor buitenschoolse activiteiten. Het is

voor ons echter nog niet duidelijk op welk wijze je de gemeente hierop kunt aanspreken. Waar ze

bijvoorbeeld tegen aan hikken is het aantal computers. We hebben namelijk veel meer geïnves-

teerd dan de huidige standaard in het basisonderwijs…  In ieder geval zal hier dus geld voor gere-

serveerd moeten worden. Dat is gewoon noodzakelijk. Er gaat zo langzamerhand veel geld de

school in voor ICT. Dat zal nog toenemen als straks elke collega over een laptop gaat beschikken

en de misdaad ligt dus op de loer. Ik heb sterk de indruk, dat het hier gaat om een diefstal op

bestelling. Nu was het onze school, maar een volgende keer is een collega aan de beurt. Gelukkig

zijn wij min of meer uit de brand geholpen via medewerking door bedrijven, collega’s, ouders  en

uitgeverijen. Elke maandagavond komt hier de ICT-werkgroep van  ouders bij elkaar om ervoor

te zorgen, dat de kinderen zoveel mogelijk weer vooruit kunnen op hun pc in de groep. Zonder

die verschillende hand- en spandiensten van een flinke groep enthousiaste ouders hadden we de

zesde fase uit onze planning nu zeker nog niet gehaald!’
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Mozartlaan 29, 1217 CM Hilversum
T 035 - 6230181
F 035 - 6234071
E-mail administratie@mozarthof.nl
Website www.mozarthof.nl

Mozarthof, school voor ZML
Hilversum

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

-

Ria Terra, directeur; Harriet Toren, ICT-coördinator.

185 leerlingen, 46 personeelsleden. 

zeer moeilijk lerenden met verschillende ontwikkelingsproblemen van 4 tot 20 jaar (VSO) uit ‘t Gooi

en omstreken.

een algemeen bijzondere school met onderwijs op maat waarbij individuele ontplooiing centraal staat.  

1 hoofdgebouw (1978) in villawijk nabij het Spanderswoud met moestuin + dependance, 15 klassen;

najaar 2000 nieuwbouw op huidige locatie voor 5 miljoen met stimulerende medewerking van de

gemeente. 

IBM-server op beide locaties, in totaal 42 werkstations (voor een deel mobiel i.v.m. ruimtegebrek)

met internettoegang, 2 separate netwerken, centrale printfaciliteiten, centrale CD-ROM-bibliotheek +

server, LAN-infrastructuur, aangepaste toetsenborden voor jonge leerlingen, digitale foto- en video-

camera. Software: voor educatieve toepassingen: Veilig in Stapjes van Zwijsen, Flits, programma’s

voor functietraining van Dynamic en Ambrasoft, diverse programma’s als Leestrein, Cijferen,

Rekenrally en Sommenprinter van OWG en veel edutainment vanwege het speelse element. Voor

management en administratieve toepassingen: ESIS en LVS. E-mail-adressen voor personeel en

VSO-leerlingen via de school mogelijk. 

ja, breedbandige aansluiting vanwege voorhoedeschool. 

nee, beheersmatig te moeilijk. 

het bestuur heeft een voorinvestering gedaan van € 20.420,-, naast de reguliere vergoeding wordt

nog € 24.500,- van de projectsubsidie aangewend voor vervanging van hardware (386-computers)

en vernieuwing van software.

De Mozarthof werkt 
aan software voor 

Speciaal onderwijs 

De Mozarthof in Hilversum is een school voor zeer moeilijk lerenden waar onderwijs wordt gegeven,

waar eisen worden gesteld en waar men er alles aan doet om uit het kind te halen wat er in zit.  

In 1998 was de Mozarthof in Hilversum de enige onderwijsinstelling voor zeer moeilijk lerenden op de

lijst van voorhoedescholen primair onderwijs van het Procesmanagement ICT. Hoe ver is men intussen

op deze school voor speciaal onderwijs in de 2/3-sector met de uitvoering van het projectplan? Een

interview met Toine Schinkel, adjunct-directeur en systeembeheerder
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De Mozarthof heeft de projectdoelen van het Procesmanagement ICT in 1998 als volgt vertaald

naar de eigen schoolsituatie:

• het gebruik van ICT is een geïntegreerd onderdeel van de kerninnovaties: het jonge kind,

omgaan met verschillen, taalonderwijs, rekenonderwijs en NT2;

• alle leerkrachten beheersen de ICT-basisvaardigheden en werken aan een invoeringstraject van

ICT in hun eigen praktijk;

• er is een ICT-coördinator op school;

• ICT-beleid is geïntegreerd onderdeel van het schoolbeleid geworden;

• de school heeft de beschikking over een intern netwerk, dat is aangesloten op het  regionale

en landelijke educatieve netwerk;

• er is een verhouding van minimaal 1 computer per 10 leerlingen voor onderwijskundig gebruik

gerealiseerd;

• de school levert een bijdrage aan de verspreiding van ervaringen naar andere scholen.

Een van de belangrijkste uitgangspunten rondom invoering ICT op de Mozarthof is volgens

Schinkel het werken middels vraagsturing: ’Als coördinatiecommissie willen we pro-actief zijn. We

houden diverse ontwikkelingen op het terrein van technologie en implementatie in de gaten en

proberen daar zelf in thuis te geraken voordat de vragen over zowel software als hardware van-

uit het team komen. Als die vragen komen, dan blijkt in de meeste gevallen dat we het al in huis

hebben of dat we er snel op in kunnen spelen.’ 

SOFTWARE-ONTWIKKELING

Is er al voldoende software voor deze sector binnen ons onderwijs? 

Schinkel schetst de situatie, waarin zijn school verkeert: ‘Als ZML-school ben je op het gebied van

sofware wel in het nadeel. Voor de commercie zijn wij als doelgroep te klein. Je moet je beper-

ken tot een klein segment van de markt. Veel programma’s voor het basisonderwijs zijn voor onze

leerlingen niet bruikbaar. Dus zoeken wij het in creatieve aanpassingen. We streven toch naar vol-

doende sofware. Dat is wel een moeilijk traject. Intussen claimen wij als 2/3-scholen in het spe-

ciaal onderwijs een behoorlijk deel uit de pot van het ministerie voor softwareontwikkeling. Van

die gelden worden onder meer speciale pakketten ontwikkeld voor onze sector en daar doet onze

school ook aan mee. Zo participeren wij in samenwerking met het KPC en APS IT-diensten bij-

voorbeeld in de ontwikkeling van aangepaste versies van Citywalk. Dat programma heeft betrek-

king op het verwerven van praktische vaardigheden, zoals het herkennen van kleuren, bood-

schappen doen, naar het postkantoor en andere vormen van stimulering van zelfredzaamheid.

Heel belangrijke zaken juist voor onze leerlingen dus. Binnen het Regionaal Expertisecentrum i.o.

Midden-Nederland waarvan wij deel uit maken, het landelijk platform voor onze sector en de

opleidingen Speciaal onderwijs hebben een aantal mogelijkheden om deze programma’s uit te

proberen. In de VSO-afdeling voor de oudere leerlingen zijn ook mogelijkheden voor het inzetten
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van ondersteuningsprogramma’s bij taal en rekenen. Daar is ook een groep leerlingen, die toe-

komt aan zelfstandig werken via opdrachten met gebruik van internet. Wel moet je een aantal

sites afschermen, want voor je het weet heeft iemand op eigen houtje via de e-mail van de school

een Ajax-jaarkaart besteld en heb je een verbaasde ouder aan de telefoon over een onverwach-

te rekening…’ 

EDUCATIEF COMPUTERGEBRUIK

De ICT-commissie van de Mozarthof heeft de schoolspecifieke doelen voor educatief computerge-

bruik duidelijk omschreven. In de onderbouw wordt het computergebruik gekenmerkt door haar

verkennende karakter. Het werken met de computer door de jongste kinderen heeft hier twee

doelen: het kennis maken/leren omgaan met de computer en het trainen/stimuleren van de func-

tionele ontwikkeling (het leren van vormen, kleuren en geluiden staat centraal). 

Hardwarematige aanpassingen zijn dan ook belangrijk. De computer moet voor hen een medium

zijn waarbij - door toepassing van het ‘actie=reactie’ principe - eenvoudig leermomenten te creë-

ren zijn. De computer moet als leeromgeving uitdagend en uitlokkend zijn. Om dit te bereiken zijn

voor de jongste leerlingen een drietal aanpassingen van belang:

1.Touchscreen.

2.Mogelijkheden tot aanpassen van het toetsenbord, bijv. door middel van het Intellikeys toet-

senbord. 

3.Uitbreiding van het aanbod van aanwijsapparatuur; te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld

trackball, glidepoint en scanmouse. 

ZELFWERKZAAMHEID

In de middenbouw zijn de leerlingen reeds bekend met het fenomeen computer. 

De computer wordt hier ingezet als extra hulpmiddel bij de reguliere lessen; ook wordt de com-

puter gebruikt in een remediërend kader. Om het computergebruik in de middenbouw verder te

laten groeien, wordt gezocht naar software die op een juiste wijze de leerlingen stimuleert en ver-

der brengt in hun ontwikkeling. In de voorgaande periode is dit voor het taalonderwijs reeds

gebeurd; de keuze is gevallen op het pakket Veilig in Stapjes van uitgeverij Zwijsen. Projectdoelen

voor de middenbouw zijn: softwarepakketten voor rekenonderwijs en het aanbod van titels op cd-

rom uitbreiden en toegankelijk maken. De taal- en rekenlijnen lopen in de bovenbouw ook nog

door. Er zal in de bovenbouw echter meer aandacht zijn voor zelfwerkzaamheid en de mogelijk-

heid om de computer als verwerkingsinstrument te gebruiken. De leerlingen worden getraind in

het zelfstandig gebruik van de tekstverwerker om dit instrument te kunnen gebruiken bij het

maken van werkstukken en taalverwerkingsopdrachten. Tevens geldt als doel het beschikbaar

maken voor de leerlingen van het internet en meer specifiek het gebruik van e-mail. Als doel blijft

ook in de bovenbouw het zelfstandig gebruik van de cd-rom bibliotheek gehandhaafd.  

PROBLEEMOPLOSSING

Welke problemen vroegen gaandeweg om een oplossing bij de invoering van ICT? 

Schinkel, met een software-engineering diploma van Microsoft op zak en na schooltijd docent aan

de SO-opleidingen van de Fontys Hogeschool, maakt een selectie: ‘Als ik terugkijk op de afgelo-

pen jaren, dan is het vinden van voldoende draagvlak in de gehele schoolorganisatie voor ICT als

speerpunt toch wel de grootste opgave. Mijn ervaring is, dat je dat kunt oplossen door duidelijk

vragen in te dienen, die onderwijskundig onderbouwd zijn. Een tweede probleem - het gebruik

van ICT door de leerkrachten - hangt daarmee samen. Ze komen met vragen over toepassingen

bij leerlingenhulp of verbreding van leerstof bij rekenen bijvoorbeeld. Reageer alert op dergelijke

vragen en speel daar op in. Zo boek je vanuit de praktische invalshoek ‘terreinwinst’. Dat werkt

veel beter, dan het presenteren van een plan of nota door een commissie. Je zit in een wat gro-

ter team nu eenmaal met flinke verschillen op digitaal gebied. De een gebruikt de toepassingen

minimaal en de ander streeft naar het maximale. Daarom is hier het motto ook: als er iets mis

gaat, dan is het de schuld van de computer… Dat moet je volgens mij voorlopig zo laten, anders

wordt de angst voor integratie van ICT nog maar groter. In dit kader vervult ons inloopspreekuur



op maandagmiddag een hele nuttige functie. Daar komt men met vragen over bijvoorbeeld het

gebruik van programma’s, het gebruik van het leerlingvolgsysteem en het vinden van functies in

WordPerfect. Zorg ervoor, dat je daar ook een kop koffie kunt drinken. Collega’s luisteren dan over

je schouder mee naar je uitleg… Ik ervaar dat uurtje als heel functioneel voor het team. Een ander

probleem is de vervangingsvraag. Je zit op den duur met verouderde machines en software. Dan

is het een uitkomst als je bestuur, zoals in ons geval voor zo’n € 9.075,- per jaar, een voorinves-

tering kan en wil doen. Ook hier pluk je de vruchten van goed onderbouwde vragen en voorstel-

len!’    

SCHOLING

Scholing en deskundigheidsbevordering op ICT-gebied neemt op de Mozarthof een belangrijke

plaats in. Zoals in iedere organisatie loopt ook hier het niveau van computergebruik behoorlijk uit-

een: van absoluut beginner tot vergevorderd. Deze niveauverschillen komen in alle geledingen

van de schoolorganisatie voor.

De Mozarthof heeft in het projectplan via een schema verduidelijkt wat het niveau - in de ver-

schillende geledingen - in de huidige situatie is en wat het in de gewenste situatie zou moeten

zijn. Binnen het scholingsplan is sprake van een gelaagdheid. Binnen deze  structuur wordt

gepoogd om specifieke kennis niet bij één persoon binnen de organisatie te plaatsen, maar altijd

zorg te dragen voor training van minimaal twee teamleden (dit geldt voor ieder gebruikers-/

beheerdersniveau). Diegene die als verantwoordelijke is aangewezen voor back-up van specifie-

ke kennis, volgt dezelfde cursus als de eerstverantwoordelijke voor dit kennisgebied.

De aard van de scholing in de afgelopen twee jaar varieerde van netwerkbeheer door systeem-

beheerder en ICT-coördinator tot een vervolgcursus ESIS-A voor de leerlingenadministratie en het

gebruik van software door de ICT-coördinator en leerkrachten. Anno 2000 verloopt de scholing via

een tweetal stromen. Intern verzorgt de ICT-commissie zelf een basiscursus voor de ‘digibeten’ in

de organisatie en daarnaast worden elders een aantal cursussen ingekocht, bijvoorbeeld LVS-trai-

ning via Fontys. 

BEKABELING

Hebben jullie nog plannen voor de toekomst op ICT-gebied?

Schinkel haakt meteen in op de komende nieuwbouw van de school: ‘In de infrastructuur willen

we vooruit lopen op een aantal zaken. Meer dan normaal zullen we investeren in de bekabeling.

Er komt bijvoorbeeld een ASDL-voorziening voor telefonie. Dataverkeer en telefonie moeten dub-

bel afgemonteerd worden en het moet op ieder willekeurig punt in het gebouw schakelbaar zijn.

Daar werd in 1978 bij de bouw van onze huidige school nog helemaal niet aan gedacht. Met als

gevolg, dat hier overal pijpen en leidingen langs de wanden en over het dak lopen. Dat willen we

dus niet meer. Dat betekent wel, dat we nu extra tijd steken in de contacten met het bouwma-

nagement.’ 

TIP

Heb je vanuit jouw achtjarige ervaring op ICT-gebied nog een praktische tip voor collega’s?

‘Daadkracht is volgens mij het sleutelwoord. Je hoeft niet zelf alles te kennen en te kunnen. Je

moet wel het vermogen hebben om het minimale in je school te halen en mensen te kunnen

enthousiasmeren. Blijf duwen, duwen en nog eens duwen. Zo zorg je ervoor, dat dingen ook

gebeuren!’, luidt het advies van Toine Schinkel op de zo fraai gelegen Mozarthofschool in

Hilversum.
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Coxstraat 9, Postbus 99, 4420 AC Kapelle

T 0113 - 330087

F 0113 - 330089

E-mail ehschool@westbrabant.net 

Eben-Haëzerschool
Kapelle

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Stichting voor Speciaal Onderwijs in Zeeland.

D. de Braal, directeur; H. Wagenaar, ICT-coördinator. 

143 leerlingen, 30 personeelsleden.

regio-functie voor leerlingen uit gezinnen met reformatorische signatuur.

speciaal onderwijs (SBO / SVO / ZMLK) op gereformeerde grondslag.  

uit 1987; 11 groepen, nevenlocatie voor ZMLK.   

1 server, 35 pc’s, laser- en inktjetprinters. Voor educatieve toepassingen o.a.: Puzzelen, Verschil,

Duo, Floppie, Ik reken, Hoofdwerk, Ik keer, Rekendemo’s, Visueel dictee, Alfabet, Deelwoord,

Ietjes, Rijmwoord, Zakzaken, Ik lees, Leeshulp, Toporama, Encarta, Zoogdieren, Bordenkermis,

Geef je verstand eens voorrang, Words, Edurom Engels. Voor schoolmanagement: Esis-A, Ms

Office 2000, D@ssier-LVS.  

binnenkort. 

in ontwikkeling.

volgens rijksregeling.

Reformatorische  
basisscholen in Zeeland

kiezen voor gezamenlijke
invoering van ICT 

Scholen gaan bij de inzet van de computer in het onderwijs steeds meer lokaal of regionaal met elkaar

samenwerken. Binnen het reformatorisch basisonderwijs in Zeeland werkt men op provinciaal niveau

samen. Waarop is die samenwerking gericht en op welke wijze stimuleert dat de invoering van

Informatie- en Communicatie Technologie op de eigen school? Een gesprek met ICT-coördinator 

Henk Wagenaar van de Eben-Haëzerschool voor speciaal onderwijs op gereformeerde grondslag in het

Zuid-Bevelandse Kapelle nabij Goes. 
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De Eben-Haëzerschool is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Oorspronkelijk was zij een school voor moeilijk lerende kinderen (MLK). De school is de enige

SBO-school in het reformatorische samenwerkingsverband Zeeland. De leerlingen die de school

bezoeken zijn kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, waarvoor de basisschool onvoldoende

mogelijkheden heeft om hen passend onderwijs te bieden. In hetzelfde gebouw als de SBO is ook

- tot medio 2002 - een afdeling speciaal voortgezet onderwijs (SVO) gevestigd. In een ander

gebouw is de afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) ondergebracht.

In de missie van de school staat het samen werken aan opvoeding en ontwikkeling van kinderen

met speciale hulpvragen - gedragen door Gods Woord - centraal. Daarbij moet de school een vei-

lige plaats zijn voor kinderen, medewerkers en ouders. Men streeft naar een hoge kwaliteit van

het onderwijs door het volgen van nieuwe ontwikkelingen en door kritisch te zijn op eigen func-

tioneren. 

Binnen alle geledingen van de school staat voorop de individuele ontwikkeling van de leerlingen

zodanig te begeleiden, dat er sprake is van een ononderbroken ontwikkelingsproces. Zo mogelijk

brengt het kinderen tot het volgen van gewoon onderwijs in (speciale) basisscholen of scholen

voor (speciaal) VO. 

Om deze visie op opvoeding en onderwijs te kunnen realiseren richten de teamleden zich in het

onderwijs op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling, de zintuiglijke/

motorische ontwikkeling, de creativiteitsontwikkeling en de multiculturele samenleving.       

ONDERSTEUNENDE PLAATS

Het project ‘Investeren in voorsprong’ ten tijde van minister Ritzen was aanleiding tot het opstar-

ten van de huidige ICT-activiteiten.  

De ICT-coördinator is belast met het gebruik van de computers binnen de school.

Zo is deze verantwoordelijk voor het beheer van alle aparatuur en computerprogramma’s. Op de

Eben-Haëzerschool heeft men gekozen voor een computerhoek per lokaal en daarnaast een apar-

te werkhoek in de hal buiten de klas. Daarnaast ondersteunt en adviseert hij de collega’s bij het

gebruiken en inzetten van de computers in de groepen. Leerkrachten gebruiken de computer voor

tekstverwerking en rapportage en volgen modules van het DRO. Leerlingen oefenen basisvaar-

digheden als typen, tekstverwerken en werkstukjes maken. De computer wordt ingezet bij vak-

ken als rekenen, spelling, lezen, aardrijkskunde, verkeer en Engels. 

De ontwikkelingen op het gebied van ICT worden bijgehouden, o.a. door actief deel te nemen aan

het ICT-netwerk Zeeland. Voor de komende jaren wordt bekeken hoe de computer een onder-

steunende plaats kan krijgen binnen het onderwijsleerproces en bij interne begeleiding/remedial

teaching (IRT). 

Waar nodig zal de ICT-er collega’s stimuleren tot het volgen van (interne) nascholing. 
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ZEEUWS ICT-NETWERK

Wagenaar benadrukt de rol van het Zeeuwse netwerk - 24 scholen voor reformatorisch onderwijs

plus een zestal gereformeerde gemeente scholen - bij de invoering van ICT: ‘Binnen het netwerk

heeft een stuurgroep een concept gemaakt voor een meerjaren beleidsplan, dat per e-mail naar

de scholen is verstuurd. Dat ICT-plan wordt verder schoolspecifiek ingevuld via de Kwaliteitskaart

ICT van het CPS. Gezamenlijk zijn lijnen naar de toekomst uitgezet op een drietal terreinen: ICT

en Zorg via de ontwikkeling van een eigen leerlingvolgsysteem, ICT en Mediatheek via de inzet

van Bookstore/Educat en de ICT’er als coach. In netwerkbijeenkomsten worden deze thema’s aan

de orde gesteld. Die samenwerking is heel belangrijk. Je kunt elkaar raadplegen, samen bepaal-

de zaken opzetten en ontwikkelen en gegevens uitwisselen. Je voorkomt dat scholen zelf het wiel

gaan uitvinden. Het scheelt dus ook een hoop tijd. Nu komen de vragen rond onderhoud en

beheer nog naar mij, maar je bent er niet voor geschoold. Het aanleggen van een netwerk op

school is dan een probleem. Via bovenschoolse samenwerking zou je gezamenlijk een systeem-

beheerder kunnen aanstellen, die op afroep technische problemen komt oplossen. Via bundeling

van middelen moet dat mogelijk zijn. Daaraan wordt nu gewerkt. Federatieve ontwikkelingen in

het Zeeuwse scholenveld brengen deze zaak in een stroomversnelling. Ook daar staat een geza-

menlijke aanpak bij de invulling van systeembeheer en de uitwerking van het beleidsthema’s

boven aan de agenda. Samenwerking rond ICT is nu nog beperkt tot het primair onderwijs, maar

er is al overleg met het Calvijn College in Goes om het draagvlak te verbreden naar het VO.’       

KWALITEITSKAART ICT  

In het cursusjaar 2000/01 heeft de Eben-Haëzerschool na de opstelling van het vierjaren beleids-

plan de scholing van het team gericht op het eerste deelcertificaat van het Digitaal Rijbewijs

Onderwijs: Word tekstverwerker. De ICT’er, de intern begeleider en de directie zijn geschoold via

het Zeeuwse ICT-netwerk. Voor de groepslokalen zijn minimaal drie computers aangeschaft voor

gebruik in een werkhoek. In de hal van de school is een computerhoek ingericht met een zeven-

tal computers, die tot een intern netwerk gekoppeld kunnen worden. Voor de aanschaf van soft-

ware is een inventarisatie gemaakt. Bij de schoolspecifieke invulling van ICT wordt gebruik

gemaakt van de Kwaliteitskaart ICT van Cees Bos (CPS), die ingevuld is door directie en ICT’er.

Deze kaart kent een twaalftal indicatoren, van het beschikken over een notitie voor ICT-gebruik

tot het hanteren van ICT als middel bij onderwijsvernieuwing. Deze indicatoren worden gescoord

op een vierpuntsschaal, waarbij wordt aangegeven of er actie wordt ondernomen en in welk jaar.

Indicatoren die gemiddeld 3 of lager scoren, vormen een actiepunt. Die schoolspecifieke actie-

punten worden doorgesproken in de stuurgroep en op de netwerkbijeenkomsten. 

Daar wordt een grootste gemene deler uitgepakt en daarbij wordt dan de juiste inhoudelijke

ondersteuning en begeleiding aangezocht.     

ACTIEPUNTEN

De school koos na invulling voor indicator 9: ICT wordt ingezet voor onderwijsdoeleinden; het

leerstofaanbod voorziet erin dat leerlingen gebruik leren maken van communicatiemiddelen.      

In een voorstel aan het team heeft Wagenaar de actiepunten bij deze indicator vertaald in een

tweetal werkschema’s: basisvaardigheden ICT en ondersteuning leerstof.  Basisvaardigheden ICT-

doelen verdeelde hij in een zevental categorieën: van omgaan met muis, toetsenbord en compu-

ter tot informatie van cd-rom en e-mail verzenden. Bij elke categorie zijn de beschikbare pro-

gramma’s vermeld. In de aanvangs- en middengroepen wordt een drietal programma’s ingezet

voor het omgaan met de muis: Clowns, Muizenissen en Doolhof. Het programma Typkid voor het

omgaan met het  toetsenbord is beschikbaar voor de midden- en eindgroepen. In de eindgroepen

wordt WinKind ingezet bij omgaan met de computer, Word voor kinderen voor omgaan met een

tekstverwerker en Encarta en Zoogdieren voor informatie van een cd-rom opvragen en in een

werkstuk gebruiken. ‘Ondersteuning leerstof’ bracht hij onder bij een zevental vakken op het roos-

ter. Voor ondersteuning van functie-ontwikkeling in de aanvangs- en middengroepen zijn pro-

gramma’s beschikbaar als: Puzzelen, Verschil, Duo en Floppie. Bij rekenen worden de program-

ma’s Ik reken, Hoofdwerk, Ik keer en Rekendemo’s toegepast. Voor taal zijn dat: Visueel dictee,

Alfabet, Deelwoord, Ietjes, Rijmwoord en Zakzaken. Ik lees en Leeshulp zijn programma’s, die

ingezet worden bij lezen. Bij aardrijkskunde/Wereldoriëntatie in de midden- en eindgroepen wordt

gebruik gemaakt van Toporama Zeeland en Nederland. Bij Verkeer in de eindgroepen zijn dat:



Bordenkermis en Geef je verstand eens voorrang. Words en Edurom Engels worden gebruikt bij

het vak Engels in de eindgroepen. Bij de inzet van deze programma’s wordt onderscheid gemaakt

tussen verplicht en facultatief. Ook wordt aangegeven welke programma’s geschikt zijn voor IRT.  

COACHING

Wagenaar - al sinds 1989 actief met de computer op school en met een nog ruimere ervaring in

het speciaal onderwijs - heeft ervaren, dat aan de uitvoering toch nog wel wat haken-en-ogen zit-

ten: ‘Het team meekrijgen is toch een ander verhaal dan het uitwerken van zo’n voorstel. Ook al

ben je als coördinator nog zo enthousiast. Je hebt nu eenmaal te maken met collega’s, die nog

weinig affiniteit met de computer hebben. De organisatorische kant blijkt dan heel belangrijk te

zijn. De functie van ICT’er als coach speelt dus wel degelijk mee. Ook daaraan besteden we op

de netwerkbijeenkomsten de nodige aandacht.’      

Bij het werken met de Kwaliteitskaart ICT in het cursusjaar 2001/02 ligt op deze SBO-school het

accent op de indicatoren 8, 10 en 11:     

• leraren maken zelf gebruik van ICT in / voor hun groep;

• leraren stimuleren / leren leerlingen zelfstandig gebruik te maken van ICT;

• leerlingen maken gebruik van ICT. 

De stuurgroep organiseert diverse activiteiten rondom deze indicatoren. Op deze bijeenkomsten

staat een drietal onderwerpen centaal:

• inpassen van ICT in de opvatting over onderwijs (hoe wil de school ICT inpassen in de opvat-

ting over onderwijs);

• het opzetten en invoeren van de leerlijn;

• bespreken en beoordelen van ervaringen, verder uitbreiden van de leerlijn.

Thema’s die uitnodigen tot externe inhoudelijke ondersteuning en begeleiding. Op basis van

gerichte vragen wordt de stuurgroep hierbij dan ook terzijde gestaan door de Christelijke

Hogeschool De Driestar en het BGS. 

In vervolgbijeenkomsten zal het werken met kwaliteitskaarten en het thema ICT en mediatheek

aan de orde komen. Vanuit het ICT-beleidsplan staat onder meer de afronding, cq. het inhalen

van het eerste deelcertificaat bij de scholing van het team (DRO) centraal.     

RESULTATEN

Voor het cursusjaar 2002/03 komen de indicatoren 7 en 12 van de kwaliteitskaart in zicht: mate-

riele middelen gericht inzetten voor het realiseren van goed ICT-onderwijs en de school hanteert

ICT als middel bij onderwijsvernieuwing. 

In de uitvoering van het meerjarig beleidsplan gaat het dan om een drietal zaken: de scholing van

het team voor het tweede DRO-deelcertificaat en de aansluitingen op LAN en Kennisnet.  

Wagenaar - een van de oprichters van dit Zeeuwse netwerk voor ICT binnen het reformatorisch

basisonderwijs - is na een jaar best tevreden over de reeds bereikte resultaten bij de uitvoering

van het gezamenlijk beleidsplan: ‘In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de computer. Er

wordt een link naar de vakken gelegd. Gezamenlijk als team is men bezig met de deelcertificaten

DRO. Via e-mail zijn er veel contacten met andere scholen in het netwerk. ICT is geen hapsnap

gebeuren; vanuit een gemeenschappelijke visie werkt men via een gezamenlijke aanpak aan de

invoering. Men is Zeeuws breed aan de slag.’     

Vanuit zijn ervaring heeft hij ter afsluiting nog wel een enkele tip voor collega’s: ‘In mijn laatje

ligt een schrift waarin men probleempjes bij de inzet van computers kan noteren. Dat voorkomt

een hoop stress bij de coördinator. Zo gauw ik tijd heb, zoek ik naar een oplossing. Zorg ervoor,

dat de invoering van ICT schoolbreed gedragen wordt. Het moet enkele keren per jaar een vast

agendapunt zijn in het teamoverleg. Er is rond ICT altijd iets nieuws te melden en dan kun je acti-

viteiten toelichten.’
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Boveneindsestraat 6, 4041 EJ Kesteren

T 0488 - 481206

F 0488 - 481247

E-mail secr.vlk@vanlodenstein.nl

Website in ontwikkeling.  

Reformatorische scholengemeenschap Van Lodensteincollege 
Kesteren

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging voor Voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag, Amersfoort; met locaties in

Amersfoort, Hoevelaken en Kesteren. 

drs. J. van Leeuwen, locatie-directeur; drs. P. Verrips, docent geschiedenis en ICT-begeleider 

(1 dag per week).   

800 leerlingen, 60 personeelsleden.

regiofunctie voor leerlingen uit gereformeerd (vrijgemaakt) milieu. 

het klassikale verband gedeeltelijk doorbreken om leerlingen zelfstandig of in groepjes aan

opdrachten te laten werken. 

sinds 1997, gebouw uit ‘76, met dislocatie. 

3 servers, ca. 80 pc’s. Educatieve toepassingen: Encarta voor zaakvakken, diverse vakgerichte,

simulatie- en grafiekprogramma’s voor wis-en natuurkunde. Voor schoolmanagement: School-,

Rooster- en Clusterfact, MS Officepakket. 

ja, nog niet in gebruik. 

in ontwikkeling.

ca. € 45.400,- rijksbijdrage + projectsubsidie; flexibele inzet binnen de 3 locaties van de 

vereniging.

Samenwerking tussen 
VO en basisscholen

op de digitale snelweg

Deze ochtend werken op het Van Lodensteincollege in Kesteren (Betuwe) leerlingen achter de compu-

ter zelfstandig aan opdrachten over onder meer de Alpen, Schiphol en de Tweede Wereldoorlog.

Maar hoe hebben zij dit verwerven en verwerken van informatie eigenlijk geleerd? Daar blijken in de

praktijk grote verschillen en hiaten tussen te zitten. De reden voor deze Reformatorische scholen-

gemeenschap om samen met een groep basisscholen en enkele gespecialiseerde partners een gesub-

sidieerd tweejarig ontwikkelproject te starten om te komen tot een leerlijn voor computergestuurde,

interactieve training van informatievaardigheden. Adjunct-directeur dr. Klaas Ruitenberg en ICT-bege-

leider drs. Pieter Verrips lichten de doelstelling, de aanpak en de beoogde resultaten van dit project toe. 
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De eisen die vervolgopleidingen en de samenleving stellen aan kennis en vaardigheden verande-

ren. Daarmee moet ook het onderwijs op het reformatorische Van Lodensteincollege veranderen.

