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Krachtlijnen: 

In september 2007 werden leergebiedoverschrijdende eindtermen ICT ingevoerd in o.a. 

het lager onderwijs. Voordien hadden vele scholen al inspanningen gedaan om met 

verschillende bouwstenen het ICT-gebeuren vorm te geven (intervisie, infrastructurele 

aanpassingen, verzamelen en selecteren van digitale content, werken aan 

deskundigheid). Ook in het gefaseerde proces van afwisselend communiceren over ICT 

en coachen in de praktijk werd de groeiende aanwezigheid van ICT steeds duidelijker. De 

aan eindtermen gekoppelde inspanningsverplichtingen verho(o)g(d)en de druk om op 

zoek te gaan naar zinvolle implementatie, toepassingsmogelijkheden, gebruik en 

rendement van ICT in het onderwijs. Nieuwe competenties en vaardigheden waaraan 

gewerkt moet worden in een al overbeladen agenda? Het kan. 

 

Doelstelling: 

ICT op lange termijn incorporeren in de dagelijkse klasrealiteit door nieuwe didactische 

wegen te ontsluiten en eerder uitgestippelde leerprocessen te (durven) herdenken, 

bewaken en voortdurend bij te sturen. 

  



Aanpak: 

 

Integratie van middelen is voorwaarde voor implementatie van ICT  

 

Je vindt in elke klas digitale media: een fototoestel, een audiospeler, een computerhoek 

of –wand, een aanraakbord. In sommige scholen is elk lokaal uitgerust met een beamer 

en scherm of digitaal bord, in andere scholen delen alle collega’s een op voorhand te 

reserveren projector. Hierzo zijn computerlokalen uitgerust met up-to-date laptops die 

mobiel kunnen ingezet worden, elders is een uithoekje van de school opgekalefaterd en 

voorzien van afgeschreven toestellen die door de ICT-coördinator of een vrijwilliger 

draaiende worden gehouden. Op sommige plaatsen worden kinderen aangemoedigd tot 

het gebruik van een flipcamera, voicerecorder, documentcamera, digitale tafel, 

touchscreen om leerstof te exploreren en verwerken. Op andere plekken wordt de pc pas 

ingeschakeld nadat de leerstof voldoende wordt beheerst. Af en toe meldt de pers het 

verhaal van een school die voor iedereen een netbook of tablet pc voorziet, maar dat is 

ver weg van de gemiddelde realiteit. Er bestaat een grote infrastructurele diversiteit en 

op het niveau van de integratie van de middelen is het zeer opportuun te brainstormen 

en reflecteren over doelmatige continuïteit. Welke middelen schakel je in om kleuters 

digitale verhalen te laten beleven? Welk didactisch voordeel kan je halen uit het gebruik 

van een draadloze muis in het routineuze klasgebeuren? Wat kan een set goede 

koptelefoons betekenen voor binnenklasdifferentiatie? Welke verhoging van 

leerrendement ontstaat er als een niet-gelimiteerde toegang tot bronnen en media 

constant ter beschikking is? 

 

De dagelijkse routine in het gebruik van content en applicaties is de sleutel tot ICT 

 

ICT-eindtermen, vertaald in leerprocesgerichte competenties waaraan gewerkt wordt in 

de schoolloopbaan van kinderen en jongeren, vormen een leergebiedoverstijgende 

opdracht. Omdat decretaal niet vastligt hoe je er praktisch-didactisch aan werkt én 

omdat teams het zelfbeslissingsrecht hebben over wanneer ze ICT inzetten, bestaan er 

evenveel benaderingen als er scholen(gemeenschappen) zijn. Deze leerkracht gebruikt 

methodegebonden oefensoftware, gene laat vrijelijk zoeken en verwerken via internet, 

een andere zet meer in op gratis software en communicatiemiddelen, sommigen streven 

naar een waaier van diverse applicaties. Educatieve content is overvloedig te vinden 

maar de eventuele meerwaarde van het middel wordt vaak overgelaten aan het oordeel 

van de gebruiker. Een applicatie oogt vaak mooi en speels, maar is ze didactisch valabel? 

