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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

Een belangrijk kenmerk van de hedendaagse informatiesamenleving is de snelle opmars van talrijke 
nieuwe technologische toepassingen. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan tabloids, 
smartphones, maar ook aan nieuwe internettoepassingen (sociale media). Nieuwe technologische 
toepassingen, die we in deze studie zullen scharen onder de noemer van ICT, brengen nieuwe 
uitdagingen met zich mee voor de samenleving, waaronder het onderwijsdomein. 
Stichting Kennisnet concludeert in de Vier in Balans Monitor dat “ICT bijdraagt aan efficiënter, 
effectiever en aantrekkelijker onderwijs” (Stichting Kennisnet, 2011, p. 6). De noodzaak om het 
onderwijsproces efficiënter en effectiever te organiseren heeft momenteel een extra impuls gekregen 
door de noodzaak van de overheid om te bezuinigen. Het gebruik van ICT in het onderwijs is de 
afgelopen jaren steeds vanzelfsprekender geworden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan het 
gebruik van laptops, digitale schoolborden, draadloos internet, videoconferencing en de ontwikkeling 
van online leermiddelen in het onderwijs. Desondanks leidt het gebruik van ICT in het onderwijs niet 
zonder meer tot betere resultaten. De docent is een belangrijke schakel in de overdracht van kennis. 
Dit vereist dat docenten in staat moeten zijn om een samenhang aan te brengen tussen de 
leerinhoud, de ICT-toepassingen en de leerlingen. Daarnaast moeten de digitale vaardigheden van 
leerlingen en leraren niet worden overschat. Veel leerlingen blijken namelijk onvoldoende in staat te 
zijn om met behulp van ICT te leren en daar kritisch en creatief mee om te gaan (Stichting Kennisnet, 
2011, p. 7). ICT brengt dus zowel uitdagingen met zich mee voor docenten als voor leerlingen. 
In 2012 heeft het ministerie van OCW een strategische verkenning uitgevoerd naar de belangrijkste 
trends in technologische ontwikkelingen waarmee het onderwijs te maken heeft (Ministerie van OCW, 
2012). Een relevante vraag die hier uit voortvloeit is hoe het ministerie van OCW bepaalde 
ontwikkelingen eventueel kan beïnvloeden en welke sturings- en beleidsinstrumenten daarbij zouden 
kunnen worden ingezet. Om een antwoord te geven op deze vraag is aan het Center for Public 
Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd om een verkennend onderzoek uit te 
voeren naar de inzet van ICT in het onderwijs in verschillende landen, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de specifieke onderwijscontext in het betreffende land, de initiatieven die op het gebied 
van ICT in het onderwijs zijn en worden ontplooid, de sturings- en beleidsinstrumenten die daarbij zijn 
ingezet en, voor zover deze gegevens van de bestudeerde landen beschikbaar zijn, uitspraken te 
doen over de resultaten die daarbij zijn geboekt.  

1.2 PROBLEEMSTELLING EN WERKWIJZE 

Het onderzoek betreft een verkenning naar de inzet van ICT in het onderwijs in verschillende landen. 
Daarbij zal per geselecteerd land een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: 

• Wat is de specifieke onderwijscontext in het betreffende land, bijvoorbeeld wat betreft het 
onderwijssysteem? 

• Wat is het beleid met betrekking tot ICT in het onderwijs? 
• Welke sturings- en beleidsinstrumenten zijn of worden daarbij ingezet? 
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• Welke resultaten zijn daarbij opgetreden (voor zover deze onderzoeksgegevens beschikbaar 
zijn)? 

De verkenning heeft het karakter van een deskstudie, waarbij de kwalitatieve en/of kwantitatieve 
inzichten uit reeds bestaande onderzoeken zullen worden gebruikt. De landen zullen in overleg met 
de opdrachtgever worden geselecteerd. 
 
De beoogde planning van het onderzoek is hieronder weergegeven. 
Perioden Activiteiten Opbrengsten 
Voorjaar 2012 Opstart van het onderzoek Onderzoeksaanpak en planning 
Juli 2012 Uitvoering van het onderzoek Eerste concept 
Augustus 2012 Uitvoering van het onderzoek Tweede concept 
September 2012 Uitvoering van het onderzoek Derde concept 
Oktober 2012 Afronding van het onderzoek Eindrapport 

1.3 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 belichten we het begrip sturing, waarbij verschillende ideaaltypische benaderingen van 
sturing zullen worden onderscheiden. Daarnaast besteden we aandacht aan verschillende 
sturingsmodellen en bijbehorende sturingsinstrumenten die overheden kunnen inzetten om 
beleidsdoelen en ambities te realiseren. In hoofdstuk 3 reiken we de bouwstenen aan die de basis 
zullen vormen van het beschrijvings- en vergelijkingskader dat we bij dit onderzoek hanteren. 
Daarnaast lichten we de criteria toe op basis waarvan de landen zullen worden geselecteerd. In 
hoofdstuk 4 beschrijven en analyseren we de ontwikkelingen in de geselecteerde landen. In 
hoofdstuk 5 vergelijken we de resultaten van de afzonderlijke landen met elkaar (synthese), gevolgd 
door een reflectie op basis van wetenschappelijke literatuur (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 staan de 
conclusies en aanbevelingen van het onderzoek.  
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2 STURING VAN VERNIEUWING IN HET ONDERWIJS 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op het begrip sturing, waarbij verschillende ideaaltypische 
benaderingen worden onderscheiden (paragraaf 2.2). Daarna belichten we verschillende 
sturingsmodellen en –instrumenten (paragraaf 2.3). Ten slotte bespreken we enkele nieuwe 
concepten op het gebied van sturing (paragraaf 2.4). 

2.2 BENADERINGEN VAN STURING 

Beleid en sturing zijn nauw met elkaar verweven begrippen. Door middel van beleid trachten 
overheden sturing te geven aan bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken. Het 
begrip sturing leent zich voor zeer uiteenlopende definities. In dit onderzoek benaderen we sturing als 
gerichte en zingevende beïnvloeding in een bepaalde context (Bekkers, 1994, p. 21). Een belangrijk 
kenmerk van sturing dat in deze definitie naar voren komt is dat sprake is van doelgerichte 
handelingen. Een ander belangrijk kenmerk is dat bij sturing sprake is van beïnvloeding (Bekkers, 
2007, p. 92). Wanneer we deze redenering doortrekken naar dit onderzoek, kunnen we stellen dat de 
doelstellingen en ambities van overheden op het gebied van ICT in het onderwijs zijn verwoord in 
beleid en dat overheden vervolgens doelgerichte handelingen verrichten en concrete instrumenten 
inzetten om ontwikkelingen in een door hen gewenste richting te beïnvloeden.  
De mate waarin en de wijze waarop overheden sturing kunnen geven aan ontwikkelingen in de 
maatschappij kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van verschillende (ideaaltypische) 
benaderingen van sturing. Daarbij kan bijvoorbeeld een onderscheid worden gemaakt tussen een 
klassieke en een moderne benadering van sturing (Bekkers, 1994; Bekkers, 2007).  
Kenmerkend voor klassieke sturing is het geloof in de maakbaarheid en beheersing van processen op 
grond van (wetenschappelijke) kennis vanuit een centraal, bovengeschikt sturingscentrum. 
Rationaliteit is een belangrijk principe bij klassieke sturing. Daarom wordt veel belang gehecht aan 
het vergaren van kennis en informatie. Wet- en regelgeving fungeren in deze benadering als 
belangrijke sturingsinstrumenten.  
Kenmerkend voor moderne sturing is het inzicht dat eenzijdige beïnvloeding door een centrale actor 
in de praktijk vaak onmogelijk is en in plaats daarvan vaak sprake is van wederzijdse 
afhankelijkheden en dus ook van meerzijdige gedragsbeïnvloeding. De hoge verwachtingen ten 
aanzien van kennis en informatie worden daarbij gerelativeerd. De kern van beide sturingsmodellen is 
weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1: Klassiek en moderne sturing 
Klassieke sturing Moderne sturing 
Verticale relaties (‘government’) Horizontale relaties (‘governance’) 
Monocentrische sturing Polycentrische sturing 
Eenzijdige gedragsbeïnvloeding Meervoudige gedragsbeïnvloeding (vanwege relatieve 

autonomie en wederzijdse afhankelijkheden) 
Focus op gedetailleerde beheersing  
(top-down) 

Focus op zelfsturing  
(bottom-up) 

Sturen op details (op basis van ‘low trust’) Sturen op hoofdlijnen en op afstand (op basis van ‘high 
trust’) 

Sturing gericht op (interne) 
bedrijfsprocessen 

Sturing gericht op gemeenschappelijke beeldvorming 

Wet- en regelgeving als belangrijke 
instrumenten 

(Financiële) prikkels en communicatie als belangrijke 
instrumenten 

 
We zouden kunnen stellen dat de speelruimte die geboden wordt bij klassieke sturing beperkt is en 
de speelruimte die geboden wordt bij moderne sturing groot is. Bij klassieke sturing passen ‘harde’ 
sturingsinstrumenten, terwijl bij moderne sturing ‘zachte’ sturingsinstrumenten belangrijk zijn. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat het hier gaat om ideaaltypische vormen van sturing. Het ene model 
sluit het andere niet uit en verschillende mengvormen zijn denkbaar. 
De verschillende benaderingen van sturing kunnen niet los worden gezien van de bredere 
beleidscontext. Wat betreft het onderwijsbeleid verschilt de context per land. Er zijn landen waar het 
onderwijsbeleid in hoge mate is gecentraliseerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in een nationaal 
onderwijsbeleid, waarbij veel taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van 
onderwijs zijn belegd bij een nationale minister van onderwijs. Aan de andere kant kan ook sprake 
zijn van een gedecentraliseerd onderwijsbeleid, waarbij taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden primair zijn belegd bij decentrale overheden of bij de scholen zelf. Daarnaast is een 
situatie denkbaar waarbij sprake is van een gedeelde nationale en decentrale verantwoordelijkheid 
voor het onderwijsbeleid. 

2.3 STURINGSMODELLEN EN -INSTRUMENTEN 

Overheden kunnen verschillende sturingsinstrumenten inzetten om hun doelen en ambities in het 
onderwijs te realiseren. In de bestuurskundige literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen 
respectievelijk het communicatieve, het economische en het juridische sturingsmodel (Van der 
Doelen & Klok in: Hoogerwerf & Herweijer red., 1998:211-212).   
Bij het communicatieve sturingsmodel ligt het accent op ‘zachte’ prikkels, zoals voorlichting, 
overtuiging en inspiratie (door bijvoorbeeld ‘ambassadeurs’). In metaforische zin wordt dit instrument 
ook wel vergeleken met de ‘preek’.  
Het economische sturingsmodel bedient zich van financiële prikkels, bijvoorbeeld het nemen van 
stimulerende maatregelen als het verstrekken van subsidies. Dit sturingsmodel kan worden 
vergeleken met het voorhouden van een ‘wortel’.  
Bij het juridische sturingsmodel staan ‘harde’ maatregelen centraal, bijvoorbeeld wet- en regelgeving 
waarbij specifieke gedragingen kunnen worden afgedwongen. Dit sturingsmodel wordt daarom in 
verband gebracht met het hanteren van de ‘zweep’. Zie figuur 2. 
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Figuur 2: Sturingsmodellen 
Sturingsmodel Sturingsinstrumenten Metafoor 
Communicatieve model Voorlichting, overtuiging ‘Preek’ 
Economische model Subsidies ‘wortel’ 
Juridische model Wet- en regelgeving ‘Zweep’ 

 
Het model kan verder worden verfijnd door bij ieder sturingsmodel een onderscheid te maken tussen 
stimulerende en beperkende sturingsinstrumenten.  
Voorlichting kan bijvoorbeeld worden gebruikt om bepaalde gedragingen te stimuleren, bijvoorbeeld 
om gezonde voeding te eten. Daarnaast kan voorlichting worden gebruikt om bepaalde gedragingen 
te ontmoedigen, bijvoorbeeld de waarschuwing op pakjes sigaretten dat roken dodelijk kan zijn. Wat 
betreft het economische sturingsmodel kan het verstrekken van subsidies aan scholen een concrete 
prikkel zijn om scholen bepaalde investeringen te laten doen. Omgekeerd kan de overheid met 
behulp van sancties (bijvoorbeeld boetes) bepaalde gedragingen  ontmoedigen. Wat betreft wet- en 
regelgeving kunnen concrete gedragingen eveneens worden gestimuleerd in een richting die de 
overheid wenst en onwenselijke gedragingen worden ontmoedigd. 

2.4 NIEUWE CONCEPTEN OP HET GEBIED VAN STURING 

De laatste jaren zijn nieuwe concepten op het gebied van sturing in de literatuur verschenen die 
separaat aandacht verdienen. Hoewel ze veelal zijn te scharen onder (post)moderne sturing, zijn er 
soms enkele accentverschillen. Hoewel deze nieuwe concepten op het onderwijsdomein (vooralsnog) 
geen dominante een rol spelen, is het wel zinvol om ze hier kort te benoemen.  

Vraagsturing 

In de gezondheidszorg zien we bijvoorbeeld dat zorgvragers en hun behoeften in het 
zorgverleningsproces centraler komen te staan dan voorheen. In dat kader kan worden gesproken 
van vraagsturing (Van der Kraan, 2006). Vraagsturing impliceert dat afnemers van overheidsdiensten 
invloed hebben op de diensten die ze afnemen. Vraagsturing kan vanuit verschillende perspectieven 
worden benaderd, namelijk het economische perspectief (waarbij afnemers van diensten 
‘consumenten’ zijn), het participatie perspectief (waarbij afnemers van diensten ‘participanten’ zijn) en 
het inhoudelijke perspectief (waarbij afnemers van diensten ‘partners’ zijn). 

Cocreatie 

Bij cocreatie in de publieke sector gaat het om de inbreng van belanghebbende partijen bij de 
agendering, ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid (Bekkers & Meijer, 2010). Deze partijen 
zijn, naast de overheid, veelal burgers, bedrijven, belangenorganisaties, experts en maatschappelijke 
organisaties. Inhoudelijk bouwt cocreatie voort op de idee van interactieve beleidsontwikkeling. 
Cocreatie is gericht op het creëren van een gezamenlijke beleidsinhoud.  
In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op de bouwstenen die het beschrijvings- en 
analysekader vormen. Daarnaast lichten we de criteria toe die zijn gehanteerd bij het selecteren van 
de landen. 
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3 BOUWSTENEN BESCHRIJVINGSKADER 

3.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk beschrijven we eerst de aspecten die centraal staan bij de beschrijving en analyse 
van de afzonderlijke landen (paragraaf 3.2). Daarna besteden we aandacht aan de criteria op basis 
waarvan de landen zijn geselecteerd (paragraaf 3.3). 

3.2 AANDACHTSPUNTEN CASUSBESCHRIJVINGEN 

De onderwijscontext kan in ieder land verschillend zijn. Om die reden vangt de beschrijving per land 
aan met een korte uiteenzetting van het onderwijssysteem in het betreffende land. Daarnaast kunnen 
overheden zeer uiteenlopende doelstellingen en ambities hebben op het gebied van ICT in het 
onderwijs. Onder het kopje ‘ICT in het onderwijsbeleid’ belichten we de ambities van overheden op 
het gebied van ICT in het onderwijs, de visie- en beleidsdocumenten waarin deze ambities zijn 
verwoord en de beleidsprogramma’s die in dat kader zijn opgezet. Aangezien het thema ICT in het 
onderwijs doorgaans al langer de aandacht heeft van overheden, is het belangrijk om ook de 
historische context bij onze beschouwing te betrekken. Hedendaagse ambities op het gebied van ICT 
kunnen immers niet los worden gezien van eerdere doelstellingen en resultaten die reeds op dat 
terrein zijn geboekt. Daarna analyseren we bij ieder land de beleids- en sturingsinstrumenten die de 
overheid reeds heeft ingezet (of wil inzetten) om de ambities op het gebied van ICT in het onderwijs 
te realiseren. In hoofdstuk 2 hebben we geconstateerd dat overheden verschillende instrumenten 
kunnen inzetten om beleidsdoestellingen te realiseren of om ontwikkelingen te stimuleren. Het 
volgende aandachtspunt is het beschrijven van de resultaten die de overheid in het betreffende land 
tot op heden heeft geboekt. Aangezien bij dit onderzoek uitsluitend gebruik zal worden gemaakt van 
bestaand onderzoeksmateriaal, zijn we afhankelijk van het beschikbare materiaal. Mogelijk is er bij 
het ene land meer materiaal beschikbaar dan bij het andere land. Daarnaast moeten we ons 
bedenken dat overheden hun ambities op verschillende momenten in de tijd hebben verwoord 
hetgeen ook invloed kan hebben op de beschikbaarheid van gegevens en de resultaten die 
(tussentijds) zijn geboekt. Het ligt bijvoorbeeld meer voor de hand dat resultaten beschikbaar zijn van 
inspanningen die de overheid in een verder verleden heeft verricht, terwijl over recente ambities en 
overheidsmaatregelen (nog) geen resultaten bekend zijn. Ten slotte besteden we aandacht aan de 
wijze waarop overheden de voortgang van het beleid meten (monitoring). Na dit beschrijvingskader 
per land vergelijken we de landen met elkaar in hoofdstuk 5 (synthese) om te bezien of er lessen uit 
te trekken zijn die relevant (kunnen) zijn voor Nederland. Daarnaast hebben we een apart hoofdstuk 
gereserveerd voor een reflectie op basis van de wetenschappelijke literatuur.  

3.3 SELECTIECRITERIA CASES 

Voor het selecteren van de landen die in dit onderzoek worden beschreven, geanalyseerd en 
vergeleken, zijn verschillende criteria gehanteerd. 
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In de eerste plaats zijn landen geselecteerd die interessante en vernieuwende initiatieven ontplooien 
op het gebied van ICT in het onderwijs. We richten de blik dus met name op overheden die concrete 
activiteiten ontplooien op het gebied van ICT in het onderwijs. Vernieuwende initiatieven kunnen 
mogelijkerwijs fungeren als inspiratiebron voor de Nederlandse overheid. 
Het tweede selectiecriterium is ontleend aan de gedachte dat de landen naar verwachting de nodige 
variatie kennen, bijvoorbeeld ten aanzien van de ambities en aandachtspunten en de 
sturingsinstrumenten die worden ingezet om hun doelstellingen te realiseren (centrale versus 
decentrale regie, stimulerende versus dwingende maatregelen, etc.). Zowel landen waarbij het 
onderwijsbeleid in hoge mate is gecentraliseerd (nationaal onderwijsbeleid) als landen waarbij taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij lokale overheden en scholen zelf zijn belegd (decentraal 
onderwijsbeleid), zijn meegenomen. Daarnaast hebben landen verschillende uitgangsposities. Het is 
belangrijk om deze variatie mee te nemen in het onderzoek. 
Het derde (pragmatische) selectiecriterium is dat voldoende relevant materiaal beschikbaar moet zijn 
voor een degelijke beschrijving en analyse per geselecteerd land.  
In het volgende hoofdstuk beschrijven en analyseren we de bevindingen per geselecteerd land. 
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4 ONTWIKKELINGEN IN GESELECTEERDE LANDEN 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk beschrijven en analyseren we de inzichten uit de verschillende bestudeerde landen 
op basis van kwalitatieve gegevens (paragraaf 4.2 t/m 4.11). In paragraaf 4.12 maken we een 
vergelijking op basis van beschikbare kwantitatieve gegevens.  