Het is er immers op gericht, dat de leerling een passende plaats in de samenleving kan innemen.

Daarbij gaat het om kennis, vaardigheden, inzichten en toerusting in het licht van Gods Woord.

Toerusting en nascholing van de leraren is daar ook op gericht.

In de basisvorming wordt aandacht gegeven aan een zestal algemene doelen, namelijk: 

• werken aan vakoverstijgende thema’s; 

• leren uitvoeren; 

• leren leren; 

• leren communiceren; 

• leren reflecteren op het leerproces; 

• leren reflecteren op de toekomst.   

Voor de afdelingen havo en vwo wordt de nieuwe vorm van de bovenbouw ingevoerd, te begin-

nen met het vierde leerjaar. Bij deze nieuwe Tweede Fase gaat het om doelen als: vaardigheids-

gericht leren, begeleid leren, gedifferentieerd leren en samenhangend leren en onderwijzen. 

Om deze doelen te bereiken wordt in een deel van de lestijd het klassikale verband van de groep

doorbroken. In die tijd moeten de leerlingen alleen of in groepjes zelfstandig aan opdrachten wer-

ken. In het gebouw zijn daarvoor werkplekken ingericht, met name in een nieuwe mediatheek. 

In de afgelopen jaren hebben de secties zich intensief voorbereid op deze ingrijpende verande-

ringen. 

ONTWIKKELPROJECT

Bij alle onderwijsvernieuwingen neemt de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) een

grote plaats in. Het gebruik van de computer en netwerken van computers is niet meer weg te

denken in de verwerving en uitwisseling van kennis. In ieder vak zal ICT straks een plaats krij-

gen. Het verwerven van kennis en vaardigheden door het personeel krijgt hier veel aandacht.

Daarin krijgt ook de visie op ICT vanuit de eigen identiteit een plaats. In dit kader heeft het Van

Lodensteincollege subsidie aangevraagd voor een ICT-ontwikkelproject Diversiteit (IOD). Het doel

van dit project: integratie van computergestuurde training van informatievaardigheden in de

dagelijkse lespraktijk. Echter niet alleen binnen het VO; het project richt zich op het basisonder-

wijs (bovenbouw/groep 7 en 8), de basisvorming en het vmbo. Voor Ruitenberg en Verrips sluit

deze doelstelling direct aan bij problemen en behoeften in het dagelijkse onderwijs: ‘Leraren heb-

ben de neiging om elke oefening in informatieverwerking te vertalen in een cijfer, meestal geba-

seerd op een enkelvoudig eindproduct. Voor elke leerling gelden dan dezelfde eisen, ongeacht de

verschillen tussen leerlingen op het gebied van mogelijkheden, aanleg en interesses. Aan de

andere kant is er behoefte aan een opzet, waarbij leraren inzicht ontwikkelen in het proces van

informatieverwerving van de leerling. Ook aan hulpmiddelen om te voorkomen dat beperkte

mogelijkheden bij de leraar leiden tot een rem op de ontwikkeling van de individuele leerling. Deze

verschillen kunnen zeker op het gebied van de informatievaardigheden tot problemen leiden.
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Daarnaast kennen ook de samenwerkende scholen een verschillende uitgangssituatie op het ter-

rein van het verwerven en verwerken van informatie. De aansluiting tussen basisonderwijs en VO

kan hierdoor onder druk komen te staan. Door de maatschappelijke ontwikkelingen is er de nood-

zaak om gestructureerd aandacht te besteden aan de houding van leerlingen tegenover informa-

tie. In de schoolpraktijk gebeurt dit momenteel echter nauwelijks. Een werkstuk maken is immers

meer dan enkele teksten uit een boek overtypen met de computer en daar wat plaatjes bijplak-

ken…’         

PLAN VAN AANPAK

De aanpak binnen het project kent een drieslag: 

• software ontwikkelen, als raamwerk en coach voor een leerlijn informatievaardigheden;

• werken aan een databank, samengesteld met opdrachten gedifferentieerd naar niveau en ach-

tergrond (leefwereld, belangstelling) van de leerlingen;

• scholing van leraren, om de informatievaardigheden en leerlinggerichte differentiatie een

samenhangende plaats te geven in het onderwijs.

Bij de nagestreefde verbeteringen leggen Ruitenberg en Verrips het accent op de samenhang tus-

sen software-ontwikkeling en scholing van leraren: ‘De te ontwikkelen software moet elke indivi-

duele leerling de mogelijkheid bieden om op zijn of haar eigen niveau te werken aan de informa-

tievaardigheden. Dus onafhankelijk van de klassituatie of de mogelijkheden van de leraar. Dus

niet alleen rekening houden met verschillen tussen leerlingen, maar ze juist benutten. De soft-

ware moet door een beginnend gebruiker te hanteren zijn, maar ook voldoende mogelijkheden

bieden voor gevorderde gebruikers. Gekoppeld aan de software wordt een database ontwikkeld

met daarin motiverende opdrachten. Bij de structurering hiervan gaan we uit van een binnen het

project te beschrijven niveau-indeling. De eerste drie niveaus zijn bestemd voor de bovenbouw in

de basisschool en dat loopt door tot niveau 10 voor mavo-4. Maar een leerling kan hier bijvoor-

beeld binnenkomen op niveau 4 en daar verder gaan, terwijl klasgenoten zonder ervaring begin-

nen op het eerste niveau. Leraren worden geschoold in het omgaan met deze verschillen tussen

leerlingen in dezelfde groep op het gebied van informatievaardigheden. Aan de hand van de

niveau-indeling wordt leraren geleerd hoe zij inzicht kunnen krijgen in de vorderingen van de leer-

lingen. Ook leren zij op welke wijze de informatievaardigheden een plaats kunnen krijgen in hun

onderwijs. Bij eventuele technische problemen tijdens de uitvoering van het project kan men een

beroep doen op onze afdeling systeembeheer.’

PARTNERSHIP

Het project heeft een doorlooptijd van twee jaar - de cursusjaren 2001/02 en 2002/03 - en kent

een drietal fasen: inventarisatie en ontwikkeling, try-out en afronding. 

Partners in dit project (naast het VLC als subsidie-aanvrager en een aantal samenwerkende basis-

scholen in de regio) zijn: 

• het Reformatorisch Dagblad bij: realisering van mogelijkheden tot raadpleging van externe digi-

tale informatie op internet, vorming van de digitale opdrachtenbank, samenstelling van een

InfoZoeken-plein met diverse tools, implementatie, verspreiding en presentatie van producten

op internet;   

• het CPS bij: inventarisatie van de onderwijskundige situatie op de samenwerkende scholen en

locaties, scholing in het omgaan met verschillen tussen leerlingen m.b.t. informatievaardighe-

den en de toepasbaarheid van de software in de lessituatie en evaluatie van experimenten; 

• het DGS bij: evaluatie van experimenten, verspreiding en presentatie van producten op inter-

net.       

Bij de uitvoering van het project maakt het VLC gebruik van Kennisnet/internet. Op Kennisnet

komt een kring, waarmee de voortgang van het project zichtbaar wordt gemaakt. Deze kring

moet ook gaan functioneren als basis voor de uitwisseling van ervaringen en opdrachten. Via de

mogelijkheden van het Reformatorisch Dagblad wordt de content van internet gebruikt om te

bevragen met de opdrachten uit de database. Op basis van de actualiteit en de digitale nieuws-

voorziening zal ook het RD periodiek opdrachten samenstellen en publiceren op internet en ver-

spreiden naar de deelnemende scholen.

BEOOGDE RESULTATEN

De beoogde resultaten van dit IOD-project - kosten ongeveer € 68.000 - liggen eveneens op een

drietal terreinen:



• software ‘InfoZoeken’, een interactieve training van de informatievaardigheden;

• didactische cursus ‘Informatievaardigheden’ in de lessituatie;

• attitudevorming van leerlingen t.o.v. digitale informatie.  

Ruitenberg en Verrips wijzen op de inhoud en de vorm van de ICT-produkten: ‘De software wordt

zowel inhoudelijk als technisch afgestemd op de verschillende situaties van de deelnemende scho-

len. De training wordt aan het eind van het project op cd-rom aangeboden en geschikt gemaakt

om te dienen als on line-cursus. Het cursusmateriaal wordt in het project ontwikkeld en gebruikt.

Na evaluatie wordt het uiteindelijk gedigitaliseerd en gepubliceerd op internet/Kennisnet. De

bedoelde attitudevorming bij leerlingen zal op alle samenwerkende scholen en locaties gereali-

seerd kunnen worden. De meetbaarheid hiervan is afhankelijk van andere factoren uit het onder-

wijsleerproces.’ 

BESTEMMING

Het eindresultaat van het project is bestemd voor integratie van de algemene vaardigheden, zoals

geformuleerd in de kerndoelen basisvorming. In principe zijn de resultaten vakonafhankelijk. Wel

zal volgens Ruitenberg en Verrips blijken, dat de producten en mogelijkheden vaker gebruikt wor-

den bij vakken waarbij in de kerndoelen het gebruik van ICT expliciet genoemd wordt, zoals de

zaakvakken, economie, muziek, natuur- en scheikunde, Nederlands en verzorging. Ook vrijwel

alle onderdelen van het basisdeel van de examenprogramma’s voor het vmbo komen in het pro-

jectresultaat terug. 

De resultaten van het project zijn in eerste instantie bedoeld voor:

• de bovenbouw van de basisschool; 

• de basisvorming;

• het vmbo. 

Daarnaast kunnen de eindproducten nuttig zijn voor PABO’s, lerarenopleidingen, bij achterstan-

den op het gebied van de informatievaardigheden in de Tweede Fase en ter aanvulling van een

internetcursus in de BVE-sector. 

EXPERTISE

De school brengt trouwens al behoorlijk wat expertise in dit ontwikkelproject in. Door vrijwel alle

leraren zijn de belangrijkste modulen van het Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO) behaald. Binnen

de school is een ICT-begeleider actief, die vanuit de kerndoelen en het examenprogramma sec-

ties en individuele collega’s begeleid in het opzetten van een ICT-leerlijn. Deze wordt op uitvoe-

rend niveau geassisteerd door zowel een applicatie- als systeembeheerder. Vanuit een vorig pro-

ject - opgezet door de sectie geschiedenis (waartoe ook de ICT-begeleider behoort) - is een sys-

teem bedacht om leerlingen op hun eigen niveau, rekening houdend met de uitgangssituatie,

opdrachten aan te bieden met betrekking tot het omgaan met informatie. Binnen de instelling

hebben twee collega’s behalve een pedagogische opleiding ook ervaring met het programmeren

van educatieve software. 

Het afgelopen cursusjaar is er een leerlinggroep ICT gestart, die leraren en leerlingen hand- en

spandiensten verleent (de computerclub).        

VERNIEUWEND

Voor wie nog twijfelt of dit initiatief wel een stukje onderwijsvernieuwing binnen de pedagogisch-

didactische setting stimuleert, hebben Ruitenberg en Verrips een duidelijk antwoord: ‘Dit project

is vernieuwend, omdat de computer gebruikt wordt voor de training van vaardigheden en met

behulp van de computer het proces van verwerven en verwerken van informatie inzichtelijk

gemaakt wordt. De differentiatie die zo tot stand kan komen, is met de meer traditionele onder-

wijsvormen niet haalbaar. De diversiteit tussen leerlingen, leraren en scholen wordt uitgebuit. De

op de scholen ingerichte computernetwerken worden in het project optimaal ingezet, omdat de

leerling bij het werken aan de informatievaardigheden niet gebonden is aan slechts eenzelfde

computer. De uitwisseling van zowel te bevragen informatie als resultaatgegevens is hiermee een-

voudig. We maken binnen het project dus gebruik van de actuele stand van technologische ont-

wikkelingen op het gebied van ICT.’      

Zoals ds. Van Lodenstein (naar wie deze scholengemeenschap vernoemd is) in de 17de eeuw een

belangrijke rol vervulde binnen de Reformatie, zo wil het VLC in het digitale tijdperk een voor-

trekkersrol vervullen in de samenwerking met het basisonderwijs bij de training van noodzakelij-

ke informatievaardigheden in de lespraktijk.
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Kosterijweg 25, 3774 BG Kootwijkerbroek

T 0342 - 441556

E-mail Rehobothschool@hotmail.com 

Website nog geen 

Rehobothschool voor reformatorisch basisonderwijs
Kootwijkerbroek

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

-

Cees Dubbeld, directeur; Guus Knapen, ICT-coördinator (tevens adjunct-directeur en intern 

begeleider). 

412 leerlingen, 25 personeelsleden. 

dorpsschool met regio-functie voor leerlingen uit gezinnen, overwegend behorend tot de

Gereformeerde Gemeente.   

pedagogische uitgangspunten naar Gods Woord volgens de drie formulieren van enigheid en

gematigd leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor omgaan met verschillen.  

gebouw uit 1963 met later diverse uitbreidingen, 17 groepen; binnenkort nevenlocatie. 

Windows workgroup-samenstelling 311.95/98 met een netwerk van 60 pc’s van 486-versie tot

Pentium snel, met een documentatie- en printer server en scanner. Software: voor management/

administratieve toepassingen: Esis-A+T, Word, Excel, Powerpoint, digitaal mededelingenbord voor

personeel. Voor educatieve toepassingen: diverse programma’s voor kennismaking, training,

remediering en wereldoriëntatie. E-mail-adressen mogelijk voor leraren. 

nog geen.

-

€ 10.890,-  volgens overheidsregeling € 27,25 per leerling per jaar; scholing uit algemeen

nascholingsbudget, post software ca. € 3.175,-, andere gelden bestemd voor technische infra-

structuur.

Rehobothschool werkt 
met een leerlijn 

voor computeronderwijs

Minister Loek Hermans zei bij de presentatie van Onderwijs On line – het uitwerkingsplan ICT in het onder-

wijs – voorjaar 1999: ‘De maatschappelijke ontwikkelingen zijn voor scholen het kader en de belangrijk-

ste stimulans om ICT een geïntegreerde plaats te geven. De overheid geeft hen daarvoor de algemene

doelen, zorgt voor goede condities en maakt voor scholen en anderen duidelijk hoe de ontwikkelingen 

feitelijk verlopen. De instellingen zullen uiteindelijk zelf bepalen hoe zij gebruikmaken van ICT om het

onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.’ Op welke wijze leggen basisscholen – niet behorend tot de

gesubsidieerde voorhoede – nu een jaar later de verbindingen naar de toekomst? Een interview met direc-

teur Cees Dubbeld en ICT-coördinator Guus Knapen op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek.
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Wat is op de Rehobothschool het belangrijkste uitgangspunt in het ICT-plan? 

‘De computer is geen op zichzelf staand apparaat. We proberen het computergebruik zoveel

mogelijk te integreren in het dagelijkse onderwijsleerproces. Daar waar het kan, zet je de com-

puter in. Net als een krijtje, het schoolbord of de diaprojector is dit een van de vele hulpmidde-

len in ons onderwijs. Voor de jongste kinderen gaat het om ontdekkend bezig zijn met de com-

puter. In groep 3 ligt het accent op ondersteuning bij het aanvankelijk leesonderwijs via woor-

denschatoefeningen. In groep 4 en 5 vindt inzet plaats ten behoeve van training en automatise-

ring, alsook voor remedial teaching. In de bovenbouw stimuleert de computer het zelfstandig wer-

ken en krijgen de leerlingen computerles in de mediatheek. Laat de kinderen niet een lange tijd

alleen trainen met de computer. Doe het altijd onder begeleiding. Remediëren is niet alleen trai-

nen, maar ook observeren en de denkstappen van de leerling volgen. De helpende gesprekjes ter

ondersteuning daarbij zijn minstens zo belangrijk,’ luidt de visie van Dubbeld en Knapen.   

MEDIATHEEK

Hoe wordt ICT-beleid vertaald naar de praktijk binnen de school? 

Die vertaling loopt op de Rehobothschool langs een tweetal lijnen: ‘In de klas staan computers

voor individueel gebruik en voor klassikale instructie maken de groepen 5 tot en met 8 gebruik

van de mediatheek waar 30 pc’s met LCD-scherm staan opgesteld. Zo kan computerbeeld op een

scherm geprojecteerd worden ter ondersteuning van de instructie. Voor het computeronderwijs is

de afgelopen maanden een leerlijn opgezet. Voor de benodigde deskundigheidsbevordering op

ICT-gebied hebben we een traject uitgezet waarbij interne scholing centraal staat. Zo gaan we

hier volgende week woensdagmiddag bijvoorbeeld aan de slag met Word. Nieuwe software wordt

in de teamvergadering gepresenteerd. Op die manier verwerf je tegelijkertijd meer steun voor de

invoering van ICT op school. Een enkele collega volgt een ICT-training buiten de school.’

OUDERHULP

Hoe is onderhoud en beheer hier geregeld?  

‘We hebben nogal wat afgeschreven pc’s van bedrijven. Die moesten wel omgebouwd worden.

Gelukkig kunnen we rekenen op ondersteuning van ouders die komen sleutelen. Ook de aanleg

van het netwerk hebben zij tegen kostprijs verzorgd. We streven naar minimaal 1 multimedia com-

puter per klas en dat is bijna gerealiseerd. Voor de coördinatie van ICT is 1 dagdeel beschikbaar.

Dat is dus onvoldoende. Er gaan dan ook nog heel wat avonduren in zitten. Uiteraard is er wel

eens een probleempje, dat om een oplossing vraagt. Bij voorbeeld een netwerkkaart of geluids-

kaart, die niet functioneert. Dan moet je kijken naar de driver, de instelling of de harde schijf. Of

de computer zit vast, valt uit. Dan is het sleutelen geblazen. Via een in elektronica geschoolde

kennis kunnen we ondersteuning inroepen, als we echt met de handen in het haar zitten…’     
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LEERLIJN

De vermelde leerlijn voor computeronderwijs op de Rehobothschool is opgezet op basis van de

volgende richtlijnen:

Groep 1 en 2: computers in hoeken en eventueel R.T.;

Groep 3 - 5: zelfstandig werken en R.T. op de computer;

Groep 6 - 8: zelfstandig werken en R.T., klassikaal computergebruik; 

Groep 6: tekstverwerking en DOCO-doorkijk;

Groep 7: encarta en powerpoint A (vaardigheden);

Groep 8: bezinning en powerpoint B (presenteren), 

eventueel RD-net (E-mail contact).

In de leerlijn die volgt is met de bovenstaande punten verder gegaan.

De lessenserie bestaat uit de volgende lessen:

1. Word: van opstarten, bestand openen en selecteren via lettertype, typen en opslaan tot vorm-

geven, afsluiten en een toets ‘werkblad’.

2. Tekstverwerken, via 12 kaarten met in totaal 24 lessen.

3. DOCO-doorkijk via een korte werkwijzer.

4. Op reis met Encarta: in vijf lessen van kennismaken met het programma, informatieverwerking

A en kopiëren van tekst- en plaatmateriaal naar vergroten en verkleinen van plaatjes in je tekst

en het maken van een kleinschalige presentatie; ter afsluiting de hulpkaart. Voorafgaand aan

het werken met Encarta vindt een les plaats waarin de leerlingen geconfronteerd worden met

enkele voorbeelden van encyclopedie-artikelen of video-clips, die onacceptabel zijn vanuit bij-

bels oogpunt. Die worden met elkaar besproken; een vorm van begeleide confrontatie. 

5. Powerpoint: ook in vijf lessen van kennismaking met het programma, het maken van een pre-

sentatie zonder plaatjes en het maken van een presentatie met plaatjes naar het opmaken van

de presentatie en het verdiepen in de opmaak van een presentatie; een toets ter afsluiting. 

IDENTITEIT

Welke ICT-ontwikkelingen voorziet u op de eigen school?

Dubbeld en Knapen geven de accenten voor de nabije toekomst aan: ‘Onze ICT-commissie -

bestaande uit directie, coördinator en enkele leerkrachten - vervult een denktankfunctie. Zo vindt

bijvoorbeeld overleg plaats over de uitbreiding van het netwerk om de computer zoveel mogelijk



in te passen in het onderwijsleerproces. Daar wordt ook nieuwe software bekeken of die wel past

bij onze methodes. Een belangrijke vraag daarbij voor ons is ook of het programma wel past bin-

nen de identiteit van de school. Diezelfde vraag speelt ook rondom het eventuele gebruik van

Kennisnet. In hoeverre zijn bepaalde onderdelen te filteren? Daar moet nog besluitvorming over

plaatsvinden. In ieder geval is reeds besloten wel om internet op voorhand af te wijzen en een

aansluiting op het RD-net te realiseren. Wij zijn ook bezig met de invoering van een nieuwe reken-

methode. Een randvoorwaarde - naast andere criteria - daarbij is voor ons de bijbehorende soft-

ware. Is dat geschikt voor training en voor remediëring? Is het uitdagend voor de meerbegaafde

leerlingen? Die ondersteunende functie van de computer vinden wij namelijk uiterst belangrijk!

Momenteel is rondom de invoering van ICT met enkele scholen in de regio contact tussen coördi-

natoren voor uitwisseling van ervaringen en het opdoen van ideeën. Dat is nu nog informeel, maar

daarin gaat binnenkort verandering komen. In vervolg op het Samenwerkingsverband voor WSNS

wordt gewerkt aan het opzetten van een regionaal netwerk voor ICT om wederzijdse ondersteu-

ning een meer structurele basis te geven.’ 

BESCHIKBARE SOFTWARE

Directeur en ICT-coördinator gaven al aan, dat hun Rehobothschool in de educatieve sfeer diver-

se programma’s voor oriëntatie, training, remediëring en wereldverkenning inzet. Voor de team-

vergadering is het volgende overzicht van beschikbare software opgesteld:

• Groep 1 en 2: Edurom (Tellen en getallen, Woordenrijk, en ten behoeve van voorbereiding op

het lezen: Klanken en rijmen, Vormen en letters en Luistervaardigheid); Nijntje-serie: (Nijntje

en de dieren, de school, haar fiets, het feest, opa en oma en in de zomer en winter); Appie en

Anneloes; Kleine beertje Pippeloentjes; Clowns en Muizenissen;

• Groep 3 en 4: Edurom (Klokkijken, Leesoefeningen inclusief flitswoorden; Zelfstandig lezen 1-

2-3; Woordjes spellen en Geldrekenen); Breinbrekers voor kinderen en Tong en teken (taalme-

thode);

• Groep 5 en 6: Edurom (Breukentrainer, Werkwoordentrainer, Topografie Nederland, Tafeltrainer,

Sommentrainer, Rekenraadsels en Taalvaardigheid); Op wereldreis, DocuKit, Tong en teken -

taalmethode en Junior Bosatlas - Nederland);

• Groep 7 en 8: Edurom (Het menselijk lichaam, Woordenschat en dictee, Topografie Europa en

Wereld, Ontleden, Werkwoordspelling, Rekentrainer, Procententrainer, Engels voor groep 7 en

8, Breuken en procenten - blauw en Rekenen met de euro - blauw); Kijk zo werkt het; Anne

Frank; Verkeersexamen, Britain in brief, Junior Bosatlas - De wereld, De natuur, DocuKit, World

Atlas, MultiMedema Bijbel, Tong en teken en Encyclopedieën: Mammals’ encyclopedie,

Interactieve encyclopedie, Multimedia Beethoven, Multimedia encyclopedie, Klassieke Oudheid

- naslagwerken, Interactieve wereldatlas en Encarta 98.

VERTAALSLAG

Hebt u op ICT-gebied wellicht nog een tip voor collega’s? 

Dubbeld en Knapen sluiten kort en bondig af: ‘Het gaat om de vertaalslag. Blijf dus niet te lang

praten met elkaar over de invoering van ICT, maar ga aan de slag!’ 
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Voorstraat 3, 8317 AG Kraggenburg

T 0527 - 252373

E-mail info@bonifaciusschool.nl

Website www.bonifaciusschool.nl

Rooms-katholieke basisschool St. Bonifaciusschool
Kraggenburg

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Stichting Christophorus in Emmeloord (13 katholieke basisscholen in Noordoostpolder e.o.). 

J. Smit, directeur en H. Snelder, coördinerend directeur.

53 leerlingen, 5 personeelsleden.

gemêleerd.

via Dalton-aanpak (weektaak + zelfstandig, gedifferentieerd werken in combi-groepen) naar

adaptief onderwijs. 

sinds 1952 + renovaties, centraal in het dorp, samen met de openbare school in een gebouw, 

4 lokalen, 3 groepen.

1 server en 30 pc’s in netwerk. Voor schoolmanagement: WinSas, Office 2000/Windows ‘98 met

Mc Afee virus-scan. Voor educatieve toepassingen: o.a. Eduroms, OWG-programma’s, Ambrasoft,

Instruct-cursussen voor leerlingen (computertypen onder schooltijd ) en leerkrachten (DRO) en

op eigen website linken naar sites in diverse rubrieken. 

nog niet.

in ontwikkeling.

rijksbijdrage, gemeentelijke en provinciale projectsubsidie, ouderhulp en commerciële activiteiten.

Regionaal project 
stuurt invoering ICT in

Noordoostpolder aan

‘Een school waar kinderen zich thuis voelen, veel leren en met plezier naar school gaan’. Dat is wat men

op rooms-katholieke basisschool St. Bonifacius in Kraggenburg waar wil maken en waar alle leerkrach-

ten hard voor werken. Welke rol speelt ICT nu al bij het realiseren van dit schoolideaal? Hoe is de scho-

ling en het onderhoud/beheer rondom computergebruik geregeld? Op welke wijze wordt rond de invoe-

ring van ICT samengewerkt met andere instellingen? Daarover waren we in gesprek met locatie-direc-

teur Jan Smit en Herman Snelder van het bovenschools management.
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In de Noordoostpolder is een serieuze start gemaakt met een grootschalig regionaal interzuilair

samenwerkingsproject voor ICT op alle 43 basisscholen in overleg met SBD Flevoland.

Nadat men een stevige basis had gelegd voor bovenschoolse samenwerking is er een projectplan

opgesteld en een projectstructuur ingericht. In eerste instantie is gekozen voor het opzetten van

een aantal investeringsronden voor computers en netwerken, met daaraan gekoppeld een dege-

lijk opgezet beheerssysteem met en door het IT-bedrijf Xantes in Emmeloord. Daarmee is voldaan

aan de primaire randvoorwaarde om daadwerkelijk met ICT in het onderwijs aan de slag te gaan.

Beter nog: hiermee is de groeikern gelegd om op gemeentelijk niveau ICT op een goede manier

in het onderwijs te implementeren. Daar zal in het onderwijs een hele omslag plaats vinden.

Noodzakelijkerwijs ligt in de aanvangsfase de nadruk op de randvoorwaarden, zoals beheer en

apparaten. Gedurende het proces wat nu al onontkoombaar gestart is, zal ICT veranderen in ET.

Van Informatie- en Communicatie Technologie naar Educatie Technologie. De nadruk ligt daarbij

op het inzetten van de techniek om het leerproces te ondersteunen. De samenwerkende partijen

binnen het ICT-beleidsplan - het bevoegd gezag van openbaar en bijzonder onderwijs - hebben

gekozen voor een projectorganisatie. Binnen het project is een projectgroep van vijf personen

ingesteld. Deze groep bestaat uit per denominatie een netwerkdirecteur, een vertegenwoordiger

van SBDIJ en een vertegenwoordiger vanuit de beheersorganisatie. De projectgroep wordt onder-

steund vanuit de schoolbegeleidingsdienst. De projectgroep wordt gevoed door de klankbord-

groep. Hier worden ook de voorstellen betreffende het project getoetst. In deze groep zitten de

netwerkcoördinatoren voor ICT. Zij kunnen ook knelpunten vanuit de scholen inbrengen. De

klankbordgroep heeft een adviserende functie. Adviezen vanuit deze groep worden getoetst aan

de uitgangspunten van het projectplan en binnen de met derden afgesloten contracten wordt de

haalbaarheid bekeken.      

VISIE

In de visie van de projectgroep op de invoering van ICT in het basisonderwijs speelt de verande-

rende samenleving een belangrijke rol. Onze samenleving ondergaat momenteel een transforma-

tie van een industriële naar een informatie-samenleving. Het onderwijs heeft de taak om jonge-

ren op te leiden tot burgers in deze snel veranderende maatschappij met als belangrijkste aan-

dachtsgebied het leren omgaan met een enorme hoeveelheid aan informatie, die dagelijks over

de burgers wordt uitgestort. Om die reden vindt men het noodzakelijk, dat kinderen al op de

basisschool vertrouwd raken met ICT-toepassingen. Door in een vroegtijdig stadium alle(!) kin-

deren met computers te laten werken wordt het ontstaan van een mogelijke tweedeling in de

maatschappij, van mensen die wel en zij die niet met een computer overweg kunnen, verkleind. 

De projectgroep besteedt in de uitwerking van die visie aandacht aan de volgende punten:
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1. De uitdaging voor het onderwijs (Toekomstige werknemers moeten naast feitenkennis vaar-

digheden hebben, die erop gericht zijn om zich snel kennis eigen te maken.) 

2. De rol van ICT daarbij (Met behulp van ICT kunnen bijvoorbeeld levensechte situaties worden

gebruikt om het geleerde dichterbij de leerlingen te krijgen.) 

3. Op weg naar een ander onderwijsconcept (Leren is een werkwoord en vraagt activiteit van de

leerling, die zelf steeds meer verantwoordelijk wordt gehouden voor wat en hoe hij of zij leert.) 

4. De veranderende rol van de leerkracht (Die zal steeds meer veranderen in die van de begelei-

der van het leerproces bij de individuele leerling.)

5. Typen van ICT-gebruik in het onderwijs (De belangrijkste uitdaging is om op het niveau van het

complete team handen en voeten te geven aan het inzetten van ICT bij het leerproces.) 

6. Knelpunten van ICT-gebruik in het onderwijs (Op veel basisscholen is onvoldoende capaciteit

om beleidsmatig met ICT om te gaan.)

ACCENTEN

Voor Smit en Snelder gaat het bij deze uitgangspunten vooral om: ‘Leerkrachten moeten de

mogelijkheden ontdekken van ICT op onderwijskundig gebied. Daarbij gaat het in de school

hoofdzakelijk om het omgaan met verschillen tussen kinderen in het onderwijs. Daarnaast gaat

het om communicatie en informatie, zoals het leren opzoeken en verwerken van informatie. De

pc als leermiddel dus. Wij als projectgroep moeten er voor zorgen, dat het functioneert als een

betrouwbaar middel en dat de mensen er mee kunnen werken. Dat betekent, dat je scholing moet

regelen en taken verdelen in de school. Ook de schoolleiding zelf zal de computer gericht moeten

inzetten. Zo is ingebouwd, dat ICT op school ook werkelijk gaat werken.’      

STANDAARDISATIE

Smit en Snelder schetsen de fase waarin men nu zit met deze regionale samenwerking: ‘Nu zit-

ten we nog sterk in de voorwaardelijke sfeer. Binnenkort moeten we het accent verleggen naar

de implementatie van ICT in het onderwijs. Met elkaar voordelen behalen, blijft ook hier het uit-

gangspunt. Dat doen we op eigen kracht, want we kunnen in deze regio niet steunen op een voor-

hoedeschool als voortrekker in het basisonderwijs. Een pluspunt is wel, dat we hier beschikken

over een bovenschools kader. Dat kun je onder andere inzetten voor taken gericht op de invoe-

ring van ICT. Een van die taken was de afgelopen twee jaar om het beheer bij de scholen weg te

halen. De techniek dus de deur uit, als het even kan. Dan kunnen de leerkrachten zich ook rich-

ten op het gebruik van de computer in hun onderwijs. Standaardisatie speelt daarbij een belang-

rijke rol. Elke computer wordt op dezelfde manier ingericht. Dat maakt het onderhoud een stuk

eenvoudiger. Zo houd je na de aanloopkosten de zaken ook beheersbaar. Daarvoor hebben we

geen eigen systeembeheerder aangetrokken. Wij hebben dat via een raamovereenkomst uitbe-

steed aan een gespecialiseerd bureau in de regio.’