Goede software ondersteunt de lerende in een leerproces, registreert en beheert (in het 

beste geval) gegevens waarmee de titularis of zorgcoördinator een kind kan verder 

helpen.  Intuïtief kiest men waaraan software moet voldoen in functie van het doel: 

oefenen, toetsen, informatiebronnen raadplegen, tools om te presenteren? Online of 

offline? Een document of rekenblad gebruiken? Audio- en videomateriaal, afbeeldingen 

zoeken? Er komen weinig criteria aan te pas en men beslist zelfstandig. Hierin zit de 

sterkte en de zwakte: de dagelijkse inspanningen van leerkrachten maken een 

(bepaalde) vooruitgang in het verwerven van ICT-competenties van de lerende (mede) 

mogelijk, maar kunnen tegelijkertijd een rem zijn wanneer de titularis geen duidelijke 

opdracht of curriculum binnen de school vindt. Wie de uitdaging aangaat de analyse te 

maken van schooleigen gebruikersdata heeft kans vast te stellen dat stereotype, 

repetitieve en vaak inspiratieloze oefenrijen primeren en allesbehalve een rijk gevarieerd 

ICT-aanbod gegarandeerd wordt in de schoolloopbaan van de lerende. 

 

Veranderingen worden gedragen door mensen 

 

Niet het volume aan ICT-vernieuwingen bepaalt de didactische kwaliteit, wel de 

functionaliteit en meerwaarde die leerkrachten kunnen benutten in leerprocessen. 

Voorwaarde om door vernieuwingen te worden aangesproken is dat men zich 

ontvankelijk opstelt. Vaak wordt de boot afgehouden bij het horen van termen als 

augmented reality (m.a.w. het toevoegen van computergemaakte beelden aan 



rechtstreekse beelden), sociale media (zoals Facebook, Twitter, YouTube, Google+,…), 

virtuele realiteit (o.a. in games), in-the-cloud-computing (toegang van overal voor al je 

documenten, foto’s, bestanden, enz.). De traditionele didactische verhouding leraar-

leerling-leerstof biedt geen pasklaar antwoord om deze middelen binnen te brengen in de 

hedendaagse klasrealiteit. Anderzijds zijn ICT en de daaraan verbonden mogelijkheden te 

uitdrukkelijk in de leefwereld van leraar en leerling aanwezig om te negeren. Didactisch 

gezien zijn er door ICT meerdere actoren, rollen en relaties in een klas ingetreden. 

Leerkrachten worden daarbij geconfronteerd met de eigen vaardigheden en hun 

competenties om nieuwe middelen te vertalen naar een aangepaste didactische praktijk.  

 

Leerprocessen worden anders ingevuld 

 

Stel je fasen voor van een leeruitstap in een traditionele benadering. We bieden op 

voorhand leerstof aan via instructie, gesprekken, handboeken en kleur-, werk- of 

invulbladen (bijvoorbeeld: naar de tandarts in het 1ste leerjaar,  de boerderij in het 2de 

leerjaar, op stap in de gemeente in de tweede graad, stadsbezoek aan Brugge in de 

hoogste klassen,  enz.); dan bezoeken we effectief de locatie en zien we wat we op 

voorhand verkenden; nadien benadrukken we via werkbundels en muzische creaties dat 

wàt we hebben geleerd al dan niet overeenstemt met wàt we gezien en ervaren hebben 

en bevestigen we het geleerde in neergepende antwoorden op een evaluatieproef.  

 

Met digitale middelen kan de aanpak anders verlopen: we starten het thema over de 

tandarts met een Skypegesprek (jawel, eerste leerjaar! Wereldoriëntatie, thema: mensen 

communiceren). Kinderen stellen vanuit de vertrouwde omgeving vrijelijk vragen aan de 

tandarts via webcam en microfoon. Talige boodschappen, spreekdurf, luisteren! Het gaat 

bij deze kennismaking wellicht minder dan gewoonlijk om begrippen en voorwerpen of 

hoe je best je tanden poetst. De nieuwsgierigheid, het contact op zich, gevoelens, 

angsten, … kunnen onverwachte invalshoeken opleveren die de tandarts kan incalculeren 

vooraleer de kinderen op bezoek komen. Hij/zij kan zelfs een opdrachtje geven die de 

kinderen op voorhand moeten uitvoeren. In de klas worden afspraken gemaakt wie de 

nodige foto’s zal maken tijdens het bezoek. Dat hebben ze in een belangstellingscentrum 

rond de fotograaf in de 3de kleuterklas al geleerd via opdrachtenkaartjes. Of wie de 

voicerecorder zal bedienen om wat de tandarts toont en vertelt te registreren. Leren 

opnemen en herbeluisteren deden ze al eens in de klas met het lezen van woordenrijtjes!  