4.2 BELGIË   

Onderwijssysteem 

In deze beschrijving beperken we ons tot Vlaanderen. Het onderwijssysteem in Vlaanderen heeft een 
decentraal karakter. Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair 
onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze onderwijsniveaus is er nog het concept van levenslang 
leren, dat zich hoofdzakelijk tot volwassenen richt. Sinds september 2009 bestaat er binnen het 
Vlaams onderwijsbestel ook hoger beroepsonderwijs.  
 

ICT in het onderwijsbeleid 

In 2007 verscheen Competenties voor de Kennismaatschappij, Beleidsplan ICT in het onderwijs 
2007 – 2009. In dit document heeft de Vlaamse minister van onderwijs zijn strategische visie ten 
aanzien van ICT in het onderwijs verwoord. In dit visiedocument wordt ICT opgevat als belangrijke 
factor in de leeromgeving van scholen en het curriculum. De minister constateert dat ICT een 
groeiende impact heeft in de samenleving. “Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 
zorgen voor economische groei en werkgelegenheid. De samenleving evolueert naar een 
kennissamenleving waarin het omgaan met ICT een belangrijke basiscompetentie is geworden. ICT 
kan een belangrijke impuls geven om het onderwijs te vernieuwen, maar het is niet omdat ICT wordt 
ingezet in de klas, dat het leren van leerlingen en cursisten automatisch verbetert. Belangrijk is dat 
ICT op een doordachte en weloverwogen manier wordt ingezet in het didactisch proces. Om 
onderwijsvernieuwing door middel van ICT te realiseren is het nodig een goed zicht te hebben op de 
vele educatieve mogelijkheden ervan” (Vlaamse overheid, 2007). 
 
In het visiedocument worden verschillende mogelijkheden van ICT in het onderwijs opgesomd. 
Leerlingen kunnen ICT gebruiken om aantrekkelijke presentaties te verzorgen of om te 
communiceren met docenten. Naast dit gebruik als werkinstrument biedt ICT in het onderwijs echter 
veel meer mogelijkheden, waarbij ook de meerwaarde sterk stijgt. ICT kan het onderwijs flexibeler 
maken door het leren los te koppelen van tijd en ruimte. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor iedereen 
die wil bijstuderen buiten het dagonderwijs, voor werkplekleren of voor kinderen die langdurig ziek zijn 
of mensen met functiebeperkingen. In die zin ondersteunt ICT de vraag naar onderwijs op maat en 
naar meer gedifferentieerde leerwegen en trajecten die de mogelijkheden uitbreiden om uit en 
opnieuw in het onderwijs te stappen en om verder te bouwen op eerdere kwalificaties. ICT biedt niet 
alleen mogelijkheden om de leerprestaties te verbeteren, ICT blijkt ook positieve effecten te kunnen 
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hebben voor de motivatie van leerlingen, studenten en cursisten. Met name bij jongere kinderen en bij 
laagopgeleide volwassenen heeft ICT een positief motiverend effect (Vlaamse overheid, 2007). 
 
ICT brengt echter niet alleen kansen, maar ook risico’s met zich mee. In het visiedocument zijn 
verschillende risico’s benoemd. Een risico is bijvoorbeeld de polarisering in de maatschappij tussen zij 
die wel de toegang en de vaardigheden hebben om met ICT om te gaan en zij die deze toegang en 
vaardigheden niet hebben. We spreken in dit opzicht van de digitale kloof. Wat betreft het aanleren 
van kennis, vaardigheden en attitudes is er voor het beleidsdomein onderwijs en vorming een 
belangrijke rol weggelegd in het overbruggen van de digitale kloof.  

Beleids- en sturingsinstrumenten 

De Vlaamse overheid wil vernieuwingen op beperkte schaal uitproberen met proeftuinen om ze op 
een later moment eventueel uitgebreider toe te passen. De proeftuinen zijn een belangrijk 
beleidsinstrument dat de Vlaamse overheid ook in het kader van de ICT-vernieuwingen wil inzetten. 
Verder geeft de Vlaamse overheid aan dat de Europese subsidiekanalen voor ICT en 
onderwijsinnovatie optimaal benut moeten worden. Hiervoor participeert de overheid actief in de 
organisatie European Schoolnet. European Schoolnet is een dienstenorganisatie die in opdracht van 
de onderwijsministeries participeert in door de EU gesubsidieerde projecten en op die manier 
Europese projectsubsidies ten behoeve van de ministeries genereert. Een belangrijke 
randvoorwaarde is dat leerkrachten en docententeams zelf over voldoende competenties beschikken 
om ICT in een pedagogische context te gebruiken. Dit betekent dat het onderwijspersoneel niet alleen 
zelf over ICT-competenties moet beschikken, maar ook over de didactische vaardigheden om de 
competenties door te geven en om ICT aan te wenden in de dagelijkse lespraktijk. Pedagogische 
praktijken worden niet alleen bepaald door kenmerken van docenten, zoals hun kwalificaties en 
(ICT)competenties, maar ook door de onderwijsinstellingen en het onderwijssysteem (Plomp & Voogt, 
2009). 
 
Van de lerarenopleidingen verwacht de overheid dat zij in de eerste plaats docenten met de nodige 
startkwalificaties, dus ook op het gebied van ICT, afleveren aan de arbeidsmarkt. Dit betekent dat 
elke lerarenopleiding aandacht moet hebben voor de ICT-competentie van de studenten. Dat 
impliceert dat ze zelf de eindtermen in ruime mate moeten beheersen. Dit kan enkel door ICT in 
voldoende mate te integreren in het curriculum van de opleidingen zelf. Maar een toekomstige 
leerkracht moet niet alleen over basisvaardigheden beschikken, hij moet ICT ook op een pedagogisch 
verantwoorde manier in kunnen zetten in het didactisch proces. Naast basisvaardigheden moet elke 
lerarenopleiding dus de vakdidactiek op het vlak van ICT-gebruik verder ontwikkelen en in voldoende 
mate in de opleidingen programmeren. De lerarenopleidingen zullen bovendien voldoende aandacht 
moeten hebben voor de deskundigheidsbevordering van de eigen docenten in de lerarenopleidingen. 
Dit betekent dat de lerarenopleiders zelf ICT-competent moeten zijn en ICT op een didactische 
manier moeten kunnen aanwenden. Zelfredzaamheid betekent dat elke leerkracht zelf over 
voldoende probleemoplossend vermogen beschikt met betrekking tot computergebruik.  
 
Een evaluatie van de lerarenopleidingen in 2001 legde onder meer de beperkte kennis en 
aanwezigheid van ICT in de lerarenopleidingen en de stages als knelpunt bloot. De minister sloot in 
reactie hierop in 2002 met elke hogeschool (die een lerarenopleiding aanbiedt) een overeenkomst 
teneinde ze te stimuleren bijzondere aandacht te hebben voor de mogelijkheden die ICT biedt en voor 
de verwezenlijking van onderwijsinnovatie, in het bijzonder bij de stagebegeleiding. In navolging 
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hiervan werd een aantal initiatieven opgestart, waarin onder meer gewerkt werd met elektronische 
portfolio’s en didactische websites. Hieraan waren ook extra middelen verbonden voor een totaal van 
bijna 2,5 miljoen euro. Daarnaast kregen drie gescheiden en al bestaande projecten extra 
subsidiëring.  
 
Een van de belangrijkste projecten betreft de creatie van een educatieve portaalsite. Dit is een 
elektronisch kenniscentrum met een meervoudig doel. Ten eerste vormt een dergelijke portaalsite 
een centraal toegangsloket voor educatieve informatie en ondersteuning. Het gaat daarbij om het 
ontwikkelen en aanbieden van informatie, voorbeelden van goede praktijken en themadossiers 
gericht aan diverse doelgroepen. Het kan hierbij gaan om algemene of specifieke thema’s 
(bijvoorbeeld aspecten van integratie van ICT, onderwijsparticipatie, levenslang leren, zorgbreed 
onderwijs en de brede school). Verder moet de portaalsite het aanbod van goede digitale 
leermiddelen (‘e-learning’) ontsluiten en gestructureerd aanbieden. Dit houdt in dat er ook een kader 
ontwikkeld wordt dat individuele docenten, maar bijvoorbeeld ook uitgevers, toelaat hun uitgewerkte 
programma’s, praktijkvoorbeelden en lesplannen online kenbaar te maken en aan een ruimere 
doelgroep aan te bieden. 
  
Met het oog op toekomstige beleidsevaluaties ontwikkelden wetenschappers van de universiteiten 
van Gent en Leuven een monitoringinstrument dat informatie aanlevert op het gebied van ICT-
gerelateerde zaken als ICT competenties van leerlingen, cursisten en docenten, computer/leerling 
ratio’s, de ICT-infrastructuur, de beschikbare internetfaciliteiten, het gebruik en de integratie van ICT 
in de leercontext, het gebruik van elektronische leeromgevingen en percepties over het educatieve 
ICT-gebruik bij relevante actoren. Het onderzoek omvat ook de ontwikkeling van een 
(webgebaseerde) tool die kan gebruikt worden bij een tweejaarlijkse meting. Op die manier wil de 
overheid de evoluties inzake ICT-integratie permanent volgen.  
Een mijlpaal in de recente geschiedenis van ICT in het onderwijs in Vlaanderen is de introductie van 
ICT-eindtermen voor het basisonderwijs en voor de eerste graad van het secundair onderwijs vanaf 
het schooljaar 2007- 2008. ICT maakt sindsdien deel uit van het formele curriculum. Naar aanleiding 
van de invoering van deze eindtermen werd in 2007 en 2008 door de Vlaamse regering een eenmalig 
extra budget vrijgegeven, dat volgens een verdeelsleutel aan de scholen en de centra voor 
basiseducatie werd toegewezen. Dit moest de onderwijsinstellingen in staat stellen om onder meer de 
nodige hardware en software aan te schaffen, een servicecontract af te sluiten met een leverancier1, 
te werken aan de beveiliging van de ICT-infrastructuur, een internetabonnement te nemen en/of te 
investeren in vorming en nascholing (Van Braak e.a., 2010). Het voorzien in extra bandbreedte voor 
scholen vormt een prioriteit van het (ICT-)beleid voor scholen.  
Voor leerlingen met speciale behoeften heeft de overheid de bewustwordingscampagne ‘ICT zonder 
grenzen’ gelanceerd.  
Ten slotte wil de Vlaamse overheid het gebruik van open source software en open standaarden in het 
onderwijs zoveel mogelijk aanmoedigen (Vlaamse overheid, 2007). 

                                                      
1  Daarbij is het de bedoeling dat de overheid afspraken maakt met internetproviders, software- en dienstenleveranciers om 

gunstige voorwaarden voor de onderwijsinstellingen te bedingen. 
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Monitoring 

De Vlaamse overheid meet de voortgang van ICT in het onderwijs met behulp van MICTIVO, de ICT-
monitor voor het Vlaamse onderwijs. Dit is een instrument dat door de overheid wordt gebruikt om 
informatie te verzamelen met betrekking tot ICT in het onderwijs. In de ICT-monitor staat het 
onderwijskundig perspectief centraal. Op basis van de resultaten van MICTIVO kan de overheid haar 
ICT-beleid evalueren en zo nodig bijsturen. Deze monitor werd in 2007 en 2008 ontwikkeld. De 
ontwikkeling en eerste resultaten van het instrument zijn in het najaar van 2010 beschreven in een 
rapport (Van Braak e.a., 2010). Dit rapport leverde de volgende inzichten op. In de eerste plaats bleek 
dat het computerpark in het secundair onderwijs veel uitgebreider is dan in het basisonderwijs (Idem, 
p. 29). De computers in het basisonderwijs zijn wel veel sterker geïntegreerd in de leslokalen dan in 
het secundair onderwijs (Idem, 2010, p. 30). Daarnaast blijkt uit de monitor dat veel leraren regelmatig 
met ICT werken om hun lessen voor te bereiden. Dat gebeurt opmerkelijk vaker in het lager 
onderwijs, dan bij het kleuter- en secundair onderwijs (Idem, p. 33). De mogelijkheden van ICT ter 
ondersteuning van de toetsing en evaluatie van leerlingen zijn nog grotendeels onbekend terrein voor 
leraren. Een kleine minderheid van leraren stelt oefeningen op met een speciaal hiertoe ontwikkeld 
oefenprogramma. Bijna geen leraren stellen toetsvragen op met een specifiek toetsprogramma en 
een kleine minderheid van leraren is vertrouwd met een digitaal leerlingvolgsysteem (Idem, p. 34). 
Verder blijkt uit de monitor dat ICT-gebruik in de klas en voor huiswerk veel lager ligt dan voor 
vrijetijdsdoeleinden. Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs rapporteert slechts een zeer 
kleine groep van leerlingen ICT dagelijks in de klas of voor huiswerk te gebruiken. Bijna geen enkele 
leerling rapporteert ICT dagelijks te gebruiken (Idem, p. 35). De meeste leerkrachten die in de monitor 
zijn bevraagd hebben thuis de beschikking over een computer. Dat is belangrijke voorwaarde om ICT-
competenties te verwerven.2 Computerbezit onder leerlingen verschilt niet sterk van die van leraren 
en directies (Idem, p. 38). Een meerderheid van leerlingen in het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs heeft positieve attitudes ten aanzien van ICT (Idem, p. 39). Hoewel leerlingen hun ICT-
competenties over het algemeen positief inschatten, is het moeilijk aan te geven in welke mate ze de 
benodigde ICT-vaardigheden in de praktijk onder de knie hebben. Voor wat betreft de ICT-percepties 
is de belangrijkste vaststelling in de monitor dat de meeste deelnemers aan het onderzoek, zowel 
directies als leraren, gematigd positief zijn ten aanzien van het effect van ICT in het onderwijs. Slechts 
een beperkt deel van de deelnemers aan de monitor is niet overtuigd van het belang van ICT voor 
onderwijs, vijf procent van de leraren en drie procent van de directieleden (Idem, p. 45). Ook 
leerlingen nemen het effect van ICT voor onderwijs als overwegend positief waar. Bij de resultaten 
van deze monitor dient wel te worden opgemerkt dat ze indirecte gevolgen kunnen zijn van het 
overheidsbeleid. Om die reden is terughoudendheid geboden bij het interpreteren van 
bovengenoemde resultaten als ‘effecten’ van overheidsinterventies. 

4.3  ZUID-KOREA 

Onderwijssysteem 

Zuid-Korea wordt internationaal gezien als een voorloper op het gebied van ICT in het onderwijs (US 
Department of Education, 2011, p. 268). In 2005 was ongeveer één computer op de vijf leerlingen 
beschikbaar en behoorden de internetverbindingen op Zuid-Koreaanse scholen tot de beste ter 
wereld. Daarnaast scoren scholieren en studenten in Zuid -Korea hoog als het gaat om leren met 

                                                      
2  Hierbij dient te worden opgemerkt dat ICT-competenties breder zijn dan computervaardigheden. 
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digitaal lesmateriaal. Het onderwijssysteem in Zuid-Korea is verdeeld in drie onderdelen, namelijk 
basisonderwijs (bedoeld voor leerlingen van 6 tot 12 jaar), voortgezet onderwijs (verdeeld in een 
onder- en bovenbouw van elk drie jaar) en hoger onderwijs (voornamelijk verzorgd door 
universiteiten, colleges en andere (onderzoeks)instituten). De nationale overheid bekostigt het 
onderwijs, alsmede de lokale overheid. Private scholen ontvangen particuliere bijdragen. 

ICT in het onderwijsbeleid 

Het doel van het beleidsplan Onderwijs in het Informatietijdperk, dat tussen 1997 en 2000 is 
uitgevoerd, was om een technologische infrastructuur op te zetten die scholen nodig hebben om 
onderwijs te geven dat is toegesneden op het informatietijdperk (Korea Education and Research 
Information Service, 2005). In dat kader werden docenten voorzien van eigen computers. Daarna 
werd ingezet op het plaatsen van computers op scholen en het realiseren van snelle 
internetverbindingen op scholen. Daarnaast werd in 1996 een informatiesysteem (EDUNET) 
ontwikkeld, waarmee materiaal over ICT gebruik en leermethoden werd verspreid onder docenten. 
Een recentere ambitie van het Zuid-Koreaanse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en 
Technologie betreft het voornemen om het hele onderwijs voor 2015 te digitaliseren. Dit zou 
betekenen dat alle papieren boeken uit de Koreaanse scholen gaan verdwijnen en dat lesmateriaal 
uitsluitend digitaal wordt aangeboden, bijvoorbeeld op tablets. Het plan kost de overheid ruim 1,4 
miljard Euro. Digitale schoolboeken zouden volgens de regering goedkoper zijn dan hun analoge 
equivalent. Het is nog onbekend welke tablet de leerlingen zullen krijgen. De kans is echter groot dat 
de regering kiest voor Zuid-Koreaanse fabrikanten als Samsung of LG. In dat geval profiteert de 
Koreaanse ICT-industrie in het land van deze plannen. Het is vooralsnog onbekend of de tablets 
volledig door de overheid worden betaald, of dat leerlingen een eigen bijdrage moeten leveren. Een 
ander onderdeel van het plan is dat tegen 2015 in elke school draadloos internet aanwezig moet zijn. 
Ook moeten er, als het aan de Zuid-Koreaanse overheid ligt, vanaf 2013 mogelijkheden komen om 
online lessen te volgen, zodat leerlingen die ziek zijn of door weersomstandigheden niet naar school 
kunnen, toch lessen kunnen volgen. 