SLEUTELROL

Die raamovereenkomst vervult een sleutelrol rondom onderhoud en beheer in de samenwerking:

‘In de eerste plaats is een beheersschema en een standaard opgesteld voor aan te schaffen appa-

raten. Daarnaast zijn afspraken vastgelegd over de inrichting en beveiliging van nieuwe appara-

tuur via een safety-card.  Scholen houden een logboek bij voor storingen, die zoveel mogelijk via

een digitale helpdesk worden verholpen. Via een bovenschoolse aanpak streven we naar stan-

daardisatie, beheer op afstand en keuze voor A-kwaliteit bij de aanschaf van materialen om

zodoende een hoge mate van betrouwbaarheid te bereiken. Op die manier maak je je ook niet

afhankelijk van leerkrachten en ouders met twee rechterhanden, die je op de ene school wellicht

wel hebt maar op de andere niet. Met de vergoeding voor de aanleg van Kennisnet per school en

een bijdrage van € 226.890,- van de gemeente leggen we op elke school een netwerk aan.

Daarvoor krijgt men vier aansluitingen per lokaal en per kantoorruimte. Wie wil kan daarmee ook

een computerlokaal opzetten. Daarbij hoort ook een beveiligde elektrische groep om de stroom-

voorziening per school goed te regelen. Volgens ons noodzakelijk, als je in een keer zoveel

stroomvraag in de school genereert. Anders kan het nog wel eens fout gaan, is onze ervaring.

Duidelijk een voordeel van samenwerking. Als individueel schoolbestuur had je die forse bijdrage

van de gemeente  nooit voor elkaar gekregen. Trouwens, de beveiliging heeft ook de nodige aan-

dacht gekregen. Elke school is mechanisch en elektronisch beveiligd. Tralies voor de ramen zul-

len er echter niet komen. De scholing voor leerkrachten op vrijwillige basis organiseren we in

eigen beheer, gekoppeld aan een pc-privé project. Dit jaar organiseerden wij een cursus voor

DRO- Klein en Excel. Bij dat kleine digitale rijbewijs gaat het om kennismaken en oefenen met

Windows ‘98, Word 2000, e-mail en internet. Binnen ons eigen schoolbestuur met dertien scho-

len gingen dit jaar zo’n zeventig leerkrachten op voor het certificaat. Van die afsluiting maken we

een feestelijke bijeenkomst. Je ziet duidelijk, dat er een stimulerende uitwerking vanuit gaat.’   

AMBITIES

De ambities van de gemeente gaan echter verder dan de zorg voor de technische infrastructuur

en het stimuleren van samenwerking in het basisonderwijs.

Binnen de gemeente zijn diverse organisaties en ontwikkelingen, die sterk aan het onderwijs zijn

gelieerd. Te denken valt aan de bibliotheken, Passe-partout, SKN, digitale trapveldjes, de brede

school en het Muzisch Centrum. De ambitie van de gemeente is om deze organisaties doelgericht

te verbinden rond de integratie van ICT in het primaire proces.

Om de implementatie van Kennisnet in het onderwijs te bevorderen heeft men een aantal voor-

beelden op een rijtje gezet van mogelijke inhoudelijke projecten, zoals:   

‘Alleen het verzorgen van de dorpskrant levert
ons jaarlijks al € 6.806,- extra op voor ICT.’
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‘ICT geeft hier de basisschool 
z’n spilfunctie in het dorp terug.’
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• integratie project allochtone leerlingen met onderwijs en Passe-partout;

• project ‘De brede school’ met onderwijs en Passe-partout;

• project Vragenderwijs met onderwijs en bibliotheken;

• digitale trapveldjes met onderwijs en Passe-partout;

• project ‘Creatief onderwijs’ met onderwijs en Muzisch Centrum; 

• project Verkeerseducatie met onderwijs en schoolbegeleidingsdienst. 

De verschillende projecten rondom de integratie van ICT in het gemeentelijk onderwijs worden

uitgewerkt vanuit een drietal uitgangspunten: 

1.Participanten ondersteunen het deelproject vanuit gezamenlijk beleefd belang.

2.Deelprojecten dienen de implementatie van ICT in het onderwijs.

3.Bij het project wordt Kennisnet gebruikt als ondersteuning bij het leerproces.

Smit en Snelder maken er geen geheim van, dat de projectgroep zelf ook dergelijke ambities

koestert: ‘Enkele maanden geleden zijn we op basis van een provinciale subsidie gestart met het

ontwikkelen van een programma om het WSNS-proces te digitaliseren. Dat betekent een pro-

gramma vullen en maken om de papierberg rondom Weer Samen Naar School te reguleren. Dat

scheelt zeker zes bomen aan papierbehoefte per samenwerkingsverband. Voor de provincie

Flevoland komt dat uit op het besparen van 24 bomen per jaar…’ 

KANSEN

De kinderen op de St. Bonifaciusschool krijgen intussen alle kans gebruik te maken van de com-

puter, want in iedere groep - van groep 1 t/m groep 8 - zijn computers aanwezig.

Daarnaast beschikt de school over een computernetwerk met 15 computers. Iedere groep

beschikt over een aantal programma’s afgestemd op het niveau van het betreffende leerjaar. Alle



kinderen krijgen bij toerbeurt de gelegenheid te werken met oefenprogramma’s voor lezen, reke-

nen, spelling of informatieverwerking. Daarnaast wordt de computer gebruikt als hulpmiddel om

de kinderen ‘onderwijs op maat’ te bieden. De school heeft namelijk ook programma’s, die

bedoeld zijn om kinderen extra hulp te bieden op bepaalde onderdelen van de leerstof. Ook is een

begin gemaakt de kinderen vertrouwd te maken met het internet en e-mail. De leerlingen in groep

7 en 8 leren typen op de computer; daarnaast volgen ze een korte cursus tekstverwerken. 

De computer neemt hier dus al een belangrijke plaats in in het onderwijs en deze ontwikkeling

zet zich in de komende jaren zeker door. De website van de school zal ons daarover informeren. 

Trouwens, die website biedt ook nu reeds een breed scala aan rubrieken. Van het schoolnieuws

tot een eigen kinderpagina, van ‘Hoe werken wij?’ tot informatie over samenwerking en van een

evenenementenagenda tot linken naar sites over interessante onderwerpen op een breed terrein.

INTERESSE

Smit en Snelder zijn erg enthousiast over de invoering van ICT: ‘Dat hier dagelijks zo’n uitgebreid

netwerk draait, komt omdat er in het team gewoon veel interesse bestaat voor computergebruik

in de klas, en de hulp van ouders op school. Al een aantal jaren bijvoorbeeld neemt een wisse-

lende groep ouders de schoonmaak van de school voor haar rekening. Het geld dat we daar mee

besparen gaat in de ICT-pot. Het moet echter geen verplichting worden. Jaarlijks stellen we daar-

om op de ouderavond de vraag of men hier mee wil doorgaan. Men blijft hier gemotiveerd, omdat

het bespaarde geld rechtstreeks ten goede komt aan de modernisering van het onderwijs aan hun

eigen kinderen.’ Ook signaleren zij, dat door de invoering van ICT de basisschool opnieuw een

spilfunctie vervult in het dorp: ‘Zo verzorgen wij hier de dorpskrant, die door de kinderen ver-

spreid wordt. Dat levert ons jaarlijks wel € 6.805,- extra op voor ICT. ‘s Avonds zijn hier compu-

tercursussen voor ouders en andere dorpsgenoten. Bijvoorbeeld een introductiecursus over het

omgaan met de pc of een cursus Word in al zijn facetten. Zo stimuleer je ook de pc-dichtheid in

de gezinnen. Met als effect, dat vrijwel al onze leerlingen ook thuis de computer gebruiken.

Overdag de kinderen aan de computer en in de avonduren hun ouders. Dat werkt stimulerend

naar verschillende kanten.’ 

Hun tip op ICT-gebied voor collega’s laat zich raden: ‘Probeer samen te werken en communiceer

dat goed naar elkaar. Zorg dus voor een adequate informatiestructuur naar alle geledingen toe.

Anders groei je van elkaar weg en dat komt de beoogde samenwerking niet ten goede!’
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M. Koenenstraat 2, 6074 CZ Melick

T 0475 - 537079

F 0475 - 537082

E-mail achtbaan@rollercoaster.demon.nl

Website nog geen

Rooms-katholieke basisschool De Achtbaan
Melick

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Stichting Katholiek Onderwijs Roerstreek.  

H. Simons, directeur; F. van Hoof (ICT-coördinator (1 dagdeel).

350 leerlingen; 20 groepsleraren, 2 vakleraren handvaardigheid, 1 banenpooler (conciërge) en 

1 parttime administratief medewerkster.   

gemêleerd milieu, forensendorp van Roermond.  

samenlevingsschool volgens de christelijke traditie; veel aandacht voor vormende waarden, een

gezond pedagogisch klimaat en onderwijs op maat via het werken in heterogene groepen.  

hoofdgebouw uit 1969 met verschillende aanpassingen; bijgebouw voor kleuterafdeling, nood-

lokaal voor vorming 13e groep; groeiprognose: 19 groepen.

23 Fujitsu/Siemens multi-media pc’s (360 Mhz en 64 Mb geheugen) in een netwerk. De 18 oude

stand-alone pc’s zijn over de groepen verdeeld; nu 3 tot 5 pc’s per groep, die zeer intensief

gebruikt worden. Voor schoolmanagement: Esis-A. Voor educatieve toepassingen worden diverse

programma’s ingezet van uitgeverijen, OWG en OBD’en. Nog geen eigen e-mailadressen voor

personeel en leerlingen. 

nog niet gerealiseerd.

in ontwikkeling. 

de rijksregeling wordt na de Rockwool-gift gebruikt voor reserveringen in de toekomst.

ICT op Limburgse basis-
scholen dankzij Rockwool

in stroomversnelling 

Ook op de rooms-katholieke basisschool De Achtbaan in het forensendorp Melick bij Roermond ging

men als niet-voorhoedeschool op bescheiden wijze aan de slag met ICT volgens de subsidieregeling in

Onderwijs-on-line van minister Hermans. Toen kwam daar vorig jaar ineens de schenking van het jubi-

lerende isolatiebedrijf  Rockwool: multimedia pc’s in een netwerk voor alle basisscholen in Midden-

Limburg. Directeur Henk Simons en ICT-coördinator – tevens adjunct-directeur – Fons van Hoof doen

het verhaal over dit unieke ICT-project.
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‘De computer ervaren wij als een heel goed en handig hulpmiddel om te werken aan de zorg-

structuur van de school en om interactief aan de slag te kunnen, bijvoorbeeld door veelvuldig te

surfen over internet door leerlingen in de bovenbouw om informatie voor projecten te verzame-

len. De computer wordt hier niet ingezet als een losstaand medium dat af en toe gebruikt wordt,

maar is geïntegreerd in de schoolpraktijk. Van de onderbouw tot en met de groepen 7/8 staat de

computer de hele dag aan en wordt op alle mogelijke vakgebieden gebruikt. Dat wij dat nu als

niet-voorhoedeschool al kunnen hebben we te danken aan een jubileumgift van Rockwool. Dit iso-

latiebedrijf op het regionale industrieterrein kwam ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum op

het idee om de basisscholen in Midden-Limburg te voorzien van moderne computers in een net-

werk. De jubilaris heeft daar een paar miljoen voor uitgetrokken. Men wilde namelijk investeren

in de jeugd en een relatie leggen met techniek. Daarmee kwamen we in een klap op de gewens-

te verhouding van 1 computer op 10 leerlingen. Met enkele andere scholen zijn we nu pilot-school

voor een driejarig ICT-project in de regio. In samenwerking met de OBD van Roermond en de

Fontys Hogeschool hebben we daarvoor een plan ontwikkeld. Kijk, dat noemen wij nu investeren

in voorsprong!’, luidt het enthousiaste verhaal op De Achtbaan.     

ZORGVERBREDING

In de Schoolgids verantwoordt de school deze schenking.

Men verwijst naar het convenant, dat de landelijke organisatie voor bestuur en management heb-

ben gesloten en waar ook De Achtbaan zich aan houdt. Sponsoring kan immers ook kansen bie-

den voor een school. Extraatjes zijn welkom, echter niet zonder zorgvuldige afwegingen. Een van

de pluspunten van deze jubileumgift van Rockwool is volgens Simons en Van Hoof, dat de zorg-

verbreding een nieuwe impuls heeft gekregen: ‘We kunnen nu ons leerlingvolgsysteem, de eigen

planning en ons administratiesysteem op het netwerk zetten. We hebben bijvoorbeeld een start

gemaakt met een modelhandelingsplan en leerlingjournaal op het netwerk. Dat gaan we het

komend jaar uitbouwen. Binnen enkele jaren moet het hier standaard worden, dat iedere leraar

het leerlingjournaal van de server haalt, dat uitwerkt voor zijn leerlingen en opslaat. Voor onze

leerlingenzorg maken we gebruik van het orthoteekprogramma van OBD Breda. Een heel handig

programma om een handelingsplan in te vullen met oefenstof op maat. Dat scheelt heel wat zoek-

tochten. Het werkt echt tijdbesparend en het is een perfect voorbeeld van computergebruik door

leraren in de klas. Dat geldt ook voor de intern begeleider. Via het OWG-bureau beschikken wij

over diverse programma’s voor de basisvakken. Ter ondersteuning van het leren lezen zetten wij

het multimediale pakket van uitgeverij Zwijsen in. De leerlingen die extra zorg nodig hebben, krij-

gen bijvoorbeeld op basis van de Cito-scores een spellingprogramma op maat. Wel jammer, dat

remediërende software nog pas in ontwikkeling is. Dat ervaren wij wel als een manco.’ 
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SCHOOLONTWIKKELING

Tijdens het gesprek in de directiekamer op De Achtbaan klinkt ook de stem van de ouders door:

‘Zij dringen er bij ons op aan om de computer niet alleen in te zetten voor zorgleerlingen, maar

voor alle leerlingen. Dat doen wij nu dan ook. Een van onze uitgangspunten bij schoolontwikke-

ling van het onderwijs in onze school is, dat we streven naar een verdere uitbouw van het wer-

ken in heterogene groepen. In de midden- en de bovenbouw zal er binnen de klassenorganisatie

onder andere aandacht zijn voor zelfstandig werken, instructie en differentiatie. Tijdens de werk-

les in de onderbouw bijvoorbeeld kunnen de leerlingen in de computerhoek een programma kie-

zen. De leerlingen in de bovenbouw gaan regelmatig het internet op om informatie te verzame-

len voor een werkstuk of het voorbereiden van een presentatie of spreekbeurt. Het is nog niet zo

lang geleden dat ze daarvoor naar het documentatiecentrum gingen… In de groepen 7 en 8 wer-

ken we nu aan een project over verslavende middelen. Via internet vergaren ze de benodigde

informatie. Actueler kan niet. Wel moeten ze leren om via zoekmachines een goede keuze te

maken uit de veelheid aan informatie. Dat is een voorwaarde, die men zich eigen moet maken.

Om dat te stimuleren zetten we vanaf groep 5/6 het programma Breinstein van OBD Eindhoven

in. Dat is een kennismakingsprogramma met internet waarmee de kinderen niet alleen leren sur-

fen, maar ook keuzes leren maken uit die veelheid aan informatie. Zo wordt de computer hier dus

in elke klas ingezet voor alle leerlingen. Wij zijn dan ook een absolute tegenstander van een cen-

traal computerlokaal ergens in de school. Wij kiezen voor een computerhoek in elke klas. Dan kan

ICT pas echt onderwijsondersteunend zijn!’

SCHOLING

De jubileumgift stimuleert ook de scholing van de personeelsleden: ‘Toch zijn ook hier niet alle

leerkrachten even vaardig in het omgaan met de computer. Men weet dat het bij het klassenma-

nagement hoort en dat het een uitgangspunt is in het schoolconcept. Blijft toch dat de intrinsie-

ke motivatie verschillend is in het team. Een groot voordeel daarbij is dat leerlingen zelf veel kun-



nen en elkaar instrueren. Die maken bijvoorbeeld nu geheel zelfstandig de schoolkrant in kolom-

men, met afbeeldingen via Word en de scanner. Wij hebben ons voorgenomen om elk jaar enke-

le onderdelen van het digitaal rijbewijs met en in het team te oefenen. Denk daarbij aan Word,

Excel, Powerpoint en internet. Een pc-project van het schoolbestuur werkt in dezen ook stimule-

rend. Ook hebben we een mini-cursus systeembeheer gevolgd. Op jaarbasis houden we een vijf-

tal bijeenkomsten op de PABO in Roermond om werkproblemen rondom de computer met elkaar

te bespreken en om onze visie aan te scherpen. Daarnaast functioneert een netwerk van direc-

teuren en coördinatoren om beleid te ontwikkelen, om een toekomstplan voor te bereiden en om

een meerjarenbegroting op te stellen. Dat presenteren we bij het dagelijks bestuur om onder

meer het draagvlak voor dit project te vergroten. Er zitten immers diverse onderwijskundige,

financiële en materiële aspecten aan.’          

BEHEER

Onderhoud en beheer vormt op De Achtbaan nog wel een probleem: ‘De toename van het inter-

netverkeer zorgde ervoor dat we telefonisch moeilijk bereikbaar waren. De lijnen raakten over-

bezet. Nu komt er een tweede ISDN-lijn bij en dan is dat probleem opgelost. Een andere handi-

cap met zo’n multi-media park is dat je door collega’s regelmatig aangeklampt wordt met vragen

over een beeldscherm dat op zwart gaat of een programma dat maar niet wil opstarten. Dat geeft

problemen. Ons bestuur oriënteert zich nu op de invoering van systeembeheer. Dat is niet zo een-

voudig, want wie wil dat nu doen volgens de daarvoor in aanmerking komende schaal. Zulke tech-

neuten kiezen liever voor het bedrijfsleven. Onderhoudscontracten van adviesbureaus worden je

dagelijks aangeboden, maar zijn voor ons veel te duur. Af en toe kunnen we nog eens een beroep

doen op de helpdesk van de leverancier. Gelukkig is daar altijd nog die ICT-vader met z’n mobie-

le telefoon op zak, die je altijd mag bellen als er iets is…’           

DURF IN JE RANSEL

Ter afsluiting hebben Simons en Van Hoof nog wel een tip voor collega’s: ‘Men is in de school ook

vaak gewoon te bang om bepaalde ICT-toepassingen te doen. Hebben we dan geen durf meer in

onze ransel? Dat gaat zeker gepaard met wat pijnpunten, maar als je op je school wat wilt berei-

ken dan zul je dat ervoor over moeten hebben!’
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Raadhuisstraat 38, 2751 AV Moerkapelle

T 079 - 593 12 84

F 079 - 593 63 22

E-mail ICT@cbs-rehoboth.nl

Christelijke basisschool Rehoboth
Moerkapelle

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging Scholen met de Bijbel te Moerkapelle. 

C. van Noort, directeur; G. Buijs, ICT-manager.

546 leerlingen, 42 personeelsleden. 

gemêleerd.

een werkklimaat creëren waarin leerlingen tot hun recht kunnen komen en zich veilig voelen. 

sinds 1957 + uitbreidingen, 22 groepen op 2 verdiepingen, 2 speellokalen, ICT-ruimte en een

digitale mediatheek via Educat.  

centrale server, 66 desktops op NT 4-netwerk, cd-rom tower, 2 centrale (kleuren) laserprinters. 

ja.

-

investeren in voorsprong € 81.680,-, nu per jaar ca. € 22.689,- (software 10%, (aanvullende)

hardware 70%, licenties 10%, reservering 10%).

ICT ondersteunt de
afstemming tussen

basis- en voortgezet
onderwijs

Christelijke basisschool Rehoboth in Moerkapelle is als ex-voorhoedeschool een van de vijf basisscho-

len, die met het Driestarcollege voor voortgezet onderwijs en de Christelijke Hogeschool De Driestar

samenwerken in het door het ministerie gesubsidieerde Goudse POVO/ICT-project. Dit verband heeft

naast ondersteunende documenten voor leerkrachten ook materiaal ontwikkeld voor de bovenbouw van

de basisschool om leerlijnen uit te zetten op het gebied van tekstverwerking, informatie zoeken, e-mail-

en en presenteren. Een gesprek met adjunct-directeur en informatica-manager Gijsbert Buijs, sys-

teembeheerder Leon van Dalen, ICT-coördinator Eric van den Ende en POVO-coördinator Ad Sluijter.
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Op ICT-werkplekken, nabij de klassen werken, onder begeleiding van de groepsleerkracht, leer-

lingen zelfstandig aan hun taken bij de basisvakken en wereldoriëntatie. Bij de invoering van

ICT is op de Rehoboth namelijk niet gekozen voor de inrichting van een computerlokaal of com-

puterhoeken achter in de klas, maar voor het creëren van diverse ICT-werkplekken in de school.  

De school heeft thans de beschikking over een kleine zeventig computers in een NT 4-netwerk.

In elke groep staat er één. In de groepen 7 en 8 staan twee computers op het netwerk aange-

sloten. De andere computers zijn verdeeld over zogenaamde ICT-werkplekken. Elke werkplek

heeft de beschikking over een laserprinter, een scanner, een beamer en een laptop. Instructies

worden gegeven met behulp van de beamer in de groep. Deze werkplekken zijn her en der ver-

spreid door de school. Daarvoor heeft men wel het gebouw moeten aanpassen. Zo moest er een

handvaardigheidsruimte verhuizen en het documentatiecentrum is nu ook een werkplek.

Kapstokken moesten wijken en op onbenutte plaatsen werden benut als werkplekken. Op een

andere plaats is een mediatheek gecreëerd, waarin zich alle media bevinden die  kinderen kun-

nen gebruiken. Zo hebben de ICT-werkplekken een centrale plaats in de school gekregen. 

WERKPLEKFILOSOFIE

Het plaatsen van computers achter in de klas stuitte op bezwaren: te weinig ruimte en op klassi-

kale momenten werden ze niet gebruikt. 

De werkplekfilosofie werd ontwikkeld. De computers werden net buiten de klas op een werkplek

geplaatst. Dat kostte geen lokaalruimte en de kinderen van diverse groepen konden er - via een

intekenschema - gebruik van maken. Zes ICT-werkplekken ontstonden in de school.   

Buijs en zijn collega’s wijzen op het vernieuwende aspect van de werkplekfilosofie: ‘Het dwingt tot

nadenken over de organisatie in de klas. Wat doet de rest van de klas, als zeven kinderen gebruik

maken van ICT? De oplossing vraagt een doordacht klassenmanagement. Een belangrijk instru-

ment is het zelfstandig werken van leerlingen. Het vernieuwende is ook dat het lokaal open gaat.

Leerlingen gaan naar en komen van de werkplek. Collega’s lopen in en uit om al het reilen en zei-

len te coachen. Intussen zijn de kinderen zelfstandig aan het werk in de klas of op de werkplek

met ICT als ‘tool’ en niet als doel.’

VOOR- EN NADELEN

Om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, zetten de ICT-trekkers de werkplekfilosofie

tegenover de voorkeur voor een computerlokaal op school.

De voordelen van de ICT-werkplek zijn tweeërlei: 

• ICT is binnen handbereik;

• ICT kan flexibel ingezet en zodoende optimaal gebruikt worden.
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Voorwaarden daarbij zijn: 

• Leerlingen moeten zelfstandig kunnen werken;

• Klassenmanagement moet ingrijpender aangepast worden.

Het voordeel van een computerlokaal is:

• Meer ideaal voor het instructiemoment (de beamer blijkt een onmisbaar alternatief).

De gevaren zijn echter:

• De ruimte wordt vol geroosterd en er komen 1 of 2 momenten voor ICT per week op het les-

rooster. Zodoende wordt integratie van ICT in het hele onderwijs een stuk moeilijker.

• De leerling kan mogelijk niet altijd gebruik maken van een computer als daar behoefte aan is.

Het flexibele middel wordt star.  

DOELSTELLING

De werkplekken spelen een belangrijke rol in de doelstelling bij het invoeren van ICT op de

Rehoboth: ‘De kern is het onderwijskundige doel: de zelfstandigheid van de leerlingen vergroten

in het omgaan met informatie. Dat is de kern van het hele ICT-gebeuren. Als subdoel hebben we

het aanleren van vaardigheden en het zelfstandig toepassen van vaardigheden en zorgprogram-

ma’s geformuleerd. Elke ICT-investering moest dit doel ondersteunen. Het formuleren van zo’n

doel is wel risicovol, omdat het in feite gaat over een proces en niet over een product. Inmiddels

is wel gebleken, dat zo’n doel in de werkplekfilosofie een voorwaarde is. Ook het voortgezet

onderwijs sluit hier op aan.’

Buijs en zijn collega’s benadrukken, dat invoering van ICT de vertrouwde school ter discussie

stelt: ‘ICT mag in onze visie geen vak op het rooster worden. De verleiding is dan groot om een

of twee keer in de week iets met ICT te doen en verder verandert er niets. ICT moet geïntegreerd

worden in alle vakken. Een leerling moet gebruik kunnen maken van zijn programma, wanneer

hij daar behoefte aan heeft. Dit paste niet in ons huidige klassenmanagement.’  

ZELFSTANDIG WERKEN

Deze visie op ICT sluit naadloos aan bij de organisatie van het onderwijs op de Rehoboth. 

Om goed te kunnen aansluiten bij de werkwijze in het voortgezet onderwijs wordt namelijk spe-

ciaal aandacht besteed aan de ontwikkeling van een zelfstandige leerhouding. In de groepen 1 tot

en met 5 wordt op verschillende momenten in de week gewerkt volgens het principe van ‘werken



in hoeken en groepen’. Er zijn dan verschillende hoeken gecreëerd waarin leerlingen zelfstandig

aan de slag kunnen met materiaal dat aansluit bij de behandelde onderwerpen. Het gaat daarbij,

naast het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding, om variatie in het leerstofaanbod, de

mogelijkheid van differentiatie en het leren samenwerken. 

In de groepen van de bovenbouw krijgen de leerlingen een aantal taken opgedragen, die een ieder

naar eigen inzicht en in eigen tempo - eventueel met hulp van een medeleerling - binnen de

gestelde tijd verwerkt. De taken en de werkaanpak worden  naderhand klassikaal besproken en

geëvalueerd. 

Zelfstandig werken wordt ook in andere lessituaties toegepast teneinde bij leerlingen de zelfstan-

dige leerhouding te ontwikkelen en gelijktijdig zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor de leer-

kracht om leerlingen extra te kunnen begeleiden.  

Deze visie op de organisatie van het onderwijs maakt ook onderdeel uit van het beleid op kwali-

teitszorg. Kwaliteit is hier meer dan alleen leerresultaten. De school wil een leer- en opvoedings-

omgeving zijn waar gewerkt wordt met kinderen uit verschillende milieus en met onderscheiden

gaven en geen ‘leerfabriek’, waar alleen de cijfers gelden. 

ERVARINGEN

Over de ervaringen als ex-voorhoedeschool sinds medio ‘98 is men positief: ‘De doelen zijn ruim-

schoots gehaald. Met goede opdrachten zijn leerlingen taakgericht aan het werk achter de com-

puter. ICT heeft daarin niet alleen het didactische klimaat verbeterd, maar ook het pedagogische.

Inmiddels zien we het oorspronkelijke uitgangspunt, gericht op het vergroten van de zelfstandig-

heid van leerlingen, niet meer als doel maar als voorwaarde. Na twee jaar ervaring als voorhoe-

deschool stellen we onze doelen hoger. Het vervolg van onze visie gaat in de richting van meer

gedifferentieerd werken via adaptief onderwijs.’

Het formuleren van die visie vindt men op de Rehoboth heel belangrijk: ‘Maak van te voren je visie

helder. Dus niet in uitvoerende zin met ICT beginnen en maar zien waar je uitkomt. Eerst school-

breed weten wat je wilt, ook al kost dat best wat tijd. Maar dat is het waard. Dan heb je tenmin-

ste alle neuzen dezelfde kant op. Hier lag ook de taak voor ons als brede stuurgroep. Gelijktijdig

gingen we aan de slag met de randvoorwaarden, zoals het netwerk en de infrastructuur. Zo leg je

de basis voor werkelijke implementatie van ICT in het onderwijs. Coaching op leerkrachtniveau

staat daarbij voor ons centraal. Zo’n gefaseerde aanpak is dan onmisbaar, want de rol van de leer-

kracht verandert. Je wordt meer begeleider van leerprocessen dan overdrager kennis. Je krijgt een

ander takenpakket op het gebied van leerstofaanbieding. Dat is niet gemakkelijk. Een goede voor-

bereiding is essentieel. Meer differentiatie betekent dat je organisatorisch sterk in je schoenen

moet staan. Ook moet je er tegen kunnen dat leerlingen zelf met ideeën komen.’  

POVO

Het Goudse POVO-project is gericht op afstemming tussen basis- en voortgezet onderwijs en het

invoeren van onderwijsvernieuwingen in de klas.  

De lerarenopleiding speelt daarop in met aanpassing van het curriculum, de onderwijsvernieuwing

is mede gericht op het verbeteren van de resultaten bij het vak Engels en het proces wordt onder-

steund door de mogelijkheden van ICT. Dit verband heeft naast het ontwikkelen van ondersteu-
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‘De kern is het vergroten van de
zelfstandigheid van leerlingen.’
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nende documenten voor leerkrachten ook materiaal ontwikkeld voor de bovenbouw van de basis-

school, met als doel om leerlijnen uit te zetten op het gebied van tekstverwerking, informatie zoe-

ken, e-mailen en presenteren. De bijdrage van De Rehoboth aan dit project bestaat onder ande-

re uit het opleveren van werkbladen bij het programma Word (tekstverwerking) en Encarta (infor-

matie zoeken).   

Buijs en zijn collega’s hebben daarbij voortdurend in de gaten gehouden of dat deze projectacti-

viteiten spoorden met hun visie op ICT. ’Het ontwikkelen van deze lessen en hulpkaarten past

prima bij de gekozen opzet om via werkplekken de zelfstandigheid van de leerling te vergroten.

Ook hier konden we onze visie op ICT uitdragen. Je pakt eigenlijk drie functies tegelijkertijd aan:

de leerlingen werken aan onderdelen van het onderwijspakket, ze werken zelfstandig en ze oefe-

nen ICT-vaardigheden.’ 

Ze geven als voorbeeld het thema A trip to London voor groep 7: ‘Daarin ben je sterk gericht op

het efficiënt inpassen van ICT-vaardigheden, maar tegelijkertijd heeft het een meerwaarde voor

het onderwijs. Het is ook een manier van werken. Het heeft een vliegwielfunctie voor andere the-

ma’s. In zo’n activiteit integreer je immers vakken als wereldoriëntatie en taal/lezen’.        

OP MAAT

De ICT-stuurgroep is voorstander van scholing op maat: ‘We sturen de collega’s niet op cursus

om een diploma te gaan halen. Ze hoeven ook niet bekend te zijn met alle DRO-onderdelen. We

willen geen theoretisch gebeuren. Het moet vooral meteen praktisch gemaakt worden. Neem bij-

voorbeeld het presenteren van een project. Dat roept de vraag op hoe het programma Powerpoint

werkt. Dat kun je dan op dat moment aanbieden en trainen als het nodig is. Via Instruct regelen

we dat hier intern. Of neem de presentatie van e-mail. Dat heeft hier als gevolg, dat personeel-

smededelingen nu via het elektronische postvakje verlopen. Storingen in de groep worden per e-

mail gemeld. Zo moet je  laten zien dat ICT-vaardigheden gewoon handig zijn in de schoolprak-

tijk. Wij kiezen dus voor functionele vaardigheden. De scholing die we aanbieden, moet men  mor-

gen nodig hebben. Scholing moet antwoord geven op vragen uit de praktijk.’   

