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In september hebben we een onderzoek uitgezet om er achter te 

komen wat leraren verwachten van ict in het onderwijs, hoe zij  

zelf ict in de klas gebruiken en op welke manieren zij hun eigen  

ict-vaardigheden ontwikkelen. 
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Wie deden er mee aan het onderzoek?

Wat vinden leraren van de rol die ict vervult in het onderwijs?

Respondenten per soort onderwijs

Draagt ict bij aan beter onderwijs?

7,8
gemiddeld op een  

schaal van 0 tot 10

Welke rol speelt ict in het leerproces?
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De meeste leraren zien ict als een handig hulpmiddel om informatie te vinden, de lesstof te verrijken  

en te zorgen voor een goede afwisseling. Daarnaast ziet een groot deel van de leraren ict inmiddels als 

onmisbaar in het onderwijs.
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Welke middelen worden in de klas gebruikt?

Welke onderdelen van het lesgeven zou u met behulp van software willen verbeteren?

Waarvoor gebruikt u de ict-middelen in de klas?

De meeste scholen hebben al een wifi-verbinding in de klas beschikbaar 

en in veel klassen hangt een smartboard. Laptops en tablets komen bij 

ongeveer een derde van de leraren voor in de klas. Bij ruim de helft van de 

leraren staat er nog een desktop of vaste computer in de klas. Bij de overige 

antwoorden viel het op dat de smartphone twaalf keer werd genoemd. Deze 

wordt veel gebruikt in combinatie met specifieke software zoals Socrative 

en Kahoot.

77% van de leraren wil graag ict inzetten om leerlingen adaptief te laten 

leren. Ook het gamificationelement in de les inbouwen zien veel (63%) van 

de leraren als een manier om met ict hun lessen te verbeteren. Als laatste 

willen docenten graag meer inzicht in de prestaties van hun leerlingen 

krijgen (57% wil learning analytics gebruiken) en online en offline lesstof 

inzetten (57% blended learning).

Ict-middelen worden het meest gebruikt om lesstof centraal te presenteren 

op het smartboard of via een beamer. Voor het delen van documenten 

en om leerlingen zelf te laten zoeken naar (extra) lesstof wordt door 

respectievelijk 57,8% en 56,3% van de leraren ict ingezet. Opvallend om te 

zien is dat al ruim 43% van de leraren quizzen gebruikt in de klas.

Welke middelen gebruiken leraren en wat willen zij er mee?

Hoe ontwikkelen leraren zichzelf?
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Hoe bent u opgeleid om ict in de klas te gebruiken?

Opvallend is dat ruim 82% van de leraren zich ontwikkelt via zelfstudie. Dit 

doen ze naast het volgen van workshops en trainingen (37%) en door van 

andere leraren te leren (31%). Daarnaast valt het op dat slechts 21% aangeeft 

tijdens de opleiding voorbereid te worden op het gebruik van ict-middelen. 

Een leuke observatie is dat een deel van de leraren (17%) aangeeft van hun 

leerlingen te leren over ict-gebruik. Bij overige antwoorden zaten een aantal 

leraren (4%) die ict-vaardigheden van hun eigen kinderen leren.
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Welke bronnen gebruikt u om kennis te delen en naar informatie te zoeken? Hoe beoordeelt u uw ict-bekwaamheid?

7,2 
gemiddeld op een  
schaal van 0 tot 10

Kennisnet en andere leraren zijn de voornaamste bronnen waar leraren hun informatie zoeken en 

waar ze hun kennis delen. Dat komt ook overeen met dat leraren veel door andere leraren worden 

geholpen met het gebruik van ict in hun lessen. Opvallend is dat slechts 21% van de leraren de 

ict-coördinator noemt als bron. Het platform leraar24 dat voor en door leraren wordt onderhouden 

is voor iets minder dan de helft (43%) een bron. Leuk om te zien dat ook hier weer de leerlingen 

als bron dienen voor het delen van kennis en het zoeken naar informatie. Onder overig noemden 

leraren veel verschillende websites en webfora, zoals CambiumNed en Meester Frank.
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Wat scholen dit jaar kunnen doen om lessen  
beter én digitaler te maken

Training, tijd en ict-voorzieningen. Dat zijn de drie dingen die scholen 

moeten aanpakken om lessen beter én digitaler te maken. Leraren 

blijken vooral behoefte te hebben aan meer training en cursussen, 

de mogelijkheid om kennis te delen met collega’s en meer tijd voor 

zelfstudie. Dat laatste is een interessante constatering omdat de 

meeste docenten aangeven ict-skills op te doen door middel van 

zelfstudie. Betere ict-voorzieningen zijn volgens de ondervraagden 

ook welkom. Vooral smartboards, meer en betere laptops (voortgezet- 

en hoger onderwijs) of tablets (primair onderwijs) voor leerlingen, 

beter onderhoud van ict-systemen en meer computerruimtes staan 

hoog op het verlanglijstje. 

“Mijn school  
moet zorgen  
voor voldoende  
ict-middelen en  
ondersteuning zodat 
je daadwerkelijk met 
een hele klas iets 
met ict kan doen.” 
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