 

Terug in de klas wordt het digitale materiaal gebruikt: foto’s worden afgedrukt en 

opgehangen of als animatiefilmpje op de pc gezet. Stukjes uit de opname worden 

herbeluisterd en begrippen worden vastgeprikt op de beelden. Een bezoekje aan de 

website van Ben de Bever als tussentijdse herhaling van hoe je de tanden poetst levert 

een bron ter vergelijking met wat de tandarts vertelde. Evalueren kan door de kinderen 

bij een rondje tanden poetsen te filmen. Via peertutoring kunnen kinderen uit een hoger 

leerjaar hierbij assisteren. Er wordt een kleine montage gemaakt die per mail wordt 

opgestuurd naar de tandarts. Met aan het eind misschien nog een kort nagesprek en 

bedankje, opnieuw via Skype. Dit is wereldoriëntatie, taal, sociale vorming, werken aan 

communicatievaardigheid,… en ICT. 

 

In een school waar resoluut ICT wordt ingezet zoals beschreven in bovenstaand 

voorbeeld zullen deze kinderen in het tweede leerjaar alvast geen moeite meer hebben 

bij een boerderijbezoek om beelden en geluiden van dieren vast te leggen of de boer te 

interviewen. In het 3de of 4de leerjaar zullen ze in staat zijn om het gezamenlijke verslag 

dat ze compileerden als evaluatie bij een activiteit via ‘the cloud’ te delen met ouders, 

grootouders, vrienden. En met de traceerfunctie of GPS-applicatie van een smartphone 

kunnen ze in het 5de leerjaar een wandeling reconstrueren en overbrengen naar een 

digitale kaart. Een reis uitstippelen via een virtueel bezoek aan het station levert in het 

6de leerjaar dan weer boeiende rekenlessen op en via een app als ‘layar’ (1) op een tablet 

wordt ter plekke gezocht welke gebouwen, standbeelden, feiten van vroeger traceerbaar 

zijn en vergeleken op de locatie tijdens het bezoek zelf. M.a.w. op voorhand in de klas 



leren dat er een standbeeld van een zekere Simon Stevin in Brugge staat, dan in de stad 

zelf op zoek gaan of en waar het staat en nadien bevestigen in een verslagje wat je er 

van weet en hoe het eruit zag is (letterlijk) verleden tijd. Ontdekken bij het beeld dat de 

man Simon Stevin heet, in realtime informatie verwerven over het feit dat deze man het 

decimale stelsel voor breuken uitvond, de omgeving scannen en zien welke gebouwen uit 

dezelfde historische periode stammen als toen hij leefde of via een digitale speurtocht 

met mobiele toestellen te weten komen wat er op en rond het plein te doen was in zijn 

leefwereld: dat levert een pak andere verwerkings- en evaluatiemogelijkheden op! 

 

Er wacht de leerkracht een nieuwe kerntaak, het leren verrijken met ICT, die zijn 

professionele rol als individu en in team grondig bevraagt. Het bovenstaande scenario 

schetst een realiteit waar ICT als onderdeel van het didactische gebeuren ten volle wordt 

toegelaten en die beantwoordt aan de leefwereld waarin kinderen opgroeien. De vraag is 

niet of we zullen evolueren naar dergelijke lesscenario’s, maar wanneer. 

 

Evaluatie 

 

Vanzelfsprekend is veel afhankelijk van het (zelf)bewakingsbeleid. Intervisie over 

uitgevoerde en geplande activiteiten, blijvend  werken aan ondersteunende coaching om 

de deskundigheid te verhogen, bijsturen van de implementatie, communiceren over de 

kwantiteit en de kwaliteit van de keuzes: het zijn onderwerpen waarvoor de schoolleider 

ruimte en tijd moet maken in een dynamische school die zich door wisselende innovaties 

in een voortdurende staat van overgang bevindt. In het voorbije decennium is op de 

meeste scholen ICT eens of meerdere keren als prioriteit gekozen. Het gevaar dreigt dat 

daardoor ICT in een pendelbeweging terechtkomt waar het belang, de aanwezigheid of 

de noodzaak afhangt van de agenda. Zoals eerder gesuggereerd zijn het de dagelijkse 

realiteit en de inspanningen van elke leerkracht die ICT-implementatie mogelijk maken, 

net zoals ze dat doen voor wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie en andere 

leergebieden. Echter, met twee grote verschillen: enerzijds ijkt de school zelf haar 

normen om aan eindtermen te werken, anderzijds worden de conventionele rollen 

(leerkracht-leerling) in een digitaal beïnvloede didactische aanpak anders gedefinieerd. 