Twee leerkrachten hebben een cursus Windows NT gevolgd, zodat men het beheer in eigen hand

kan houden: ‘Daar hebben we een dag per week voor uit getrokken. Als je dat extern laat ver-

zorgen sta je voor hoge kosten. Intern regelen via fre’s is goedkoper en biedt ook andere voor-

delen. Je bent de gehele week beschikbaar en je kunt advies vragen aan een onderwijscollega.

Wel wordt nu in federatief verband overwogen om op termijn gezamenlijk een systeembeheerder

van buiten de school aan te trekken. ’  



FEDERATIE

Het project ‘Investeren in voorsprong’ van Hermans’ voorganger minister Ritzen betekende voor

De Rehoboth de start van een planmatige, schoolbrede aanpak van ICT. Na aanmelding in sep-

tember 1997 kon men op basis van een goedgekeurd projectplan - na een inspanning van ruim

100 werkuren - in juli ‘98 aan de slag als Voorhoedeschool. Intussen wordt de school gevraagd

om de opgedane ervaringen te presenteren aan andere scholen, PABO’s, SBD’en, bestuurders en

beleidsmakers.  

In de regionale federatie - in het kader van bestuurlijke schaalvergroting - met acht andere PC-

basisscholen, vervult De Rebothschool een spilfunctie op ICT-gebied. De school leidt het perio-

dieke ICT-overleg, er is een gezamenlijke visie geformuleerd, de deelnemende scholen hebben

een schoolspecifiek plan opgesteld en de ICT-ers op de scholen worden via een netwerk per e-

mail aangestuurd.

‘Daar gaat wel behoorlijk wat tijd in zitten. Binnenkort organiseren we bijvoorbeeld een bijeen-

komst over zin en onzin van ICT op school, je enthousiasmeert anderen en vergroot het draag-

vlak voor ICT in de regio. Wel moet je oppassen voor de wet van de remmende voorsprong. Ook

wij willen verder met onze eigen schoolontwikkeling. Het ene doen en het andere niet laten’, luidt

de mening van deze stuurgroep.         

TIP

Dus ruim baan voor ICT op de PC-scholen in de Goudse regio! Naar een afsluitende tip voor col-

lega’s hoef je hier dan ook niet lang te zoeken: ‘Overdenk van te voren schoolbreed je uitgangs-

punten voor ICT. Laat je niet opjutten door het medium, maar geef  het een plaats in je onder-

wijs. Zorg ervoor, dat je de club bij elkaar houdt. Je hebt te maken met super-enthousiastelingen,

maar ook met collega’s die de kat uit de boom kijken. Houdt dus rekening met elkaar, want je zult

toch samen als team op pad moeten. Anders ondergraaft ICT je team!’

‘Coaching op leerkrachtniveau
staat hier centraal.’
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Boterbloem 3, 1441 TT Purmerend

T 0299 - 435595

F 0299 - 600211

E-mail obs.de rietgors@kennisnet.nl 

Website in ontwikkeling

Openbare basisschool De Rietgors
Purmerend

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Bestuurscommissie gemeente Purmerend. 

W.J. Otter, directeur; H. van Veldhuizen, ICT-coördinator (ook voor bovenschoolse inzet). 

383 leerlingen, 24 personeelsleden (18,5 fte).

overwegend witte wijkschool met minder dan 5% allochtone leerlingen.

homogene groepering met daltonkenmerken (takensysteem), veel aandacht voor individualisering

t.b.v. zwakke en goede leerlingen en een vrij ver ontwikkelde zorgstructuur met een vrijgeroos-

terde intern begeleider. 

paviljoenbouw uit 1977, hal en 16 lokalen.

server, proxy-server + cd-rom toren; 52 aansluitingen op het netwerk, incl. printers; 

Software: voor management/administratie: Winsas, Office-pakket met Word, Excel en Publisher

en LVS/Cito. Voor educatieve toepassingen: Pluspunt-pakket en programma’s van OWG-bureau

en diverse OBD’en. E-mail-adres voor leerlingen in bovenbouw. 

ja. 

nee (te kleine organisatie). 

volgens rijksregeling voorhoedeschool; scholing en aanschaf software uit algemene middelen.

‘Nu maken we een
interactieve reis naar 

de zon!’

De centrale ontmoetingsruimte van de openbare basisschool De Rietgors in Purmerend bruist van ICT-

activiteit. Groepjes leerlingen uit de bovenbouw werken met verrijdbare tafels in hun flexibele compu-

terhoek  samen aan opdrachten over het thema Planeten. Het omgaan met gebruiksnaam en wacht-

woord heeft geen geheimen meer en op internet surfen ze naar opgegeven sites om de benodigde infor-

matie te vergaren. Daarna ontwerpen ze een werkblad met vragen en opdrachten voor terugkoppeling

in de klas.



143

Hoeveel dagen duurt een jaar op Mercurius? Uit welk land komen de mensen die als eerste op de

maan landden; wanneer was dat en wanneer keerden ze terug? Hoe oud is  de maan eigenlijk? 

Als de leerlingen straks in de klas alle vragen beantwoord hebben, krijgen ze de opdracht om naar

de zon te gaan en daar een interactieve reis te maken. Vooral het filmpje van de zonsverduiste-

ring is volgens de leerlingen in een van de werkgroepjes heel mooi om te zien. Het duurt echter

wel even voordat de filmpjes geladen zijn, dus geven ze hun medeleerlingen het advies wat geduld

te hebben en niet te gaan klikken.

Deze ICT-activiteit sluit volgens directeur Wim Otter - ook voorzitter van het samenwerkingsver-

band voor Weer Samen Naar School in de regio - perfect aan bij de visie op invoering van

Informatie- en Communicatietechnologie op zijn school: ‘Bij de inzet van ICT zijn voor ons twee

uitgangspunten heel belangrijk: het moet een bijdrage leveren aan individualisering van het onder-

wijs ofwel onderwijs op maat, aan remediëring/reteaching en aan studiehuisachtige kenmerken in

de sfeer van wereldoriëntatie. Deze derde doelstelling is dit jaar speerpunt voor de groepen in de

bovenbouw. In de onderbouw ligt het accent op individualisering en reteaching. In de groepen 5

tot en met 8 speelt dit natuurlijk ook, maar voor de onderbouw geldt dit wat sterker.’ 

PROGRAMMATUUR

De beschikbare software is voor Otter - zelf betrokken geweest bij de programmering van het

Leerlingvolgsysteem van Cito - als schoolleider op een zogenaamde Voorhoedeschool echter wel

een handicap: ‘Er is daarvoor nog maar zo weinig interactieve programmatuur inzetbaar. Voor sti-

mulering van onderwijs op maat schaffen we bijvoorbeeld voor gebruik bij taal en rekenen de pro-

gramma’s aan van Pluspunt. ‘t Kost wel behoorlijk wat geld. Je bent zo negenhonderd euro kwijt

voor de aanschaf van enkele programma’s. Maar voor de kinderen is het heel stimulerend en

effectief. Dan maar wat minder programma’s. De OWG-programma’s zijn helaas niet geschikt voor

het netwerk. Als je daaraan begint, blijft het hap-snap werk op stand-alone computers. Wij kie-

zen nu alleen programma’s die geschikt zijn voor een netwerk. Te veel programma’s liggen nog

te veel in de sfeer van ‘drill’. Soms gebruiken we ze wel voor individuele training bij taal. De re-

gistratiemogelijkheden zijn echter te beperkt. De leerkracht moet dan elke dag kijken wat het kind

gedaan heeft. Voor lezen maken we gebruik van het Expert-systeem met programma’s als Flits,

Ratelwoord en dergelijke. Ook maken we gebruik van programma’s van diverse OBD’en. Zo heb-

ben we alles bij elkaar toch nog aardig wat programma’s in voorraad voor reteaching en reme-

diëring. We blijven echter met name op zoek naar goede programma’s voor de groepen 3 en 4.

In de groepen  5 tot 8 ben je met dit soort programma’s feitelijk al te laat.’
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KENNISNET

Wat verwacht hij in dit kader van Kennisnet? Otter: ‘ Kennisnet moet zo snel mogelijk de techni-

sche en de onderwijskundige kant van elkaar scheiden. Laat de mensen achter Kennisnet zich

beperken tot de ontwikkeling van de infrastructuur en leg de meer inhoudelijke ontwikkeling in

handen van een groep specialisten uit de begeleidingswereld. Dan kunnen we binnenkort nog veel

van dit net voor de scholen verwachten.’

GEDOSEERD

Dosering is voor deze ervaren Purmerendse directeur het sleutelwoord bij invoering van ICT op

zijn school: ‘Ons netwerk draait ruim een jaar. We vinden dat nu de tijd gekomen is om een aan-

tal zaken te implementeren. Niet iedereen is echter even ver. Er zijn duidelijk kennisverschillen

tussen leerkrachten. We hebben een wat ouder team. Ze zijn wel enthousiast, maar sommigen

zijn nog niet verder dan het gebruik van de tekstverwerker en het opzoeken van wat sites. Moet

je dan voorstellen om met z’n allen het digitaal rijbewijs te gaan halen? We hebben hier bijvoor-

beeld nogal wat problemen op het terrein van de zorg. De structuur van de school brengt met zich

mee dat we behoorlijk wat leerlingen uit zwakke gezinnen hebben. Dat betekent intensieve aan-

dacht voor sociaal-emotionele problematiek in samenwerking met WSNS. Dat trekt ook een wis-

sel op de mensen hier. Je moet dan toch voorzichtig zijn met het invoeren van nieuwe zaken. Ik

kies ervoor om bij de invoering van ICT heel gedoseerd te werk te gaan. Je moet je mensen niet

gek maken. Dat vind ik in het onderwijs heel wezenlijk!’

STAPSGEWIJS

Wij werken dus met kleine stappen. Op een aantal woensdagmiddagen staat ICT hier op het pro-

gramma. Dat moet je ook weer niet te lang achter elkaar doen, want je moet ook rekening hou-

den met je parttimers. Daarnaast hebben je mensen ook nog hun ouderavonden, hun bouw-over-

leg en de teamvergaderingen. Mensen raken dan gauw overbelast. We hebben hier een laag ziek-

teverzuim en dat wil ik graag zo houden. ICT moet leuk blijven en vooral uit de mensen zelf

komen. Van bovenaf opleggen werkt toch niet. Leerkrachten die heel ambitieus zijn ondersteunen

collega’s die nog aan het begin staan. Voor de uitwerking van studiehuisachtige kenmerken trek-

ken we bijvoorbeeld vijf jaar uit. Voor reteaching en remediëring kan en moet dat in kortere tijd.

Wie individueel daar tussen door wat meer wil doen, kan uiteraard altijd z’n gang gaan.’   

METHODIEK

Otter geeft aan op welke wijze de invoering van ICT consequenties heeft bij de keuze van nieu-

we methodes: ‘Voor de bovenbouw zijn we toe aan vernieuwing van onze methodes voor aard-

rijkskunde, geschiedenis en natuur. We starten de volgende cursus met het vak natuur. De basis-

lessen worden zoekopdrachten voor de leerlingen, die in groepjes via internet of ander encyclo-

pedisch materiaal aan het werk gaan. In de terugkoppeling van de leerlingen wordt onder bege-

leiding van de leerkracht informatie gebundeld en uitgewerkt om de aansluiting bij de kerndoelen

te waarborgen. De methode handhaven we dus. Ik hoop dat er bij geschiedenis bijvoorbeeld ook

gewoon een verhaal verteld wordt aan de kinderen. Maar we gaan onherroepelijk veel meer de



kant op zelfstandig van het verwerven van informatie over relevante thema’s, die vervolgens ver-

werkt wordt in de klas. Dit jaar is voor ons als team een voorbereidingsjaar. We houden spreek-

beurten en koppelen die aan opdrachten op internet. Groepjes leerlingen maken als verwerking

opdrachten voor gebruik op de computer. Sommigen ontwerpen zelfs heel fraai uitgevoerde werk-

bladen met suggesties voor surfen over het web. Dat werkt reuze stimulerend. Het enthousiasme

straalt er vanaf!’               

BOVENSCHOOLS BEHEER

Als onderhoud en beheer van ICT op school ter sprake komen stuurt de schoolleider van deze

voorhoedeschool aan op een bovenschoolse aanpak: ‘Onze ICT-coördinator is al samen met een

meer technisch geschoolde man oproepbaar voor de andere openbare scholen om probleempjes

op te lossen als de installatie niet werkt, voor de aanleg van een klein netwerk en de implemen-

tatie van nieuwe programma’s.  Ik ben een groot voorstander om met de vijftien openbare basis-

scholen hier in de gemeente te werken in de richting van bovenschools beheer. Daarbij moet je

samen kiezen voor een besturingssysteem en een type bekabeling, dat aan hoge eisen voldoet.

Verder voor iedereen aansluiting op Kennisnet en een workstation op Windows 2000. Dan kun je

een redelijk stabiel systeem draaien dat er bijna niet uit vliegt, als je het maar goed installeert.’ 

KWETSBAARHEID

Kwetsbaarheid is voor Otter het grootste probleem rondom onderhoud en beheer: ‘Naast boven-

schools beheer wil ik ook een tweede ICT-coördinator binnen de school om bijvoorbeeld pro-

gramma’s te installeren en profielen aan te maken. Anders verval je toch weer in het inhuren van

een extern bureau tegen een tarief van zo’n € 910,- per dag. Dit tekent toch ook de onmacht van

scholen. Hier en daar is een netwerk aangelegd door ouders en de keuzes zijn vaak gemaakt op

basis van hobbyisme. Er is onvoldoende aandacht voor een opleidingstraject voor netwerkbeheer

in het onderwijs. Wij hebben hier een oplossing gevonden door de scholing van onze coördinator

te koppelen aan de installatie van het netwerk. Het is een voordeel dat wij samen werken met

een plaatselijke leverancier die een perfecte service biedt. Anders ben je overgeleverd aan parti-

culiere bureaus, die voor scholen te hoge bedragen rekenen. Ligt hier niet een taak voor de onder-

wijsbegeleidingsdiensten?’       

TIP

Heeft u vanuit uw ervaring voor collega’s nog een tip op ICT-gebied, die nog aan het begin staan?

Otter: ‘Als je er als schoolleider zelf geen lol in hebt, dan komt het niet van de grond!’

‘Kies voor een gedoseerde aanpak;
maak je mensen niet gek!’
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Ringdijk 84, 3054 KV Rotterdam

T 010 - 2111777

F 010 - 4223903

E-mail post@debrug.demon.nl

Website www.debrug.demon.nl

Mytylschool De Brug
Rotterdam

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Bestuurscommissie Openbaar onderwijs Rotterdam ‘NLFR‘.

R. Witvoet, directeur; J. Kraaijenbrink, adjunct-directeur.

265 leerlingen, 125 personeelsleden. 

lichamelijk (en meervoudig) gehandicapten van 3 - 20 jaar. 

via een multidisciplinaire aanpak tegemoet komen aan de individuele behoeften van de leerling. 

sinds 1977 (intussen gerenoveerd), samen met revalidatiecentrum Adriaanstichting, dependance

op basisschool en VO-school voor VSO/T. 

3 servers, ca. 200 pc’s, netwerkprinter. Administratieve toepassingen: Esis, LVS-2000S.

Educatieve toepassingen: cd-roms voor diverse vakken en Babage-pakket. E-mail voor personeel

en leerlingen via mailbox eigen website. 

sinds kort. 

wens voor de toekomst.

rijksbijdrage per leerling en projectsubsidie.

Rotterdamse mytylschool 
De Brug start project

software-ontwikkeling 

Mytylschool De Brug in Rotterdam is een openbare school voor lichamelijk en meervoudig gehandicap-

te leerlingen in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. De naam van de school symboliseert de brug die het team

wil slaan tussen hun gehandicapte leerlingen en de maatschappij. Wat is de rol van de invoering van

informatie- en communicatietechnologie in dit integratieproces, waar loopt men tegen aan en welke

ontwikkelingen zijn in gang gezet? Een gesprek met directeur Rinus Witvoet en adjunct-directeur 

Jan Kraaijenbrink, portefeuillehouder ICT van deze fraai gelegen school aan de Bergse plas in

Rotterdam-Noord.



147
Mytylschool ‘De Brug’ biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen van 3 tot 20 jaar met een

lichamelijke handicap die in hun ontwikkeling belemmerd worden door motorische beperkingen,

al of niet in combinatie met beperkingen op het gebied van cognitieve ontwikkeling, communica-

tie, sociaal-emotioneel functioneren of persoonlijke verzorging. Het onderwijs is zodanig ingericht,

dat er tegemoet gekomen wordt aan de individuele behoeften van de leerling door middel van een

afgestemde multidisciplinaire aanpak, zowel binnen als buiten de mytylschool. Het motto is: ‘Een

kind, een plan’. De hulpvraag van het kind, dat samen met de ouders wordt geformuleerd, is het

uitgangspunt. Om leerlingen optimale ontwikkelingskansen te geven biedt de school een onder-

wijs-/leerklimaat in groepen waar veiligheid, respect, uitdaging, zelfredzaamheid en zelfstandig-

heid centraal staan. 

EXPERTISECENTRUM

In het gesprek met Witvoet en Kraaijenbrink komt duidelijk naar voren dat De Brug een instituut

is waar continu vernieuwingen plaatsvinden. De school is zich nu bijvoorbeeld volop aan het oriën-

teren op het leerlinggebonden budget (de rugzak), waarbij ouders in overleg met betrokkenen

een revalidatie- en onderwijsplan kunnen opstellen voor hun kind. Door de kleine groepen is indi-

viduele zorg, ondersteuning en stimulatie mogelijk en kunnen teamleden een onderwijsprogram-

ma op eigen niveau aanbieden. Hierdoor is het ook mogelijk dat een kind een zwaar therapiep-

rogramma volgt binnen de onderwijssituatie. Het begeleidingsteam - revalidatiearts, maatschap-

pelijk werker, psychologe/orthopedagoge en een directielid - is op de achtergrond altijd aanwezig

en kan waar nodig direct ingeschakeld worden, evenals een altijd aanwezige schoolverpleegkun-

dige. Door technologische en medische vooruitgang is men steeds beter in staat de juiste aan-

passing in de onderwijsleersituatie aan te brengen. In de toekomst zullen er ook steeds meer

samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de diverse instellingen in ons land, waarbij deskun-

digheid verder ontwikkeld kan worden. Zo gaat de school deel uitmaken van een Regionaal

Expertise Centrum. Hulpvragen van ouders en medewerkers kunnen dan op een weloverwogen

wijze worden uitgewerkt. 

VISIE OP ICT

Op welke wijze sluiten de uitgangspunten voor ICT op deze schoolontwikkeling aan?

‘Toepassingen van ICT zijn een uitstekend middel om beperkingen te compenseren of te vermin-

deren. Motorische beperkingen die bijvoorbeeld het schrijven belemmeren kunnen door een com-

puter ondervangen worden. De pc biedt standaard ook extra mogelijkheden zoals tekstverwerking

en het gebruik van educatieve software. Als een standaardcomputer nog geen optimale aanpas-

sing aan de handicap van de leerling is, kan een verdere aanpassing ook ernstige belemmeringen

ondervangen. Spraak- en lichtgestuurde bediening, aangepaste toetsenborden, vergrote monito-

ren, joystick met voetbediening, flying mouse, robot-arm en software-aanpassingen zijn daarvan
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slechts enkele voorbeelden. Betekent wel, dat bijna ons gehele budget voor ICT op gaat aan

hardware-voorzieningen! ICT is voor ons niet het doel, maar het middel. Het kind staat centraal.

De hulpvraag van het kind verdient een antwoord, waarbij ICT tot een adequate oplossing kan lei-

den. Het is de taak van de school een zodanige expertise te ontwikkelen, dat kinderen zich in opti-

male omstandigheden zich kunnen ontwikkelen, ondanks hun beperkingen. Vooral vanwege het

feit dat onze leerlingpopulatie in het algemeen een handicap heeft in de contacten met de  ‘bui-

tenwereld’, kan het van belang zijn extra mogelijkheden te biedenvia de technieken van internet.

ICT-kennis opdoen, het leren werken met computers en internet, vergroot ook de kansen op werk

voor onze leerlingen als zij aan het arbeidsproces willen deelnemen. Het streven daarbij is, dat

deze kinderen uiteindelijk een geschikte plaats in onze maatschappij kunnen vinden. Laat ICT een

brug zijn naar de maatschappij!’, luidt het credo van beide directieleden. 

NIVEAUS

Hoe vertaalt u deze visie op ICT naar de praktijk binnen uw school? Witvoet en Kraaijenbrink gaan

bij de invoering van ICT op hun school uit van drie niveaus: ‘Op leerlingniveau gaat het enerzijds

om leren met ICT en anderzijds om het compenseren van beperkingen via computeraanpassin-

gen. Op werknemersniveau ligt het accent bij het ontwikkelen en het geven van onderwijs waar-

van ICT een wezenlijk onderdeel uitmaakt. Investeren in bijscholing verloopt volgens een plan.

Op organisatieniveau gaat het om zaken als administratie, leerlingvolgsysteem, boekhouding en

correspondentie.’

CAT

Ze geven enkele voorbeelden uit hun plan van aanpak: ‘Nu de aansluiting op Kennisnet een feit

is, gebruiken we dit net als medium voor de communicatie tussen de diverse locaties. Ook imple-

menteren we de mogelijkheden van Kennisnet in het onderwijs. Op hardware-gebied werken we

mee aan een landelijk project om op diverse plaatsen een Computer Advies Team in te richten.

Dit richt zich op gehandicapten die gebaat zijn met een aangepaste computer. Zo’n CAT verzorgt

een traject vanaf aanmelding tot en met plaatsing, installatie en begeleiding van de aangepaste

computer. Het zou binnen ons REC een plaats kunnen krijgen als onderdeel van expertise. Verder

zoeken we naar mogelijkheden om de beheersbaarheid van ons netwerk te vergroten. Daarbij

denken we aan software voor remote control, uitbreiding van formatie voor systeembeheer en uit-

breiding van deskundigheid bij coördinatie en beheer. We stimuleren al het personeel de basis-

kennis te verwerven die hen in staat stelt MS Word te bedienen en kennis waarmee het personeel

de weg weet op het netwerk van de school. Op termijn is het de bedoeling dat iedereen het cer-

tificaat DRO behaalt. Aanvankelijk wordt via onze computerwerkgroep een scholingsaanbod ver-

zorgd voor de onderdelen Windows, Word en Excel. Enerzijds volgen we dus de ontwikkelingen

binnen het mytylonderwijs en de mogelijkheden van het internet. Anderzijds investeren we zo

effectief mogelijk met een beperkt budget door middel van een planmatige aanpak.’

ONTWIKKELPROJECT

Is er al voldoende software voor uw type speciaal onderwijs? Hier ligt voor Witvoet en

Kraaijenbrink een groot probleem. ‘Het huidige aanbod van educatieve software vertoont grote

leemtes ten aanzien van onze doelgroep. Er wordt geen rekening gehouden met de beperkte

mogelijkheden qua bediening en complexiteit door gehandicapten. Met name de oudere leerlin-

gen zijn cognitief aangewezen op software in het leervoorwaardelijke gebied zoals programma’s

voor kleuters, terwijl deze programma’s qua vormgeving niet passen bij het belevingsniveau van

de doelgroep. Onze leerlingen hebben zonder uitzondering te maken met functiebeperkingen. Die

beperkingen vereisen aangepaste leermiddelen. Daarom hebben wij met een vijftal andere mytyl-

scholen een project opgestart om zelf software te gaan ontwikkelen. Met als hoofddoel de beper-

kingen van leerlingen met een lichamelijke en verstandelijke handicap zoveel mogelijk te com-

penseren met behulp van te ontwikkelen software, zodat de deelname aan het onderwijs optimaal

gerealiseerd wordt. Daarvoor hebben we van het ministerie een kwart miljoen in de wacht kun-

nen slepen. Trouwens, wel op voorwaarde van fifty-fifty basis. De deelnemers moeten dus zelf de

andere helft uit eigen middelen beschikbaar stellen. Het heeft ons als subsidieaanvrager wel

behoorlijk wat tijd en energie gekost om mensen te motiveren en over de streep te trekken. De

ambtelijke afhandeling van de subsidieaanvraag heeft ons een hoop zorg en extra werk bezorgd.

Maar enfin, de adoptiefase is nu van start gegaan en binnen twee jaar moeten de producten

beschikbaar zijn.’



APPLICATIES

Welke ICT-producten worden binnen dit project ontwikkeld? De beide ‘motoren’ achter dit project

schetsen het beoogde resultaat: ‘De bedoeling is een serie applicaties te produceren voor elk van

de leeftijdscategorieën voor cognitief laagfunctionerende kinderen, die op alle mytylscholen toe-

gepast kunnen worden. Ze moeten dus geschikt zijn voor kleuters, op de basisafdeling en voor de

oudere leerlingen vanaf 12 jaar. Die toepassing richt zich ook op de andere deelnemende scholen

in REC-verband. Deze te ontwikkelen applicaties zullen Windows-programma’s zijn met een een-

voudige bediening, waarbij we uitgaan van aanpassingen aan de handicap van de leerling. Verder

beogen we met dit project enkele neven-resultaten. Het project zal bijvoorbeeld een bijdrage

leveren aan interscolaire samenwerking tussen mytylscholen en expertiseontwikkeling ten gunste

van elk van de betrokken REC’s. Verder worden de opgedane kennis en ervaring ingebracht in het

Landelijk Kennis Centrum (LKC), waardoor andere scholen er ook profijt van kunnen hebben en

de Vereniging van Mytyl- en Tytylscholen ondersteunt met dit project de ontwikkeling van exper-

tise op de betreffende scholen.’

DIVERSITEIT

Hoe ziet u de toepassingsmogelijkheden in het onderwijs? ‘De software kan worden ingezet op

alle gebieden die in de kerndoelen van de SLO voor zeer moeilijk lerenden worden omschreven.

Voorbeelden zijn programma’s die vaardigheden oefenen als rubriceren, het herkennen van kleu-

ren, vormen en pictogrammen, tellen en synthetiseren. De meeste van deze oefeningen begeven

zich op vakgebieden als taal, rekenen, wereldoriëntatie en expressie. Extra voorwaarde is wel dat

de software dient te voldoen aan verschillende soorten van bediening in verband met de diversi-

teit van de motorische beperkingen van een groot deel van de leerlingen. Een groot aantal leer-

lingen wordt uit hun isolement geholpen. Ze krijgen een zinvoller aandeel in het onderwijsleer-

proces. Voor de leraar geeft de software een beter zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden van

de leerling. De software kan worden ingezet als aanvulling op het dagelijkse lesprogramma. Daar

waar het leerlingen betreft die alleen maar via een aangepaste computer kunnen deelnemen aan

het onderwijs, zal het een groter deel van het onderwijsprogramma innemen. Door een deel van

de software ook geschikt te maken voor het internet via HTML en te plaatsen op Kennisnet zal dit

onderwijsnet drempelverlagend werken. Ook kinderen met een functiebeperking vergroten zo hun

horizon via Kennisnet,’ is de inschatting van Witvoet en Kraaijenbrink.

VERGOEDINGSREGELING

Komen de ontwikkelde producten vrij beschikbaar voor andere scholen? Men kiest voor een

tweetal sporen: ‘Software die zich leent voor gebruik met internet kan via Kennisnet toegankelijk

worden gemaakt. Het gaat dan om applicaties, die als dynamic HTML uitgevoerd kunnen worden

en niet al te specifieke eisen stellen aan de pc. Er wordt geen registratie van leerlinggegevens bij-

gehouden, om niet al te complex van aard te zijn. Hierover loopt een afspraak met Bureau

Kennisnet voor overleg. Software die specifiek rekening houdt met bijvoorbeeld een bepaalde

wijze van aansturing zoals eenknops-, licht of hoofdbesturing, dient met begeleiding geïnstalleerd

te worden en dan is een medium als cd-rom veel waarschijnlijker. Er is een belangrijk argument

om dit deel van de software op commerciële basis te verspreiden. Iedere deelnemende school

moet naast de subsidiëring toch ook zelf behoorlijk investeren. Als er van die investering geen

inkomsten terugvloeien, zal dat demotiveren om aan het project deel te nemen. De deelnemen-

de scholen verlangen een vergoedingsregeling voor verkoop aan scholen die niet deelnemen aan

het ontwikkelproject. Aan het eind van het project is er een bemiddelende rol weggelegd voor het

LKC in verband met het uitleveren van ontwikkelde software aan derden.’ ICT is bij uitstek

geschikt om belemmeringen van kinderen door hun handicap zo veel mogelijk weg te nemen. Op

De Brug grijpt men via het gesubsidieerde ontwikkelproject ‘Op Maat’ kansen aan om dit waar te

maken in het onderwijs van alledag.
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‘Leerlingen worden uit 
hun isolement geholpen’



Goudenregenstraat 2, 7954 GW Rouveen

T 0522 - 291355  

E-mail tol@triangel-rouveen.nl

Website www.triangel-rouveen.nl + www. totaalconcept.nl 

Hervormde basisschool De Triangel
Rouveen
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didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging Hervormde Scholen op Gereformeerde grondslag Rouveen. 

G. van Tol, directeur; K. van Maanen, ICT-coördinator (1 dagdeel).

225 leerlingen en 20 personeelsleden.

plattelandsachtergrond. 

veiligheid bieden en zorg realiseren in het kader van achterstandenbeleid staan centraal.

vanaf 1966, uitbreiding 1979, 9 groepen, 11 lokalen.

1 Novell server met 40 werkstations in netwerk, centrale printer, digitale camera, beamer,

kopieerder en camerabeveiliging. Software: voor schoolmanagement: Esis, Cito-LVS en Office-

applicaties Microsoft. Voor educatieve toepassingen: taal- en rekenprogramma’s van Ambrasoft

en Vordenhout en Word/Powerpoint.

ja (voorhoedeschool).

ja.

rijksbijdrage en commerciële activiteiten.

De Triangel in Rouveen 
pakt invoering 

ICT bedrijfsmatig aan

Integratie van ICT in de schoolorganisatie roept een veelheid aan vragen op: wat wil je er mee berei-

ken, hoe gaat je onderwijs veranderen, welke apparatuur past daarbij en hoe stel je die op?

Tegelijkertijd moet nagedacht worden over de organisatie van het onderhoud en het beheer, over de

aanschaf van programma’s en over de opzet van bijscholing. Hervormde basisschool De Triangel in

Rouveen heeft hiervoor op basis van de ervaringen als voorhoedeschool voor ICT-gebruik, onder leiding

van directeur Gert van Tol, een stappenplan ontwikkeld.
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Hervormde basisschool De Triangel (de schoolnaam symboliseert de gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid voor de opvoeding door ouders, kerk en school) in Rouveen, landelijk gelegen tussen

Zwolle en Meppel heeft als motto: goede resultaten in een kind- en oudervriendelijke omgeving.  

Het leren moet zo goed mogelijk gaan. De leerkrachten krijgen regelmatig een overzicht van de

resultaten. Diverse keren per jaar worden toetsen afgenomen voor de basisvakken. Dat gebeurt

aan de hand van het Cito-leerlingvolgsysteem. Ook kunnen ze zien hoe hun leerlingen het doen

in vergelijking met vorig jaar. Daarvoor wordt de computer gebruikt. Bij tegenvallers neemt men

meteen maatregelen; hetzelfde geldt trouwens bij erg goede resultaten. Indien nodig wordt een

handelingsplan opgesteld dat aangeeft wat er extra met de leerling moet gebeuren. De school

beschikt over een uitgebreide orthotheek met extra hulpmiddelen voor de leerkracht om kinderen

te helpen. De leerkrachten beschrijven de sociale en emotionele ontwikkeling via een sociogram

van de groep. Al deze zaken worden behandeld op de leerlingbespreking.   