Beleids- en sturingsinstrumenten 

De Zuid-Koreaanse overheid zet uiteenlopende beleids- en sturingsinstrumenten in om de ambitieuze 
doelstellingen op het gebied van ICT in het onderwijs te realiseren. In eerste instantie heeft de Zuid-
Koreaanse overheid geïnvesteerd in de harde ICT infrastructuur (computers en snelle 
internetverbindingen). Een ander relevant initiatief was de oprichting van KERIS in 2001 dat 
fungeerde als informatiecentrum op het gebied van nationaal onderwijs en onderzoek. Daarnaast 
heeft de overheid aandacht voor de zachte kant van ICT, zoals het ontsluiten van lesmateriaal en 
ICT-leermethoden via internet. In dat kader kan gewezen worden op het reeds genoemde 
informatiesysteem EDUNET. Ook bij de huidige ambitie van de Zuid-Koreaans overheid om het hele 
onderwijs voor 2015 te digitaliseren zijn grote investeringen gemoeid. Het economische 
sturingsinstrument is dus een belangrijk instrument voor de Zuid-Koreaanse overheid om haar 
ambities te realiseren.  
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Monitoring 

Op de website van het Ministry of Educational Science and Technology (MEST) is kwantitatief 
cijfermateriaal geplaatst, waaronder aantallen computers op scholen.3 Deze cijfers  hebben echter 
betrekking op de jaren 1999-2006 en zijn dus niet actueel.  

4.4  JAPAN 

Onderwijssysteem 

Het Japanse onderwijssysteem is een gecentraliseerd systeem. Het Japanse ministerie van 
Onderwijs is verantwoordelijk voor het bekostigen van, toezicht houden op en monitoren van het 
onderwijs. Lokale overheden zorgen ervoor dat het lokale onderwijsbeleid wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de nationale onderwijsrichtlijnen. Als gevolg van decentralisatie is de 
beleidsvrijheid op lokaal niveau groter geworden dan voorheen. Investeringen in ICT-uitrusting en -
infrastructuur op Japanse scholen kunnen dus variëren. 
Het Japanse onderwijssysteem bestaat uit drie onderdelen, namelijk primair onderwijs, secundair 
onderwijs en tertiair onderwijs. Primair onderwijs wordt aangeboden aan leerlingen tussen de zes en 
twaalf jaar oud. Het secundair onderwijs is onderverdeeld in ‘lagere’ en ‘hogere’ scholen, die beide 
drie jaar omvatten. Daarnaast zijn er speciale scholen voor kinderen met bijzondere behoeften. Het 
tertiair onderwijs omvat junior- en technische colleges en universiteiten.   

ICT in het onderwijsbeleid 

Het eerste beleidsprogramma om scholen uit te rusten met computers werd opgestart in 1990.   
Dit programma heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2001 was bijna 100 procent van alle scholen 
voorzien van computers. In 2004 had hetzelfde percentage scholen toegang tot internet (Sakayauchi 
e.a. in: Plomp e.a., 2009). 
Sinds 1994 zijn in Japan verschillende projecten in gang gezet rondom het thema ICT en onderwijs. 
In 1994 werd het ‘100 scholen netwerk’ project gelanceerd dat in 1997 een vervolg kreeg in het 
‘nieuwe 100 scholen netwerk’ project. Beide projecten werden in gang gezet om de mogelijkheden te 
verkennen van ondersteunende leerprocessen met internet buiten de klaslokalen. Deze projecten 
waren een succes en daarom werd besloten om in 2000 een specifieke organisatie rondom IT 
strategie te installeren, waarin verschillende departementen vertegenwoordigd waren. De gedeelde 
uitdaging en verantwoordelijkheid was om Japan te positioneren als een drijvende kracht achter de 
ICT-revolutie. Een concreet beleidsdoel daarbij was om alle Japanse burgers in staat te stellen om de 
vruchten te plukken van de voordelen van de ICT-revolutie. In 2000 werd de ‘IT basiswet’ 
aangenomen waarin concrete maatregelen werden vastgelegd die de overheid moest nemen om de 
doelen rondom ICT in het onderwijs te bereiken. In 2001 werd de e-Japan strategie gelanceerd die tot 
2005 jaarlijks werd herzien in een poging om bovengenoemde beoogde resultaten te versnellen. In 
eerste instantie werd het accent gelegd op de ontwikkeling van de infrastructuur en in tweede 
instantie verschoof de aandacht naar het gebruik van ICT.  

Beleids- en sturingsinstrumenten 

De Japanse overheid zet verschillende instrumenten in om haar ambities op het gebied van ICT in het 
onderwijs te realiseren. In december 1998 werd in het kader van het project Virtual Agence een 

                                                      
3  Zie: http://english.mest.go.kr/ 
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interdepartementale taskforce geformeerd die zaken ter hand moest nemen die de 
verantwoordelijkheden van afzonderlijke ministeries overstegen. Een project dat daaronder viel betrof 
ICT in het onderwijs. In het eindrapport werd een optimale inzet van ICT in het onderwijs bepleit. Ook 
bij het promoten van ICT zijn verschillende ministeries betrokken. 
Een vrij recent ICT project op het gebied van onderwijs is ‘Future Schools’ (2010). In dat kader vinden 
experimenten op basisscholen plaats met tablets en interactieve elektronische schoolborden Het doel 
van het project is dat in 2015 is voorzien in digitaal lesmateriaal op tablets voor leerlingen van 6 tot 15 
jaar en dat dit in 2020 geldt voor alle leerlingen in het land (Japanse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Communicatie, 2009).  
De training en ontwikkeling van docenten wordt eveneens gezien als een belangrijk onderdeel van 
een succesvolle implementatie van ICT in het onderwijs. In dat kader heeft het Japanse ministerie 
van Onderwijs trainingen en cursussen op het gebied van ICT aangeboden vanaf 1993. 
Tegenwoordig worden deze cursussen voor docenten online aangeboden.  
Een ander concreet initiatief van de Japanse overheid is de oprichting van het ‘National Institute for 
Educational Policy Research’ (NIER). Het NIER heeft als doel om digitaal onderwijs te promoten en te 
ondersteunen door gebruikers te voorzien van relevante digitale hulpmiddelen ten behoeve van het 
onderwijs. De portalsite van NIER voorziet docenten en leerlingen van respectievelijk onderwijs- en 
leermateriaal. 
Recentelijk is er in Japan ook aandacht voor robotica in het onderwijs, namelijk het inzetten van 
robots die docenten op verschillende terreinen ondersteunen. Daarbij kan onder meer worden 
gedacht aan het uitdelen en ophalen van proefwerken en huiswerk en fysieke activiteiten als het 
rechtzetten of verplaatsen van tafels en stoelen. 
Om relevante ontwikkelingen te monitoren voert het Japanse ministerie van onderwijs jaarlijks een 
survey uit bij alle scholen waarbij onder meer de ICT-infrastructuur op scholen in kaart wordt 
gebracht.  

Monitoring 

Op internet zijn de resultaten van een survey4 gepubliceerd, die inzicht bieden in het aantal 
computers op scholen, het aantal scholen dat is aangesloten op het internet, de software die scholen 
gebruiken en de digitale vaardigheden van docenten. Deze cijfers hebben betrekking op het jaar 2000 
en zijn dus niet actueel genoeg om hier nader aandacht aan te besteden. 

4.5 SINGAPORE 

Onderwijssysteem 

Een belangrijk kenmerk van Singapore is de centraal aangestuurde politieke besluitvorming en dat 
geldt ook voor het onderwijs. Ieder kind in Singapore volgt ten minste tien jaar onderwijs. Deze 
periode omvat zes jaar primair onderwijs en vier tot vijf jaar secundair onderwijs. Het onderwijsbudget 
in Singapore vormt een substantieel deel van de overheidsuitgaven. In 2006 werd ongeveer 23 
procent van het BNP uitgegeven aan onderwijs (Koh e.a., in: Plomp e.a., 2009). 

                                                      
4  Center for Educational Computing, http://www.cec.or.jp/e-cec/e-image/0908nw-3.pdf.  

http://www.cec.or.jp/e-cec/e-image/0908nw-3.pdf
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ICT in het onderwijsbeleid 

Singapore’s eerste (1997-2002) en tweede (2003-2008) masterplan voor ICT in het onderwijs zijn 
ontwikkeld in de bredere context van nationale plannen voor ICT. Het eerste masterplan leverde een 
blauwdruk  om ICT in het curriculum van scholieren te integreren, zodat scholieren kunnen 
beschikken over de ICT-vaardigheden die nodig zijn om de uitdagingen van globalisering en snelle 
technologische veranderingen het hoofd te bieden. Het tweede masterplan was gericht op een 
effectieve integratie van ICT in het onderwijscurriculum, de beschikbaarheid van op ICT gebaseerde 
leerhulpmiddelen (met name webbased leertools) en de verdere professionalisering van docenten.  
Inmiddels is een derde masterplan (2009-2014) gelanceerd dat voortbouwt op de visie van de 
eerdere masterplannen. 
Een belangrijk uitgangspunt van het onderwijsbeleid in Singapore is dat alle leerlingen, ongeacht hun 
afkomst, gelijke toegang hebben tot ICT faciliteiten op school en dat alle huishoudens met kinderen 
die onderwijs volgen beschikken over tenminste één computer met internet die voor leerdoeleinden 
kan worden ingezet. In dat kader zijn verschillende initiatieven ontplooid om de digitale kloof te 
verkleinen (zie beleids- en sturingsinstrumenten). 

Beleids- en sturingsinstrumenten 

De overheid van Singapore heeft uiteenlopende instrumenten ingezet om ICT in het onderwijs te 
stimuleren. Tijdens de uitvoering van het eerste masterplan voor ICT in het onderwijs (1997-2002) 
werden scholen uitgerust met de infrastructuur die nodig is om ICT-gericht leren en doceren mogelijk 
te maken, terwijl docenten training ontvingen op het gebied van de integratie van ICT in het 
curriculum en toegang kregen tot een webportal. In de beginjaren van het eerste masterplan werden 
ICT-programma’s in sterke mate beïnvloed door de centrale beleidsagenda om een basisniveau van 
ICT competenties op scholen te realiseren. Daarnaast lanceerde het ministerie van onderwijs van 
Singapore speciale projecten (waaronder innovatie- en videoawards) om docenten en leerlingen te 
stimuleren om te experimenteren met ICT. Ook werden partnerships met het bedrijfsleven aangegaan 
om digitale leerhulpmiddelen te ontwikkelen. Aan het einde van het eerste masterplan verschoof de 
aandacht van leraren als ontvangers van ICT-vaardigheden, naar docenten die hun vaardigheden 
actief inzetten om ICT te incorporeren in leerplannen. Hierbij lag het accent op investeringen in de 
ICT-infrastructuur.  
In het kader van het tweede masterplan voor ICT in het onderwijs (2003-2008) voorzag de overheid 
docenten van webbased leertools via een onderwijsportaal, dat samen met docenten werd 
ontwikkeld. Daarnaast bood de overheid professionaliseringsprogramma’s aan met als doel om de 
ICT vaardigheden op het gebied van pedagogiek te versterken. Daarbij kan onder meer worden 
gedacht aan face-to-face workshops en interactieve sessies. Daarnaast zijn awards in het leven 
geroepen als blijk van erkenning aan docenten die ICT in het onderwijs inzetten.  
Hoewel scholen inmiddels meer autonomie en verantwoordelijkheden hebben bij het implementeren 
van ICT in het onderwijs, heeft de overheid wel ICT-standaarden ontwikkeld die moeten garanderen 
dat scholen een zeker basisniveau bereiken bij het inzetten van ICT in het onderwijs.  
Andere initiatieven die zijn ontplooid betreffen de oprichting van een R&D afdeling binnen het 
ministerie van onderwijs en een ‘Learning Science Lab’ (LSL) die fundamenteel onderzoek doet naar 
leren met ICT in het onderwijs. Het LSL voorziet schoolleiders, docenten en leerlingen van werkbare 
ICT-georiënteerde ideeën en prototypes.  
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Verder heeft de overheid in 2005 het Leading Experimentation and Development in ICT @Schools 
(LEAD ICT) gelanceerd, dat (vooruitstrevende) scholen van extra middelen voorziet om het gebruik 
van ICT bij doceren en leren een extra impuls te geven.  
In het licht van de ambitie om de digitale kloof te verkleinen heeft de overheid van Singapore 
verschillende initiatieven ontplooid, zoals integratie van ICT in het schoolcurriculum, het vergroten van 
de toegang tot schoolcomputers via open toegang en het bieden van betaalbaar internet via 
partnerships tussen scholen en bedrijven. Daarnaast worden computers met internet met subsidie 
verstrekt aan huishoudens met lage inkomens. 
In 2007 vond de lancering plaats van het FutureSchools@Singapore project. Dit project heeft als doel 
om vijftien Future Schools in Singapore te stimuleren ICT-innovaties een plaats te geven in het 
onderwijscurriculum, instructies voor docenten, beoordelingen en leersystemen voor scholieren. Op 
deze wijze kunnen pedagogische en leerhulpmiddelen worden ontwikkeld die vervolgens kunnen 
worden toegepast bij andere scholen. 

Monitoring 

Op internet staat een presentatie5 die inzicht biedt in het gebruik van ICT op scholen in Singapore. 
De presentatie is in 2007 gehouden door Koh en heeft als titel “The Use of ICT in Singapore 
Schools”. De bevindingen hebben betrekking op observaties uit 2007. 

4.6 FINLAND 

Onderwijssysteem 

In internationaal vergelijkende onderzoeken (bijvoorbeeld het ‘Programme for International Student 
Assessment’ (PISA) van het OECD) presteren Finse scholen en leerlingen relatief goed. Dat heeft 
geleid tot een aanzienlijke internationale belangstelling in het Finse onderwijssysteem en de 
pedagogische praktijken in Finland. Het Finse onderwijssysteem heeft een gedecentraliseerd 
karakter. Lokale scholen en docenten nemen dus beslissingen over het curriculum en lesinstructies. 
Het systeem in Finland kent een jaar pre-basisonderwijs, gevolgd door negen jaar basisonderwijs. 
Daarna kunnen scholieren doorstromen in secundair onderwijs (namelijk voortgezet onderwijs en/of 
beroepsonderwijs) en tertiair onderwijs (verzorgd door hogescholen en/of universiteiten).  

ICT in het onderwijsbeleid 

Een belangrijk kenmerk van het Finse onderwijsbeleid is het uitgangspunt dat alle Finse burgers 
gelijke kansen moeten hebben om onderwijs te ontvangen op basis van het concept levenslang leren. 
Dit betekent dat de toegang tot onderwijs niet afhankelijk is van leeftijd, woonplaats, economische 
positie of taal die men spreekt. Belangrijke inspanningen van de Finse overheid zijn daarom gericht 
op het verhogen van het onderwijsniveau, het verbeteren van competenties van burgers en 
werknemers, het verhogen van de efficiëntie van het onderwijssysteem, het voorkomen van uitsluiting 
van kinderen en jonge mensen en het vergroten van de leermogelijkheden van volwassenen. 
In de afgelopen decennia heeft het Finse beleid met betrekking tot het gebruik van ICT in het 
onderwijs vorm en inhoud gekregen in verschillende beleidsprogramma’s, papers, ronde tafel 

                                                      
5  De sheets zijn te bekijken via de volgende link: 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/243155/day1Session2_Thiam%20Seng%20Koh.pdf 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/243155/day1Session2_Thiam%20Seng%20Koh.pdf
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gesprekken en roadmaps. In 2003 heeft de Finse overheid een omvangrijk en overheidsbreed 
programma rondom de informatiesamenleving gelanceerd dat betrekking had op de jaren 2003 tot 
2007. Het doel van het programma was om de positie van Finland als één van de leidende 
informatiesamenlevingen in de wereld te consolideren. Een onderdeel van deze ambitie was om het 
gebruik van toepassingen, die een onderdeel vormen van de moderne informatiesamenleving, te 
doen toenemen in alle sectoren van de samenleving, waaronder het onderwijs. Een belangrijk 
implementatievraagstuk daarbij was om ervoor te zorgen dat burgers beschikken over vaardigheden 
om ICT, nieuwe media en nieuwe technologische toepassingen te kunnen gebruiken. De 
achterliggende gedachte is dat het gebruik van nieuwe toepassingen leidt tot een hogere 
productiviteit, de sociale en regionale gelijkheid versterkt en het welzijn en de kwaliteit van het leven 
van burgers verbetert (Kankaanranta in: Plomp e.a., 2009).   
In de jaren negentig van de vorige eeuw was ICT in het onderwijs een onderdeel van een breder 
beleid om Finland te transformeren in een informatiesamenleving. Dit resulteerde in inspanningen van 
de overheid om mogelijkheden voor alle burgers te creëren om ICT te gebruiken om zodoende in hun 
behoeften te voorzien. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was dat burgers de mogelijkheid kregen 
om vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot informatie, die via 
nieuwe toepassingen ontsloten is. Deze strategie plaatste de behoeften van de kennissamenleving 
boven die van de informatiesamenleving. 

Beleids- en sturingsinstrumenten 

In eerste instantie was de strategie van de Finse overheid erop gericht om onderwijsinstellingen te 
voorzien van moderne communicatienetwerken en om te garanderen dat scholen de mogelijkheid 
hadden om gebruik te maken van deze netwerken en de diensten die deze netwerken genereerden. 
Bibliotheken werden ook bij deze strategie betrokken. Een belangrijk principe van de strategie 
‘Toward a Culture-Oriented Information Society’ (vanaf 1996) was om te garanderen dat alle burgers 
dezelfde toegang hadden tot (culturele) diensten. Daarin werd ook het belang benadrukt om 
vraaggerichte technologie te ontwikkelen, alsmede om ouderen, meisjes en vrouwen te stimuleren om 
ICT te gebruiken. Daarnaast werd in deze strategie het belang benadrukt om leergerichte 
benaderingen te ontwikkelen die waren gericht op samenwerking, individuele leerstijlen, 
leerproblemen, alternatieve manieren om te leren en multidisciplinaire leerbenaderingen.  
Gedurende de jaren negentig werden scholen in Finland met overheidssteun voorzien van computers 
en aansluitingen op informatienetwerken. Met het bereiken van deze technologische doelstellingen, 
verschoof de aandacht van de Finse overheid naar de inhoud van nieuwe toepassingen, de training 
van docenten en het gebruik van informatienetwerken. Daarbij werd het belang benadrukt dat 
docenten beschikken over de benodigde kennis en vaardigheden om ICT effectief in te zetten in het 
onderwijs.  
Het ‘Information Society Program for Education, Training and Research 2004-2006’, dat in 2004 is 
gelanceerd, heeft een significante bijdrage geleverd aan het promoten van het gebruik van ICT in het 
onderwijs en aan onderzoek. Belangrijke onderdelen van dit programma betroffen kennis, inhoud en 
de operationele omgeving. De kenniscomponent was gericht op het vergroten van de kennis en 
vaardigheden van alle burgers in de informatiesamenleving. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om 
toegang te krijgen tot informatie in de informatiesamenleving en om informatie te produceren en te 
gebruiken. De inhoudscomponent was gericht op het produceren van hoogwaardig educatiemateriaal 
voor studie, dagelijkse activiteiten en onderzoek. De operationele omgevingscomponent benadrukte 
het belang van een open, toegankelijke en veilige omgeving waarin gebruikers kunnen worden 
bediend. Wat betreft het gebruik van ICT op scholen zijn enkele ogenschijnlijk tegenstrijdige trends 
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zichtbaar in Noorwegen. Een studie naar de resultaten van e-learning in Noorwegen bevat indicaties 
van een positieve impact van ICT op leerresultaten van studenten, maar roept eveneens het beeld op 
dat Noorse scholen het potentieel van ICT niet optimaal benutten (Pedersen e.a., 2006).  