Wil men een ICT-aanbod garanderen aan de kinderen, dan zal er geïnvesteerd moeten 

worden in een didactisch doorstromingsmodel (2) en laat men zich niet laat leiden door 

wat op de onderwijsmarkt verschijnt. 

 

Tips voor de praktijk 

 

 Op elke school is inmiddels een schoolwerkplan waarin de algemene visie op 

onderwijs beschreven is. Daaruit moet kunnen afgeleid worden hoe ICT ingezet 

wordt. In het beste geval is er een volwaardig ICT-beleidsplan als onderdeel van het 

schoolwerkplan (3). 

 

 Of materiaal enkel in een gedeeld computerlokaal of op elke plek waar men leert 
beschikbaar is, hangt samen met de visie. Heeft men de ‘gemiddelde’ leerling voor 

ogen of heeft men de individuele ontplooiing voor ogen? Maakt elke leerling dezelfde 

oefenreeks op hetzelfde moment of zijn digitale differentiatiemogelijkheden een 

bepalende factor in de keuze? 

 

 De inzet en aanwending van ICT-middelen hangt af van de mensen die de school 

maken. Binnen een budget kan een verhouding tussen ‘papieren’ en ‘digitale’ 

leermiddelen geleidelijk aan veranderen. Overweegt men 95% aan hand- en 

werkboeken en 5% aan computermateriaal te besteden? Of begroot men 80%-20%, 

70%-30%? 

 

 Is ICT een volwaardig onderdeel van het leerproces of dient het als bufferactiviteit? 

Kan het ingezet worden bij instructie, verwerking en evaluatie? Of blijft het beperkt 

tot hoekenwerk of een contractopdracht? Een didactiek die voortvloeit uit een 



kindgerichte visie zal streven naar uitleg en opdracht op maat op een tijdstip dat het 

kind eraan toe is. ICT-materiaal moet dàn bereikbaar en inzetbaar zijn.  Een digitale 

didactiek is een didactiek die het leren als geheel faciliteert. (4) 

 

 Een didactische visie moet vertaald worden in concrete praktijk: kind en leerstof zijn 

de protagonisten. Leerkracht, medeleerlingen, ICT zijn antagonisten. Bijvoorbeeld: in 

het nieuwste leerplan Frans (VVKBaO, 2010) ligt het accent op functioneel 

taalgebruik. Hanteert men bij de doelstellingen voor spreken de beluister-en-zeg-

eens-na-methode? Of schakelt men ter afwisseling bijvoorbeeld Google Talk in om te 

dialogeren over de digitale telefoon (in de klas, tussen klassen, zelfs tussen klassen 

van verschillende scholen)? In en na de schooluren? 

 

 Een school die kiest voor ICT in de schoolloopbaan van kinderen zorgt voor 

continuïteit in een gewaarborgd aanbod (5) met de eindtermen als finaliteit. In 

dergelijk plan van aanpak bezint een school zich  over een andere invulling van het 

drieletterwoord ICT: 

 

 I: welke innovaties worden structureel ingebouwd vanuit de betrokkenheid van 

kinderen?  

o bijvoorbeeld: het  gebruik van draadloze muizen in een klas kan de actieve 

deelname van leerlingen in interactieve leerprocessen danig verhogen. Met 

een muis die ‘wandelt’ in de klas, wordt minstens de aandacht 

aangescherpt en vaak de betrokkenheid verhoogd. Met meerdere muizen 

en aangepaste programmatuur (6) kunnen alle kinderen interactief 

deelnemen aan de les. 

o bijvoorbeeld: een aangepaste klasinrichting en meubilair waar met digitale 

middelen interactief kan geleerd worden naar het model van (verrijkte) 

hoeken in een kleuterklas (7) 

o bijvoorbeeld: nadenken over de keuze (en het budget) voor één digitaal 

bord tegenover meerdere tablets. Frontaal onderwijs of actief leren in 

groepen? (8) 

 

 C: welke leerprocesgerichte competenties worden daadwerkelijk nagestreefd in 

een schoolloopbaan?  

 

o is oefenen meer valabel dan communiceren of creatief vormgeven? 

o wordt leren van informatie hoger ingeschat dan het vinden en beoordelen 

ervan of juist andersom? 

 

 T: welke trajecten mogen kinderen afleggen om kennis en informatie te 

verwerven en om te communiceren? 