De kinderen worden serieus genomen. Met hen wordt bijvoorbeeld gepraat over eventuele pro-

blemen op school en in de klas. Ervaringen buiten de school komen in kring- of klassengesprek

aan de orde. Ouders zijn niet alleen welkom op school, ze kunnen ook op verschillende manieren

meehelpen bij de lessen. Ook helpen ze bij het werken met computers.   

VERANDEREND ONDERWIJS

De school is bezig met het invoeren van een kwaliteitssysteem en werkt met een uitgebreid kwa-

liteitsplan, waarvoor enkele jaren zijn uitgetrokken. Nu zijn opbrengstgericht werken en de for-

mulering in het schoolplan aan de beurt. De resultaten van de kinderen worden goed bekeken

zodat het team het werk er beter op kan afstemmen. 

Op De Triangel is men zich bewust van veranderend onderwijs. Door nieuwe methodes is men

steeds meer in gesprek met leerlingen. Dit vraagt aanpassing van de leerlingen, maar zeker ook

van de leerkrachten. Zonodig wordt het team dan ook bijgeschoold. Veranderend onderwijs bete-

kent ook dat men gebruik wil maken van nieuwe media. Binnen de school speelt de computer al

een behoorlijke rol van betekenis. Momenteel heeft de school de beschikking over 40 computers.

De Triangel was voorhoedeschool in het kader van het project ‘Investeren in voorsprong’.

Inmiddels is er geld beschikbaar voor ICT per leerling. Op basis van opgedane ervaringen wil het

team zich erop bezinnen hoe de invoering van ICT het onderwijs kan verbeteren. In de hoogste

groepen is men hiermee al vrij ver gevorderd. De mogelijkheden binnen de Wet Primair Onderwijs

voor sponsoring worden ook (indirect) aangewend voor het werken met computers.  

Leerlingen pikken ICT-vaardigheden snel op, daarom kunnen de leerkrachten zeker niet achter

blijven. De aandacht is ook dit jaar nog steeds gericht op het scholen van het personeel. Men gaat

verder met de certificering voor het Digitaal Rijbewijs Onderwijs, nadat het grootste gedeelte van

het team inmiddels de eerste modules heeft afgerond. Er worden cursussen gevolgd voor allerlei

computerapplicaties. Het is de bedoeling dat dit zoveel mogelijk in eigen beheer gebeurt. Steeds
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weer opnieuw moeten bijscholen is niet altijd prettig. Het legt soms best een bepaalde druk op

leerkrachten en ook op de tijdsplanning. Toch hecht men op De Triangel aan professionalisering.  

SCHOOLVISIE

Zoals Van Tol reeds meerdere malen voor collega’s in het land mocht doen, schetst hij het ontwik-

kelen van een schoolvisie op ICT langs een viertal lijnen: ‘Wat wil je bereiken met computers op

school? Ga eerst praten met je team over ICT in het onderwijs. Schaf geen pc’s aan, omdat het er

nu eenmaal bij hoort. Hoe zet je pc’s in om je didactische mogelijkheden te verruimen? Wij den-

ken dan aan zelfstandig werken, aan adaptief onderwijs, aan de hoogbegaafden en aan remedial

teaching. Die visie is dus afhankelijk van je schoolsituatie. Je creëert dus met elkaar een visie. De

mission statement van je school. Dan kijken naar bijpassende apparatuur. Kies je voor een geavan-

ceerd netwerk waarbij iedereen alle software op de werkstations kan bereiken, voor een deel-net-

werk, voor een intranet of voor het gebruik van zoveel mogelijk oude pc’s? Ook de opstelling komt

dan in beeld: een centraal computereiland in je school of werken in de groep of een combinatie van

beide? Ook die opstelling komt voort uit je visie. Gebruik je de pc voornamelijk voor individueel

gebruik en RT, dan heb je geen computerlokaal nodig. Ga je de computer geheel integreren in je

onderwijs, zoals wij doen bij Engels, dan heb je juist wel een centrale ruimte nodig.’

FINANCIERINGSPLAN

In diezelfde trits moet ook nagedacht worden over onderhoud en beheer: ‘Wat je nu aanschaft,

moet je ook over drie jaar nog kunnen betalen. Hoe gaat het na de eerste aanschaf? Daarop blij-

ven veel scholen hangen. Hoe schrijf je af en wanneer ga je vervangen? Ga je school niet volstou-

wen met Ferbies. Over twee jaar zit je met die afdankertjes uit het bedrijfsleven in de problemen.

Maak liever een goed financieringsplan. Kies voor een omslag in bedrijfsmatig denken!’

Scholing is zijn vierde lijn: ‘Als je kijkt naar de eindtermen voor ICT in primair onderwijs, dan is er

nu al de verplichting voor elke groepsleerkracht om zich daarin te bekwamen. Nu je faciliteiten

krijgt kun je de collega’s daar op aanspreken. Je kunt het ondersteunen met een pc-privé-project.’

HET DIGITALE PRENTENBOEK

Op De Triangel is de computer intussen net zo’n gewoon didactisch hulpmiddel geworden als vroe-

ger het schrift en het krijtje. 

In de onderbouw wordt het bekende werken-in-hoeken versterkt door de inrichting van compu-

terhoeken. Via software worden accenten gelegd op voorbereidend taal en rekenen.

Luisteroefeningen gaan nu via het digitale prentenboek. Jonge kinderen luisteren hier naar hun

eigen digi-prentenboek. Tekeningen worden gescand en de kinderen maken daar dan zelf een ver-

haaltje bij…  

Een enthousiaste Van Tol: ‘Het is toch prachtig om kinderen ook te laten zien wat ze horen. Als

leerkrachten zo aan het werk zijn met de computer komen ze vanzelf op steeds meer toepassin-

gen. Er zijn immers zoveel mogelijkheden.’



In deze groepen wordt ook veel gebruik gemaakt van de prentenboeken in de serie ‘Ik ben Bas’

van uitgeverij Groen. De vrolijke Bas onderneemt samen met zijn ouders, zijn zus en broertje

allerlei avonturen. Vanuit dit gezinsverband krijgt het kind de gelegenheid om de wereld op speel-

se wijze te verkennen. De handleiding bevat bij elke plaat een verhaal om voor te lezen, vragen

om de plaat en het verhaal duidelijk te maken, opzegversjes en taalspelletjes. Dit prentenboek is

ontwikkeld door de werkgroep Onderwijsvoorrang Staphorst in samenwerking met een schoolbe-

geleider en een logopediste. Van Tol wijst op het belang van deze uitgave: ‘Je moet producten

zoeken bij de vraag uit de praktijk van het onderwijs. Soms moet je ze zelf maken. Deze uitgave

is daarvan een heel goed voorbeeld. De volgende stap is de digitale versie.’

DIGI-LESSEN

De computer speelt hier ook een belangrijke rol bij de zorgverbreding, niet alleen om hulppro-

gramma’s in te zetten voor individuele begeleiding, maar ook voor de registratie. Die verloopt via

Esis A en B. Daarnaast ontwikkelt de school portfolio’s, een eigen bestand per leerling - met data,

toetsgegevens en aanvullingen - om zodoende de leerling tijdens de schoolloopbaan beter en effi-

ciënter te kunnen volgen. Uiteraard is de nodige aandacht geschonken aan de bescherming van

deze gegevens in het netwerk.

In de bovenbouw is het accent op de aanschaf van allerlei informatieve boeken verlegd naar het

gebruik van interactieve cd-roms, waarmee de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Daarvoor

zet men zogenaamde digilessen in, werkbladen op het scherm met hyperlinks naar internet. Een

werkwijze, die men overnam van een school in Apeldoorn. ‘Zo kun je elkaar versterken als school

in de toepassing van ICT’.

SOFTWARE

Van Tol staat kritisch tegenover de programma’s die op dit moment voor de scholen beschikbaar

zijn: ‘De beste software-pakketten worden niet gemaakt door de educatieve uitgeverijen, maar

door collega’s op de werkvloer die een goed idee hebben en daarbij de juiste partner weten te

vinden voor de productie. Dan kom je dus uit bij particuliere bedrijfjes. Als je als cluster van scho-

len iets gezien hebt waarover je toch niet helemaal tevreden bent, ga dan eens praten met zo’n

automatiseringsbureau. Onze ervaring is dat ze veelal best bereid zo’n programma voor jouw

scholen op maat te schrijven. Wij zijn bijvoorbeeld heel content met de programma’s in de Ik-

serie van Vordenhout uit Honsselaarsdijk, die wij inzetten voor de groepen 1 tot 6. Daarnaast

maken wij graag gebruik van programma’s van Ambrasoft. In de bovenbouw maken we echter

steeds meer gebruik van Office-applicaties, bijvoorbeeld het laten maken van taalopdrachten in

Word en het laten afsluiten van een werkstuk met een presentatie in Powerpoint. Dat stimuleert

de taalontwikkeling van kinderen en dat hebben we in deze plattelandsomgeving juist nodig. Een

van de redenen bij de toewijzing als voorhoedeschool - naast het feit dat we via eigen middelen

al begonnen waren met ICT - was namelijk dat je hier te maken hebt met een (taal)achters-

tandssituatie.’

TOERUSTING

Internetten is in de omgeving van De Triangel een discutabele aangelegenheid: ‘Verantwoord

internetgebruik is mogelijk, als je de leerlingen goed toerust. Dan hoef je niet te filteren.

Trouwens, als ik hier wel ga filteren dan kunnen ze altijd nog naar de bibliotheek waar wel een

open aansluiting is. Wij leggen de kinderen uit dat internet net zo iets is als de wereld om je heen.

Op een schoolreisje naar Amsterdam laat je de kinderen toch ook niet vrij hun gang gaan. Dan

‘De beste software komt niet
van de grote uitgeverijen.’
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kies je zorgvuldig een programma. Je zorgt voor een pedagogisch kader. Internet werkt als een

zoekmachine en je leert je kinderen om risico’s te voorkomen. We willen ze goed toerusten en

maken afspraken, bijvoorbeeld niet vrij surfen maar volgens opdracht en de pc-schermen plaat-

sen in het zicht van de leerkracht. Natuurlijk komt er wel eens iets in beeld waarbij je vraagte-

kens zet. Dan wordt dat bespreekbaar gemaakt. Dat werkt beter dan verbieden. De beste bevei-

liging is toerusting van onze leerlingen. Dat is onze opdracht. Die ethische invalshoek moet je met

leerlingen niet uit de weg gaan,’ vindt Gert van Tol. 

Van Tol ziet hier duidelijk een taak voor de school: ‘Sommige ouders zijn natuurlijk ook in het

nadeel, omdat pc-gebruik voor hen abracadabra is. Daarom hebben wij het initiatief genomen een

korte cursus voor ouders te geven over Windows. Dat past ook in de visie van de school, want we

zijn immers met elkaar verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen; school en ouders

samen met ondersteuning van de kerkelijke gemeenschap. Binnenkort houden we in samenwer-

king met Ouders & Coo een ouderavond rondom het spel Dialoog over identiteit en kwaliteit van

onderwijs. Wij willen onze onderwijskundige visie delen met onze ouders. Dan zal ook dit thema

zeker aan de orde komen,’ aldus Van Tol.                  

BEDRIJFSMATIGE OPSTELLING

De verhoging van de rijksbijdrage voor ICT op school naar € 58,50 per leerling komt de directeur

van De Triangel bijzonder goed uit: ‘Dat bood ons de kans om recent de aanwezige 18 werksta-

tions in een keer uit te breiden tot 40 stuks. Nu hangen alle pc’s aan het netwerk. Alle andere

apparaten zijn verwijderd. Nu weet je als schoolleiding tenminste, dat er voor ICT een constante

inkomensstroom is en kun je investeren. Dat maakt een bedrijfsmatige opstelling mogelijk, zelfs

als je geen geld hebt. Onlangs verzorgde ik voor collega’s een studiebijeenkomst voor een inves-

terings- en financieringsplan voor vijf jaar ten behoeve van ICT. Je kunt op deze basis ook naar

de bank stappen, want het is nu mogelijk een financierings- en afschrijvingsplaatje te maken

waarbij je in een cyclus van vijf jaar toch de computers op school up-to-date kunt houden. Onze

school heeft gekozen voor een bedrijfsmatige opzet, maar dan op basis van eigen vermogen. We

hebben namelijk het voorrecht dat in het verleden door de leden van de schoolvereniging kapi-

taal bijeen vergaard is. Dat is keurig belegd en daarvan plukken wij nu de vruchten.’

Zijn voorbeelden tonen de praktijk: ‘De aanschaf van een digitale camera maakt het mogelijk via

het netwerk geïllustreerde publicaties af te leveren, zoals elke week een nieuwsbrief. Een in Word

gemaakt werkblad kun je nu door een druk op de knop vermenigvuldigen zoals je maar wilt. Voor

onszelf - maar ook ter beschikking van geïnteresseerde collega’s - hebben we op basis van

bestaande formulieren spreadsheets gemaakt voor werktijdenregistratie en het formatie- en acti-

viteitenplan. Die zaken zijn nu vlot te bewerken. Voor het schoolmanagement bieden de Office-

applicaties immers alles wat je nodig hebt. Je moet wel je vaardigheden opkrikken natuurlijk,

maar dan werkt het zeker tijdbesparend!’

WIN-WINSITUATIE

De Triangel boft dat de pc voor de directeur meer is dan een hulpmiddel: ‘Computeren is al jaren-

lang mijn hobby. Voor de aanschaf van hard- en software heb ik in de regio gezocht naar een leve-

rancier om van meet af aan een win-winsituatie te creëren. Onze computerruimte in de hal wordt

na schooltijd gehuurd door een automatiseringsbedrijf om trainingen te verzorgen voor het

bedrijfsleven. Die samenwerking heeft ertoe geleid dat ik zelf ook verschillende diploma’s op ICT-

gebied heb gehaald. In onze regio worden computercursussen meestal na werktijd gehouden.

Door de samenwerking met het automatiseringsbedrijf hebben we hier een permanente inrichting

voor ICT. Overdag is de ruimte beschikbaar voor onze leerlingen en ‘s avonds voor externe trai-

ningen. Er wordt een cursus voor het zogenaamde tweede-kans onderwijs of basiseducatie gege-

ven. En er is een cursus voor collega’s uit de regio om DRO-modules te oefenen. Verder wordt er

‘s avonds een Office-opleiding voor de regionale Rabo-bank verzorgd.’



CULTUURVERSCHILLEN

Volgens deze ondernemende Rouveense directeur en cursusleider werkt die samenwerking met

het regionale bedrijfsleven zeer verruimend: ‘Je agenda moet het natuurlijk wel toe laten, maar

dan ervaar je eens hoe je wijze van onderwijs geven overkomt op cursisten van elders. Dan zie

je bijvoorbeeld de cultuurverschillen met het bedrijfsleven. Daar krijg je een doos met een pc mee

om binnen een jaar je diploma te halen en anders komt de factuur. Dat is wel eens goed om te

ervaren. Je leert in ieder geval om in het onderwijs bedrijfsmatiger te gaan denken. Vanaf de start

van ons computernetwerk heb ik gezocht naar een projectmanager uit het bedrijfsleven. Er werd

een wensenlijstje opgesteld voor computers, netwerk, internetgebruik en e-mail. Dat moet je niet

zelf gaan uitzoeken, want dat is je vak niet. Dat vraagt om een totaalconcept. De IT-branche over-

ziend is het een illusie om te denken dat je dat als schoolleider allemaal zou kunnen snappen. Dat

moet je dus uitbesteden, ieder z’n eigen vak. Houd je als schoolleider bezig met de inhoud van

ICT op school. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Wat is je onderwijskundige visie, als ‘t gaat

om de software die je draait? Hoe zet je de computer in de klas in? Daar zijn wij voor.’   

Voor de verhuur van ruimte en apparatuur wordt op contractbasis een tweezijdige boekhouding

bijgehouden: ‘Enerzijds voor het gebruik in uren door derden en anderzijds voor de werkzaam-

heden door het bedrijf in verband met onderhoud en beheer van het complete ICT-netwerk in de

gehele school. Aan het eind van het jaar wordt de stand opgenomen. Het resultaat van deze ver-

rekening de afgelopen jaren was dat we als school of quitte speelden of winst behaalden.‘

WEBSITE

De website van De Triangel - met de directeur als webmeester - is niet enkel en alleen de school-

gids in digitale vorm. Bezoekers vinden er ook de zeer uitgebreide orthotheek voor individuele

leerlingbegeleiding met alle in te zetten toetsen en hulpmiddelen. De fotogallery toont de opening

van het computernetwerk en op een speciale site wordt contact onderhouden met een naar

Canada geëmigreerde leerling. Daarnaast zijn er links ingebouwd naar sites van de Digitale

school, het Schoolplein en Taptoe (spreekbeurten houden / werkstukken maken).

Ook op de site: www.totaalconcept.nl komt de school naar voren. Op basis van de ervaringen als

voorhoedeschool biedt De Triangel via het project ‘Totaalconcept onderwijs on-line’ andere scho-

len een ondersteuningsplan bij de invoering van ICT. Het project is gebaseerd op de vijf deugde-

lijkheidseisen voor ICT-gebruik van de inspectie en koppelt onderwijskundige expertise aan tech-

nische know-how. Via een stappenplan komt alles aan de orde wat met ICT op school te maken

heeft: van het opstellen van een beleidsplan tot de bijscholing van personeel en van de organi-

satie van onderhoud en beheer tot de keuze van software.    

De opgebouwde voorsprong op ICT-gebied zullen team, ouders en leerlingen van De Triangel

zeker willen behouden. Boven het motto van de school staat in de schoolgids immers vetgedrukt

vermeld: Daar werken we voor!
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Regionale Scholengemeenschap Magister Alvinus
Sneek

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Bestuurscommissie conform art. 82 Gemeentewet.  

Mw. P.H. Dijksterhuis, rector; R. van der Haar, afdelingsconrector en portefeuillehouder ICT bin-

nen de directie; T.A. Groenewold, ICT-coördinator (0,5 fte).

2000 leerlingen, 180 personeelsleden.

openbare VO-school voor de Zuidwesthoek van Friesland. 

optimale kansen bieden voor vervolgstudie en beroep, persoonlijke begeleiding, open leer- en

werksfeer en inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen. 

3 dependances, medio 2001 wordt nieuwbouw gerealiseerd bij het hoofdgebouw (unilocatie). 

meerdere (Unix/Novell) servers en cd-towers, 210 pc’s; aanleg in eigen beheer. Software: voor

administratie & management: School+. Honderden trainingsprogramma’s voor talen en individu-

ele begeleiding, simulatieprogramma’s voor binas-vakken, practicum-opdrachten i.s.m. RUG en

interesse- en beroepskeuzetests voor decanen. E-mail-adres voor docenten en leerlingen.  

ja.

ja.

volgens rijksregeling voorhoedescholen.

Via ICT naar een meer
individuele leerweg

‘Vorm jezelf op de RSG Magister Alvinus’ is het motto van deze openbare school voor voortgezet onder-

wijs voor de Friese Zuidwesthoek in Sneek. Een professionele school waar leerlingen optimale kansen

krijgen voor hun persoonlijke vorming en de best mogelijke voorbereiding op hun toekomst. Een school

die zich manifesteert als een school waar de aandacht voor de individuele leerling centraal staat. Welke

rol vervult ICT daarbij op deze voorhoedeschool en welke ervaringen heeft men daarmee opgedaan?

Een gesprek met conrector Rob van der Haar en coördinator Theo Groenewold.
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Op RSG Magister Alvinus heeft men als voorhoedeschool de landelijke projecteisen voor ICT ver-

taald in zes schoolspecifieke doelen:

- Het gebruik van communicatie (internationaal) wordt uitgebouwd; zodanig dat elke leerling er

op een bepaald moment in de opleiding mee in aanraking komt.

- ICT wordt gebruikt als variatie in de onderwijsvormen in die stadia van het leerproces (uitleg,

oefening, integratie en toetsing) waar geschikte programma’s voor beschikbaar zijn.

- ICT wordt breed in de school gebruikt bij de remediale hulp voor talen.

- ICT wordt gebruikt om de - binnen de meer zelfstandige werkvormen zo noodzakelijke - diag-

nostische toetsen af te nemen en na te kijken.

- We geven onze leerlingen de mogelijkheid om internet en specifieke software te gebruiken voor

studiekeuzedoeleinden; daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht van het gebruik van

instaptoetsen voor profiel- en vakkenkeuze (dit als ondersteuning van het werk van de deca-

nen).

- We experimenteren met het gebruik van digitale middelen - internet, electronische encyclope-

die - als informatiebron in het vaklokaal; met als inzet om dit breed toepasbaar te maken.

ZELFSTANDIG WERKEN

Conrector Van der Haar en coördinator Groenewold plaatsen het ICT-plan binnen de onderwijs-

kundige doelstellingen van hun school: ‘De ontwikkelingen in het VO gaan richting meer zelfstan-

dig werken van de leerling. Daarbij kan ICT een belangrijke rol spelen. De leerling kan oefenen

achter de computer en daarbij voortdurend hulp krijgen. De leerling kan ook met modellen de

werkelijkheid simuleren, informatie verzamelen, werkstukken maken, presentaties houden en op

andere wijze individueel met de leerstof bezig zijn. De vraag is dan ook regelmatig: waar kan wor-

den bespaard op de taken van de docent? Door deze aanpak kan de docent zich meer richten op

zijn taken als begeleider. Concrete besparingen kunnen liggen op het vlak van toetsen afnemen

en nakijken, cijferverwerking, instructie, geven van oefenstof enzovoort.’

BESPARINGEN

Zij koppelen het computergebruik op school direct aan de voorbereiding van leerlingen op hun

toekomst: ‘Als je wilt opleiden voor de maatschappij, dan hoort ICT daarbij. De leerlingen moe-

ten de computer dagelijks kunnen gebruiken. Dat is onze basisgedachte. De computer is een effi-

ciënt hulpmiddel om vakken te leren. Je biedt leerlingen een stimulerende leeromgeving, want die

computer geeft immers individueel feedback. Enerzijds moeten ze ICT gewoon ervaren, ander-

zijds leren ze ICT te gebruiken bij leerprocessen. Een voordeel van de huidige aanpak van ICT in

het onderwijs is dat leerlingen met dezelfde programma’s werken als in de maatschappij. Denk

maar aan Windows en Office. Dat was met vorige computerprogramma’s in het onderwijs wel

anders.’
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INDIVIDUELE BEGELEIDING

Individuele begeleiding staat op de RSG bij het leren en lesgeven centraal: ‘Onze school kent het

systeem van de zogenaamde I-uren, waarbij de i staat voor individueel. De gewone lessen van

vijftig minuten zijn teruggebracht tot vijfenveertig minuten. Hierdoor wordt tijd gespaard, die

gebruikt wordt voor individuele lessen voor de verschillende vakken aan het begin van iedere les-

dag. Met uitzondering van de eerste twee weken worden de i-uren gedurende het hele cursusjaar

gegeven door alle docenten.’

Het karakter van de i-uren is meerledig: ‘Het i-uur wordt in de eerste plaats aangewend om leer-

lingen te helpen bij hun studieproblemen. Die hulp kan bestaan uit extra uitleg, het inhalen van

lesstof, proefwerken of opdrachten en dergelijke. De bedoeling van dit gebruik van het i-uur is

zodanige hulp te bieden, zodat de leerling op eigen kracht weer verder kan gaan. Ook werden i-

uren gebruikt voor verrijking. Op deze wijze kunnen de leerlingen kennis maken met een groot

aantal vakken, die anders niet aan bod komen. Bijvoorbeeld modules computerles, toneel/caba-

ret of fotografie. Andere mogelijkheden die het i-uren systeem biedt zijn gesprekken tussen leer-

lingen en mentoren of decanen en speciale trainingen voor examenklassen. Kortom, de i-uren bie-

den vele mogelijkheden. ICT is daarbij een stimulerend hulpmiddel. Regelmatig worden pro-

gramma’s ingezet uit ons brede assortiment aan software voor de verschillende vakken.’  

KENNISNET

Hoewel RSG Magister Alvinus bij de introductie van kennisnet het NOS-Journaal haalde omdat hij

één van de eerste scholen was die alle computers aan Kennisnet had gekoppeld, volgt men in

Sneek de ontwikkelingen van dit net voor het onderwijs kritisch: ‘Omdat we als voorloper de aan-

sluiting op kennisnet in een vroegtijdig stadium voor elkaar hadden, liepen we ook al vlot tegen

alle praktische problemen op: veel storingen, onduidelijke codes en gebrekkige toegang na

schooltijd. ‘Als je de kans krijgt om een goede vulling - content - aan kennisnet te geven, dan

kunnen we er als school en als onderwijs in het algemeen heel veel plezier aan beleven. Het idee

is goed, maar de praktische uitwerking is onvoldoende. We betwijfelen of er wel de juiste, capa-

bele mensen achter zitten. Dat is jammer, want we hadden alles al bij kennisnet onder moeten

kunnen brengen.’ De school is bij voorbeeld bang voor beveiligingsproblemen en dergelijke.

Daardoor worden veel zaken uitgesloten. Het gebruikersgemak gaat eraan ten onder. Het zou nu

toch eens goed geregeld moeten zijn. We blijven echter optimistisch. Als we kennisnet in de lucht

willen hebben, dan moeten we het wel blijven gebruiken.’     



BEHEER

Het onderhoud en beheer van ICT op school wordt volgens Van der Haar en Groenewold het groot-

ste probleem: ‘Neem bijvoorbeeld het regelen van systeembeheer. Dat gaat heel moeizaam. 

ICT is een hele nieuwe dimensie erbij. Die moet bemenst worden, moet structuur krijgen en

gehandhaafd worden. De financiële injectie van minister Hermans om computers de school in te

krijgen is leuk, maar scholen moeten het wel onderhouden. Dat betekent dat je voldoende speci-

fieke kennis op 1 fte moet binnen halen. Dat is steeds weer een gevecht in de totale schoolorga-

nisatie. Maar je profiteert ook van de mogelijkheden die ICT biedt. Er worden mooie leesbare

werkstukken ingeleverd. Iedereen vindt dat nu normaal. Je realiseert je niet altijd dat er een heel

verhaal achter zit…’        

AUTOMATISERING

Van der Haar en Groenewold trekken de lijnen door naar de toekomst: ‘We gaan steeds meer toe

naar totale automatisering. Langzamerhand krijgen meer programma’s een Windows uiterlijk. Ken

je een programma, dan ken je ze allemaal. We hebben die verschuiving gezien naar Office-pro-

ducten; de kantoorhulpmiddelen als tekstverwerker, spreadsheet en dergelijke in één pakket. De

verspreiding van netwerken is ook debet aan deze ontwikkeling. Internet heeft veel teweeg

gebracht. Je kunt binnen je eigen computer naar informatie zoeken, maar net zo gemakkelijk dat

ook doen op een computer die ergens anders ver weg staat opgesteld. We hebben straks een

grote database waarin niet alleen de adresgegevens van leerlingen staan, maar ook de cijfers (nu

al het geval), het rooster, de informatie uit het leerling-volgsysteem, de studiewijzers enzovoort.

Het moment komt ongetwijfeld dat leerlingen vanaf de computer thuis het lesrooster raadplegen,

hulp vragen bij het huiswerk maken en de cijfers even inkijken. In plaats van allemaal losse auto-

matiseringsactiviteiten gaan we steeds meer naar een geheel toe.’

TOETSING

Deze totale automatisering kan nog doorgetrokken worden: ‘Als een leerling een toets maakt via

een toetsprogramma zoals bijvoorbeeld Question Mark of WIN-toets, Word worden de resultaten

van die toets automatisch doorgegeven aan de cijferadministratie. Een andere leerling volgt op

dat moment een instructieprogramma over bijvoorbeeld elektriciteit via internet bij de Universiteit

Twente. Kortom, dankzij ICT kan een deel van het docentenwerk geautomatiseerd gebeuren en

kunnen leerlingen van tijd tot tijd een meer individuele leerweg volgen.’  

MEERJARENPLAN

Deze ideeën worden hier in de stad met de meest bekende waterpoort niet zo maar even uit de

mouw geschud. Ze komen uit het kersverse meerjarenplan ‘Van tweeën een’- ICT op school, van

onderwijs- en organisatiesysteem naar een geheel. 

‘Dankzij ICT kan een deel van het
docentenwerk geautomatiseerd worden.’

159



‘Een voordeel is dat leerlingen werken met
dezelfde programma’s als in de maatschappij.’
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Dit beleidsplan is opgesteld als vervolg op het projectplan als voorhoedeschool. Na een visie op

de grote lijn van automatisering biedt dit plan een beschrijving van de school in de nabije toe-

komst met ICT. Alhoewel de school erkent dat geschetste beelden nooit helemaal uitkomen, is

beschreven wat er op ICT-gebied gaat veranderen op de RSG. Aan bod komen onder meer heel

concreet het leerproces, de mediatheek, de computer- en vaklokalen, de werkplek van de docent

(thuis en op school) en de uitvoering van de - ondersteunende - administratieve processen. Na

het beknopt formuleren van de doelstellingen worden de beleidsvoorstellen uitgewerkt aan de

hand van de vijf door de inspectie opgestelde kenmerken voor integratie van ICT op school. 

Ook de structuur is vernieuwd. De school werkt nu met twee commissies: een automatiserings-

commissie onder leiding van het hoofd van de administratie en een ICT-commissie onder voorzit-

terschap van de ICT-coördinator. Daar boven staat de stuurgroep ICT, bestaande uit hoofd admi-

nistratie, ICT-coördinator en hoofd mediatheek en geleid door de portefeuillehouder ICT.   

PLAN VAN AANPAK

Het meerjarenbeleidsplan mondt uit in een plan van aanpak en is onderverdeeld in vier compo-

nenten: 

1. Infrastructuur: o.a. inlogstructuur, gebruiker georiënteerde pakketinstellingen, beveiliging net-

werk en School+, interne communicatie, overname mediatheek, print faciliteiten en virus upda-

te;

2.Organisatie: o.a. uitbreiding lesassistentie en systeembeheer, planning onderhoud systemen,

webmasterfunctie creëren, systematiek t.a.v. stand-alone, projectmatig werken met duidelijke

begin- en eindtermen en licenties onder aandacht brengen en houden; 

3. Implementatie ICT in de les: o.a. onderzoek knelpunten ICT in de les en inventarisatie huidig

gebruik;

4. Implementatie ICT voor de organisatie: o.a. leerlingvolgsysteem, rooster koppelen, absenten-

module, studie-planning-registratiesysteem en management-informatiesysteem.    

SAMENWERKINGSVERBAND

Het - door het ministerie gesubsidieerde - samenwerkingsverband ICT-Noord is voor Van der Haar

en Groenewold daarbij een belangrijk steunpunt: ‘Het is ontstaan uit contacten tussen voorhoe-

descholen en nu verbreed naar alle ruim veertig VO-scholen in het noorden. Ook de Universiteit

van Groningen en de HBO-instellingen verenigd in de ECNO, nemen hieraan deel. Gezamenlijk

organiseren we cursussen voor personeelsleden op het gebied van ICT-basisvaardigheden en de

verdere modules van het digitaal rijbewijs. Wij streven ernaar, dat ieder personeelslid in 2003 zo

ver is. Ook regelen we de examinering voor het DRO. Voor alle geledingen in het VO zijn kringen

opgezet om het gebruik van ICT op schoolniveau te ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld krin-

gen voor systeembeheerders en ICT-coördinatoren, maar ook voor de verschillende vakken in



basisvorming en tweede fase. Intussen zijn diverse projecten opgezet. Zo worden bijvoorbeeld

practicum-opdrachten voor de binas-vakken ontwikkeld, die op het web worden gezet. Voor de

verschillende vakken zijn dit jaar voor enkele uren per week leraren hiervoor vrij geroosterd. Een

vorm van symbiose dus tussen drie groepen van onderwijsinstellingen. Zo voorkom je dat ieder-

een maar weer zelf het wiel uitvindt!’   