Monitoring 

Op de website van het Finse ministerie van Onderwijs en Cultuur6 staan links naar de resultaten van 
onderzoeken van PISA over de jaren 2000, 2003, 2006 en 2009. Voor wat betreft de resultaten uit 
2009 verwijzen we naar de bijlagen 1 tot en met 9. Finse scholieren scoorden in 2009 relatief hoog, 
bijvoorbeeld op het gebied van lezen en wiskunde. Opvallend is wel dat Finland op nationaal niveau 
geen leerresultaten toetst, geen ranglijsten van scholen publiceert en ook geen nationaal 
inspectiesysteem heeft.7 Daarnaast staat op de website een nieuwsbericht waarop wordt 
aangekondigd dat de Finse overheid op 1 december 2011 een werkgroep heeft opgericht die 
voorbereidingen moet treffen omtrent de oprichting van het Fins Centrum voor Evaluatie van 
Onderwijs.8 

4.7 AUSTRALIË  

Onderwijssysteem 

Australië heeft geen uniform landelijk onderwijssysteem. Australië heeft zes deelstaten, twee territoria 
en één federaal territorium. De deelstaten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs. Australië kent ook 
geen nationaal onderwijscurriculum. Onderwijs is verplicht voor leerlingen tussen zes en zestien jaar, 
maar sommige deelstaten hebben deze verplichting verruimd. De meeste leerlingen gaan naar de 
basisschool als ze vijf jaar oud zijn en verlaten deze rond de leeftijd van elf of twaalf jaar. Het 
voortgezet onderwijs neemt, afhankelijk van de duur van de basisschool, vijf of zes jaar in beslag.  

ICT in het onderwijsbeleid 

Australië kent een federaal systeem. Als gevolg van dit systeem heeft Australië geen nationaal plan 
voor ICT in het onderwijs. De verklaring ‘National Goals for Schooling in the 21th Century’ bevatte 
brede richtlijnen voor scholen om gemeenschappelijke resultaten voor Australische scholieren en 
studenten te realiseren. Een gemeenschappelijke doelstelling was dat schoolverlaters zelfverzekerde, 
creatieve en productieve gebruikers van nieuwe technologieën moeten zijn, in het bijzonder op het 
gebied van ICT, en dat ze de impact van deze technologieën op de maatschappij begrijpen. In 2000 
werd een schoolplan gelanceerd met de titel ‘Learning in an Online World’. In 2005 verscheen en 
update van dit programma onder de titel ‘Contemporary Learning: Learning in an Online World’. 
Daarin zijn enkele doelstellingen geformuleerd, namelijk het ontwikkelen van vaardigheden van 
docenten om technologieën effectief in te zetten voor educatieve doeleinden, het realiseren van een 
geavanceerde ICT infrastructuur voor het onderwijs, het ontwikkelen van online hulpmiddelen voor 
doceren en administratie, het faciliteren van het gebruik van ICT op scholen en een raamwerk 
opstellen voor het ondersteunen van het gebruik van ICT voor leerdoeleinden.  

                                                      
6  Zie: http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en 
7  Zie: http://www.minedu.fi/export/sites/default/pisa/2009/Background_to_PISA_success.pdf 
8  Zie: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/koulutuksen_arviointikeskus.html?lang=en 

http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
http://www.minedu.fi/export/sites/default/pisa/2009/Background_to_PISA_success.pdf
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/koulutuksen_arviointikeskus.html?lang=en
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Er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar die inzicht bieden in de mate waarin docenten in staat 
zijn om ICT te integreren in de lessen die ze geven. In een review uit 2003 is wel bepleit dat ICT 
breed wordt gebruikt op scholen en dat ICT een onderdeel moet zijn van het pedagogische repertoire 
van alle docenten. Om die reden werd aanbevolen dat onderwijsopleidingen aandacht besteden aan 
ICT als management tool en de mogelijkheden van ICT op het gebied van leren benutten. Daarnaast 
zouden docenten de mogelijkheid moeten krijgen om hun digitale vaardigheden op peil te houden 
(Ainley in: Plomp e.a., 2009).  
De federale regering die in 2007 was gekozen lanceerde de ‘Digitale Revolutie’ als een speerpunt 
binnen het onderwijsdomein. Ambities op dat terrein waren het verbeteren van ICT- voorzieningen op 
scholen (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van computers) en het realiseren van snelle 
internetverbindingen op scholen. Daarnaast moesten docenten in opleiding vanaf 2009 over 
voldoende ICT-vaardigheden beschikken alvorens ze konden afstuderen.  

Beleids- en sturingsinstrumenten 

In Australië zijn verschillende instrumenten ingezet om ICT in het onderwijs te stimuleren. In de eerste 
plaats werd budget beschikbaar gesteld om extra investeringen op het gebied van ICT op scholen 
mogelijk te maken. In de tweede plaats werden digitale hulpmiddelen onderwerp van aandacht. 
Aanvankelijk werden digitale hulpmiddelen via CD-roms verspreid, maar inmiddels gebeurt dat via 
webportalen. In de derde plaats is het Education Network Australia (EdNA) opgezet om 
onderwijsinstellingen in staat te stellen om nieuwe ICT toepassingen in het zetten in het onderwijs en 
om ervaringen te delen. In de vierde plaats is de ‘ICT in Schools Task Force’ opgericht met als doel 
om bepaalde ontwikkelingen te versnellen. In de vijfde plaats kregen de vaardigheden van docenten 
meer aandacht. In een review werd bepleit dat onderwijsopleidingen nadrukkelijker aandacht 
besteden aan ICT. Sinds 2009 moeten docenten in opleiding over voldoende ICT-vaardigheden 
beschikken voordat ze kunnen afstuderen. Daarnaast ontstond er in het kader van de ‘Digitale 
Revolutie’ (2007) ook oog voor ‘harde’ maatregelen, als het verhogen van de beschikbaarheid van 
computers op scholen en het aanleggen van snelle internetverbindingen. Om de ‘Digital Education 
Revolution’ een impuls te geven heeft de Australische overheid ook een ICT innovatiefonds (ICTIF) 
beschikbaar gesteld. Dit fonds is bedoeld om projecten te financieren die docenten en schoolleiders 
helpen om beter gebruik te maken van ICT in klaslokalen. Verder is een Online Curriculum Resources 
and Digital Architecture9 opgezet met als doel om scholen te faciliteren met digitaal doceer- en 
leermateriaal. Ten slotte sponsort de overheid de zogeheten ‘Learning Impact Awards’. Deze awards 
beogen een impuls te geven aan leren in een digitale omgeving. 

Monitoring 

Het Australische ministerie van Onderwijs, Werkgelegenheid en Arbeidsrelaties heeft een eigen 
website.10 In juni 2012 verscheen een evaluatie11 van de eerste fase van de zogeheten Smarter 
Schools National Partnerships (SSNP). De gedachte achter SSNP is dat bij alle Australische 
overheden een gedeelde betrokkenheid ontstaat om de uitkomsten van het onderwijs te verbeteren, 
vooral met betrekking tot leerlingen die achterblijven. Een aanbeveling in het rapport is om 
gezamenlijk indicatoren te ontwikkelen waarmee de progressie op het gebied van uitkomsten 
gemeten kan worden. Hoewel SSNP niet expliciet is gekoppeld aan eventuele ICT-interventies, is 

                                                      
9  Zie: http://www.deewr.gov.au/Schooling/DigitalEducationRevolution/Pages/OnlinecurriculumandLearning.aspx 
10  Zie: http://www.deewr.gov.au/ 
11  Atelier Learning Solutions (2012) Final report on analysis of activity and evaluation effort in the Smarter Schools National 

Partnerships (Executive Summary). 
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deze aanbeveling wel relevant bij het effectief monitoren van overheidsinterventies op het domein van 
onderwijs. 

4.8 INDIA 

Onderwijssysteem 

In India is onderwijs de verantwoordelijkheid van zowel afzonderlijke deelstaten als de nationale 
overheid. Desondanks is de centrale overheid primair verantwoordelijk bij het bepalen van de 
beleidskaders en verstrekt de nationale overheid financiële middelen voor onderwijs aan de 
deelstaten. Het onderwijs bestaat uit pre-basisonderwijs (bestemd voor kinderen van vier tot zes jaar 
oud), basisonderwijs (gericht op leerlingen van zes tot veertien jaar), voortgezet onderwijs (voor 
leerlingen van veertien tot zestien jaar of achttien jaar) en tertiair onderwijs (waar technische scholen, 
colleges en universiteiten onder vallen).  

ICT in het onderwijsbeleid 

Het eerste programma op het gebied van computers van de Indiase overheid vond plaats in 1984 in 
de vorm van het bescheiden project ‘Computer Literacy and Studies in Schools’ (CLASS). Twee jaar 
later publiceerde de centrale overheid het nationale onderwijsbeleid en het bijbehorende actieplan. In 
het document werd geconstateerd dat de computer steeds meer ingeburgerd raakte in de 
informatiesamenleving en dat training in het gebruik van computer daarom een noodzakelijk 
onderdeel van het onderwijs zou moeten zijn. Een andere gedachte die was verwoord in het beleid 
was dat computers het onderwijs (doceren en leren) efficiënter zou maken en kinderen creatiever. In 
1989 werd het project CLASS herzien en overgedragen aan de deelstaten, waarna het project al snel 
werd beëindigd. Dat vroegtijdige einde werd toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder 
het feit dat te veel verschillende partijen verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het project, het 
tekort aan beschikbare educatieve software, de ontwikkeling van de staf niet werd gezien als prioriteit 
en het feit dat ICT niet werd gezien als integraal onderdeel van het onderwijs en ontoereikend 
onderhoud aan de hardware (Mallik in: Plomp e.a., 2009).  
Een nieuw initiatief werd gelanceerd in 1998. In dat jaar nam de overheid het IT-actieplan over dat 
was ontwikkeld door de Taskforce Information Technology. Een belangrijk aandachtpunt van dat plan 
was IT in het schoolonderwijs. Het actieplan bevatte verschillende aanbevelingen, waaronder de 
aanbeveling om computers en internet in zo kort mogelijke tijd toegankelijk te maken op zo veel 
mogelijk scholen, het advies om een nationaal centrum voor IT onderwijs op te zetten en het pleidooi 
om smart scholen op te richten. Hoewel de overheid initiatieven in gang heeft gezet om deze 
aanbevelingen in de praktijk te brengen, bleek al snel dat er grote verschillen waren (en zijn) voor wat 
betreft de beschikbaarheid van computerfaciliteiten op scholen in India (Mallik in: Plomp e.a., 2009). 
In 2007 beschikte bijvoorbeeld ongeveer vijf procent van de publieke scholen over computers 
(tegenover iets meer dan dertig procent van de private scholen) en beschikte slechts acht procent van 
de scholen op het platteland over computeruitrusting (tegenover dertig procent van de scholen in de 
stad).  
In 2004 lanceerde de Indiase overheid het programma ‘ICT@schools’. Het programma ‘ICT@schools’ 
benadrukt twee aspecten. Het eerste aspect betreft het gebruik van computers en toepassingen in het 
onderwijs. Het tweede aspect betreft het gebruik van computers bij het doceren en leren door 
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studenten. Met het oog op deze aspecten zijn onder meer de volgende doelstellingen verwoord: het 
creëren van een omgeving waarin het gebruik van ICT wordt gestimuleerd, garanderen dat 
hoogwaardige ‘e-content’ beschikbaar is, bestaande curricula en pedagogiek verrijken met ICT-
toepassingen, scholieren in staat stellen om digitale vaardigheden op te doen, het realiseren van 
effectieve leeromgevingen voor leerlingen met speciale behoeften, het promoten van ICT-
toepassingen bij het leren op afstand, het tot stand brengen van partnerships tussen de nationale 
overheid en de overheden van de deelstaten en het oprichten van ‘smart schools’. In 2007 heeft de 
Indiase overheid het programma ‘ICT@schools’ herzien. Dat heeft geresulteerd in de volgende 
doelstellingen: het promoten van computeronderwijs en het gebruik van ICT-toepassingen bij leren op 
afstand (inclusief audiovisuele media), het veranderen van de traditionele benadering van curricula en 
pedagogische praktijken, het promoten van het idee van studentgerichte klaslokalen en het realiseren 
van effectieve ICT-leeromgevingen voor leerlingen met speciale behoeften.  

Beleids- en sturingsinstrumenten 

Voor het zojuist genoemde programma ‘ICT@schools’’ bekostigt de nationale overheid tachtig 
procent van dit programma en de deelstaten de resterende twintig procent. De centrale overheid 
bekostigt ook enkele niet-gouvernementele organisaties bij het ontwikkelen van software, training 
modules en monitoring- en evaluatieprogramma’s. Dit programma is niet beperkt tot computers, maar 
omvat ook audio en videotechnologie.  
In het kader van dit programma zet de centrale overheid eveneens in op het tot stand brengen van 
partnerships met overheden van deelstaten en andere organisaties. 
Een ander aandachtpunt in het programma betreft ‘smart schools’. Dit zijn scholen waarbinnen pilots 
plaatsvinden op het gebied van IT-rijke leeromgevingen en educatieve innovaties promoten. Het 
aantal ‘smart schools’ blijft overigens achter bij het aantal dat de overheid voor ogen had.  

Monitoring 

De Indiase overheid presenteert zichzelf op internet als National Portal of India.12 Op de website 
wordt melding gemaakt van de ‘All India Educational Surveys’ (AIES) die periodiek worden uitgevoerd 
door de ‘National Council of Educational Research and Training’ (NCERT). Het doel van deze surveys 
is om informatie te verzamelen en te verspreiden over de progressie die in India wordt geboekt op het 
terrein van onderwijseducatie. De cijfers op de site hebben betrekking op het jaar 2002.13 Meer 
recent is een in 2012 gepubliceerde survey die betrekking heeft op het hoger onderwijs.14 Deze 
survey bevat onder meer gegevens over de spreiding van onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs 
op het platteland en stedelijke gebieden en het opleidingenaanbod. 

4.9 VERENIGDE STATEN 

Onderwijssysteem 

In de VS is sprake van een gedecentraliseerd onderwijssysteem. Dit betekent dat de autonomie van 
scholen en leraren in de praktijk varieert. Van oudsher heeft de federale overheid weinig invloed en 
zeggenschap over scholen. De financiële bijdrage van de federale overheid aan scholen is zeer 
gering. Daarnaast is er geen nationaal onderwijsbeleid. Wat betreft het onderwijs zelf, kent de VS een 

                                                      
12  http://www.india.gov.in/ 
13  http://7thsurvey.ncert.nic.in/ 
14  http://aishe.nic.in/aishe/pdfforms/All%20India%20Survey201011Book.pdf 

http://www.india.gov.in/
http://7thsurvey.ncert.nic.in/
http://aishe.nic.in/aishe/pdfforms/All%20India%20Survey201011Book.pdf
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driedeling die ook in Europa gebruikelijk is, namelijk lager onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger 
onderwijs (namelijk beroepsonderwijs en universitair onderwijs). 

ICT in het onderwijsbeleid 

In 1996 verscheen het presidentiële ‘Educational Technology Initiative’, dat een vierpuntenplan 
bevatte. Deze punten bestonden uit de volgende ambities: moderne computers moesten beschikbaar 
zijn voor iedere student, klaslokalen moesten met elkaar en met de buitenwereld verbonden zijn, 
onderwijstechnologie moest een integraal onderdeel van het curriculum worden en leraren zouden 
technologie moeten gebruiken en inzetten voor het onderwijs. Dit vierpuntenplan werd geactualiseerd 
in 2004.  
Een ander relevant initiatief was de Telecommunicatiewet die in 1996 door het Amerikaanse Congres 
werd aangenomen. Deze wet voorzag in budgetten (‘e-rate subsidy’)  voor telecommunicatiediensten 
op scholen. Hiermee werden scholen in staat gesteld om activiteiten op het gebied van 
telecommunicatie te bekostigen. Een belangrijke gedachte daarbij was om de digitale kloof op het 
gebied van internettoegang te verkleinen. Budgetten werden daarom met name aangewend om 
achtergestelde scholieren of scholieren op het platteland te bedienen. Een ander onderdeel van de 
Telecommunicatiewet was de oprichting van regionale technologie consortia (RTEC) die kennis over 
ICT verspreidden en voorzagen in professionele ontwikkeling en technische steun. Daarnaast zijn 
vrijwillige initiatieven en initiatieven uit de private sector gepromoot, bijvoorbeeld NetDays. Deze 
organisatie werkt samen met scholen om het gebruik van ICT in het onderwijs te verbeteren. 

Beleids- en sturingsinstrumenten 

Hoewel de afzonderlijke staten in de VS hun eigen beleid hebben ontwikkeld rondom het stimuleren 
van ICT-gebruik in het onderwijs, zijn er enkele gedeelde patronen tussen de staten zichtbaar. Bijna 
alle staten hebben technologieplannen die regelmatig geactualiseerd worden. Dit is mede een gevolg 
van het reeds genoemde presidentiële ‘Educational Technology Initiative’. Om voor een federale 
subsidie in aanmerking te komen moeten staten een dergelijk plan aanleveren.  
Binnen schooldistricten zijn de ICT-budgetten en infrastructuur doorgaans onderwerp van lokale 
controle en besluitvorming. Om die reden varieert het gebruik van ICT in klaslokalen in hoge mate per 
school en per plaats. Logischerwijs doen die verschillen zich ook voor op het niveau van districten en 
staten. Wat betreft de scholing van docenten wordt bij onderwijsopleidingen aandacht besteed aan de 
benodigde professionele kennis van docenten bij het inzetten van ICT voor educatieve doeleinden. 
Dat gaat een stapje verder dan het omgaan met ICT. Veel scholen hebben een computercoördinator 
die onder andere technische ondersteuning verleent aan docenten. Tegenwoordig zijn de federale 
budgetten beperkt. Scholen investeren hun beperkte ICT budgetten voornamelijk in management en 
monitoring software.  
Een relatief hoog percentage computers op scholen in de VS heeft snelle internetverbindingen. In 
2003 had 99 procent van de scholen toegang tot internet en 95 procent van de klaslokalen toegang 
tot internet. In 1994 waren die percentages nog respectievelijk 35 en 3 procent (Anderson & Dexter 
in: Plomp e.a., 2009). Een andere trend betreft de opkomst van ‘handheld computer devices’. 
Ondanks deze resultaten zijn er nog veel docenten en leerlingen die nauwelijks computers gebruiken. 
Vooral bij scholen die zijn gepositioneerd in gebieden met lage inkomens loopt het gebruik van ICT 
achter. Om deze digitale kloof te overbruggen ontvangen deze scholen wel aanvullende budgetten 
voor hardware, maar geen middelen om software aan te schaffen of om docenten te trainen. Een 



30 

andere digitale kloof is waarneembaar bij immigranten die de Engelse taal niet goed of onvoldoende 
beheersen, terwijl het Engels bij software en websites de dominante taal is. Ten slotte is de 
verwachting dat leren op afstand (‘distance learning’) een hoge vlucht gaat nemen.  