 

o bijvoorbeeld: aangepaste oefeningen en opdrachten worden in online 

gepersonaliseerde mapjes klaargezet (Dropbox, Wuala, Google Apps for 

Education,…). Binnenklasdifferentiatie wordt vanzelfsprekender op die 

manier: een reeks opdrachten voor groep ‘groen’ die onmiddellijk 

individueel aan het werk gaat zonder instructie; een tweede reeks voor 

groep ‘geel’ die met een kleine instructie in gezamenlijke interactie het 

proces doorloopt; groep ‘blauw’ gaat onder begeleiding de taken uitvoeren 

o bijvoorbeeld: hoofdpersonages uit een boek voorstellen. Laat de titularis de 

vrije keuze of is er een gestandaardiseerd format? Mag een leerling de 

personages tekenen, inscannen, compileren van verhaal tot animatiefilm 

met ingesproken dialogen om vervolgens met passende geluiden te 

vervolledigen en te delen via YouTube? Of blijft dit traject buiten bereik 

omdat de leerkracht niet de vaardigheden heeft om dit zelf te doen? 

 

 



Conclusie 

 

Een algemeen plan van aanpak moet uiteindelijk resulteren in een concreet plan van 

aanpak (zie bijvoorbeeld de onderdelen ‘leerlingenwijzers’ en ‘ICT-ateliers’ op http://www.ict-platform.be) 

waar de school, het team en de kinderen, de kans krijgen te articuleren wat ICT voor hen 

inhoudt. Een goede methode daarvoor is onderzoeken wat in de rugzak van iedere 

participant aanwezig is en daar samen mee op weg gaan. (9) Het verhaal wat al zo 

dikwijls lonend bleek: de talenten, de mogelijkheden, de intelligenties van eenieder 

gebruiken om de natuurlijke dynamiek van (leven en) leren te volgen. Onderwijsmensen 

zouden daarbij per definitie koplopers moeten zijn. 

 

Verdere studie 

 
(1) Layar is een voorbeeld van toegevoegde realiteit (eng: Augmented reality), waarbij computergemaakte 
beelden aan reële beelden worden toegevoegd. 
 
 http://www.layar.com/what-is-layar/ 
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Layar 

 
(2) Hoewel een “doorstromingsmodel” geen inspanningsverplichting inhoudt, spreekt het voor zich dat men in 
de koppeling tussen traditionele didactische inzichten en onderwijsvernieuwing streeft naar continuïteit. De 
keuze voor ‘doorstromingsmodel’ is gebaseerd op de beschrijving van het ICT-competentiemodel uit de 
masterthesis van Don Zuiderman. 
  
 Zuiderman, D. (2008). ICT-competenties in het primair onderwijs. Universiteit Utrecht. 
 
(3) Een evenwichtig ICT-beleidsplan werkt rond verschillende bouwstenen: visie, infrastructuur, competenties 
en vaardigheden, content, evaluatie en rapportering. Dit moet organisch groeien in fasen waar nieuwe 
prioriteiten tot nieuwe acties leiden. Dit kan bijvoorbeeld via pictos, maar evenzeer via een zelf samengestelde 
structuur. 

 
 http://www.ictbeleidstool.be/ 
 http://beleid.ict-platform.be/ICT-beleid/model.htm 
 http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor 
 
(4) Het gebruik van de omschrijving ‘digitale didactiek’ is ontleend aan de versie van prof. dr. P. Robert-Jan 
Simons (hoogleraar en directeur van het lerarenopleidingsinstituut IVLOS van de Universiteit Utrecht) : ‘De 
kennis en kunde met betrekking tot het gebruik van ICT bij het faciliteren van het leren.’ 
 

Robert-Jan Simons, P. (2002). Digitale didactiek: hoe (kunnen) academici leren ICT te gebruiken in 

hun onderwijs. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de 
“didactiek in digitale context”. Universiteit Utrecht. 

 
(5) Een ‘gewaarborgd aanbod ICT’ is een passende omschrijving voor het geheel van ICT-activiteiten waarvoor 
een team zich garant stelt in de schoolloopbaan van kinderen. 
 
 http://beleid.ict-platform.be/ICT-beleid/model/FREQUENTIE%20GEWA%20OVERAL.pdf 
 
(6) Mouse mischief: presentaties interactief maken voor de ganse klas 
 
 http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/en-us/default.aspx 
 
(7) Future classroom Lab 
 
 http://fcl.eun.org/welcome 
 http://www.sintjozefeeklo.be/index.php/nieuws/schoolnieuws/174-bezoek-future-classroom-lab 
 
(8) The child-driven education 
 
 http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html 
 
(9) School en samenleving 
 
 http://en.calameo.com/read/000319564cd4315914767?authid=dQuXKBbY36gI 
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