TERUGBLIK

Als Van der Haar en Groenewold terugkijken op het voorhoedeproject signaleren ze naast plus-

punten ook een aantal nog zwakke punten: ‘Sterke punten hier zijn toch wel de voortvarende aan-

pak in ‘bouwen’, het enthousiasme ten aanzien van ICT dat breed in de school aanwezig is en de

deskundigheid op diverse gebieden. Flexibiliteit, het gerealiseerde pc privé-project en randvoor-

waarden als geld, systeembeheerder, lesassistent/applicatiebeheerder en gecreëerde ruimte krij-

gen ook een plus. Als zwakke punten zien wij de informele sfeer waardoor bijvoorbeeld cursus-

sen moeilijk te organiseren zijn, geen optimale samenwerking tussen het centrale ICT-gebeuren

en de aanpak binnen een aantal vakken. Ook blijven er klussen met een open eind liggen op het

gebied van installatie en beheer. De onduidelijke financiële situatie is ook een minpunt. Het

gemakkelijk ombuigen van taakinhoud van de ICT-ploeg werkte goed in het stadium van de uit-

bouw, die we de laatste tijd hebben doorgemaakt. Langzamerhand willen we vastomlijnder wer-

ken. Daarom wordt er per project een plan gemaakt met duidelijke eindtermen.’    

EIGEN DIMENSIE

Ze hebben ter afsluiting nog wel een tip voor collega’s: ‘Beschouw ICT duidelijk als een eigen

dimensie binnen je school. Stop het niet weg onder het vakje leermiddelen of deskundigheidsbe-

vordering. Realiseer je dat het een nieuw gebied is waar functies voor moeten komen. Neem het

dus volwassen ter hand. Voor zo’n adequate invoering van ICT in het VO is dan binnenkort wel 

€ 185,00 per leerling op jaarbasis nodig!’
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Gemeenteweg 326a, 7951 PE Staphorst

T 0522 - 461325

F 0522 - 461342

E-mail -

Website -

Prins Mauritsschool
Staphorst

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging Stichting en Instandhouding Scholen met de bijbel (5 basisscholen), Staphorst. 

A. Kin, directeur; F.J. Bus, adjunct directeur, zorg- en ICT-coördinator.

216 leerlingen, 14 personeelsleden. 

plattelandsschool met veel dialect sprekende kinderen, overwegend behorend tot de Nederlandse

Hervormde Kerk.  

opvoeden en onderwijzen vanuit en overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie

Formulieren van Enigheid.

gebouw uit 1973, 8 groepen + computer- en zorglokaal. 

totaal 26 pc’s; in computerlokaal 16 Pentium pc’95 (nog geen netwerk), in zorglokaal 3

Pentium/486 pc’s. Per groep 1 Pentium/486, voor directie + personeel 2 MMX/98 en 2 laser prin-

ters. Software (toepassingen voor directie, administratie, ICT-onderwijs en IRT). Voor schoolma-

nagement: Esis-A, Cito-LVS, Excel. Voor taal: Woordenspel van Ires-Amersfoort, Leestrein van

OWG, Woordenschat van NIB, Zelfstandig lezen van Edurom en Taaltris van Bruna. Voor rekenen:

Wereld in getallen van Malmberg, Rond honderd van ABC-Groningen, De weegschaal van Ires,

Verkennen, Cijferen en Euphoria van OWG. Voor aardrijkskunde: Toporama van OWG, Encarta

van Microsoft, Topografie van Edurom. Voor verkeer: Kruispunt en Bordentrainer van OWG. Voor

engels: Woordenspel van Ires en Engels van Edurom.       

nee.

nee.

volgens rijksregeling.

Staphorster basisschool 
integreert ICT 

binnen zorgverbreding

Tien jaar geleden ging Weer Samen Naar School van start. ‘Breng de voorzieningen naar het kind in

plaats van het kind naar de voorzieningen,’ luidde het motto van de toenmalig staatssecretaris Wallage.

Na een akkoord met de organisaties van leerkrachten, ouders, besturen en management startte in het

basisonderwijs een vernieuwingsproces voor zorgverbreding - meer rekening houdend met verschillen

tussen leerlingen - om de toename van verwijzingen naar het speciaal onderwijs terug te dringen. 

De Prins Mauritsschool in Staphorst zet intussen al jarenlang de computer in bij deze leerlingenzorg.

Hoe dat is georganiseerd en wat de ervaringen zijn, leest u in het interview met adjunct-directeur 

F.J. Bus, ook ICT- en zorgcoördinator.
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Adjunct-directeur Bus plaatst de schoolvisie op educatief computergebruik binnen een continuüm

van zorg voor alle leerlingen: ‘Een van de hoofddoelen van ons basisonderwijs is het beter leren

omgaan met de verschillen van de individuele leerling. We proberen daarom de opvangmogelijk-

heid in de school te vergroten. In het kader van het WSNS-beleid leidt dit tot verandering in de

groep, in de aanpak van de leerling en daardoor ook tot verandering in de werkwijze van de leer-

krachten. Er wordt gewerkt aan leerlingenzorg die ook buiten de groep reikt, waar alle leerlingen

van profiteren. Uitgangspunt is dat leerlingenzorg geen individuele activiteit van de leerkracht is,

maar een aangelegenheid van het gehele team. Hiervoor hebben we een continuüm van zorg, een

systeem van integrale leerlingenzorg, opgesteld, waarin oplossingen worden aangedragen. Het is

als leerlingenzorg geïntegreerd in het zorgprofiel van de basisschool.’ 

ADAPTIEF ONDERWIJS

Bus koppelt ICT aan de realisering van adaptief onderwijs: ‘Sinds ‘95 zijn de scholen zelf verant-

woordelijk voor hun automatiseringsbeleid, en ontwikkelt de school een eigen beleid. ICT-beleid

in onze basisschool staat ten dienste van het WSNS. Computers zijn daarom een waardevol hulp-

middel bij het realiseren van de bestaande onderwijsdoelen. Voor een verdere verankering van

computers in het onderwijsleerproces is echter meer nodig. We accentueren daarom dan ook dat

de programmatuur adaptief onderwijs mogelijk dient te maken. Dus onderwijs dat zich aanpast

aan de verschillende mogelijkheden van alle kinderen. Onze doelstelling is een verantwoorde

implementatie en integratie van de computer in het onderwijs voor alle leerlingen. Dit wordt ver-

wezenlijkt door middel van ondersteuning van zoveel mogelijk educatieve activiteiten. Deze ont-

wikkeling vraagt wel om een nieuwe didactiek in het basisonderwijs. Pedagogisch, didactisch en

organisatorisch dienen er nieuwe afwegingen gemaakt te worden.’   

ZORGGROEP

Binnen de integrale leerlingenzorg op de Prins Mauritsschool nemen de zorggroep en het compu-

terpracticum een belangrijke plaats in: ‘De leerlingen komen alleen voor bepaalde basisvakken

naar deze zorggroep, voor individuele begeleiding met behulp van didactische IT. Ondanks dat ze

apart onderwijs krijgen zijn er toch voldoende mogelijkheden voor contacten met andere kinde-

ren. De zorggroep is een centrum van waaruit de leeromgeving van het lerende kind wordt

gestructureerd en waarin het moeilijk lerende kind een korte of langere tijd verblijft. De leerling

met leerproblemen wordt tijdelijk of voor onbepaalde tijd opgevangen en geobserveerd met het

doel de leerling voor het basisonderwijs te behouden. De zorggroep functioneert dan als een vaste

tussenvorm binnen het reguliere onderwijs en niet alleen als overgangsvorm naar het speciaal

onderwijs.’ 

Naast de zorggroep functioneert ook de computergroep: ‘Daarbij wordt didactische IT toegepast

in het curriculum van de schoolvakken, zodat het voor alle leerlingen geïntegreerd functioneert.
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Kinderen met problemen en reguliere kinderen krijgen samen tegelijk in dezelfde groep en van

dezelfde leerkracht onderwijs. Dit is mogelijk, omdat de groepen gehalveerd zijn tijdens het com-

puterpracticum en niet iedere leerling hetzelfde programma krijgt. Er kan adaptief onderwijs

gegeven worden met behulp van programma’s om de doelstelling en de leerstof af te stemmen

op de behoeften van de individuele leerling. Ook kan een bepaalde groep leerlingen op een

bepaald tijstip van de dag ondersteuning krijgen in de vorm van IRT, die door de interne begelei-

der en vanuit de zorggroep wordt gecoördineerd.’

ORGANISATIEMODEL

In het ICT-beleidsplan van de school staat, dat de school werkt met een ‘Schakelgroep’, waarbij

een preventieve ambulante begeleider als ICT-coördinator met behulp van duo-teaching en een

onderwijsassistente de begeleiding verzorgt. 

Gekozen is voor een bepaald organisatiemodel om verdere integratie van IT in het curriculum van

schoolvakken te realiseren. Om de gewenste begeleiding en onderwijs op maat met elkaar in

overeenstemming te brengen heeft de school gekozen voor het model Didactische ICT. Het edu-

catieve computergebruik zoals dat in de Schakelgroep wordt gegeven is in dit organisatiemodel

gefaseerd in een tweetal zorgstructuren: D.ICT-1 en D.ICT-2.

De eerste fase is gericht op het toepassen van didactische IT in het curriculum van schoolvakken

zodat het geïntegreerd functioneert en elke leerling met behulp van programmatuur onderwijs

ontvangt in de computergroep, maar ook bij de curriculaire integratie van zorgleerlingen in de

reguliere groep. Bij D.ICT-2 gaat het om de toepassing in zorgbreedte bij een schoolinterne zorg-

groep, zodat leerlingen op maat preventieve individuele begeleiding ontvangen waarbij de leer-

problemen in de basisvakken zoveel mogelijk worden opgelost en voorkomen wordt dat leerlin-

gen negatieve faalervaringen opdoen.

De Schakelgroep op deze school heeft dus een drievoudige functie:

a. gedifferentieerd onderwijs geven aan het reguliere kind 

b.onderwijs op maat verzorgen in de zorggroep en

c. incidentele begeleiding bieden. 

EFFECTIEF

Volgens Bus - door combinatie van directietaken en coördinerende werkzaamheden volledig

ambulant - dient dit organisatiemodel aan verschillende voorwaarden te voldoen om als zorg-

structuur de doelstellingen in het onderwijs te kunnen verwerkelijken: ‘De computer moet inge-

zet worden als leermiddel en niet alleen als hulpmiddel. Het onderwijs met ICT dient effectief te

zijn, zodat regelmatig gebruik van de computer een vereiste is. De computerprogramma’s dienen

verantwoord en educatief te zijn, zodat het kan integreren in de basis- en leervakken. Er mag

geen stagnatie optreden door andere belangrijke werkzaamheden tijdens die integratie en daar-

na. Ook zijn er deskundige begeleiding en toezicht bij al de leeractiviteiten met ICT. Alle leerlin-

gen van een groep hebben gedurende de les een computerpracticum. De informatica-uren zijn

geïntegreerd met de desbetreffende vaklesuren. Graag willen we ICT ook inzetten bij het onder-



wijs aan meer en minder begaafde leerlingen, zowel bij curriculaire als sociale integratie. De pro-

grammatuur dient zo gekozen en samengesteld te zijn, dat er adaptief onderwijs mogelijk is en

het kind tegelijk succeservaring opdoet.’ 

OPEN LEERKLIMAAT

Bus wijst op de gevolgen van dit organisatiemodel D.ICT: ‘Op school ontstaat een meer open leer-

klimaat. Er kunnen meer individuele leerwegen ontwikkeld worden als gevolg van groepsverklei-

ning, waarin leerlingen met behulp van computergebruik zelfstandig leren en er meer differentia-

tie mogelijk is. Je moet naar een systeem van gedifferentieerde toetsing, waarbij adequate bege-

leiding van leerlingen slechts mogelijk is door gebruik te maken van een geautomatiseerd leer-

lingvolgsysteem. De leerkracht zal meer als organisator van het onderwijsleerproces bepaalde

onderdelen van het leerproces met behulp van de computer evalueren. Collegiale consultaties

vinden steeds meer plaats wat betreft zorgleerlingen, maar ook wat betreft het inzetten van com-

putergebruik bij kerninnovaties voor meer gedifferentieerd onderwijs. Het uitgangspunt wordt dat

leerlingenzorg geen individuele activiteit van de leerkracht meer is, maar een aangelegenheid van

het gehele team.’

TAALONTWIKKELING

Bij de integratie van ICT in de leerlingenzorg staat taalontwikkeling centraal: ‘Ondanks het inves-

teren in het basisvak lezen stagneert het leesproces bij veel leerlingen. Er zijn leesproblemen in

allerlei gradaties, waarbij speciale leesbegeleiding niet het gewenste effect heeft. Die leesproble-

men houden verband met taal, wat een essentiële functie is in de leesontwikkeling. Vandaar dat

wij woordenschatuitbreiding en spellingontwikkeling als voorwaarden zien voor het totale functio-

neren. Via het gebruik van diverse lesmodulen streven we naar kwaliteitsverbetering in het taal-

onderwijsgebied, zodat leerkracht en leerling zich zoveel mogelijk competent zullen voelen. Met

als gevolg dat en leerling en leerkracht zich betrokken voelen bij het leren, en een ieder zich ver-

antwoordelijk gaat voelen voor het leerproces.’ 

LESMODULEN

Bus geeft een aantal voorbeelden waarbij het computerprogramma Woordenspel wordt ingezet:

‘Binnen de lesmodule Spellingzorg volgt elke leerling vanaf groep in één lestijd een computer-

practicum. Daarbij worden woordpakketten van onze taalmethode Tong en Teken van het week-

programma in verschillende gradaties met behulp van het computerprogramma Woordenspel

geoefend. In het kader van taalprioriteit onder- en middenbouw ontvangt elke leerling elke dag

het computerpracticum Woordenschatuitbreiding. Daarbij worden de woorden van het Stenvert

leesblok met behulp van het computerprogramma Woordenspel geoefend, waarna de les in het

leesblok direct wordt verwerkt en gecorrigeerd. Met medewerking van de groepsleerkracht, de

165



166

onderwijsassistente en de activiteiten-coördinator is dit in ongeveer een kwartier te organiseren.

Dan is er ook nog het Studiehuis. Dat is een vorm van curriculaire integratie waarbij leerlingen in

een voor- of naschoolse lestijd een gedifferentieerde opvang krijgen in de lesmodule extra-spel-

lingzorg. Daarbij wordt per keer - op vrijwillige basis - zelfstandig een spellinggradatie van een

voor die week geldend woordpakket met het computerprogramma Woordenspel geoefend in onge-

veer vier minuten per dag. Voor elke schoolperiode is er een taalscreening van alle leerlingen

vanaf groep 4, zodat zorgleerlingen een aanbeveling kunnen krijgen om te komen oefenen. Ook

ouders, die deze module graag willen stimuleren bij hun kinderen, worden ingelicht. Leerlingen

van groep 4 hebben deze extra spellingzorg onder schooltijd.’

GEDIFFERENTIEERD WERKEN

Het plan voor D.ICT-1 vermeldt ook nog een aantal andere lesmodulen gericht op integrale leer-

lingenzorg, zoals:  

- Rekenen/wiskunde voor groep 3,4 en 5: gedifferentieerd werken met het computerprogramma

Wereld in getallen of Rond honderd.

- Incidentele leerproblemen: een groep volgt voor een bepaalde periode een specifiek program-

ma over een incidenteel groepsprobleem op het gebied van bijvoorbeeld de tafels, hoofdreke-

nen of klokkijken.

- First minute: een groepje zorgleerlingen wordt tijdens de groepsinstructie in de Schakelgroep

opgevangen en krijgt een eigen aanbod met behulp van computerprogrammatuur waarna in de

eigen groep alsnog de instructie gevolgd kan worden.

- Toetsing: individuele leerlingen kunnen leerstof laten toetsen, bijvoorbeeld leerlingen van groep

5 en 6 toetsen de tafels met het programma Rond honderd.

- Aardrijkskunde: vanaf groep 6 de topografie van Nederland, Europa of de Wereld oefenen

m.b.v. het programma Toporama. De leerlingen volgen zelfstandig een eigen leerlijn met ver-

schillende niveaus op basis van een spel-score. 

- Informatica: vrijblijvend voor groep 8 als naschoolse activiteit, bijvoorbeeld tekstverwerken

met Word 6.0 en afsluiting met certificaat.

- Edutainment: groep 7 en 8 oriënteren zich m.b.v. het programma Euphoria op algemene ont-

wikkeling via het toepassen van allerlei kennisgebieden. 



NETWERKEN

Bus heeft al vijf jaar ervaring met ICT op school: ‘We willen met behulp van ICT in de praktijk

waarmaken wat we in de schoolgids beloven over zorgverbreding en onderwijs op maat. Die peda-

gogisch-didactische uitgangspunten baseren wij op de basisbehoeften van het kind, zoals prof.

Stevens die uitdraagt: relatie, competentie en zelfstandigheid. Dat is hier de uitdaging en daar-

voor willen wij een weg aangeven. Netwerken is daarbij heel belangrijk. Naast collegiaal overleg

binnen onze eigen schoolvereniging zijn er ook werkcontacten met de andere basisscholen hier in

Staphorst. We nemen deel aan de ICT- werkgroep van het BGS voor Noord-Nederland. Regelmatig

fungeren wij als bezoekschool. Collega’s uit het hele land komen dan eens kijken hoe het hier

opgezet is. Persoonlijk heb ik de overgang naar deze volledig ambulante functie ervaren als een

hele grote stap, want ik geniet namelijk van het werken met kinderen. Maar voordelen heeft het

zeker. Je hebt nu de ruimte om echt een plan op te zetten en de verschillende activiteiten in de

school rondom zorg en ICT te coördineren. Ook heb je wat meer tijd om je op nieuwe ontwikke-

lingen te oriënteren en voor eigen scholing.’

BEGELEIDINGSPROTOCOL

Bij de integrale leerlingenzorg werkt men op de Prins Mauritsschool met een Protocol

Leerlingvolgsysteem: ‘Integrale leerlingenzorg op school staat of valt met de afspraken die je met

de leerkrachten maakt. Wij kiezen vanuit onze pedagogische visie voor zorg in groepsverband om

individuele hulp buiten de klas zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor functioneert hier een stap-

penplan voor leerproblemen in de groep met behulp van het Cito-volgsysteem. Dat protocol kent

vier fasen: de constatering van het probleem door de groepsleerkracht, het oplossen van het leer-

probleem via een basisplan of een hulpplan, een organisatiemodel naar keuze en de evaluatie. De

schakelgroep is de basis in het profiel voor integrale leerlingenzorg op school. Door het formeren

van een computergroep en een zorggroep schep je mogelijkheden voor differentiatie, voor reke-

ning houden met verschillen en je voorkomt stigmatisering van uitvallers.’

PREVENTIE

Bus geeft een voorbeeld: ‘In groep 3 bijvoorbeeld staat de leesontwikkeling centraal. Met de

onderwijsassistente kun je de grote groep verdelen en met de intern begeleider kun je indien

gewenst een hulpplan opstellen. Hierbij maken wij gebruik van het bekende leesbegeleidingspro-

gramma van Luc Koning. Kenmerk van die aanpak is consequent handelen. Je moet constantie en

continuïteit bieden in je begeleiding. Voor de groepsleerkracht is dat geen eenvoudige opgave. De

zorggroep op een vaste tijd werkt dan ondersteunend. Dit jaar maken daar dagelijks zo’n twintig

leerlingen gebruik van. Zo werk je aan preventieve ambulante begeleiding met de computer als

leermiddel in je eigen school. Dat deze werkwijze tot resultaten leidt, blijkt uit de cijfers van het

samenwerkingsverband. Ons verwijzingspercentage is heel laag. Vorig jaar is hier slechts een

leerling doorverwezen naar het speciaal onderwijs.’
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‘Preventieve ambulante begeleiding met de
computer als leermiddel in je eigen school.’



Ringbaan Oost 275, 5014 GE, Tilburg

T 013 - 5423082

E-mail info@janligthart.nl 

Website www.janligthart.nl

Eerste Jan Ligthartschool
Tilburg

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

-

M. Huijnen-Jongmans, directeur; K. van der Plas, ICT-coördinator.

330 leerlingen, 20 personeelsleden. 

in 1952 ontstaan als eerste niet-katholieke school met algemeen bijzonder onderwijs voor de

regio, nu buurtschool voor het centrumgebied met gemêleerde populatie (OVG-klimaat); wacht-

lijst wegens ruimtegebrek.

gedisciplineerd werken aan goede prestaties, uitgaande van het kind (principes Jan Ligthart).  

gebouw uit 1952, 2 verdiepingen met ruime aula en computerhoek, peuterspeelzaal en eigen

sportveld, 13 klassen. 

Hard- en softwarepark: A. Hardware: 1 server Dell pentium 350 Mhz / 256 Mb geheugen, 2 Hubs

+ Router voor Internetverbinding via ISDN-aansluiting met ruim 40 werkstations in zelf aange-

legde netwerkbekabeling en 6 multi-media pc’s (stand-alone) voor kleuters. Het pc-bestand

stamt voor de helft (486-ers met 16 Mb geheugen) uit het Ferbie-plan; de andere helft bestaat

uit pentiums met min. 32 Mb geheugen. B. Software: voor management/administratieve toepas-

singen: Esis-A. Educatief: per klas/niveau programma’s voor minimaal 1 reken- (met NIB-

Hoofdwerk als standaard) en 1 taallijn o.b.v. Veilig Leren Lezen (Zwijsen/proefschool). Een ruim

assortiment aan OVG-budgetprogramma’s voor taal, topografie en zaakvakken. Veel gebruik van

algemene software als Word, Paint, Encarta en Frontpage (Express) voor website-ontwerp.    

nee.

in voorbereiding. 

na voorinvestering schoolbestuur nu volgens reguliere overheidssubsidie € 27,23 per leerling,

aangevuld met prijzengeld (ca. € 31.764); aanschaf software nu overgeheveld naar de algemene

leermiddelen.

‘Meester, mag ik verder
met m’n eigen website?’

De Eerste Jan Ligthartschool in Tilburg heeft inmiddels verschillende prijzen gewonnen met ICT-

wedstrijden, ondanks het feit dat de school van het Rijk geen middelen gekregen heeft om als 

voorhoedeschool in het basisonderwijs voorop te lopen. Voor ICT-coördinator Kees van der Plas zijn er

echter – met je ogen open – vele mogelijkheden om leerlingen goed met de nieuwe media te leren

omgaan. Internet biedt immers niet alleen een schat aan informatie, maar ook aan middelen. Je dient

er wel de nodige tijd in te investeren…
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De computer motiveert de leerling. Dit uitgangspunt staat tijdens het gesprek centraal: ‘Dat staat

bij mij voorop. De motivatie vanuit het kind zelf is altijd het moeilijkste te realiseren in het onder-

wijs. Het werken met de computer zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd raken. Tijdens taalles-

sen bijvoorbeeld mogen ze spelling oefenen en tijdens aardrijkskunde trainen ze hun kennis van

de topografie. Dat is natuurlijk erg beperkt en dat deden we een paar jaar geleden ook al. Nu met

internet en netwerken heb je veel meer mogelijkheden. Leer de kinderen surfen en geef ze een

opdracht waarmee ze heel gericht naar een site gaan om daar de benodigde informatie te zoe-

ken. De leerling leert daardoor het surfen en informatie verwerken te waarderen. Het is echt meer

dan alleen het ‘oeh-en aah-effect’ van internet. Als je het medium wilt gaan gebruiken, moeten

de leerlingen het wel op een goede manier doen. Als ze internet mogen gebruiken voor het maken

van een werkstuk, moeten ze eerst weten waar ze informatie vandaan kunnen halen. Dus laten

we ze oefenen met zogenaamde portals en zoekmachines.’ Van der Plas verwijst hiervoor naar

www.iselinge.nl/scholenplein. Op de site van de Eerste Jan Ligthartschool is een internetoefening

geplaatst, waarbij leerlingen geleerd wordt hoe ze een zoekmachine kunnen gebruiken.

PUBLICEREN

Van der Plas hanteert in het verlengde hiervan nog een tweede uitgangspunt: ‘Publiceren is sti-

muleren. Voor leerlingen is niets leuker te zien dan dat hun werk gewaardeerd wordt. Als werk-

stukken door anderen gelezen kunnen worden, zijn kinderen strikter in de verzorging ervan. Ook

overdenken zij de gebruikte taal beter. Al vanaf 1997 worden boekbesprekingen en spreekbeur-

ten van onze leerlingen op internet gepubliceerd. Voor de kinderen is dit een enorme stimulans

om een mooi werkstuk te maken. De gebruikte taal is vaak veel beter dan wanneer de leerling

van tevoren weet dat zijn werkstuk slechts door ‘bekenden’ gelezen wordt. Het idee van publice-

ren bleef maar door mijn hoofd gaan. Motiveert het kinderen nu echt als ze hun eigen website

kunnen maken?’

Bij de uitgave van Internet Explorer 4.0 werd een gratis Nederlandstalige versie van Frontpage

Express geleverd. De leerlingen op de Eerste Jan Ligthartschool hadden al enige ervaring opge-

daan met een tekstverwerker en de look-and-feel van Frontpage is hetzelfde als Word 97. 

De ervaring van Van der Plas: ‘De eerste sites waren eigenlijk zo gemaakt. Het werd pas echt leuk

toen de kinderen de trucjes gingen ontdekken. Een lichtkrantje, achtergrondjes, plaatjes en

muziekjes bijvoorbeeld. Op de site van onze school staan verschillende voorbeelden van door kin-

deren gemaakte sites.’

VOORWAARDEN

De ICT-coördinator scherpt deze schoolvisie op de inzet van ICT nog even aan: ‘Je moet als school

de voorwaarden scheppen. Leerlingen motiveren zichzelf. Wat is er nu mooier voor een kind als

je je eigen werk terugziet en er ook nog een prijs mee kunt winnen? Een leerling zit vol met ver-
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halen over zijn vakantie en kan die via een eigen website publiceren. Zo komen er ook reacties

binnen van schrijvers van kinderboeken op gepubliceerde boekbesprekingen, van musea op ver-

slagen en van andere instellingen op spreekbeurten. Kijk maar op de website van de vereniging

van orthodontisten. Daar vind je een spreekbeurt van een leerling over het onderwerp beugels.

Het Westfries museum nam op haar website een boekbespreking op over het thema walvissen.

Zo’n reactie kan ook kritisch zijn. De informatie in een gepubliceerde spreekbeurt over de Antillen

bijvoorbeeld bleek volgens iemand op Aruba niet juist te zijn. Dan gaat er een e-mail retour met

de mededeling dat het verhaal al drie jaar oud is en de tekst binnenkort herzien wordt.’      

WEDSTRIJD

Drie jaar geleden won de Eerste Jan Ligthartschool haar eerste ICT-prijs in de internetwedstrijd

Road Ahead van Microsoft. Ze kreeg de tweede prijs (€ 9.075) voor de originele invulling van de

eigen website. De lokale pers deed daarvan uitgebreid verslag. Dat de school in de prijzen viel

was opmerkelijk, omdat ze zelf toen nog geen aansluiting op het internet had… De uitslag kreeg

de school de school dan ook per ‘ouderwetse’ fax toegestuurd en niet via e-mail. Toen al was com-

puteren de grote hobby van Van der Plas: ‘Ik heb de hele voorjaarsvakantie aan onze website

gewerkt en via onze sponsor hebben we een plaatsje gekregen op internet. De kinderen van mijn

klas hebben voor de invulling gezorgd. Al hun boekbesprekingen die ze normaal op papier zetten,

hadden ze toen ook op de website staan. Voor de kinderen een hele stimulans, omdat hun werk-

stukken voor het eerst wereldwijd gelezen konden worden!’ Deze prijs bood Van der Plas de

mogelijkheid een aantal moderne computers met netwerk aan te schaffen. Waardering had de

jury ook voor het feit dat de school via haar website het anti-pest -contract aan de  buitenwereld

presenteerde. Trouwens, de overige winnaars waren scholen van het voortgezet onderwijs.

EIGEN HOME-PAGE

Zingende hamsters, langsvliegende chipszakken en dansende kippen. De kinderen van de Eerste

Jan Ligthartschool weten hoe ze een swingende internet-pagina moeten maken (en ook hoe je

plaatjes van andere bestanden kunt overnemen). Maar het is ook een serieuze zaak. Zo serieus

zelfs, dat de school vorig jaar met drie andere basisscholen genomineerd werd voor de

‘Het bedrag dat je hebt kun je
wel driemaal uitgeven.’



Computerschool van het Jaar-prijs van het blad COS. Van der Plas verwachtte een eerste of

anders een vierde plaats: ‘Wij hebben geen subsidie gehad voor de ontwikkeling van onze site en

de aanschaf van apparatuur. De andere genomineerden wel. Of we konden winnen omdat we alles

op eigen kracht gedaan hadden, of we zouden laatste worden omdat de andere scholen meer arm-

slag hadden. Opnieuw werd het een tweede prijs.’ De school had drie projecten ingediend: het

onderhouden van een eigen school-site, het Icarus-project en het maken van eigen home-pages

door kinderen. Icarus is een project waarbij de kinderen hun spreekbeurten en boekbesprekingen

op internet kunnen publiceren. Een aantal kinderen maakt elke week een taak over een actueel

onderwerp. Toen was dat bijvoorbeeld de Kosovo-crisis.

Dit jaar heeft de school met drie teams ingeschreven voor de wedstrijd Think Quest Junior voor

de groepen 6, 7 en 8. Gedurende bepaalde lesmomenten krijgen groepjes van drie, vier leerlin-

gen vrijstelling om daaraan te werken. Van der Plas ervaart deze wedstrijd als een enorme sti-

mulans voor de leerlingen, want deze keer zijn er ook voor hen zelf stevige prijzen (van mobiele

telefoon tot pentium-computer) te winnen. Daarnaast gaat de Eerste Jan Ligthartschool opnieuw

- de aanhouder wint? - de wedstrijd aan om Computerschool van het jaar te worden.   

COMPROMIS

Van der Plas herinnert zich de start van het ICT-plan, ongeveer vier jaar geleden: ‘Als werkgroep

zaten we om de tafel met de vraag: hoe pakken we het aan? Willen we per klas investeren of

doen we het centraal in een computerlokaal? Zelf was ik voorstander van de eerste optie, maar

collega’s voelden meer voor gezamenlijk werken met de computer in een lokaal. Begrijpelijk, want

we hebben immers een vrij sterk klassikaal systeem. We kwamen uit op een compromis: per klas

meerdere pc’s en een computerhoek met een twintigtal pc’s in onze aula. Bij de uitvoering hiel-

den we goed rekening met het verschil in motivatie bij collega’s. We hielden studiedagen, gevolgd

door enkele studiemiddagen, om hen zo vertrouwd te maken met de materie. Als werkgroep ben

je sterk gericht op voorwaarden scheppen, maar het belangrijkste vergeet je gauw: de leerkracht

die ermee moet werken en leerlingen begeleiden. Als je die over de drempel hebt, dan kom je een

heel eind. De vaardigheid met knoppen was er wel, maar e-mailen, internetten en bestanden zoe-

ken op een netwerk is wel iets anders.’  

ONDERHANDELEN

Het grootste probleem bij onderhoud en beheer is voor Van der Plas dat je het bedrag aan geld

driemaal wilt uitgeven: ‘Toch kan het lukken om het tweemaal uit te geven. Toen we bijvoorbeeld

die prijs van € 9.075 gingen besteden, hebben we een offerte gevraagd bij een nieuw, klein

bedrijfje. Dat werd gevolgd door meerdere offertes van andere, grotere bedrijven. Via onderhan-

delen kon ik toch ter waarde van € 13.615 aan pc’s en randapparatuur aankopen. Als je voorop

wilt lopen, moet je ook bij leveranciers je PR-functie uitbuiten. Zo kregen we het abonnement op
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de mail-server omlaag tot een zesde van de officiële prijs. Je moet natuurlijk wel een beetje ver-

stand van zaken hebben. Gelukkig had ik toen bij de OBD een cursus daarover gevolgd. Dan word

je tenminste niet onder tafel gekletst. Ze denken in de ICT-branche immers al gauw dat zo’n

onderwijzer er toch niet zoveel verstand van heeft. Laat ze dat dan maar denken. Ondertussen

speel ik dat spelletje wel mee. Laat de aanbieders maar tegen elkaar opbieden. Als ze het er niet

voor kunnen doen, dan trekken ze zich vanzelf wel terug. Zij zijn zakelijk, maar ik ook!’