Monitoring 

De ‘Office of Planning, Evaluation and Policy Development’ (OPEPD) van het Amerikaanse ministerie 
van Onderwijs is onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van evaluaties. Deze rapporten zijn 
online te raadplegen.15 Het gebruik van nieuwe technologie door docenten voor instructiedoeleinden 
en door studenten voor leerdoeleinden is bijvoorbeeld een aandachtspunt in de ‘National Educational 
Technology Trends Study’ (NETTS).16 In 2009 verscheen een evaluatierapport waarin onder meer 
aandacht werd besteed aan snel internet in klaslokalen, professionele behoeften van docenten en het 
gebruik van technologie voor doceer- en leerdoeleinden.17 De meeste cijfers hadden betrekking op 
de jaren 2006 en 2007. Verder heeft het Amerikaanse ministerie van Onderwijs in 2011 een rapport 
gepubliceerd waarin ervaringen van verschillende landen met technologie in het onderwijs met elkaar 
vergeleken worden (U.S. Department of Education, 2011).  

4.10 BRAZILIË 

Onderwijssysteem 

De onderwijsstructuur in Brazilië is georganiseerd op vier verschillende niveaus, namelijk de federale 
overheid, de overheden van de (26) deelstaten, het federale district (Brasilia) en de lokale overheden. 
Iedere laag kent eigen administratieve en pedagogische entiteiten en wetgevende organen. Het 
Braziliaanse onderwijsstelsel bestaat uit basisonderwijs (basisscholen en voortgezet onderwijs) en 
hoger onderwijs. Het onderwijs op basisscholen is de verantwoordelijkheid van lokale overheden. 
Overheden van de deelstaten zijn verantwoordelijk voor voorgezet onderwijs en de 
verantwoordelijkheid voor hoger onderwijs is in handen van de federale overheid. In de praktijk zijn de 
scheidslijnen echter minder scherp dan het lijkt.  

ICT in het onderwijsbeleid 

Minder dan elf procent van de nationale uitgaven gaan naar het onderwijs (Litto in: Plomp e.a., 2007). 
De eerste activiteiten op het gebied van ICT in het onderwijs dateren van begin jaren tachtig van de 
vorige eeuw. Het land werd toen geleid door een militair regime, dat de import van computers 
verbood om de eigen industrie verder te ontwikkelen. In 1981 riep het militaire regime een seminar 
bijeen waarin aandacht werd besteed aan computers in het onderwijs. De uitkomst van het seminar 
was dat ICT kansen bood voor het onderwijs en dat onderzoek hier nader licht op zou kunnen 
werpen. Desondanks was er weerstand tegen de plannen om ICT in het onderwijs te introduceren, 
omdat ze werden gepromoot door een overheid die werd geassocieerd met militaire repressie. 
Daarnaast werden de plannen in verband gebracht met kapitalisme en speelden nostalgische en 
conservatieve opvattingen een rol bij de weerstand tegen de plannen.  
In 1984 lanceerde de minister van onderwijs het project EDUCOM, dat voorzag in de oprichting van 
onderzoekscentra op universiteiten in verschillende regio’s van het land. Bij deze onderzoekscentra 
werden multidisciplinaire onderzoeksteams geformeerd die onderzoek zouden gaan doen naar de 

                                                      
15  Zie: http://www2.ed.gov/about/offices/list/opepd/ppss/reports.html 
16  Zie: http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/netts/netts-local.pdf 
17  Zie: http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/netts/finalreport.pdf 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/opepd/ppss/reports.html
http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/netts/netts-local.pdf
http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/netts/finalreport.pdf
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psychologische, pedagogische, sociale en culturele aspecten van ICT in het onderwijs. Na 
uiteenlopende onderzoeken, publicaties, conferenties, software programma’s en ICT trainingen voor 
docenten werden de onderzoekscentra in 1990 ontbonden. Het project kampte met verschillende 
problemen, waaronder onzekerheden over de beschikbare financiële middelen, interorganisationele 
conflicten over de regie over projecten en het feit dat de ministers van onderwijs door turbulente 
politieke ontwikkelingen in die tijd steeds plaats moesten maken voor een opvolger.  
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat de bevolking van Brazilië een enigszins apathische houding 
inneemt voor wat betreft het gebruik van ICT in het onderwijs. Hier zijn wel aannemelijke verklaringen 
voor. Hoewel Engels verplicht is op Braziliaanse scholen, is het niveau waarop deze taal wordt 
overgedragen niet hoog. De overwegingen om ICT, waarbij het Engels de dominante taal is, thuis of 
op scholen te gebruiken zijn dus minder sterk.  

Beleids- en sturingsinstrumenten 

Ondanks de decentrale beleidsvrijheid van de deelstaten, heeft de centrale overheid aanzienlijke 
invloed bij de verdeling van computers, budgetten voor trainingen van docenten, publicaties en 
scholarships. Sinds 1988 hebben bijna alle deelstaten Centra voor Onderwijsinformatica die lokale 
activiteiten coördineren. In 1989 lanceerde het ministerie van Onderwijs een nieuw programma voor 
onderwijsinformatica, waarvoor jaarlijks budget beschikbaar was. De kern van het programma was 
gericht op het trainen van docenten.  
Een ander belangrijk initiatief was het project ‘School of the Future’ van de universiteit van Sao Paulo 
dat in 1989 is opgezet. Dit onderzoekslaboratorium heeft verschillende projecten uitgevoerd die 
belangrijk waren voor de ontwikkeling van ICT in het onderwijs. Dit project zorgde niet alleen voor de 
introductie van ICT in de onderwijsgemeenschap, maar formuleerde ook ideeën die nu bekend zijn 
als het nieuwe paradigma in onderwijs (Litto in: Plomp e.a., 2009). Daarnaast zorgde dit project voor 
de eerste virtuele leercommunity in het land, waarbij ook basisscholen in de afgelegen gebieden 
werden aangesloten. Tussen 1997 en 2006 heeft het ministerie van Onderwijs op 16.000 scholen 
computer laboratoria geïnstalleerd, terwijl de deelstaten en lokale overheden de kosten voor 16.000 
andere scholen voor hun rekening namen. In deze periode heeft de overheid ook veel geld 
uitgegeven aan uitrusting en training. De ambitie van de overheid is om computer laboratoria op alle 
(resterende) scholen te installeren.  
Een ander relevant initiatief van het ministerie van Onderwijs is om digitaal audiovisueel materiaal te 
ontwikkelen. Daarnaast zijn er ambities op het terrein van het ‘One Laptop Per Child’ (OLPC) project, 
al is dit initiatief niet warm ontvangen in de Braziliaanse samenleving.  
Een relevant aandachtspunt is de toegang van scholieren tot ICT in het onderwijs, omdat het land 
sociaal-economische scheidslijnen kent, waarbij welvarende kinderen op scholen in het meest 
gunstige geval gebruik kunnen maken van robotica, sociale media, blogs, 3D-kaarten en digitale 
lesborden en kunnen participeren in virtuele leercommunities, terwijl andere minder bedeelde 
leerlingen en scholen deze voorzieningen moeten ontberen.  
Sinds 2000 wordt één procent extra belasting geheven bij bedrijven die telefoonlijnen exploiteren, die 
zouden worden aangewend voor sociale doeleinden, waaronder het verzorgen van telefoon- en 
internetverbindingen met scholen en het verkleinen van de digitale kloof, maar het is vooralsnog de 
vraag of de binnengehaalde gelden voor die doeleinden zijn aangewend (Litto in Plomp e.a., 2009). 
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Monitoring 

De website van de Braziliaanse overheid18 is niet zo informatief op het gebied van Engelstalige 
gegevens. Ook in het onderzoek van PISA uit 2009 ontbreken gegevens van Braziliaanse scholen.  

4.11 NEDERLAND 

Onderwijssysteem 

Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse onderwijssysteem is de vrijheid van onderwijs. Als 
gevolg daarvan omvat het onderwijssysteem in Nederland veel verschillende schooltypen en 
denominaties. Vanaf de leeftijd van vier jaar ontvangen leerlingen basisonderwijs. Als ze twaalf jaar 
oud zijn kunnen ze kiezen uit verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Daarna kunnen 
leerlingen doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs of universitair onderwijs. In 2006 werd 
ongeveer vijf procent van het BNP uitgegeven aan onderwijs. Dat percentage is lager dan de 
omliggende landen in Europa. Het Nederlandse onderwijs wordt voor een belangrijk deel gefinancierd 
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast zijn scholen vrij om zelf 
aanvullende middelen te verwerven, bijvoorbeeld via vrijwillige ouderbijdragen, door participatie in 
gemeentelijke projecten of door contractonderwijs aan derden aan te bieden.  

ICT in het onderwijsbeleid 

Het Nederlandse onderwijssysteem heeft een gedecentraliseerde structuur. Als gevolg daarvan 
hebben scholen een hoge mate van autonomie. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de 
implementatie van ICT in het onderwijs. Het ministerie van OCW hecht een groot belang aan het 
monitoren van de voortgang van ICT in het onderwijs. In dat kader heeft Kennisnet de monitor Vier in 
Balans opgezet, die jaarlijks wordt uitgevoerd.  

Beleids- en sturingsinstrumenten 

Sinds 1982 heeft de overheid stimulerende maatregelen genomen om nieuwe technologieën in het 
onderwijs te stimuleren (Ten Brummelhuis e.a. in: Plomp e.a., 2009). Aanvankelijk lag de focus op het 
promoten van het gebruik en implementatie van ICT in het onderwijs. De eerste stappen werden in 
1982-‘83 gezet in het kader van het 100 scholen project. In 1984-’88 werd ingezet op het ICT 
stimuleringsplan dat was gericht op het promoten van het gebruik van ICT in het onderwijs, waarbij 
ook aandacht werd besteed aan de benodigde vaardigheden van burgers in de 
informatiesamenleving. Tussen 1989 en 1996 werden scholen in staat geacht om IT in hun 
onderwijspraktijken te implementeren. Het ministerie van OCW coördineerde de benodigde 
maatregelen op het gebied van hardware en infrastructuur. In de jaren 1997 en 2002 verschoof het 
accent naar leren met ICT in het onderwijs. In 2001 werden ‘Kennisnet’ en ‘ICT op school’ opgericht 
en gesubsidieerd om onderwijsinstellingen te ondersteunen op het gebied van ICT.  
In de laatste decennia is veel geld geïnvesteerd in ICT faciliteiten. De beschikbaarheid van computers 
en internet op scholen en in huishoudens is hoog, ook in vergelijking met andere landen. In 
Nederland is op scholen per vijf leerlingen één computer beschikbaar (Kennisnet, 2011, p. 8). 
Het gebruik van ICT in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen jaren steeds vanzelfsprekender 
geworden (Kennisnet, 2011, p. 6). Desondanks is het gebruik van ICT in het onderwijsleerproces bij 
Nederlandse onderwijsinstellingen nog relatief gering (Baars e.a., 2011). De meeste toepassingen 

                                                      
18  Zie: http://www.brasil.gov.br/?set_language=en 
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beperken zich vooralsnog tot het gebruik van internet. Toepassingen op het gebied van de 
elektronische leeromgeving en Web 2.0 worden nog nauwelijks gebruikt (Kennisnet, 2011, p. 6). Op 
scholen wordt wel in wisselende mate geëxperimenteerd met nieuwe toepassingen. Op het 
Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam vinden bijvoorbeeld experimenten plaats met tabloids. 
Vooralsnog worden ICT-vaardigheden van docenten in opleiding tijdens de lerarenopleiding niet 
expliciet getoetst. Daar ligt nog wel een sturingsopgave voor de overheid. Een ander aandachtspunt 
is dat vaak ten onrechte wordt gesteld dat jongeren zo handig zijn met hun computers en dat hen op 
school niet meer hoeft te worden geleerd hoe zij informatie op internet moeten vinden en selecteren. 
Veel leerlingen lijken echter onvoldoende in staat om met behulp van ICT te leren en daar kritisch en 
creatief mee om te gaan (Kennisnet, 2011, p. 7). 

Monitoring 

Stichting Kennisnet brengt jaarlijks de Vier in Balans Monitor uit, waarin het gebruik en de 
opbrengsten van ICT in het onderwijs in kaart worden gebracht. Deze monitor heeft betrekking op het 
basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de monitor over 
2011 worden verschillende observaties voor het voetlicht gebracht. De belangrijkste daarvan zijn: 
Driekwart van de leraren gebruikt computers bij het lesgeven.  
Leraren geven gemiddeld 8 uur per week les met computertoepasisngen. Daarnaast verrichten 
leraren thuis gemiddeld 7 uur per week schooltaken op de computer. 
De onderwijstijd die leerlingen op school achter de computer kunnen doorbrengen is begrensd op 1,5 
tot 3 uur per dag.  
Een kwart van het leermateriaal is digitaal. Leraren verwachten dat dit aandeel in de komende jaren 
flink zal groeien. Ongeveer een derde van de leraren ontwikkelt zelf wel eens digitaal leermateriaal.  
Het aantal computers dat beschikbaar is binnen scholen is één per vijf leerlingen.  
Bijna elke school beschikt inmiddels over één of meer digitale schoolborden.  
Draadloos internet en een glasvezelverbinding zijn vooral beschikbaar op scholen voor voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.  
Ongeveer acht van de tien scholen beschikken over een ICT-beleidsplan. Op ongeveer de helft van 
de scholen wordt het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd.19  
Daarnaast worden in de monitor vijf aanknopingspunten genoemd om meer rendement te halen uit 
het gebruik van ICT, namelijk ondersteuning afstemmen op ambities, volgers erbij betrekken door 
leiderschap, professioneel gebruik formaliseren, leraar, leerling en leerstof verbinden in digitale 
leeromgeving en kennis ontwikkelen over wat werkt.20 
Naast deze generieke monitor voert Stichting Kennisnet ook specifieke onderzoeken uit naar de 
bijdrage van ICT aan beter en effectiever onderwijs op concrete scholen.21 

                                                      
19  Stichting Kennisnet (2011) Vier in Balans Monitor 2011. ICT in het onderwijs: de stand van zaken, Zoetermeer, pp. 6-8. 
20  Idem, p. 8. 
21  Zie bijvoorbeeld Stichting Kennisnet (2009) Leren met meer effect: de onderzoeksresultaten. Tien scholen, tien projecten, 

tien onderzoeken, Zoetermeer. 
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4.12 VERGELIJKING OP BASIS VAN KWANTITATIEVE GEGEVENS 

Een belangrijke reden om het cijfermateriaal in een aparte paragraaf te presenteren, is dat de landen 
dan in één oogopslag met elkaar vergeleken kunnen worden. De tabellen waarop de vergelijkingen 
zijn gebaseerd, staan in de bijlagen. 
Alvorens de landen met elkaar te vergelijken dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt. In 
de eerste plaats is uitsluitend gebruik gemaakt van beschikbaar materiaal. Dit betekent dat het 
beschikbare cijfermateriaal niet rechtstreeks gekoppeld kan worden aan de inspanningen en 
beleidsinterventies van overheden op het gebied van ICT in het onderwijs zoals deze zijn beschreven 
in dit hoofdstuk. Van een effectmeting is dus geen sprake. In de tweede plaats varieert het 
beschikbare materiaal per land. Daarnaast zijn de meeste interventies van overheden dermate 
actueel, dat ze (nog) niet gekoppeld kunnen worden aan eventuele opbrengsten of resultaten. 
Daarnaast is het de vraag of en in hoeverre de ‘resultaten’ op het gebied van ICT in het onderwijs een 
gevolg zijn van overheidsinterventies of andere (exogene) factoren. Alle gepresenteerde cijfers 
hebben betrekking op het jaar 2009 en zijn ontleend aan de database van het OECD. De 
belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken zijn:  
Relatief veel leerlingen in Nederland, België, Zuid-Korea gebruiken thuis computers. Het gebruik van 
computers door leerlingen in Japanse huishoudens achterblijft (zie bijlage 1). 
Het gebruik van laptops of notebooks in huishoudens blijkt relatief hoog te zijn bij leerlingen in 
Australië en Nederland en relatief laag in Zuid-Korea (zie bijlage 2). 
Ongeveer 95 procent van de leerlingen thuis gebruik van internet. Het internetgebruik van leerlingen 
in Japan blijft daarbij iets achter (71%, zie bijlage 3).  
Het gebruik van computers door leerlingen op scholen is relatief hoog in Australië, Finland en 
Nederland (zie bijlage 4). 
In Australie zijn relatief veel laptops of notebooks op scholen beschikbaar. Deze worden hier ook het 
meest gebruikt. (zie bijlage 5). 
Het gebruik van internet op scholen door leerlingen ligt in Australië, Finland en Nederland relatief 
hoog ten opzichte van de andere landen (zie bijlage 6). 
Het computergebruik door leerlingen ligt hoog (tussen de 94 en 99 procent) en verschilt weinig tussen 
de landen (bijlage 7).  
In Japan  en België zien we dat scholieren thuis relatief weinig gebruik maken van online fora (zie 
bijlage 8).  
De vergeleken landen verschillen niet substantieel wat betreft het belang dat leerlingen aan 
computers hechten. Minimaal 31 procent van de leerlingen is het eens met de stelling dat het werken 
met computers voor hen zeer belangrijk zijn en minimaal 21 procent van de leerlingen in het overzicht 
is het daarmee zeer eens (zie bijlage 9). 
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5 SYNTHESE 

5.1 INLEIDING 

In het vorige hoofdstuk hebben we de stand van zaken beschreven op het gebied van ICT in het 
onderwijs in verschillende landen. In de volgende paragraaf vatten we de hoofdlijnen per land samen 
(paragraaf 5.2). Daarna gaan we de ontwikkelingen, ambities en initiatieven van de bestudeerde 
landen met elkaar vergelijken (paragraaf 5.3). De kwantitatieve gegevens laten we daarbij buiten 
beschouwing, omdat deze gegevens niet rechtstreeks gekoppeld kunnen worden aan interventies van 
overheden of scholen op het gebied van ICT in het onderwijs. We ronden dit hoofdstuk af met een 
reflectie (paragraaf 5.4). 

5.2 HOOFDLIJNEN PER LAND 

In deze paragraaf zetten we hoofdpunten per land nog eens onder elkaar.  

België 

Een belangrijk document in Vlaanderen is de strategische visie ‘ICT in het onderwijs’ van de Vlaamse 
minister van Onderwijs (2007). In dat document erkent de Vlaamse overheid de mogelijkheden van 
ICT in het onderwijs (flexibilisering van het onderwijs, verbeteren van leerprestaties en motivatie van 
leerlingen, etc.). Proeftuinen zijn een belangrijk beleidsinstrument. De gedachte achter proeftuinen is 
om vernieuwingen op een beperkte schaal uit te proberen om ze op een later moment eventueel op 
grotere schaal toe te passen. Daarnaast is aangegeven dat Europese subsidiekanalen voor ICT en 
onderwijsinnovatie moeten worden aangeboord. Belangrijk is dat docenten beschikken over 
competenties om ICT efficiënt en effectief in een pedagogische context te gebruiken. In dat kader is in 
de strategische visie gepleit om ICT expliciet(er) aandacht te geven in lerarenopleidingen. Verder is 
een educatieve portaalsite opgericht waarin educatieve informatie en goede voorbeelden op het 
gebied van ICT in het onderwijs worden gedeeld. Daarnaast wordt ook gewezen op het belang van 
een goede ICT-infrastructuur. In dat kader zet de Vlaamse overheid in op het maken van afspraken 
met internetproviders en leveranciers van software en diensten om gunstige voorwaarden te 
bedingen. Daarnaast wil de Vlaamse overheid het gebruik van open source software in het onderwijs 
stimuleren. De Vlaamse overheid meet de voortgang van ICT in het onderwijs met behulp van een 
ICT-monitor. 

Zuid-Korea 

Het beleid op het gebied van ICT in het onderwijs in Zuid-Korea was in eerste instantie gericht op het 
voorzien van docenten en scholen met computers en vervolgens op het realiseren van snelle 
internetverbindingen (harde technologische infrastructuur). Daarnaast werd een informatiesysteem 
(EDUNET) ontwikkeld, waarmee materiaal over ICT gebruik en leermethoden werd verspreid onder 
docenten (zachte kant). Een recentere ambitie van de Zuid-Koreaanse overheid betreft het 
voornemen om het hele onderwijs voor 2015 te digitaliseren. Het economische sturingsinstrument is 
een belangrijk instrument voor de Zuid-Koreaanse overheid om haar ambities te realiseren. 
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Japan 

Het eerste beleidsprogramma om scholen uit te rusten met computers werd opgestart in 1990. In het 
kader van het project Future Schools (2010) vinden experimenten op basisscholen plaats met tablets 
en interactieve elektronische blackboards. De training en ontwikkeling van docenten wordt eveneens 
gezien als een belangrijk onderdeel van succesvolle implementatie van ICT in het onderwijs. Het 
National Institute for Educational Policy Research (NIER) heeft als doel om digitaal onderwijs te 
promoten en te ondersteunen door gebruikers te voorzien van relevante digitale hulpmiddelen ten 
behoeve van het onderwijs. Het Japanse ministerie van onderwijs voert jaarlijks een survey uit bij alle 
scholen waarbij onder meer de ICT infrastructuur in kaart wordt gebracht. 

Singapore 

Het onderwijsbudget in Singapore vormt een substantieel deel van de overheidsuitgaven. De eerste 
fase van een eerste masterplan voor ICT in het onderwijs (1997-2002) was het uitrusten van scholen 
met de benodigde infrastructuur. Daarna verschoof het accent richting het trainen van de ICT-
vaardigheden van docenten, zodat ze ICT konden incorporeren in leerplannen e.d. Eet tweede 
masterplan (2003-2008) was gericht op een effectieve integratie van ICT in het onderwijscurriculum, 
de beschikbaarheid van op ICT gebaseerde leerhulpmiddelen en de verdere professionalisering van 
docenten. Daarbij zijn partnerships met het bedrijfsleven aangegaan om digitale leerhulpmiddelen te 
realiseren, voorzag de overheid docenten van webbased leertools via een onderwijsportaal en zijn 
awards in het leven geroepen als blijk van waardering voor docenten die ICT in het onderwijs 
inzetten. Inmiddels is een derde masterplan (2009-2014) gelanceerd dat voortbouwt op de visie van 
de vorige twee masterplannen. Daarnaast heeft de overheid in Singapore een Learning Science Lab 
opgericht die fundamenteel onderzoek doet naar leren met ICT in het onderwijs. Verder zijn 
initiatieven ontplooid om de digitale kloof te verkleinen, bijvoorbeeld het aanbieden van betaalbaar 
internet via partnerships tussen bedrijven en scholen en het verstrekken van subsidie voor computers 
aan huishoudens met lage inkomens.  

Finland 

Finse scholen en leerlingen presteren relatief goed. De Finse overheid heeft de ambitie om de positie 
van het land als één van de leidende informatiesamenlevingen in de wereld te consolideren. Een 
onderdeel van deze ambitie is om het gebruik van toepassingen die een onderdeel vormen van de 
moderne informatiesamenleving te doen toenemen in alle sectoren van de samenleving, waaronder 
het onderwijs. In eerste instantie was de strategie van de Finse overheid erop gericht 
onderwijsinstellingen te voorzien van moderne communicatienetwerken en te garanderen dat scholen 
de mogelijkheid hadden om gebruik te maken van deze netwerken en de diensten die deze 
netwerken genereerden. Gedurende de jaren negentig werden scholen in Finland met overheidssteun 
voorzien van computers en aansluitingen op informatienetwerken. Met het bereiken van deze 
technologische doelstellingen, verschoof de aandacht van de Finse overheid naar de inhoud van 
nieuwe toepassingen, de training van docenten en het gebruik van informatienetwerken. 

Australië 

Het beleidsdocument ‘Contemporary Learning: Learning in an Online World’ (2005) voorziet in enkele 
maatregelen, namelijk het ontwikkelen van vaardigheden van docenten om technologieën effectief in 
te zetten voor educatieve doeleinden, het realiseren van een geavanceerde ICT infrastructuur voor 
het onderwijs, het ontwikkelen van online hulpmiddelen voor doceren en administratie, het faciliteren 
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van het gebruik van ICT op scholen en het opstellen van een raamwerk voor het ondersteunen van 
het gebruik van ICT voor leerdoeleinden. De federale regering die in 2007 was gekozen lanceerde de 
Digitale Revolutie als een speerpunt binnen het onderwijsdomein. Ambities op dat terrein waren het 
verbeteren van ICT voorzieningen op scholen (bijvoorbeeld de beschikbaarheid van computers), het 
voorzien van scholen van snelle internetverbindingen. Daarnaast moesten docenten vanaf 2009 over 
voldoende ICT-vaardigheden beschikken alvorens ze konden afstuderen. Om extra investeringen in 
ICT op scholen te realiseren werd budget beschikbaar gesteld. Verder is het Education Network 
Australia (EdNA) opgezet om onderwijsinstellingen in staat te stellen om nieuwe ICT toepassingen in 
het zetten in het onderwijs en om ervaringen te delen. 

India 

Een belangrijke doelstelling van de Indiase overheid was om in eerste instantie zoveel mogelijk 
scholen in een zo kort mogelijke tijd te voorzien van computers en internet. De volgende stap was het 
programma ‘ICT@schools’ dat in 2004 is gelanceerd. In het kader van dit programma levert de 
centrale overheid een financiële bijdrage bij het ontwikkelen van software, trainings modules en 
monitoring- en evaluatieprogramma’s. Dit programma beperkt zich niet tot computers, maar omvat 
ook audio en videotechnologie. 

Verenigde Staten 

In 1996 verscheen het presidentiële ‘Educational Technology Initiative’, dat een vierpuntenplan 
bevatte. Deze ambities waren: moderne computers moesten beschikbaar zijn voor iedere student, 
klaslokalen moesten met elkaar en met de buitenwereld verbonden zijn, onderwijstechnologie moest 
een integraal onderdeel van het curriculum worden en leraren zouden technologie moeten gebruiken 
en inzetten voor het onderwijs. Een andere ambitie van de Amerikaanse overheid is om de digitale 
kloof op het gebied van internettoegang te verkleinen. Budgetten werden daarom met name 
aangewend om achtergestelde scholieren of scholieren op het platteland te bedienen. Wat betreft de 
scholing van docenten wordt bij onderwijsopleidingen aandacht besteed aan de benodigde 
professionele kennis van docenten bij het inzetten van ICT voor educatieve doeleinden. 

Brazilië 

De eerste activiteiten op het gebied van ICT in het onderwijs dateren van begin jaren tachtig, toen het 
land werd geleid door een militair regime, dat de import van computers verbood om de eigen industrie 
verder te ontwikkelen. Er was sprake van weerstand tegen de plannen om ICT in het onderwijs te 
introduceren, omdat ze werden gepromoot door een overheid die werd geassocieerd met militaire 
repressie. Daarnaast werden de plannen in verband gebracht met kapitalisme en speelden 
nostalgische en conservatieve opvattingen een rol. In 1984 lanceerde de minister van onderwijs het 
project EDUCOM, dat voorzag in de oprichting van onderzoekscentra op verschillende universiteiten, 
die onderzoek zouden doen naar de uiteenlopende aspecten van ICT in het onderwijs. Dit project 
kampte met verschillende problemen. In 1989 lanceerde het ministerie van Onderwijs een nieuw 
programma voor onderwijsinformatica, waarvoor jaarlijks budget beschikbaar was. De kern van het 
programma is gericht op de training van docenten. De ambitie van de overheid is om computer 
laboratoria op alle scholen te installeren. Een ander relevant initiatief van het ministerie van Onderwijs 
is om digitaal audiovisueel materiaal te ontwikkelen. Daarnaast zijn er ambities op het terrein van het 
‘One Laptop Per Child’ (OLPC) project. 
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Nederland 

Het Nederlandse onderwijssysteem heeft een gedecentraliseerde structuur. Als gevolg daarvan 
hebben scholen een hoge mate van autonomie. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de 
implementatie van ICT in het onderwijs. Sinds 1982 heeft de overheid stimulerende maatregelen 
genomen om nieuwe technologieën in het onderwijs te stimuleren. Deze maatregelen betroffen onder 
meer het promoten van het gebruik van ICT in het onderwijs, het coördineren van maatregelen op het 
gebied van hardware en infrastructuur, het oprichten (en subsidiëren) van de ondersteunende 
organisaties ‘Kennisnet’ en ‘ICT op school’. Daarnaast monitort Kennisnet jaarlijks de voortgang van 
ICT in het onderwijs met behulp van de Vier in Balans Monitor. Uit de monitor blijkt dat het gebruik 
van ICT in het onderwijs steeds vanzelfsprekender wordt, maar dat het rendement van ICT nog niet 
optimaal wordt benut. Onderbelichte aandachtspunten zijn de toetsing van ICT-vaardigheden van 
docenten in opleiding op de lerarenopleiding en de ICT-vaardigheden van leerlingen. Veel leerlingen 
lijken onvoldoende in staat te zijn om verantwoord, kritisch en creatief met ICT om te gaan. 

5.3 VERGELIJKING TUSSEN DE BESTUDEERDE LANDEN 

In de beschreven landen zijn en worden uiteenlopende initiatieven ontplooid en/of beoogd om ICT in 
het onderwijs te stimuleren. 

Focus op infrastructuur en apparaten 

Veel overheden hebben in eerste instantie geïnvesteerd in infrastructuur en apparaten. Aanvankelijk 
waren dat vooral desktop computers. Tegenwoordig ligt de focus op het realiseren van snelle 
internetverbindingen op scholen en het investeren in laptops, notebooks, tablets, digiborden (etc.), 
zodat scholen hiermee kunnen worden uitgerust. 

Proeftuinen en experimenten 

Op basis van experimenten kunnen onderwijsinstellingen ervaring opdoen met concrete ICT-
toepassingen en feitelijk ervaren welke haken en ogen er aan deze toepassingen kunnen kleven. 
Voorbeelden zijn de pilot ‘Smart Schools’ in India en experimenten in het kader van het project 
‘Future Schools’ in Japan. 

Virtuele portalen 

Virtuele portalen en ‘communities’ kunnen een faciliteit zijn met behulp waarvan onderwijsinstellingen 
en docenten van elkaar kunnen leren en goede (‘evidence based’) voorbeelden met elkaar kunnen 
wisselen. Het webportaal van de Australische overheid is hier een voorbeeld van. 

Aanboren van subsidiekanalen 

Het aanboren van (Europese) subsidiekanalen door nationale overheden kan een manier zijn om 
middelen te verwerven om nieuwe toepassingen uit te proberen en/of breder toe te passen in het 
onderwijsproces. De Vlaamse overheid heeft bijvoorbeeld deze optie voor het voetlicht gebracht. 

ICT inbedden in het curriculum van lerarenopleidingen 

Verschillende landen buigen zich over de vraag of, en op welke wijze ICT structureel kan worden 
ingebed in het curriculum van lerarenopleidingen als onderdeel van de verdere professionalisering 
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van docenten. ICT-competenties kunnen door middel van wettelijke eisen meer gewicht krijgen, maar 
ook via stimuleringsmaatregelen, zoals ICT-opleidingsvouchers voor docenten of door ICT-
competenties als criterium voor beloningsbeleid van docenten te hanteren. De ICT-competenties van 
docenten hebben inmiddels de aandacht van het ministerie van OCW in Nederland (Ministerie van 
OCW, 2012). Ook de Indiase overheid heeft aandacht voor dit aspect. 

ICT-vaardigheden van leerlingen 

Inmiddels hebben overheden ook oog voor de benodigde ICT-vaardigheden van leerlingen. In het 
algemeen leggen veel overheden de nadruk op de digitale vaardigheden van docenten. De digitale 
vaardigheden van leerlingen worden in Nederland bijvoorbeeld soms overschat (Stichting Kennisnet, 
2011). Digitale vaardigheden van leerlingen zijn bijvoorbeeld wel een expliciet aandachtspunt van de 
Indiase overheid.  

Online hulpmiddelen voor docenten 

Het aanbieden van online hulpmiddelen kan een instrument zijn om docenten te trainen om met 
nieuwe toepassingen in het onderwijs om te gaan. De Australische overheid zet bijvoorbeeld dit 
instrument in. 

Partnerships met bedrijfsleven 

Er zijn overheden die de intentie hebben om afspraken te maken of partnerships aan te gaan met het 
bedrijfsleven (bijvoorbeeld softwareleveranciers, internetproviders, etc.). Daarbij kan bijvoorbeeld 
worden ingezet op het bedingen van gunstige voorwaarden voor ICT-faciliteiten op scholen of het 
stimuleren van de ontwikkeling van digitale hulpmiddelen door het bedrijfsleven. De overheid van 
Singapore zet bijvoorbeeld hierop in. 

Open data 

Het stimuleren van open data in het onderwijs kan een manier zijn om innovaties in het onderwijs een 
impuls te geven, bijvoorbeeld omdat bedrijven de data kunnen gebruiken om innovatieve diensten en 
producten te ontwikkelen. Open data is niet alleen een issue binnen het onderwijs, maar ook 
daarbuiten (De Kool, 2011). In de beleidsstukken van de bestudeerde overheden komen we het 
thema open data nog niet vaak tegen. De Vlaamse overheid heeft wel het belang van open source en 
open standaarden benadrukt. Ook in Nederland staat open data prominent op de beleidsagenda 
(Ministerie van EL&I, 2011).  

Monitoring 

Bij verschillende overheden is de behoefte ontstaan om de voortgang van ICT in het onderwijs 
periodiek meten met behulp van monitoring of surveys. Deze rationele behoefte van ‘meten is weten’ 
staat niet op zichzelf. Monitoring is namelijk een onlosmakelijk onderdeel van veel beleidsprocessen 
geworden, waaronder het onderwijsdomein (De Kool, 2007). Voorbeelden van overheden die de 
voortgang van het beleid structureel monitoren zijn de Nederlandse, de Vlaamse en de Indiase 
overheid. 
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Fundamenteel onderzoek naar ICT in het onderwijs 

Een andere (rationele) activiteit is het (laten) verrichten van fundamenteel onderzoek naar ICT in het 
onderwijs. Sommige overheden hebben daar zelfs aparte organisaties voor in het leven geroepen. 
Een voorbeeld is het ‘learning science lab’ in Singapore. 

Verkleinen van de digitale kloof 

Het verkleinen van de digitale kloof is niet in ieder land een even groot issue. Bij de landen waar dit 
vraagstuk een issue is, zien we dat de overheid verschillende maatregelen kan ontplooien, 
bijvoorbeeld het ‘afdwingen’ van betaalbaar internet bij  internetproviders of het verstrekken van 
subsidies aan arme gezinnen, waarmee ze een computer kunnen aanschaffen. Het verminderen van 
de digitale kloof is bijvoorbeeld expliciet verwoord als ambitie door de overheid in de VS, Singapore 
en Brazilië. 

Awards 

Een ‘zacht’ instrument dat overheden (kunnen) inzetten is het in het leven roepen van innovatieprijzen 
(‘awards’) die als doel hebben om docenten te stimuleren om ICT in te zetten bij het onderwijs. 
Landen die (innovatie)awards uitreiken zijn bijvoorbeeld Singapore en Australië. 