Een ander probleem ligt bij de faciliteiten: ‘Door schuiven binnen de formatie heb ik sinds kort

iemand voor de coördinerende activiteiten twee dagen per drie weken beschikbaar. Elke school

moet z’n eigen keuzes maken. Een gelukkige bijkomstigheid is daarin dat we hier enkele Lio’s op

school hebben. Ook dat geeft wat ruimte. Daarvoor was het enkel en alleen vrije tijd. Gelukkig

functioneert de helpdesk-functie bij de OBD goed. Ook heel handig als je als coördinator eens

afwezig bent.’   

DE LAT

De toekomst biedt volgens de ICT-coördinator nog meer moois op deze Tilburgse basisschool: ‘We

willen graag voorop blijven lopen en hebben geïnvesteerd in een eigen netwerk. Dit netwerk zorgt

ervoor dat alle klassen een aansluiting op internet hebben en dat de kinderen klassikaal les in

nieuwe media kunnen krijgen. Verder ligt het in de bedoeling, dat kinderen hun eigen werk gaan

publiceren op het intranet, dat in voorbereiding is. Het publiceren van eigen werk blijft nu een-

maal de beste stimulans voor de meeste leerlingen.’ 

Van der Plas wil het accent leggen op het echte implementeren van een aantal basisvaardigheden

per jaar: ‘Neem bijvoorbeeld het werken met de tekstverwerker en e-mailen. Dat heeft naast een

inhoudelijke component ook een technische kant. We moeten loskomen van de persoonsgebon-

den coördinatie, want de volgende cursus ben ik een half jaar met verlof. Elke collega hoeft niet

mijn technische kennis te delen, maar ik leg de lat graag wat hoger dan het DRO.’

‘We willen graag voorop blijven lopen en
hebben geïnvesteerd in een eigen netwerk.’



MISSING LINK

Ook de gemeente heeft (met een subsidie van € 726.050 euro voor een informatief netwerk en

een infrastructuur via de kabel) op ICT-gebied iets moois in petto voor de Tilburgse scholen via

het project TOWN. Daarin participeren naast de gemeente, schoolbesturen, de universiteit (KUB)

en de Fontys Hogeschool. Van der Plas kan er helaas niet zo enthousiast over zijn: ’Het komt alle-

maal zo log over. Er is geen brug tussen beleid maken en de schoolpraktijk. Dat vind ik een groot

gebrek aan dit project. De scholen willen heus wel, maar ze weten absoluut niet hoe ze het moe-

ten aanpakken. Het ontbreekt de scholen onder meer aan technische kennis. Het behalen van het

DRO biedt daarvoor ook geen oplossing. Die cursus is wel zinvol, maar je bent er niet met het

leren werken met programma’s. De zaak moet onderhouden en beheerd worden. Je kunt toch niet

voor elk wissewasje een systeembeheerder laten opdraven? Hoe vaak word ik al niet uit de klas

gehaald om bij een collega even te komen inloggen. ‘t Is wel zo gepiept, maar toch. De stap van

beleid naar de uitvoering in de schoolpraktijk in dit project is een complete missing-link. Je kunt

miljoenen of zelfs miljarden in onderwijs stoppen voor ICT. Maar als die missing-link niet wordt

opgeheven, dan houdt ‘t op!’   

SCHOLING

Uiteraard werkt de ICT-commissie van deze Tilburgse school met een scholingsprogramma: ‘In

onze situatie organiseren we jaarlijks een of meerdere cursussen, waarbij collega’s kennismaken

met de beginselen van de computertechniek. Een cursus Windows lijkt dan voor de hand te lig-

gen, maar ik begin het liefst met een cursus tekstverwerken. Een collega wil graag snel resultaat

zien en vooral inzien waarom hij of zij iets moet gebruiken. Een cursus tekstverwerken is erg nut-

tig. Regelmatig moeten er immers briefjes naar ouders toe of moeten er notulen of een agenda

gemaakt worden. Voilà, een prima toepassing van het geleerde. Leerlingen plukken daar ook de

vruchten van. De leraar is over de drempel en zal de computer in de klas meer en meer gaan

gebruiken’, is de ervaring van de coördinator.   

ONTDEKKEN

Jan Ligthart - hoofd van een lagere school - verwerkte bijna een eeuw geleden zijn ideeën over

opvoeding en onderwijs in het klassiek geworden boek ‘Jeugdherinneringen’.   

Ligthart was fel gekant tegen de woordenstroom van het traditionele klassikale onderwijs, dat de

kinderen dwong tot stil zitten en passief  luisteren. Hij wilde zijn leerlingen zelf dingen laten doen

en ontdekken. Je moet ze geen uit het hoofd geleerde lesjes laten opzeggen, omdat dit niets met

het volle leven te maken heeft, was zijn stelling. 

Op deze - naar de onderwijshervormer genoemde - basisschool in Tilburg laat men via de toe-

passing van nieuwe media duidelijk zien hoe waardevol deze visie ook voor het onderwijs in de

21ste eeuw kan zijn!
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Oostsingel 39, 5802 AM Venray

T 0478 - 550222

F 0478 - 550223

E-mail giessen.hommel@hccnet.nl

Website nog niet

Protestants-christelijke basisschool de Hommel
Venray

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie 

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 

Intranet binnen de school  

ICT-budget

Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs Venray.

J. Brouwer, directeur; A. van der Giessen, ICT-coördinator (1 dagdeel).

301 leerlingen, 19 personeelsleden.

zeer gemêleerd.

in de richting van adaptief onderwijs via zelfstandig werken, planborden en GIP-instructiemodel. 

uit 1975 met recente uitbreiding, 12 groepen.

40 stand-alone pc’s, voor administratie: Esis, Cito-LVS en Office-pakket. Educatieve toepassin-

gen: Bruna-programma’s voor jonge kinderen, diverse programma’s via het Comenius-project

zoals Clowns, Hoofdwerk (rekenen), De Jong Software Rotterdam voor basisvakken en program-

ma’s van diverse instellingen voor wereldoriëntatie, Encarta-encyclopedie. Per klas keuze uit 

6 - 10 programma’s, 1 e-mail adres voor groep 8.

nog niet. 

-

volgens rijksbijdrage.

De Hommel in Venray 
pakt invoering van 

ICT bovenschools aan

Ook op deze ochtend werken de leerlingen van de fraai gelegen protestants-christelijke basisschool De

Hommel in Venray via een roulatiesysteem op de computer. Ze werken met programma’s ter onder-

steuning van de basisvakken in het kader van onderwijs-op-maat of met een keuze-menu voor extra

uitdagende opdrachten. ‘s Middags onderhandelt een vertegenwoordiging van alle basisscholen in deze

Noord-Limburgse centrumgemeente over het kostenplaatje van een bovenschoolse – en interzuilaire –

aanpak van ICT. Een gesprek met directeur Jan Brouwer en ICT-coördinator Arie van der Giessen.
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Kwaliteitsverbetering staat op De Hommel hoog in het vaandel. Op verschillende manieren wordt

daaraan gewerkt, zoals het gebruik van moderne lesmethoden, aandacht voor de bijscholing van

personeel en het op de voet volgen van de resultaten van de leerlingen. Enerzijds zijn er kinderen

die extra werk aankunnen, anderzijds zijn er kinderen die extra oefenstof nodig hebben. Bij de

aanschaf van methoden en ander materiaal wordt er scherp op gelet of er voor beide groepen kin-

deren voldoende uitdaging in zit. Teamleden besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Op

school is - als resultaat van gevolgde cursussen - een doorgaande lijn in zelfstandig werken en in

het geven van effectieve instructie volgens een beproefd model. Voor Brouwer en van der Giessen

staat invoering van ICT eveneens duidelijk in het teken van deze zorg voor kwaliteit: ‘De compu-

ter is een uitstekend hulpmiddel om kinderen zelfstandig te laten werken. Ook belangrijk als onder-

steuning bij de centrale vakken als taal, lezen en rekenen. Daarnaast krijgt de remediërende func-

tie een nieuwe impuls en biedt ICT vele mogelijkheden om de verrijkende functie in de bovenbouw

nog meer uit de verf te laten komen. Nu kan dat meer gezicht krijgen, omdat we over een bepaald

budget gaan beschikken. Tot nu toe bleef het toch voornamelijk beperkt tot oefenen in het omgaan

met de computer, het leren handelen met de muis en het toetsenbord. Nu kun je de uitdaging aan-

gaan om de kinderen echt met de computer te laten werken. Betekent wel dat je een bepaalde

structuur moet aanbrengen. Hier werken de kinderen nu in elk geval ongeveer 20 minuten per

week op de pc, met mogelijkheden voor extra computergebruik voor bepaalde programma’s. Naast

programma’s voor de basisvakken zijn dat programma’s voor remediëring en verrijking.’ 

Ze trekken nog een tweede lijn: ‘Elke leerkracht organiseert binnenkort z’n eigen werkplek via een

op het netwerk aangesloten pc voor administratie en het leerlingvolgsysteem. In het hele onder-

wijsgebeuren blijft voor ons de computer een hulpmiddel, nooit een doel. De computer kan nooit

de interactie tussen leerlingen en leerkrachten onder en met elkaar overnemen. Het apparaat zal

dus altijd ondersteunend zijn. Dat heeft te maken met je beeld van onderwijs en van opvoeding

van kinderen. De computer moet verrijkend zijn en niet vereenzamend. De kern van onderwijs is

immers sociale interactie, zowel horizontaal als vertikaal,’ luidt hun principe.   

PAKKET VAN DE WEEK

Hoe wordt deze visie vertaald naar de praktijk binnen de school? We nemen met Brouwer en Van

der Giessen een kijkje in één van de computerhoeken: ‘Hier staan meerdere programma’s op de

computer. De organisatie per groep is zo opgezet, dat op een aantal computers vaste program-

ma’s staan en op enkele andere een programma naar keuze, om bijvoorbeeld in Paint een teke-

ning te maken of een extra topografie-programma. Voor het keuzemenu kunnen we ook gebruik

maken van bijvoorbeeld het Edu-pakket van Bruna, van Breinbreek of van Floppy en Clowns. Voor

remediërende activiteiten maken we gebruik van programma’s van De Jong Software Rotterdam

voor taal en rekenen en de bekende OWG-programma’s. Via een roulatiesysteem komt elke leer-

ling minimaal een bepaalde tijd per week aan bod. Bijvoorbeeld met Hoofdwerk voor rekenen, dat
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op eigen niveau wordt ingesteld. We werken ook met een zogenaamd Pakket van de week. Voor

de spelling bijvoorbeeld. Dat is dan een vast programma op het niveau van de groep. Voor de vak-

ken binnen wereldoriëntatie gebruiken we diverse programma’s, die beschikbaar zijn gesteld door

allerlei instellingen. Zo is er per groep per week een keuze uit ongeveer een tiental programma’s.

Uit de voorbeelden blijkt dat we bij de kleuters heel eenvoudig beginnen. Daar gaat het om de

eerste muishandelingen. In de bovenbouw maken de leerlingen bij het maken van werkstukken

naast het documentatiecentrum ook gebruik van diverse websites via het registratieprogramma

Docodoorkijk. De computer moet je dus daar inzetten waar het verrijkend werkt en dus niet als

lapmiddel om de leerlingen maar aan het werk te houden en van hen af te zijn…’      

BOVENSCHOOLS

Hoe is onderhoud en beheer geregeld? De Hommel kiest bij de invoering van ICT voor een boven-

schoolse aanpak: ’Wij werken nog met stand-alone machines. Nu de structuur van de rijksbijdra-

ge aanmerkelijk verbeterd is, gaan we over op een netwerk, aangestuurd door een server. Dat

doen we samen met alle 22 basisscholen in deze zeer uitgestrekte gemeente met z’n vele kerk-

dorpen. Deze interzuilaire aanpak van een gezamenlijk ICT-project met een diversiteit van grote

en kleine scholen realiseren we in samenwerking met een bedrijf. Dat vinden wij een heel effi-

ciënte werkwijze. Vanmiddag hebben we overleg met de firma over de aansluitpunten en het kos-

tenplaatje. De voorbereiding is dus in volle gang. Nu kun je eindelijk structureel wat doen aan

ICT, omdat door Zoetermeer een substantieel bedrag toegewezen is. Daarnaast maken we gebruik

van een startsubsidie van het ministerie voor deze bovenschoolse aanpak. Voor de meer inhou-

delijke kant maken we gebruik van de diensten van de AVS. Zij verrichten een nul-meting op de

scholen. Dat startpunt gebruiken we ook om te bepalen wat je als scholen gezamenlijk uitwerkt

en wat je individueel als school gaat doen. Deze inventarisatie levert voor elke school een eigen

visie-document op binnen de totale samenwerking. Iedere school moet dus z’n eigen weg vinden

op ICT-gebied, dat beschreven wordt binnen een bovenschoolse aanpak.’

LEASING

Brouwer en Van der Giessen wijzen op het belang van een structurele rijksbijdrage voor ICT: ‘Nu

minister Hermans structurele middelen beschikbaar stelt, kun je ook structureel in zee gaan met

mensen en instanties. Voor die tijd ging dat gewoon niet, want dat moest dan alleen op kosten

van de school. Dat is echt niet te doen. Onze school heeft dat structurele bedrag broodnodig. Wij

kunnen hier bijvoorbeeld niet terugvallen op een gemeentelijke bijdrage of zo iets. Daarom heb-

ben wij ook gewacht met een integrale invoering van ICT. De afgelopen jaren hebben we wel op

kleine schaal geïnvesteerd in een aantal stand-alone pc’s. Met die Ferbies hebben we toch een

aardig bestand aan computers kunnen realiseren. Nu wordt de situatie hier totaal anders.

Ongeveer de helft van de aanwezige machines hopen we ook te gebruiken in de nieuwe situatie.

De oude 386'ers zullen toch echt weg moeten, want die worden voor nieuwe toepassingen te lang-

zaam. Wij gaan dus voor een twee sporen-aanpak. Wij krijgen binnenkort gereviseerde Pentium

100's via het bedrijf waarmee we samenwerken. Op contractbasis betalen we een leasebedrag per

werkplek, inclusief de netwerk- en beheersfunctie. Dat wordt hier de nieuwe structuur. Nu doen

we nog heel veel zelf. Als we er niet uitkomen doen we een beroep op ouderhulp of een firma.  In

de nieuwe situatie wordt de beheersfunctie dus uitbesteed. Het in te schakelen bedrijf levert de

hardware, installeert de software op de server en verzorgt het beheer op school vanaf de server

naar de pc’s. Dat gaat via het SRV-systeem: zij komen langs en wij nemen af. Deze samenwer-

king moet ook financiële voordelen opleveren. Voor een bedrijf ben je immers interessanter  als

je met twintig scholen komt dan dat je alleen op de stoep staat. Daar kan en moet wat tegenover

staan!’      

O-METING

Hoe is de deskundigheidsbevordering rondom ICT van alle betrokkenen op De Hommel ter hand

genomen? ‘In eerste instantie zijn we in zee gegaan met de PABO om enkele zogenaamde AC’ers

op te leiden. Dat traject is doorlopen en nu hebben we een drie ICT’ers in ons team, één per bouw.

Voor de coördinatie hebben we een dagdeel per week vrijgeroosterd. Deze wordt ook benut voor

overleg in het bovenschoolse netwerk om ervaringen uit te wisselen en om nieuwe ideeën op te

doen voor de praktijk op onze school. Daarnaast is een o-meting gedaan: hoe staat het met know-



how, behoeften en interesses. Daar is een gezamenlijk startpunt uitgekomen. Men wil Word

(beter) leren kennen en de eigen werkplek leren beheren via de pc. Op de werkplek willen we bij-

voorbeeld bij Word naar een eensluidende lay-out voor de verslaglegging, de opstelling van han-

delingsplannen en om de vorderingen van leerlingen te volgen. Zo willen we dus een bepaalde

structuur en uniformering nastreven in computergebruik op de werkplek. De computer zal toch

ook een middel moeten zijn tot verlaging van de werkdruk… Daarvoor is nu een plan. Het meren-

deel van ons team is enthousiast over deze aanpak. Ook nu speelt het aanbod van de PABO nog

een belangrijke rol. De meer gevorderden onder ons volgen daar een aantal modules. Ook voor

de ICT’ers is dat van belang. Zo kunnen zij de laatste ontwikkelingen bijhouden,’ is de visie van

Brouwer en Van der Giessen.      

FORMATIE

Wat zijn voor u de plus- en minpunten rondom de invoering van ICT? Zij zien de leeromgeving op

De Hommel duidelijk veranderen: ‘Neem alleen maar het opzoeken van informatie via kennisnet

of internet. Dat is een hele functionele toepassing van computergebruik in het onderwijs. Denk

ook aan het zoeken naar adequate programma’s voor verschillende niveaus om daar daadwerke-

lijk in de groep mee aan de slag te gaan. Met name in de ondersteunende en verrijkende sfeer.

Vroeger gebruikte je daarvoor ook extra programma’s. Nu maak je gebruik van een eigentijds

hulpmiddel, dat ook nog eens voor de leerling zeer motiverend is. Communicatie is ook een heel

belangrijk facet. Kinderen kunnen vrij eenvoudig contact maken met leeftijdgenoten in verre

werelddelen of in de eigen regio. Zij moeten immers hun eigen plek in de wereld zien te vinden.

In het kader van wereldoriëntatie wordt dat ook een belangrijke doelstelling voor straks, als we

beschikken over een netwerk met meerdere moderne pc’s.’ 

Brouwer en Van der Giessen wijzen wel op een belangrijke voorwaarde om de geplande invoering

van ICT in het onderwijs te laten slagen: ‘Op een bepaald moment staat of valt dat wel met een

stuk budgettering. Het begin is gemaakt. Nu nog de facilitering in tijd. De coördinatie van het hele

ICT-gebeuren moet je wel uit de normale fre’s halen. Wat nodig is zijn faciliteiten in geld en ook

tijd, dus formatie. Je zou eigenlijk voor ICT in elke bouw iemand gedeeltelijk moeten kunnen vrij-

roosteren voor de dagelijkse ondersteuning. Ook de nascholing zou onder schooltijd moeten

plaatsvinden. Pas op voor dezelfde fout als tijdens het vroegere Comenius-project. Toen kregen

we ook computers, maar op veel scholen bleven ze ongebruikt in de kast staan. Dus naast vol-

doende geld is ook tijd voor planmatige invoering, noodzakelijke begeleiding en gewenste nascho-

ling nodig!’               

ORGANISATIE

Hebt u vanuit uw ervaring op ICT-gebied nog een tip voor collega’s?   

‘Je moet niet altijd voorop willen lopen bij nieuwe plannen. Dat kost te veel tijd van je mensen en

sommigen haken dan af. Organiseer je invoeringsplan vooral goed,’ luidt het advies in de direc-

tiekamer.   

In de schoolgids staat kernachtig omschreven waar het op deze school om draait: ‘We willen dat

uw kind heel veel leert en dat het elke dag met plezier naar school gaat.’ Volgens de enquête die

De Hommel jaarlijks houdt, wordt op dit punt gescoord met 8,1. De wijze van werken met de com-

puter zal aan deze hoge score zeker bijgedragen hebben.

‘Nu nog de facilitering in tijd voor
invoering, begeleiding en nascholing!
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Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg, Sittard.

drs. G. van Ewijk, voorzitter centrale directie;  H. Hoedemaekers, ICT-coördinator. 

2350 leerlingen, 250 personeelsleden.

afkomstig van alle basisscholen uit de regio, 10% allochtoon.  

een leerlinggerichte brede scholengemeenschap VO (praktijkschool, vmbo, havo, gymnasium,

atheneum en internationale schakelklas), werkend vanuit de christelijke traditie.     

100 lokalen op 4 verschillende locaties; er is een unielocatie voor de gehele school.    

alle ruim 2000 computers nu Pentium in netwerk via ISDN-lijnen; speciale server voor de afwer-

king en verdeling van e-mail, de printers, de modems, een BBS en een listserver voor het kunnen

versturen van berichten naar meerdere geadresseerden. Voor netwerkbeheer is met SLB-diensten

een licentiecontract afgesloten voor het gebruik van de Zero Administration Client van NAI.

Verder is een proxy-server opgenomen voor de koppeling met internet; bij de bekabeling is coax-

kabel gebruikt met repeaters in het netwerk waar nodig. Het toekomstige netwerk zal op basis

van UTP-bekabeling worden aangelegd, waarnodig in combinatie met glasvezel. Een beamer voor

gebruik bij instructies en cursussen. E-mail-adressen voor personeel en beperkt voor leerlingen. 

ja. 

ja. 

volgens rijksregeling; de begroting voor het voorhoedeproject bedroeg € 544.536,- daarvan

kwam € 181.512,- uit eigen middelen.

ICT stimuleert samen-
werkend en zelf-

verantwoordelijk leren

Het Raayland College in het Limburgse Venray is één van de voorhoedescholen, die in 1998 zijn gestart

met het project ‘Investeren in voorsprong’. Hoe wordt ICT geplaatst binnen de onderwijskundige visie

van de school? Langs welke lijnen wordt het gebruik van ICT binnen de school gestimuleerd? Welke

zaken zijn al gerealiseerd? In gesprek met Loek de Veen, lid van de centrale directie met ICT in zijn

portefeuille en Henk Hoedemaekers, de ICT-coördinator. 
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De Veen en Hoedemaekers plaatsen ICT binnen de onderwijskundige visie op hun school: ‘Het

Raayland College voert een beleid dat kansen schept waarbij duidelijk rekening wordt gehouden

met de wens van de ouders en van de leerling betreffende het te volgen onderwijs. Daarbij wil de

school op alle niveaus leerlingen stimuleren om zelfstandig en verantwoordelijk te werken en te

leren, waarbij de docent als bewaker en begeleider van dat proces optreedt. In de overtuiging dat

op die manier de school voor het leven opleidt. Respect voor de ander is uitgangspunt. Goede

leerresultaten nu en tijdens de vervolgopleiding moeten het gevolg zijn. Bij het realiseren van die

doelstellingen kan ICT een belangrijke factor zijn. Zelfstandig en verantwoordelijk leren van de

leerling is iets wat moet worden begeleid, maar waaraan dan ook eisen gesteld kunnen worden.

Bij de begeleiding kunnen programma’s voor studieplanning en registratie en belangrijk hulpmid-

del zijn. Het komen tot een keuze voor een dergelijk programma en de implementatie ervan in de

school vormt een onderdeel van het project. De begeleiding leidt tot een leerling die zelfstandig

gebruik kan maken van de computer voor het verwerken of uitdiepen van de leerstof.’

VERVOLGSTUDIE

Maar op het Raayland College gaat men nog een stap verder: ‘Ook bij de voorbereiding van de

leerlingen op hun vervolgstudie of plaats in de maatschappij ziet de school veel mogelijkheden

voor het gebruik van ICT. De benodigde informatie kan gedeeltelijk door de school beschikbaar

gesteld worden, maar komt in snel toenemende mate ook beschikbaar via internet. Door op onze

website verwijzingen op te nemen naar relevante sites kan het voor de leerling gemakkelijk wor-

den gemaakt aan de betreffende informatie te komen.’ Daarnaast blijft de school veel aandacht

blijven geven aan de realisatie van de ICT-kerndoelen en exameneisen in de vernieuwde basis-

vorming en de bovenbouw van het vbo/mavo en het havo/vwo. Beide doelstellingen sluiten ove-

rigens nauw op elkaar aan. 

SPEERPUNTEN

Om de verspreiding van het gebruik van ICT binnen de school te bevorderen koppelt het Raayland

College dit gebruik aan thema’s, die ze in haar strategisch beleidsplan als centraal heeft aange-

geven. Het eerste speerpunt - het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen - hebben De

Veen en Hoedemaekers reeds verwoord in de schoolvisie. Andere speerpunten zijn: 

- Vakoverstijgend werken

De school ziet ICT als een goed medium om samenwerking tussen secties te bevorderen. De ont-

wikkeling van ICT-gebruik en het in stand houden van de aanwezige voorzieningen vereisen dan

ook afspraken op schoolniveau over het gebruik en beheer van de voorzieningen en de ontwikke-

ling van vaardigheden van zowel leerlingen als leraren. 
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- Flexibilisering

De strategische positie van de school vereist een grote capaciteit om in te spelen op verande-

ringen in en buiten de school. Ze wil dit bereiken door de deskundigheid van het personeel te

vergroten, de materiele infrastructuur up-to-date te houden en een goede informatievoorzie-

ning binnen de school te onderhouden.

- Mediatheek

De mediatheek vervult als het hart van het studiehuis - naast de meer traditionele functies - de

functies van informatievoorziening van zelfstandig werkende/ lerende leerlingen, gelegenheid

bieden tot docentonafhankelijk leren en het fungeren als informatiepracticum om de benodig-

de vaardigheden te verwerven.

- Internationalisering

De school neemt deel aan verschillende internationale projecten. Daarbij zal de ondersteunen-

de rol van ICT steeds belangrijker worden. Recent heeft de school deel genomen aan uitwisse-

lingsprojecten met scholen in onder meer Finland, Duitsland en Tsjechië. Verder heeft de school

geparticipeerd in het Stephenson-project met andere scholen in Europese landen. Onlangs

heeft de school met de sectie tekenen en handvaardigheid deel genomen aan het internationa-

le Art-festival & Foodfair.           

REALISERING

De projectdoelen van het Raayland College sluiten uiteraard aan bij de landelijk gestelde eisen

voor Voorhoedescholen. De school heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met e-mail en

internet en wil dit onderdeel ook in de toekomst bijzondere aandacht geven. Medio 2000 zijn

onder meer de volgende zaken gerealiseerd:

- Een eigen website op internet waar uitgebreide informatie kan worden aangetroffen voor diver-

se doelgroepen (docenten, leerlingen, ouders, oud-leerlingen en bezoekers van bijvoorbeeld

andere scholen)

- Leerlingen kunnen voor onderwijsdoelen vrij gebruik maken van internet; in de mediatheek van

de hoofdlocatie staan momenteel 8 computers waarop dit mogelijk is

- Secties voorzien (via een vaste contactpersoon) hun vakpagina van de nodige informatie en

koppelingen naar relevante internetsites

- Het gebruik van internet is mogelijk vanaf meerdere computers tegelijk en op korte termijn

gaat de gebruikte proxyserver meer en meer als intranetvoorziening gaan fungeren

- Docenten kunnen vanaf iedere werkplek met een persoonlijk adres gebruik maken van e-mail,

zowel binnen de school als naar buiten (leerlingen krijgen binnen een project tijdelijk een per-

soonlijk e-mailadres toegewezen)



- Via het gebruik van groupware wordt ICT gebruikt om samenwerkend en zelfverantwoordelijk

leren te bevorderen, vooral in de tweede fase. Het project wordt begeleid door de Universiteit

van Nijmegen en vormt onderdeel van het Europees project Computer Supported Collaborative

Learning Networks 

- Leerlingen kunnen onder leiding van een docent deelnemen aan het Thinkquest project, een

internationale wedstrijd voor scholieren met als doel het maken van een educatieve website.

ORGANISATIE

Op het Raayland College wordt gewerkt met een ICT-stuurgroep, bestaande uit het verantwoor-

delijke directielid, de ICT-coördinator en de hoofd-systeembeheerder, tevens verantwoordelijke

voor de ICT-coördinatie van de administratie. De taak van deze stuurgroep, die wekelijks verga-

dert, is tweeledig: het aansturen van en vormgeven aan het ICT-beleid op school.

Daarnaast is er een ICT-werkgroep, die bestaat uit de ICT-coördinator als voorzitter en voor iede-

re locatie een lid. De taak van de werkgroep - die om de twee/ drie weken bij elkaar komt - is

het onderhouden van de contacten met de docenten/vertegenwoordigers van secties, sectiegroe-

pen en afdelingen. Voor de taakomvang van de ICT-coördinator is 0,36 fte uitgetrokken (ruim 600

uur), voor systeembeheer is in totaal 1,4 fte uitgetrokken en voor onderhoud en helpdesk is dat

0,8 fte. De helpdesk functioneert via de computer, want iedereen is op elkaar aangesloten en de

assistent-systeembeheerder is via zijn gsm overal en direct te consulteren.

De Veen en Hoedemaekers hechten zeer aan het goed functioneren van deze organisatorische

infrastructuur: ‘De ervaring heeft ons geleerd, dat extra aandacht nodig is voor overleg tussen de

verschillende locaties. Om die reden zit er in de ICT-werkgroep een vertegenwoordiger voor iede-

re locatie. Daarnaast kan wanneer dat nodig is extra overleg worden gevoerd. Het is de bedoe-

ling, dat het voor de locaties duidelijk is wie hun aanspreekpunt is voor de verschillende onder-

delen van ICT (aanvragen hard- en software, onderhoud, scholing en dergelijke).   

NIEUWBOUW

De nieuwbouw werpt zijn schaduwen vooruit: ‘Uiteraard gaan we in de nevenlocaties geen nieuwe

investeringen meer plegen. In de nieuwbouw komt bijvoorbeeld een open leercentrum voor de boven-
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bouw voor 200 leerlingen met 60 pc’s en een aanpalende mediatheek. Tijdens recente Plato-reizen

van het Europees platform naar Denemarken en Zweden hebben we kunnen zien hoe ICT functioneert

op scholen, die twee jaar verder zijn dan voorhoedescholen hier. Interessante aspecten zijn onder

meer de beveiliging, het veel intensievere internetgebruik en het digitaal huiswerk maken. Voor ons

geldt dat de tijd van experimenteren voorbij is. Het accent zal liggen bij de implementatie van ICT

binnen de vakgebieden. Niet zo spectaculair wellicht, maar wel heel wezenlijk. Na terugkeer hebben

we meteen een extra afspraak gemaakt met onze technisch adviseur. Ook al kunnen we niet meteen

alle materialen aanschaffen, de infrastructuur moet in de nieuwbouw wel optimaal aanwezig zijn!’

SCHOLING

De Veen en Hoedemaekers schetsen de scholing van docenten: ‘Bij docenten is globaal de begin-

situatie vastgesteld. Op basis daarvan is een uitgewerkt scholingsplan gemaakt, dat voorziet in

scholing in de basisvaardigheden voor alle docenten. Deze scholing wordt verzorgd door een eigen

docent, die hiervoor binnen zijn taak ruimte heeft gekregen. Vorig jaar stond de scholing voor een

groep van 45 docenten op het programma. Nu is een groep van vijftig docenten bezig en in sep-

tember start de laatste groep. Ons streven is dat in 2001 ieder personeelslid de basisvaardighe-

den DRO beheerst. Intussen krijgt implementatie steeds meer aandacht: ICT-toepassingen bij het

werken aan de kerndoelen voor de verschillende vakken. Voor de scholing in het vakdidactisch

gebruik van ICT worden cursussen gevolgd bij de LPC en voor de technische vakken bij de TH. Op

het niveau van het schoolmanagement nemen we deel aan de ICT-klankbordgroep van het VVO.

Vanuit de stuurgroep begeleiden we dat proces langs twee lijnen. Enerzijds op basis van eigen ini-

tiatief van docenten zelf en anderzijds volgens een planning van de schoolleiding. Ons uitgangs-

punt is toch de olievlekwerking. Zorg ervoor, dat een groep enthousiast is. Dat stimuleer je door

faciliteiten te bieden. Anderen zien dan vanzelf de voordelen van zo’n aanpak.’