Promotiecampagnes 

Een ander ‘zacht’ instrument dat overheden (kunnen) inzetten is het lanceren van bewustwordings- 
en promotiecampagnes om het nut van ICT (extra) onder de aandacht te brengen. Een voorbeeld is 
de campagne ‘ICT zonder grenzen’ van de Vlaamse overheid. 
Een aantal van bovengenoemde initiatieven kunnen we rechtstreeks koppelen aan de 
sturingsinstrumenten die we in dit onderzoek hebben onderscheiden. Daarnaast zijn bij initiatieven 
rondom ICT in het onderwijs verschillende ‘clusters’ te onderscheiden. Het eerste ‘harde’ cluster is 
gericht op het realiseren van technische faciliteiten, zoals het plaatsen van computers op scholen, het 
investeren in digiborden en het aanleggen van snelle internetverbindingen. Het tweede cluster omvat 
de maatregelen die zijn gericht op het niveau van de onderwijsinstellingen, dat is immers de plek 
waar het allemaal gebeurt. Het derde ‘zachte’ cluster omvat activiteiten die zijn gericht op de mens die 
met ICT werkt. Dat zijn de docenten en de leerlingen. Voor wat betreft docenten kan worden gedacht 
aan een verdere professionalisering, zodat ze in staat zijn om nieuwe ICT-toepassingen effectief in te 
zetten voor pedagogische taken. Voor wat betreft de leerlingen, kan worden gedacht aan 
maatregelen om hun ICT-vaardigheden te verbeteren, zodat ze nieuwe ICT-toepassingen effectiever 
en efficiënter kunnen inzetten. De digitale vaardigheden van leerlingen bij het verwerven van 
relevante informatie worden soms overschat (Kennisnet, 2011).  
Bovengenoemde initiatieven kunnen reeds zijn ontplooid, maar ook voorgenomen ambities zijn. De 
belangrijkste initiatieven hebben we geordend in figuur 3. 
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Figuur 3: Sturingsinstrumenten en (mogelijke) interventies van overheden 
Sturingsinstrumenten  Afdwingen Stimuleren 
Economisch (‘wortel’) Focus op 

techniek 
Technische infrastructuur 
op scholen realiseren 
(hardware, internet, etc.). 

Proeftuinen en 
experimenten faciliteren. 

Subsidiekanalen aanboren 
(EU). 

Substantiële budgetten 
beschikbaar stellen. 

 Focus op 
onderwijs-
instelling 

Harde afspraken met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden 
voor ICT faciliteiten op 
scholen af te ‘dwingen’. 

Hanteren van ICT-
competenties van scholen 
docent als criterium voor 
beloningsbeleid van 
managers en bestuurders. 

Partnerships met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden voor 
ICT faciliteiten op scholen te 
stimuleren. 

 Focus op 
mens (docent 
en/of leerling) 

Harde afspraken met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden 
voor (ouders van) 
leerlingen af te ‘dwingen’. 

Opleidingsvouchers voor 
docenten 

Hanteren van ICT-
competenties van docent als 
criterium voor 
beloningsbeleid van 
docenten. 

Subsidies verstrekken aan 
huishoudens met lage 
inkomens om digitale kloof 
te verkleinen. 

Juridisch (‘zweep’) Focus op 
techniek 

Dwingende afspraken 
over open data, 
standaarden, etc. 

Vrijwillige afspraken over 
open data, standaarden, etc. 

 Focus op 
onderwijs- 
Instelling 

ICT als verplicht 
onderdeel bij wervings- en 
professionaliseringsbeleid. 

Afspraken met scholen om 
ICT een onderdeel van 
wervings- en 
professionaliseringsbeleid te 
laten zijn. 

 Focus op 
mens (docent 
en/of leerling) 

ICT structureel en 
verplicht inbedden in 
curriculum 
lerarenopleidingen. 

ICT structureel en 
verplicht inbedden in 
curricula scholen. 

Afspraken maken met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden voor 
(ouders van) leerlingen te 
stimuleren, bijvoorbeeld 
betaalbaar internet. 
 

Communicatief (‘preek’) Focus op 
techniek 

Fundamenteel onderzoek. Communities’ opzetten om 
goede (‘evidence based’) 
voorbeelden te delen en 
elkaar te inspireren. 

 Focus op 
onderwijs-
instelling 

Monitoring van voortgang 
verplicht stellen en 
onderwijsinstellingen zich 
hiervoor laten 
verantwoorden. 

Onderzoekscentra om 
ICT in het onderwijs vanuit 
verschillende (praktische) 
facetten te belichten. 
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Sturingsinstrumenten  Afdwingen Stimuleren 
 Focus op 

mens (docent 
en/of leerling) 

Verplichte 
leerlingvolgsystemen en 
dat als basis voor 
communicatie met 
leerlingen en ouders 
gebruiken. 

Bewustwordingscampagne. 

Instellen van awards. 

 
Opvallend is dat het juridische instrumentarium (wet- en regelgeving) in de bestudeerde landen niet 
fungeert als feitelijk of beoogd sturingsinstrument om het gebruik van ICT in het onderwijs te 
reguleren. Daarnaast vallen de meeste initiatieven of ambities van de overheden in de bestudeerde 
landen onder de categorie stimulerende maatregelen. Afdwingende maatregelen zijn niet of 
nauwelijks genoemd. Zelfs het ‘afdwingen’ van gunstige voorwaarden bij het bedrijfsleven valt onder 
het regime van een vrijwillig aangegaan partnership. 
Op basis van de beschrijvingen van de landen kan worden gesteld dat de meeste initiatieven zijn 
gestart met een focus op de technische infrastructuur en onderwijsinstellingen, namelijk het 
installeren van computers op scholen en het realiseren van internetverbindingen. Daarna verschoof 
de aandacht zich naar de mensen die met nieuwe toepassingen aan de slag gaan. Hierbij komen de 
benodigde digitale vaardigheden in beeld. De volgende opgave is het integreren van ICT in 
leerplannen, lessen en leerlingvolgsystemen, waarbij ICT dus gekoppeld wordt aan pedagogische 
aspecten.  
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6 REFLECTIE OP BASIS VAN WETENSCHAPPELIJKE 
LITERATUUR 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen die relevant (kunnen) zijn voor dit onderzoek. Deze 
empirische inzichten zijn ontleend aan de bestaande literatuur (deskstudie). 

6.2 IMPACT VAN ICT OP PRESTATIES VAN LEERLINGEN 

Een gemeenschappelijk uitgangspunt van de overheden in de bestudeerde landen is dat ICT in het 
onderwijs nuttig en noodzakelijk is. De gedachte daarachter is dat ICT kan bijdragen aan efficiënter, 
effectiever en aantrekkelijker onderwijs.  
Op basis van de literatuur kan worden geconcludeerd dat het in de praktijk lastig is om de directe 
relatie tussen het gebruik van ICT in het onderwijs en de prestaties van leerlingen aan te tonen. Met 
andere woorden: de effecten van ICT op de prestaties van leerlingen zijn niet in elke studie even 
helder of eenduidig. Daarnaast spreken de resultaten van onderzoeken op dat terrein elkaar soms 
tegen (Chandra & Lloyd, 2008; Youssef & Dahmani, 2008). Om deze observatie te onderbouwen 
belichten Youssef & Dahmani enkele studies waaruit geen (hard) verband tussen ICT en prestaties 
van leerlingen kan worden aangetoond en enkele studies waarin dat verband wel wordt aangetoond 
of geclaimd. Chandra & Lloyd (2008) spreken in dat verband van een ‘methodologische brandnetel’. 
Ook op basis van onderzoek in Nederland kan worden geconcludeerd dat het effect van de inzet van 
ICT op prestaties van leerlingen een wisselend beeld oproept (Meijer e.a., 2008). 
Hiervoor zijn enkele mogelijke verklaringen te geven. De eerste verklaring is dat prestaties van 
leerlingen door verschillende factoren (kunnen) worden beïnvloed. De belangrijkste daarvan zijn de 
cognitieve kenmerken van de leerlingen zelf, de educatieve omgeving (bijvoorbeeld grootte van de 
klassen) en kenmerken van docenten (waaronder hun professionele kwalificaties en didactische 
vaardigheden). Deze vaardigheden betekenen dat docenten niet alleen vertrouwd moeten zijn met 
nieuwe toepassingen (digitale vaardigheden), maar ook nieuwe toepassingen effectief moeten 
kunnen integreren in het didactische proces. 
Aangezien de benoemde factoren per leerling, per klas en per school kunnen verschillen, moet bij het 
meten van de effecten van ICT op de prestaties van leerlingen met deze factoren rekening worden 
gehouden en dat is in de praktijk uitermate lastig.  
Een tweede verklaring is dat ICT meer omvat dan louter het uitrusten van scholen met ICT-
toepassingen. Het inzetten van generieke ICT-toepassingen in het onderwijs vereist namelijk ook dat 
het onderwijs op een andere manier wordt georganiseerd en dat ICT wordt toegesneden op het 
onderwijsproces (‘maatwerk’). Bij het meten van de effecten van ICT op prestaties van leerlingen 
moet dus de brede context van ICT worden meegenomen. 
Een uitdaging voor het onderwijs is om het potentieel van ICT op het gebied van gepersonaliseerde 
vormen van leren optimaal te benutten (Youssef & Dahmani, 2008). Met gepersonaliseerd onderwijs 
kan immers rekening worden gehouden met de unieke karakteristieken van iedere leerling en de 
individuele prestaties die daaruit voort kunnen vloeien. Gepersonaliseerd onderwijs brengt nieuwe 
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uitdagingen met zich mee voor de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd (focus op virtuele 
ruimten in plaats van klassen) en vereist ook andere vaardigheden van docenten. 
Een ander probleem bij het meten van de baten van ICT in het onderwijs, is dat onder het brede label 
van ICT zeer veel toepassingen geschaard kunnen worden (Livingstone, 2011). Dat kunnen concrete 
toepassingen zijn zoals digiborden, maar ook virtuele leeromgevingen en educatieve software. 
Livingstone plaatst kritische kanttekeningen bij de pedagogische opbrengsten van ICT in het 
onderwijs die vaak worden geclaimd. Dergelijke opbrengsten kunnen volgens haar pas worden 
aangetoond of ontkracht na longitudinaal onderzoek en dergelijke studies ontbreken. Met andere 
woorden: is het realistisch om de resultaten te willen meten van vernieuwing, terwijl veel ICT-
initiatieven in het onderwijs een recent karakter hebben? Wellicht moeten leerlingen en docenten 
langer werken met ICT-toepassingen om daar optimaal van te profiteren. Een belangrijke uitdaging is 
om de effecten van ICT in het onderwijs op de langere termijn in kaart te brengen (Stichting 
Kennisnet, 2009). 
Een ander relevant aandachtspunt is dat individuele leerprocessen niet losgekoppeld kunnen worden 
van groepsprocessen (Sari, 2012). Nieuwe toepassingen als sociale media hebben namelijk ook een 
sociale dynamiek. Dit betekent dat ICT-vaardigheden ook een sociale component hebben. 
Leerprocessen hebben dus niet alleen een individuele, maar ook een collectieve component. Bij leren 
in een virtuele community speelt dus ook de groepsdynamiek een rol. 
Er zijn studies die de impact meten van concrete nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld het online 
aanbieden van colleges die zijn opgenomen met video. Hiermee kunnen leerlingen worden bediend 
die een college hebben gemist of die een ingewikkeld deel van het college nog een keer willen zien 
en horen, zodat ze de stof beter snappen (Wieling & Hofman, 2010). In de betreffende studie kwam 
een positief effect naar voren, maar in vergelijkbare studies waren de effecten minder goed zichtbaar. 
Een andere voorbeeld is een onderzoek van Kennisnet, waarin de ICT-innovaties op verschillende 
scholen in het voortgezet onderwijs onderwerp van studie waren (Stichting Kennisnet, 2009). Uit het 
onderzoek blijkt dat zeer concrete innovaties op scholen wisselende effecten kunnen hebben op de 
leerlingen, bijvoorbeeld wat betreft de leerprestaties en motivatie. Deze onderzoeken impliceren dat 
terughoudendheid is geboden bij het doen van generieke uitspraken over de effecten van ICT in het 
onderwijs. De effecten kunnen namelijk per school en per concrete ICT-innovatie verschillend zijn.  

6.3 IMPACT VAN ICT OP MONITORING VAN LEERLINGEN 

ICT kan niet alleen impact hebben op de prestaties van leerlingen, maar ook worden ingezet om de 
voortgang van leerlingen te monitoren, zodat eventuele problemen tijdig gesignaleerd kunnen 
worden. Op deze wijze kunnen dergelijke systemen indirect ook van invloed zijn op de prestaties van 
leerlingen. Gegevens in dergelijke informatiesystemen kunnen met elkaar in verband worden 
gebracht, waardoor het mogelijk is om gedragspatronen van leerlingen te identificeren (Dawson e.a., 
2010). Het signaleren van verontrustende patronen kan vervolgens weer aanleiding zijn voor 
leerkrachten om proactieve interventies te plegen. Daarnaast kunnen dergelijke informatiesystemen 
(‘Learning Management Systems’) onderwijsinstellingen in staat stellen om de impact van hun 
educatieve activiteiten te meten, zowel op het niveau van individuele leerlingen als op het niveau van 
onderwijsinstellingen als geheel. Tegenover de kansen van de informatiesystemen, staan natuurlijk 
wel enkele risico’s, bijvoorbeeld inbreuk op de privacy van leerlingen. Lyon (2001) spreekt in dat 
kader van de Surveillance Society, waarin de handel en wandel van de burger nauwlettend in de 
gaten wordt gehouden.  
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6.4 IMPACT VAN ICT OP DOCENTEN 

Bij de effectieve inzet van ICT in het onderwijs spelen docenten een belangrijke rol (Sari, 2012). Een 
belangrijk doel van het ICT in het onderwijsbeleid in Scandinavië  is dat docenten zelf gaan innoveren 
met ICT in de klas (Ottestad, 2010). Het introduceren en effectief aanwenden van ICT voor 
pedagogische activiteiten in het onderwijs brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van 
de verdere professionalisering van docenten. Bij het in kaart brengen van de ICT-competenties van 
leraren, wordt in de literatuur vaak een onderscheid gemaakt tussen technisch-instrumentele 
vaardigheden en pedagogisch-didactische competenties. De technisch-instrumentele vaardigheden 
van docenten worden ook wel geschaard onder de noemer van digitale vaardigheden. Deze 
vaardigheden zijn nodig om effectief en efficiënt met nieuwe apparaten en software te werken, 
bijvoorbeeld het gebruik van sociale media om in contact te treden met leerlingen. De padagogisch-
didactische competenties betreffen de benodigde activiteiten en interactiepatronen om met behulp 
van ICT kennis effectief en efficiënt over te dragen aan leerlingen. Op basis van de literatuur ontstaat 
het beeld dat docenten terughoudend zijn bij het integreren van ICT in hun pedagogische praktijken 
(Kreijns, e.a., 2012). De houding van docenten ten aanzien van digitaal leermateriaal speelt daarbij 
een belangrijke rol. Daarbij kunnen verschillende factoren een rol spelen, bijvoorbeeld weerstand 
tegen verandering of het feit dat docenten de consequenties van ICT voor henzelf en voor hun werk 
(nog) niet goed kunnen overzien (Mumtaz, 2010). Het gebruik van ICT in het onderwijs door docenten 
is dus niet alleen een kwestie van ‘kunnen’ (vaardigheden), maar ook een kwestie van ‘willen’ 
(houding). De houding van docenten ten aanzien van ICT wordt in belangrijke mate bepaald door de 
feitelijke ervaring die ze daarmee opdoen. Docenten zullen pas nieuwe toepassingen omarmen, 
wanneer ze zelf ervaringen dat deze toepassingen hun lessen interessanter, makkelijker en leuker 
maken en hun leerlingen meer motiveren (Mumtaz, 2010). In generieke zin geldt dat voor alle 
innovaties in het openbaar bestuur: innovaties worden doorgaans pas omarmd door de betrokkenen 
als ze zelf de meerwaarde ervaren, bijvoorbeeld omdat ze minder administratieve handelingen 
hoeven te verrichten of omdat een innovatie hun werk leuker maakt (Korteland, 2011). ICT-
toepassingen in het onderwijs kunnen de administratieve lasten van docenten reduceren, bijvoorbeeld 
in de vorm van geautomatiseerde registratie- en monitoringsystemen. Docenten hebben dan meer tijd 
om voor de klas hun kennis over te dragen. Dit potentieel van ICT is geen onbelangrijk detail om het 
werk van docent aantrekkelijk te houden.  
Bij het opdoen van de benodigde vaardigheden om ICT efficiënt en effectief in te zetten bij het 
overdragen van kennis, is het belangrijk dat op structurele basis trainingsprogramma’s worden 
aangeboden die docenten in staat stellen om vaardigheden te verwerven en op peil te houden. De 
ontwikkelingen op het gebied van ICT verlopen immers razendsnel. Een probleem is dat de budgetten 
bij veel onderwijsinstellingen doorgaans relatief beperkt zijn, met als gevolg dat het voor veel leraren 
in de praktijk onmogelijk is om deze cursussen te volgen (Kreijns e.a., 2012). Dat staat een verdere 
professionalisering van docenten op het gebied van ICT in de weg. In het licht van de huidige 
financiële crisis en de noodzaak van veel overheden om te bezuinigingen, ziet het er niet naar uit dat 
hier op korte termijn verandering in komt. Daarnaast is het aanbod van trainingprogramma’s op het 
gebied van de integratie van ICT in het pedagogische proces relatief beperkt (Lawless & Pellegrino, 
2007). Een ander probleem is dat docenten op scholen doorgaans weinig tot geen tijd hebben om 
zich te verdiepingen in nieuwe toepassingen (Mumtaz, 2000). Bezuinigingen bij de overheid kunnen 
twee uiteenlopende gevolgen hebben. In de eerste plaats kunnen beperkte budgetten vernieuwing in 
het onderwijs in de weg staan, omdat er onvoldoende geld beschikbaar is voor experimenten, nieuwe 
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toepassingen en trainingen op het gebied van ICT (ICT als ‘spielerei’). Aan de andere kant kan 
schaarste ook een stimulans zijn om ICT-toepassingen optimaal in te zetten, vanuit de gedachte dat 
hiermee een bijdrage kan worden geleverd aan het efficiënter en effectiever organiseren van het 
onderwijs (ICT als ‘bittere noodzaak’).  

6.5 ICT ALS ONDERDEEL VAN BREDERE BELANGEN VAN OVERHEDEN 

ICT in het onderwijs kan niet los worden gezien van andere doelstellingen van overheden. In 
Nederland wordt bijvoorbeeld mede belang gehecht aan innovatie op het onderwijsdomein, omdat er 
ook andere belangen mee kunnen worden gediend, bijvoorbeeld de gedachte dat innovatie 
economische groei kan stimuleren en nieuwe kansen biedt aan bedrijven. Als we bijvoorbeeld naar 
Zuid-Korea kijken die op grote schaal tablets wil invoeren in het onderwijs, dan zijn daar ook grote 
industriële belangen mee gemoeid, bijvoorbeeld voor de Zuid-Koreaanse bedrijven LG of Samsung 
die naar verwachting deze tablets moeten gaan leveren.  
Daarnaast zien we dat ICT in het onderwijs een onderdeel kan zijn van een bredere innovatiestrategie 
van de overheid.  
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk presenteren we de conclusies en aanbevelingen die op basis van de inzichten van dit 
onderzoek zijn vergaard. Deze inzichten zijn louter ontleend aan beschikbare literatuur en cijfers.  