Ze geven het voorbeeld van de sectie tekenen: ‘Daar nam men het initiatief artistieke activiteiten

te gaan ontplooien via de computer. Daarvoor hebben we toen een plan gemaakt. Er is bekeken

welke voorzieningen daarvoor getroffen moesten worden en welke apparatuur daarbij nodig is. De

implementatie wordt begeleid vanuit de stuurgroep. Zo voorkom je ook dat nieuwe apparatuur

ergens ongebruikt blijft staan.’             



DWARSVERBANDEN

Het Raayland College werkt u op ICT-gebied samen met verschillende andere scholen en 

instellingen:

- Ongeveer twee jaar geleden is er contact gelegd met de afdeling Onderwijskunde van de

Katholieke Universiteit Nijmegen voor het gebruik van groupware. Voor dit project zijn een

nascholingsmiddag en vijf bijeenkomsten van de deelnemende docenten belegd. Er zijn opzetjes

voor klassenprojecten gemaakt en inmiddels is het eerste project (voor het vak biologie) gestart.

Vorig jaar vond een ontmoeting plaats met de overige Europese partners in dit project.

- Via het KANS-project is contact gelegd met het Colegio Arubano op Aruba. Het is een driejarig

project van het Europees platform voor het onderwijs. Binnen dit project hebben beide scholen

het thema ICT en met name het gebruik van groupware centraal gesteld. Het overleg wordt

gevoerd door de coördinator internationalisering en de ICT-coördinator, die ook de gewenste

nascholing verzorgde. Het eerste project over energie waar leerlingen van beide scholen geza-

menlijk aan werken, is vorig jaar gestart.

- Er is contact gelegd met de plaatselijke bibliotheek en er zijn plannen voor vergaande samen-

werking tussen de eigen mediatheek en de openbare bibliotheek Venray. Dat betekent overleg

over verdeling van middelen en inzet softwaresysteem. 

- Met basisschool De Kemp in Venray zijn contacten over gebruik van hardware en internet.    

PLUS EN MIN

De Veen en Hoedemaekers blikken terug: ‘Door de status van voorhoedeschool hebben we de

beleidsontwikkeling, de organisatie en de infrastructuur rondom de invoering van ICT hier ver-

sneld op de rails gekregen. Dat is het grote pluspunt. Het min-punt is, dat in de rijksvergoeding

geen rekening wordt gehouden met extra kosten bij invoering van ICT, zoals airco en de hogere

energierekening. Verder blijf je zitten met een stuk spanning in de MR: de een wil extra gelden

besteden voor klassenverkleining en de ander is voorstander van extra investeren in de toekomst

van ICT.’      

TIPS

De voortrekkers op ICT -gebied op deze Venrayse scholengemeenschap hebben vanuit hun erva-

ring ter afsluiting nog wel een enkele tip voor collega’s: ‘Pas op voor de valkuil om altijd het

nieuwste van het nieuwste te willen hebben. Grote bedrijven doen dat ook niet. Laat men eerst

in den lande maar eens zien hoe het werkt. Zorg er voor dat je goed beleid hebt en dat je uit-

gangspunten duidelijk zijn.  Stel doelen ook al zijn ze niet direct haalbaar en kies bij de invoering

voor kleine stapjes. Kijk vooral welke talenten je bij je personeel hebt zitten en geef deze men-

sen dan ook een kans!’
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Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap
Vlaardingen

Bevoegd gezag

Directie / contactpersoon 

Schoolgrootte 

Leerlingenpopulatie

Pedagogisch / 

didactische werkwijze  

Huisvesting  

Hard- en softwarepark 

Aansluiting op Kennisnet 
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-

P. Beij, rector; F. Aalbregts, ICT-coördinator (1 dag per week).

ca 1300 leerlingen, 150 personeelsleden.

openbare school voor VO met vwo, havo, vmbo en lwoo; internationale schakelklas voor asiel-

zoekers, 40% allochtone leerlingen.  

respect voor andermans mening, onderwijs op maat, sterk leerlinggericht: huiswerkbegeleiding,

mentoraat en zelfstandigheidsuren (leren werken met studiewijzers), adoptie Geuzenmonument,

kennismaking met kunst en cultuur via museum- en theaterbezoek, internationale uitwisseling

(via spaarsysteem). 

voorjaar 2001 geheel vernieuwd, 2 goed geoutilleerde locaties. 

2 servers, ruim 200 werkstations, laptopklas (130 Ferbies). Educatieve toepassingen: o.a. cursus

computerkunde als roostervak, internet-opdrachten bij verschillende vakken, digitale presentaties

in tweede fase, internationale uitwisseling, kantoorsimulatie in vmbo. Voor schooladministratie:

Schoolplus, personeelssysteem in ontwikkeling. E-mail-adressen voor docenten en voor leerlingen

via vaklessen.  

ja.

in ontwikkeling. 

rijksbijdrage per leerling en sponsoring (€ 136.134) via bankfonds voor nuttige doelen in de regio. 

Dotcomklas zet VOS op
de digitale snelweg

‘Wie slim is, kiest voor de Vos’, luidt het motto waarmee de onlangs geheel vernieuwde – en door

staatssecretaris Adelmund geopende – Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap zich in de regio

afficheert. De school verzorgt alle opleidingen van gymnasium tot vmbo en men organiseert bijvoor-

beeld ook diverse excursies, stimuleert kennismaking met kunst en cultuur, bezoekt Europese steden

en leerlingbegeleiding staat hoog in het vaandel. In hoeverre is de VOS ook al een digitale school en

welke keuzes worden daarbij gemaakt? Daarover ging het gesprek met rector Peter Beij en ICT-coör-

dinator Frits Aalbregts, net terug van een studiereis via het Europees Platform rond het thema ontwik-

keling digitale leeromgeving. 
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Integratie van ICT in het onderwijs is voor Beij en Aalbregts geen vraag meer: ‘Dat gaat gebeu-

ren. Je moet daarop anticiperen. Niet in je eentje, maar samen met collega’s van andere scholen.

Wij werken op ICT-gebied samen in een cluster van vier VO-scholen in de regio en de Hogeschool

Rotterdam. Daar heeft men namelijk reeds ervaring met e-learning. Gezamenlijk hebben we een

project opgezet voor de ontwikkeling van een digitale didactiek. Via het gebruik van digitale

mogelijkheden hopen we een digitale leeromgeving te creëren. Het voorkomen dat er grote ver-

schillen ontstaan op leerlingniveau is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Individualisering en

zelfstandig leren zijn een middel bij uitstek om leerlingen te kunnen bedienen. Helaas hebben we

nog geen subsidie voor dit project kunnen verkrijgen om dit thema dit schooljaar intensief vorm

te geven.’ 

TEGENSTELLING VOORKOMEN

Een ander uitgangspunt in de schoolvisie op ICT sluit hier perfect op aan: ‘ICT moet niet alleen

een integraal onderdeel van het lesgeven zijn. Het moet ook een belangrijke bijdrage kunnen

leveren aan gedifferentieerd werken, waardoor met name allochtone leerlingen bij de les kunnen

blijven. Anders zijn we bang dat je een tegenstelling tussen digitaal en niet-digitaal gaat krijgen.

Als school heb je een taak om ook die groep thuis te leren zijn op de digitale snelweg. Daarvoor

hadden we een project onder de titel ‘En we gaan nog niet naar huis’. Het fungeerde als een soort

verlengde schooldag met twee groepen, van vier tot zes en van zes tot acht uur. Daar kwamen

veel allochtone leerlingen op af. Wegens onvoldoende middelen voor de personele bezetting heb-

ben we die activiteit niet kunnen voortzetten.’            

OP PAD

In hoeverre is de VOS al een digitale school? Beij en Aalbregts schetsen de situatie na de start

van het schooljaar 2001-02: ‘We zijn op weg. We proberen de leerlingen goed voor te bereiden

op de steeds belangrijkere rol van computers en nieuwe media in onze informatiemaatschappij.

De school ontwikkelt zich steeds meer als een ICT-school. Dat doen we niet alleen door middel

van lessen informatica. Ze krijgen ook volop mogelijkheden om bij allerlei lessen en projecten

gebruik te maken van multimedia computers. Op beide locaties is veel apparatuur beschikbaar

voor leerlingen en docenten. Daarbij zetten we onder meer 130 laptops in voor onderwijskundig

gebruik. Gemiddeld is er voor elke vijf leerlingen een computer beschikbaar, waarmee ze het

world-wide-web op kunnen en e-mails kunnen ontvangen en verzenden. Elke leerling krijgt z’n

eigen e-mailadres. Samen met andere scholen vormen we een netwerk van innovatieve scholen.

Dit netwerk organiseert diverse interessante projecten, waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT

en activiteiten op het gebied van internationalisering. Op die manier helpen we de leerlingen hun

weg te vinden op de digitale snelweg.’ 
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AANJAGER

Heeft uw nieuwe dotcomklas daarbij een specifieke functie? De aanjaagfunctie moet uit de verf

komen: ‘Dit schooljaar zijn we met een dotcomklas van start gegaan, waarvoor in eerste instan-

tie 25 laptops ingezet werden. Hoewel ICT-vaardigheden op onze school in vrijwel alle vakken van

de onderbouw geïntegreerd worden aangeboden, zullen de leerlingen van de speciale laptopklas

vaak gebruik maken van de mogelijkheden die de computer biedt en ook thuis gebruiken.

Leerlingen met een vwo- of gymnasiumadvies konden zich via een inschrijfronde voor de dot-

comklas aanmelden. Voor deze klas is een speciaal programma op basis van de kerndoelen van

de basisvorming ontwikkeld. De computer speelt in dit programma een prominente rol. Hierbij

wordt gestreefd naar maatwerk en naar een voor leerlingen gedifferentieerd aanbod. Op die

manier ontstaat er een digitale leeromgeving. Ook wordt het nieuwe leermiddel gebruikt om digi-

tale contacten te leggen met andere leerlingen in binnen- en buitenland, de catalogus te raad-

plegen van de stadsbibliotheek en gebruik te maken van de informatie die het internet te bieden

heeft. De laptop wordt bij de meeste vakken ingezet.’ 

OLIEVLEKWERKING

De VOS heeft gekozen voor een speciale invoering van deze dotcomklas: ‘Wij willen interactief

verkeer tussen thuis en school stimuleren. Daarmee anticipeer je op nieuwe ontwikkelingen. Het

programma wordt uitgevoerd door docenten, die daarvoor gekozen hebben. De opgave is nu om

op basis van vrijwilligheid ook andere docenten zo ver te krijgen. Dat zal nog een hele klus zijn,

waarbij de generatiekloof in het docentenbestand ook een rol speelt. Achter het argument van

gebrek aan technische voorzieningen kan men zich in ieder geval niet meer verschuilen. Het ver-

helpen van technische defecten en netwerkonderhoud is bij onze afdeling systeembeheer in goede

handen. Werken met de computer en die inzetten bij je eigen vak moet je als docent gewoon leuk

en boeiend vinden. We hopen met z’n allen dat die inspiratie van dit initiatief zal uitgaan. We mik-

ken dus op de olievlekwerking. Integratie van ICT in het onderwijs is alleen te realiseren op basis

van vrijwilligheid. Je vindt hier dus geen stok achter de deur. Intern stimuleren werkt beter.

Deelname aan internationale projecten stimuleert ook. ICT moet zo interessant zijn voor je vak,

dat je als docent geen andere keus meer hebt! Ook de resultaatgerichte benadering telt. Docenten

moeten ook ervaren, dat je werk daardoor efficiënter wordt. Juist vanmiddag openen we met een

delegatie van het regionale bankfonds de nieuwe klas officieel,’ melden rector en coördinator ver-

heugd. 

ONAFHANKELIJKHEID

Deze dotcomklas is in hun ogen echt meer dan een groep leerlingen met een stel laptops: ‘Je gaat

met een bepaalde groep leerlingen wat meer gebruik maken van digitale mogelijkheden. De leer-

stof wordt zoveel mogelijk onafhankelijk van plaats en tijd aangeboden. De laptop - nu via een

verhuursysteem ter beschiking gesteld - is dan een heel goed instrument. Je kunt er op elk

moment overal mee aan het werk. Lesmateriaal en studiewijzers worden zoveel mogelijk via

Blackboard aangeboden. Deelnemende docenten hebben zich verplicht er meer mee te doen dan

alleen tekstverwerking. Ze ontwikkelen speciale content voor toepassing van digitale mogelijkhe-

den bij hun vak. Dat we daarvoor de gymnasiumklas uitgekozen hebben, had een bepaalde reden.

Bij de start zochten we namelijk een groep die de opzet wat beter zou kunnen oppakken. Ook kon

die afdeling wel een stimulans gebruiken en het biedt de mogelijkheid om je als school in de regio

wat beter te profileren. Het is ook handig als een docent een weekje afwezig is voor bijvoorbeeld

een studiereis. Je voert de studiewijzer in en je maakt een mapje met nakijkvellen aan. Dat kun

je van overal op een bepaald moment via e-mail ter beschikking stellen. Je leerlingen hoeven dus

echt niet te denken aan een rustig weekje, omdat de docent er niet is. Ook al zijn we pas begon-

nen, deze klas brengt zeker een stuk enthousiasme over!’ 

MULTIMAKER

Welke rol spelen de internationale projecten bij de integratie van ICT? Voor Beij en Aalbregts slui-

ten die twee zaken naadloos op elkaar aan: ’Internationalisering nodigt gewoon uit om van digi-

tale technieken gebruik te maken. Zo loopt nu een uitwisselingsprogramma met een VO-school in



het Franse Reims via contacten tussen leerlingen en docenten. Natuurlijk wordt er ook van e-mail

gebruik gemaakt. Dat is voor leerlingen heel stimulerend. Ze vinden het heel boeiend om ook op

deze wijze te leren. Wat je van ver haalt, is immers lekker. Dit jaar hebben we met zeven scho-

len een netwerk voor internationale contacten. Daarbij wordt samengewerkt, op leerling- en

docentenniveau en ook op het terrein van de coördinatie van ICT op school. Dat netwerk is hier

via video-conferencing gestart met de genereuze medewerking van het Europees Platform.

Tijdens onze studiereis naar Finland konden we kennismaken met het ontwikkelen van een digi-

tale didactiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het pakket Multimaker. Het is een multi-medi-

aal pakket, dat je kunt inzetten bij de ontwikkeling van lesmateriaal. Het is een Fins product, dat

nu ook in een vertaalde versie op de Nederlandse markt komt. Je kunt er op eenvoudige wijze vrij

professionele multi-mediale presentaties mee maken. Dat is wel gebleken tijdens de training, die

we daar gehad hebben. Het is te vergelijken met het bekende Powerpoint, maar het biedt meer

mogelijkheden. Je kunt er ook in een netwerk mee aan de slag. Met een groep leerlingen maak

je zo via een blokverdeling een gezamenlijk project. Binnenkort organiseren we hier een studie-

dag voor ons netwerk van scholen, want we willen er bovenop zitten. Alleen jammer dat we die

projectaanvraag nog niet toegewezen hebben gekregen, want dit pakket had daarin heel goed

geïntegreerd kunnen worden!’ 

PERSONELE RUIMTE

Welke impuls heeft de VOS nog nodig om op termijn werkelijk een digitale school te kunnen wor-

den? Beij en Aalbregts stropen de mouwen op en zetten plus en min snel op een rij: ‘Er gebeurt

hier heel veel en er is al een hoop zichtbaar, maar we staan nog maar aan het begin van de digi-

tale school. Gelukkig zijn de substantiële middelen een stuk beter dan een paar jaar geleden. Wat

we nu echt nodig hebben, is ruimte in de begroting om mensen te kunnen faciliteren. Denk daar-

bij aan de interne coördinatie en het systeembeheer, maar ook aan de docenten om lesmateriaal

te ontwikkelen. De tools zijn er, nu de mogelijkheden om het bruikbaar te maken voor de lessen.

Dat betekent formatie om good-practice te ontwikkelen binnen je school. Dus niet nog eens meer

apparatuur de school insturen, maar inzetten op de toepassing van digitale mogelijkheden bij alle

vakken. Daar ligt ook de klacht van docenten. Bij de komst van al die computers in de school wor-

den ze automatisch betrokken bij het opzetten van plannen om die te gaan gebruiken, maar in

de uitvoeringsfase is de personele ruimte weer de sluitpost. Te weinig armslag om bijvoorbeeld

taakuren ter beschikking te stellen om dat stuk extra werk te doen. Concreet: geef drie lesvrije

uren per fte voor integratie van ICT in het vak. Dat zou voor het volgende kabinet een prioriteit

moeten zijn! Dan breng je Nederland digitaal echt een stap vooruit. Dan zouden we onze doelen

rond ICT op school een stuk sneller in teamverband kunnen realiseren en het onderwijs wordt

voor iedereen ook nog een flink stuk leuker.’
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‘De beperkte personele ruimte is te 
vaak de sluitpost om plannen te realiseren.’
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Openbare Stichting Minkema College voor Woerden e.o.  

drs. R.B. van der Herberg, rector; J. van Walstijn, hoofd informatisering.

ruim 2500 leerlingen; 230 personeelsleden.

streekschool, afkomstig uit plattelands- en forensengemeenten uit het Groene Hart.

een voor leerlingen kansrijke en veelzijdige school zijn (missie).  

sinds 1919, met diverse uitbreidingen; binnenkort van 3 naar 2 locaties in verband met samen-

voeging van vbo en mavo tot vmbo. 

12/15 servers (i.v.m. 3 locaties met noodlokalen), ruim 300 pc’s voor onderwijs (groei vmbo) en

organisatie. Voor schoolmanagement: Schoolfact 5 (gesloten systeem), Studielogboek/LVS, Punt-

en Klasboek, Office en Outlook. Educatieve toepassingen: nog weinig specifieke vakgerichte pro-

grammatuur, kantoorsimulatie vmbo, IP-Coach voor wis-en natuurkunde, presentatie en internet

t.b.v. havo/vwo 2e fase, Autocad voor beroepsgerichte leerweg. E-mail-adres voor docenten en

voor leerlingen op verzoek docent.

ja (voorhoedeschool).

nee.

ca. € 226.890 (rijksbijdrage per leerling, projectsubsidie en eigen middelen). 

Op het Minkema College 
wordt ICT steeds 

meer bedrijfskritisch

Het Minkema College in Woerden bevindt zich als openbare scholengemeenschap voor vmbo en

havo/vwo in een belangrijke periode. Als gevolg van deregulering en vergroting van autonomie moet

de school zelf haar bestaansrecht bewaken. Door doelgericht in te spelen op nieuwe mogelijkheden en

tegelijkertijd bedreigingen tijdig het hoofd te bieden, wil de school de stevige positie in de regio behou-

den. Concreet denkt men daarbij aan de invoering van de tweede fase in de bovenbouw van havo/vwo,

invoering van het vmbo en de huisvestingsplannen (inclusief een nieuw netwerk). Hoofd informatise-

ring Jeroen van Walstijn belicht in een gesprek de rol van ICT in dit ontwikkelingsproces van deze voor-

hoedeschool voor ICT.
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Het Minkema College - ontstaan door een fusie van drie scholen voor VO in Woerden - staat dit

schooljaar voor een nieuwe fase in zijn ontwikkeling. De school gaat namelijk van drie vestigin-

gen naar twee. Dit sluit goed aan bij de onderwijskundige ontwikkelingen, waarbij vbo en mavo

samen het nieuwe voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vormen. Eind 2002 wor-

den deze twee locaties elders in Woerden samengebracht in een nieuwe vestiging vlakbij de

hoofdlocatie aan de Minkemalaan. De nieuwe huisvesting is nodig om de aanwas van leerlingen

te kunnen herbergen, liefst zonder pendelen tussen verschillende locaties. Daarna zal het hoofd-

gebouw een grondige verbouwing ondergaan, gericht op het optimaliseren als studiehuis tweede

fase havo/vwo.De sterke kanten van de drie oorspronkelijke scholen - goede leerlingbegeleiding,

veel aandacht voor buitenschools leren, goede aansluiting op het vervolgonderwijs - zijn de ken-

merken van het hele Minkema College (genoemd naar een notaris die begin 20ste eeuw streefde

naar een HBS in deze oud-Hollandse vestingstad van Romeinse oorsprong aan de Oude Rijn)

geworden. ICT is een instrument om het zelfstandig leren van leerlingen te bevorderen. In de

school wordt dan ook veel geïnvesteerd in moderne apparatuur en in software. 

VISIE

Hoe zou u de schoolvisie op ICT willen typeren? Van Walstijn - als leraar geschiedenis aan de

school begonnen - wijst op de visie op leren, die zijn school uitdraagt en de rol van ICT bij de ope-

rationalisering daarvan. Het Minkema College wil een plaats zijn waar leerlingen zich bevestigd

voelen in een drietal fundamentele behoeftes: erkenning van hun autonomie, hun competentie en

hun behoefte van acceptatie. Op deze school kunnen leerlingen ervaren dat ze iemand zijn, dat

ze iets kunnen en dat ze erbij horen. Deze gemeenschappelijke kenmerken vereisen een andere

rol van de docent. Een louter frontale, klassikale aanpak met leerlingen die alleen passief consu-

meren past niet in de schoolvisie. Niet de docent en het onderwijzen staan centraal, maar de leer-

lingen en het leren. Het zal duidelijk zijn dat ICT daarbij een rol kan spelen.Het onderwijs is meer

dan voorheen gericht op vaardigheden; met een actievere rol van de leerling in het leerproces en

de docent als begeleider. De leerling krijgt meer mogelijkheden om op z’n eigen niveau en in z’n

eigen tempo de stof te verwerken. ICT is daarbij een krachtig hulpmiddel. Het stelt leerlingen in

staat om op verschillende manieren de stof te verwerken of zich eigen te maken. Voor een groot

deel kan dat ook zelfstandig. Deze visie op leren - leren op basis van adaptief onderwijs - wordt

doorgetrokken naar het leren in het vmbo (realistisch leren), leren in de tweede fase (zelfverant-

woordelijk leren) en leerlingbegeleiding (streven naar een optimaal ontwikkelingsproces). 

In de afzonderlijke programma’s heeft de leerling de beschikking over veel zelfsturend lesmateri-

aal, waarbij ICT een krachtig hulpmiddel vormt. Uiteraard zal de realisering afhangen van de mate

waarin wij er in slagen de randvoorwaarden, bijvoorbeeld voldoende computerwerkplekken voor

leerling én docent, te verwezenlijken.
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VERRIJKING

Wat zijn uw belangrijkste uitgangspunten daarbij? ‘ICT gaat een wezenlijk onderdeel uitmaken

van ieders leven en in je werk. Dat betekent dat je er in je onderwijs voldoende aandacht aan

moet geven. Sterker nog: niet alleen in termen van opvoeden, het omgaan met ICT; ook als mid-

del in het onderwijs is het al onmisbaar geworden. Dus je zult er niet aan ontkomen. Verder den-

ken wij dat ICT in het onderwijs een aantal mogelijkheden biedt. Het kan een verrijking beteke-

nen in vergelijking met het traditionele onderwijs. Dan zit je vooral op de C van ICT, de commu-

nicatiepoot. Maar ook verrijking van onderwijs in de zin van tegemoet komen aan verschillen in

leerstijlen  van leerlingen. Er zijn heel veel mogelijkheden na te streven op het gebied van reme-

diëring met behulp van ICT. Zeker, als je dat koppelt aan het fenomeen zelfstandigheid. Alleen wel

je organisatie zo neerzetten, dat er gesignaleerd kan worden welke tekortkomingen leerlingen

hebben en ergens een plaatsvinden binnen ICT-beheer, zodat leerlingen in staat zijn aan reme-

diërende opdrachten te werken. Dat betekent dan dat docenten op de hoogte moeten zijn van de

mogelijkheden van ICT en remediërende programma’s en momenten moeten vinden om daar

gericht mee om te gaan en mee te werken. Er zijn dus randvoorwaarden te vervullen in het taak-

beleid, het materiële beleid en de professionalisering van collega’s. Dus niet alleen opvoeden, ook

omgaan met de informatiemogelijkheden van internet,’ luidt de visie van het hoofd informatise-

ring.       

KANTOORSIMULATIE

Wat is voor u hier een van de belangrijkste ontwikkelingen op ICT-gebied? Van Walstijn wijst op

de invoering van de werkplekkenstructuur in het vmbo. Bijvoorbeeld bij de afdeling administratie

in het vmbo: ‘Dat is momenteel heel actueel. Een grote groep leerlingen werkt tegelijkertijd in

een groot lokaal met drie docenten aan kantoorpraktijk in een 1-op-1 situatie achter de compu-

ter gedurende zeventien lessen in de week. Daar oefenen ze de in- en verkoop, de klantenservi-

ce en de verwerking van opdrachten met behulp van e-mail, Outlook en boekhoudkundige pro-

gramma’s. Alle voorkomende werkzaamheden komen daar aan bod. Het is alsof ze in een bedrijf

zitten. Onderdelen als bedrijfsadministratie, kantoorpraktijk en tekstverwerking zijn daar sterk

met elkaar verweven. Zo waardeer ik ‘Den Haag’ wel. Op het moment dat ze komen met een

onderwijsherziening en ze zetten via een gericht examenprogramma ICT in de eindtermen, dan

zijn uitgevers wel actief. Als school moet je kiezen of je daar op ingaat. Administratie kun je ook

op een andere manier in de wedstrijd zetten. Hier is dus gekozen voor de werkplekkenstructuur.

De invoering van de werkplekkenstructuur is vanuit de traditionele situatie geredeneerd een

behoorlijke verandering.’  

INFORMATIEKUNDE

Welke andere projecten hebben uw speciale aandacht? ‘De geïntegreerde informatiekunde in de

onderbouw. ICT is ingebouwd bij een aantal vakken, zodat leerlingen het in meerdere omgevin-

gen tegenkomen. Zo ervaren ze dat het niet iets specialistisch is, maar dat je het overal tegen-

komt. Bij ieder vak is het immers relevant. Dus ICT inzetten bij zoveel mogelijk vaklessen. Elk

vak neemt een aspect voor z’n rekening. Dat heeft hier behoorlijk wortel geschoten. Wel moeten

we daar nog eens goed naar kijken, want het vak informatiekunde heeft ’t niet gemakkelijk.

Sterker: dat vak moet herzien worden. In toenemende mate komen we er namelijk achter dat de

daar aangeleerde vaardigheden reeds tot de bagage van de leerlingen behoren. Het vak is dus

onder druk komen te staan. We moeten komen tot een heroriëntatie van doelen. Dat heeft ook

intern gevolgen. Het betekent herdefiniëring van de leerlijn in de onderbouw en aansluiting bij de

eindtermen tweede fase. Nu hebben we in het derde leerjaar mentorlessen om de ICT-vaardig-

heden te toetsen en bij te werken. Dat moet dus naar voren gehaald worden, maar het principe

van een geïntegreerde aanpak van ICT in het curriculum van de basisvorming zal hetzelfde zijn,’

is zijn opvatting. 

UITVAL KENNISNET

Van Walstijn signaleert rondom het flink toegenomen ICT-gebruik in het onderwijs en de gehele

schoolorganisatie wel een groot probleem, dat ook op de dag van dit gesprek helaas weer actu-

eel is: ‘Kennisnet ligt er heel vaak en langdurig uit. Dat resulteert in kritische geluiden in het team

over de toepassing van ICT als gevolg van de aansluiting op Kennisnet. De regelmaat waarin dit

gebeurt is zo ernstig, dat docenten en leerlingen gefrustreerd rondlopen en het houdt daardoor

bepaalde ontwikkelingen tegen. Het idee achter dit onderwijsnet komt positief over, maar de uit-



voering is momenteel de grootste rem op de integratie van ICT binnen het  onderwijs en organi-

satie.’ Hij geeft een voorbeeld: ‘De invoering van het studielogboek is voor ons een belangrijk item

waardoor de docent zich kan ontwikkelen tot een digitale docent. Ons doel is dat van thuis uit

opvraagbaar te maken. Nu zetten docenten leerlinggegevens thuis vaak op een floppy en nemen

die mee naar school om ze in te voeren. Maar docenten zijn hier niet elke dag. Door dat opspa-

ren beschik je als schoolorganisatie niet over een continue gegevensstroom ten aanzien van de

vorderingen van leerlingen. Dus moet je die gegevens ook thuis kunnen invoeren, zodat er wel

die continuïteit in rapportage en begeleiding kan zijn. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in de aan-

schaf van een citrix-server en licenties voor een groep docenten om dit geautomatiseerd aanle-

veren van gegevens via internet mogelijk te maken. Trouwens, na uitermate moeizaam verlopen

overleg met bureau Kennisnet over het openzetten van poorten om dit mogelijk te maken. Nu zijn

we dat programma aan het opstarten en dan ligt Kennisnet er geregeld uit. Met als gevolg dat dit

experiment een negatieve invloed heeft op docenten.’

OPLOSSING

Maar er zijn meer negatieve gevolgen voor de school: ‘Onze website zit achter Kennisnet, dus

leerlingen kunnen thuis niet over roosterwijzigingen beschikken. Onze home-page als presenta-

tiemiddel naar buiten is niet te bereiken. Docenten die voor leerlingen internetopdrachten

gemaakt hebben, staan met hun mond vol tanden. 

De lesvoorbereiding van docenten stagneert ook. In ons samenwerkingsverband van voorhoede-

scholen in de regio circuleren verslagen over vooruitstrevende toepassingen van ICT op school.

Maar wat heb je daaraan, als Kennisnet geregeld plat ligt. Dat betekent verlies van tijd, rende-

ment en motivatie. Vooral dat laatste is wel het meest erge,’ vindt Van Walstijn.  

Hij ziet maar één oplossing: ‘De uitval van Kennisnet is zo ernstig, dat we serieus overwegen een

noodmaatregel te treffen en daarnaast een andere provider te kiezen. Hoewel we tot eind 2002

vastzitten aan Kennisnet. Het onderwijs, de bereikbaarheid van de homepage en het experiment

om van buitanaf de school gegevens te raadplegen of aan te leveren is dan tenminste weer moge-

lijk. De situatie nu is echt abominabel. Die ingreep leidt echter wel tot extra kosten.’

BEDRIJFSKRITISCH

Van Walstijn - die zijn afdeling informatisering sinds 1998 tijd zag groeien naar zeven medewer-

kers voor systeembeheer, onderwijsassistentie en mediatheekbegeleiding - blikt terug op drie jaar

voorhoedeschool: ‘Over de hoge verwachtingen van bewindslieden ben ik vrij sceptisch, want als

de scholen niet voldoende middelen krijgen dan gebeurt er niet zo veel. Afschrijving en exploita-

tie staan onder grote druk. We zullen moeten zoeken naar een nieuwe financiering van het ICT-

gebeuren op onze school, want de huidige begroting is door de ontwikkelingen rond het studie-

huis en het vmbo compleet aan flarden geschoten. Anderzijds kan ik alleen maar positief zijn,

want ik zie docenten veel meer met ICT aan het werk zijn. Dat geldt ook voor onze leerlingen. Als

ze bijvoorbeeld het studiehuis ingaan, is de computerhoek de meest gevraagde plek. In steeds

meer studieboeken zit een cd-rom. Ik zie dus groei, het wordt functioneel. De gewenste integra-

tie vindt ook echt plaats. Brengt wel bepaalde problemen met zich mee, want ICT wordt steeds

meer bedrijfskritisch. Dat is wel een gevaar; het gaat soms iets te snel. Als het systeem uitvalt,

zijn heel veel mensen in onderwijs en organisatie onthand. Al deze ontwikkelingen betekenen wel

dat we hoognodig aan een nieuw beleidsplan moeten. Thema’s als beveiliging in verband met de

invoering van een voor docenten en leerlingen toegankelijk volgsysteem, besluitvorming over de

aanleg van een geïntegreerd netwerk na de verbouwing en een nieuwe financieringsgrondslag

spelen daarbij een belangrijke rol. Ook moeten we onze visie op de rol van ICT in het onderwijs

aanscherpen.’
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