7.2 CONCLUSIES 

ICT kan bijdragen aan efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs. Tegen die achtergrond is 
het niet verwonderlijk dat overheden in verschillende landen uiteenlopende activiteiten hebben 
ontplooid, dan wel ontplooien, om het gebruik van ICT in het onderwijs te stimuleren. In opdracht van 
de directie Kennis van het ministerie van OCW is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de inzet 
van ICT in verschillende landen. Daarbij stonden de volgende vragen centraal:  
Wat is de specifieke onderwijscontext in het betreffende land, bijvoorbeeld wat betreft het 
onderwijssysteem? 
Wat is het beleid met betrekking tot ICT in het onderwijs? 
Welke sturings- en beleidsinstrumenten zijn of worden daarbij ingezet? 
Welke resultaten zijn daarbij opgetreden (voor zover deze onderzoeksgegevens beschikbaar zijn)? 
De verkenning heeft het karakter van een deskstudie, waarbij uitsluitend kwalitatieve en/of 
kwantitatieve inzichten uit bestaande onderzoeken zijn gebruikt. Tegen die achtergrond zijn relevante 
ontwikkelingen in verschillende landen beschreven.  

Zwaartepunt ligt bij stimulerende economische en communicatieve instrumenten 

Als we de ontwikkelingen in de beschreven landen op hoofdlijnen naast elkaar leggen, dan valt op dat 
in de beschreven landen uiteenlopende initiatieven zijn of worden ontplooid om ICT in het onderwijs 
te stimuleren. Als we deze initiatieven koppelen aan de sturingsinstrumenten van de overheid 
(economisch, juridisch en communicatief instrumentarium), dan valt het op dat overheden met name 
economische en/of communicatieve instrumenten hanteren. Bij ieder sturingsinstrument kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen maatregelen die worden afgedwongen en maatregelen waar 
een stimulerende werking van uit gaat. De overheden in de bestudeerde landen kiezen doorgaans 
voor de stimulerende variant. Dit betekent dat het juridische sturingsinstrument en de dwingende 
varianten binnen de drie onderscheiden sturingsmodellen geen belangrijk instrument is om het 
gebruik van ICT in het onderwijs te stimuleren dan wel af te dwingen. Daarnaast is op basis van de 
ambities en interventies van overheden een onderscheid te maken tussen de ‘harde’ kant van de 
techniek, de ‘zachte’  sociale component die betrekking heeft op de mens die met de ICT moet 
werken om kennis over te dragen (docenten) of om kennis te vergaren (leerlingen) en in de derde 
plaats de onderwijsinstellingen die het onderwijs met de inzet van ICT vorm en inhoud moeten geven. 
Zie figuur 4. 
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Figuur 4: Sturingsinstrumenten en (mogelijke) interventies van overheden 
Sturingsinstrumenten 
 

 Afdwingen Stimuleren 

Economisch (‘wortel’) Focus op 
techniek 

Technische infrastructuur 
op scholen realiseren 
(hardware, internet, etc.). 

Proeftuinen en experimenten 
faciliteren. 

Subsidiekanalen aanboren 
(EU). 

Substantiële budgetten 
beschikbaar stellen. 

 Focus op 
onderwijs-
instelling 

Harde afspraken met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden 
voor ICT faciliteiten op 
scholen af te ‘dwingen’. 

Hanteren van ICT-
competenties van scholen 
docent als criterium voor 
beloningsbeleid van 
managers en bestuurders. 

Partnerships met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden voor 
ICT faciliteiten op scholen te 
stimuleren. 

 Focus op 
mens (docent 
en/of leerling) 

Harde afspraken met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden 
voor (ouders van) 
leerlingen af te ‘dwingen’. 

Opleidingsvouchers voor 
docenten 

Hanteren van ICT-
competenties van docent als 
criterium voor 
beloningsbeleid van 
docenten. 

Subsidies verstrekken aan 
huishoudens met lage 
inkomens om digitale kloof 
te verkleinen. 

Juridisch (‘zweep’) Focus op 
techniek 

Dwingende afspraken 
over open data, 
standaarden, etc. 

Vrijwillige afspraken over 
open data, standaarden, etc. 

 Focus op 
onderwijs- 

Instelling 

ICT als verplicht 
onderdeel bij wervings- en 
professionaliseringsbeleid. 

Afspraken met scholen om 
ICT een onderdeel van 
wervings- en 
professionaliseringsbeleid te 
laten zijn. 

 Focus op 
mens (docent 
en/of leerling) 

ICT structureel en 
verplicht inbedden in 
curriculum 
lerarenopleidingen. 

ICT structureel en 
verplicht inbedden in 
curricula scholen. 

Afspraken maken met 
bedrijfsleven om gunstige 
leveringsvoorwaarden voor 
(ouders van) leerlingen te 
stimuleren, bijvoorbeeld 
betaalbaar internet. 

 

Communicatief 
(‘preek’) 

Focus op 
techniek 

Fundamenteel onderzoek. Communities’ opzetten om 
goede (‘evidence based’) 
voorbeelden te delen en 
elkaar te inspireren. 
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Sturingsinstrumenten 
 

 Afdwingen Stimuleren 

 Focus op 
onderwijs-
instelling 

Monitoring van voortgang 
verplicht stellen en 
onderwijsinstellingen zich 
hiervoor laten 
verantwoorden. 

Onderzoekscentra om ICT in 
het onderwijs vanuit 
verschillende (praktische) 
facetten te belichten. 

 

 Focus op 
mens (docent 
en/of leerling) 

Verplichte 
leerlingvolgsystemen en 
dat als basis voor 
communicatie met 
leerlingen en ouders 
gebruiken. 

Bewustwordingscampagne. 

Instellen van awards. 

 
Verschillende landen hebben een overkoepelend programma ontwikkeld dat dient als kader om 
concrete ambities op het gebied van ICT in het onderwijs te realiseren. Een voorbeeld is het Indiase 
programma ‘ICT@schools’. 
Opvallend is dat in bestudeerde landen meer aandacht wordt besteed aan het verwoorden van 
ambities en het benoemen van maatregelen om doelstellingen te halen, maar dat niet of nauwelijks 
aandacht wordt besteed aan het meten van de effecten van de concrete overheidsinterventies op het 
gebied van ICT in het onderwijs. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de effecten van 
overheidsinterventies in de praktijk lastig zijn te meten, omdat tal van interveniërende variabelen een 
rol (kunnen) spelen. 
Op basis van de wetenschappelijke literatuur kan worden geconstateerd dat de (directe) effecten van 
ICT in het onderwijs op de prestaties van leerlingen in de praktijk niet goed meetbaar zijn (Youssef & 
Dahmani, 2008). Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat veel studies op dat terrein vooralsnog 
geen longitudinaal karakter hebben. Veel studies beperken zich tot cases en die laten wisselende 
effecten zien. Een verklaring hiervoor is dat de prestaties van leerlingen in de praktijk kunnen worden 
beïnvloed door verschillende factoren, waaronder het leerklimaat op school en de gezinssituatie thuis, 
hun cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden, enzovoort. Er lijkt dus sprake te zijn van een 
zekere mate van consensus over het feit dat de (pedagogische) opbrengsten van concrete 
toepassingen in de praktijk zeer uiteen kunnen lopen en daarnaast afhankelijk zijn van uiteenlopende 
factoren, zoals de specifieke onderwijscontext en concrete kenmerken en behoeften van leerlingen 
(sociale en cognitieve context). Dat kan worden opgevat als een impliciet pleidooi om ICT niet 
generiek, maar specifiek op het niveau van de onderwijsinstelling en de leerlingen die ze bedienen in 
te richten (maatwerk). ICT wordt dan niet aanbodgericht, maar vraaggestuurd toegesneden op de 
mogelijkheden en wensen van de docenten en leerlingen.  
ICT kan niet alleen impact hebben op de prestaties van leerlingen, maar ook nieuwe mogelijkheden 
bieden om de voortgang van leerlingen te monitoren, zodat eventuele problemen tijdig gesignaleerd 
kunnen worden. Een bijkomend voordeel is dat docenten met minder administratieve lasten worden 
geconfronteerd, hetgeen het werk leuker maakt. Tegenover de kansen die dergelijke 
informatiesystemen bieden, staan natuurlijk wel enkele risico’s, bijvoorbeeld inbreuk op de privacy 
van leerlingen. Dergelijke bezwaren staan vooralsnog de ontwikkeling van leerlingvolgsystemen in de 
weg. 
Daarnaast heeft ICT implicaties voor docenten. In eerste instantie richtten veel overheden zich op de 
benodigde digitale vaardigheden om met nieuwe toepassingen om te gaan, maar inmiddels is er ook 
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meer aandacht ontstaan voor de pedagogische vaardigheden die zijn vereist om ICT effectief en 
efficiënt in het onderwijs te integreren. Naast de benodigde competenties, speelt ook het ontvankelijk 
zijn voor nieuwe technologie (‘houding’) een belangrijke rol. Competenties kunnen worden verworven 
en op peil worden gehouden via cursussen die structureel aan docenten worden aangeboden. In de 
praktijk ontbreekt het echter vaak aan geld en tijd om docenten op cursus te sturen. De 
ontvankelijkheid voor nieuwe technologie wordt in belangrijke mate bepaald door de ervaring die 
docenten ermee opdoen en de eventuele meerwaarde die docenten zelf ervaren. 
Ten slotte kan ICT in het onderwijs ook in een breder perspectief worden geplaatst, namelijk een 
bredere innovatiestrategie, waarbij ICT wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van de 
informatiesamenleving en een belangrijke voorwaarde voor economische groei en werkgelegenheid.  

7.3 AANBEVELINGEN 

Cocreatie 

Het doorvoeren van innovaties in het onderwijs ligt vaak niet in handen van één actor. Vaak is sprake 
van een samenspel van verschillende partijen. In het onderwijsdomein zijn dat niet alleen de 
ministeries van onderwijs en de onderwijsinstellingen, maar ook de docenten, de (ouders van) 
leerlingen en het bedrijfsleven. Daarbij is sprake van meervoudige sturing, waarbij belanghebbende 
partijen in onderlinge samenspraak tot resultaten moeten komen. In dat kader wordt ook wel 
gesproken over cocreatie, waarbij de inbreng van verschillende belanghebbende partijen bij de 
agendering, ontwikkeling en uitvoering van overheidsbeleid centraal staat. Cocreatie is een modern 
sturingsconcept. De stimulerende initiatieven die in figuur 4 zijn benoemd, sluiten daar op aan.  

Vraagsturing 

Een belangrijk kenmerk van ICT is de mogelijkheid om maatwerk te kunnen bieden. Om die reden is 
het van groot belang dat scholen ICT kunnen aanpassen aan hun eigen situatie en behoeften 
(‘maatwerk’). Niet het aanbod van nieuwe toepassingen, maar de behoeften van docenten en 
leerlingen zouden daarbij centraal moeten staan (‘vraagsturing’). 

ICT koppelen aan pedagogische praktijken 

In eerste instantie hebben veel landen initiatieven in gang gezet die waren gericht op de techniek, 
namelijk het installeren van computers op onderwijsinstellingen. Op een later moment is de aandacht 
verschoven van de techniek en de infrastructuur, naar de mensen die met de apparaten werken, 
namelijk docenten en leerlingen. Hierbij kwamen de benodigde digitale vaardigheden in beeld. De 
volgende opgave is het integreren van ICT in leerplannen, lessen en leerlingvolgsystemen, waarbij 
ICT-toepassingen worden gekoppeld aan de pedagogische praktijk. 

Impactmetingen 

Op basis van de bestudeerde literatuur kan worden geconstateerd dat het meten van de impact van 
ICT op de prestaties van leerlingen niet eenvoudig is en dat veel overheden deze impact ook niet 
systematisch meten. De aandacht van overheden beperkt zich vaak tot de scholen die een bepaalde 
technologie hebben geïmplementeerd. Tegen die achtergrond kan worden gepleit om de impact van 
ICT op de prestaties van leerlingen breder te onderzoeken aan de hand van een vergelijking tussen 
scholen die bepaalde ICT toepassingen wel inzetten en scholen met dezelfde of vergelijkbare 
karakteristieken (bijvoorbeeld het niveau van leerlingen) die bepaalde ICT toepassingen niet inzetten.  
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Structurele trainingsprogramma’s 

Nieuwe toepassingen in het onderwijs hebben  niet alleen impact op scholieren, maar ook op de 
docenten. Het is van groot belang dat ze niet alleen ICT-vaardigheden verwerven tijdens de 
lerarenopleiding, maar ook als docent de gelegenheid krijgen om hun vaardigheden op peil te 
houden. De ontwikkelingen op het gebied van ICT verlopen namelijk razendsnel. Structurele 
trainingsprogramma’s kunnen hier in voorzien. Deze trainingen moeten worden gezien als een 
noodzakelijk onderdeel van de verdere professionalisering van docenten. 

Innovaties in het onderwijs in een bredere context plaatsen 

Het is van groot belang om ICT in het onderwijs niet als een op zichzelf staande ontwikkeling te zien, 
maar te plaatsen in het bredere perspectief van de moderne gedigitaliseerde informatiesamenleving. 
We zien dat brede perspectief onder meer terug bij de overheid van Zuid-Korea en Finland.  
Binnen het onderwijsdomein is de gezamenlijke uitdaging om te bekijken wat de verdere stappen 
zullen of moeten zijn met ICT in het onderwijs, waarbij een focus op de concrete en bewezen 
meerwaarde van nieuwe toepassingen centraal zal moeten staan. 
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BIJLAGE 1: BESCHIKBAARHEID COMPUTERS BIJ 
LEERLINGEN THUIS 
 
 N (valid) Ja, ik heb internet 

en maak er 
gebruik van 

Ja, ik heb internet en 
maak er geen gebruik 
van 

Nee, ik heb geen internet 

Australië 238715 80,57 % 9,87 % 7,81 % 
België 114987 85,10 % 6,66 % 6,56 % 
Finland 61463 76,98% 9,70 % 11,11 % 
Japan 1113403 45,96 % 14,01 % 33,14 % 
Zuid-Korea 630030 83,56 % 3,26 % 12,73 % 
Nederland 183546 96,49 % 1,88 % 1,10 % 
Singapore 51874 74,54 % 10,96 % 14,36 % 
 
Opmerking: gegevens van VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 2: BESCHIKBAARHEID LAPTOPS OF 
NOTEBOOKS BIJ LEERLINGEN THUIS 
 
 N (valid) Ja, ik maak er 

gebruik van 
Ja, maar ik maak 
er geen gebruik 
van 

Nee 

Australië 238715 64,32 % 13,39 % 20,53 % 
België 114987 59,14 % 12,07 % 27,05 % 
Finland 61423 59,43 % 12,65 % 25,91 % 
Japan 1110301 44,41 % 15,93 % 32,84 % 
Zuid-Korea 629647 22,37 % 9,51 % 66,95 % 
Nederland 177986 68,19 % 12,38 % 18,71 % 
Singapore 51792 58,54 % 15,06 % 26,18 % 
 
Opmerking: gegevens van VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 3: BESCHIKBAARHEID INTERNET BIJ 
LEERLINGEN THUIS 
 
 N (valid) Ja, ik maak er 

gebruik van 
Ja, maar ik maak 
er geen gebruik 
van 

Nee 

Australië 238715 93,02 % 1,57 % 3,39 % 
België 114987 94,61 % 1,14 % 2,62 % 
Finland 61423 96,65 % 0,42 % 1,00 % 
Japan 1110301 71,22 % 6,75 % 15,38 % 
Zuid-Korea 629647 95,60 % 1,49 % 2,44 % 
Nederland 177986 98,55 % 0,21 % 0,57 % 
Singapore 51792 94,15 % 1,74 % 3,96 % 
 
Opmerking: gegevens van VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 4: BESCHIKBAARHEID COMPUTERS VOOR 
LEERLINGEN OP SCHOLEN 
 
 N (valid) Ja, ik maak er 

gebruik van 
Ja, maar ik maak 
er geen gebruik 
van 

Nee 

Australië 238715 85,35 % 10,62 % 1,80 % 
België 114987 61,02 % 26,67 % 10,46 % 
Finland 61423 83,94 % 9,82 % 4,06 % 
Japan 1110301 52,96 % 29,15 % 14,37 % 
Zuid-Korea 629647 57,60 % 28,56 % 13,18 % 
Nederland 177986 95,75 % 3,39 % 0,31 % 
Singapore 51792 60,19 % 36,00 % 3,61 % 
 
Opmerking: gegevens van VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 5: BESCHIKBAARHEID PORTABLE LAPTOPS 
OF NOTEBOOKS VOOR LEERLINGEN OP SCHOLEN 
 
 N (valid) Ja, ik maak er 

gebruik van 
Ja, maar ik maak 
er geen gebruik 
van 

Nee 

Australië 238715 36,45 % 20,25 % 40,56 % 
België 114987 9,40 % 15,53 % 72,28 % 
Finland 61423 16,83 % 9,97 % 69,87 % 
Japan 1110301 11,66 % 18,79 % 65,68 % 
Zuid-Korea 629647 19,94 % 24,08 % 55,28 % 
Nederland 177986 26,21 % 20,61 % 52,23 % 
Singapore 51792 16,93 % 28,81 % 53,84 % 
 
Opmerking: gegevens van VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 6: BESCHIKBAARHEID INTERNET VOOR 
LEERLINGEN OP SCHOLEN 
 
 N (valid) Ja, ik maak er 

gebruik van 
Ja, maar ik maak 
er geen gebruik 
van 

Nee 

Australië 238715 90,47 % 6,27 % 1,04 % 
België 114987 59,16 % 27,40 % 11,62 % 
Finland 61423 86,32 % 8,66 % 2,90 % 
Japan 1110301 45,57 % 35,40 % 15,60 % 
Zuid-Korea 629647 65,10 % 25,94 % 8,54 % 
Nederland 177986 96,02 % 3,12 % 0,34 % 
Singapore 51792 61,68 % 34,60 % 3,49 % 
 
Opmerking: gegevens van VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 7: COMPUTERGEBRUIK VAN LEERLINGEN 
 
 N (valid) Ja Nee 
Australië 238715 96,51 % 0,30 % 
België 114987 97,94 % 0,57 % 
Finland 61423 99,19 % - 
Japan 1110301 94,15 % 2,77 % 
Zuid-Korea 629647 99,84 % - 
Nederland 177986 99,23 % 0,23 % 
Singapore 51792 99,36 % 0,48 % 
 
Opmerking: gegevens van VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 8: PARTICIPATIE OP ONLINE FORA THUIS 
 N (valid) Nooit of bijna 

nooit 
1 of 2 keer 
per maand 

1 of 2 keer 
per week 

Bijna 
dagelijks 

Australië 238715 26,66 % 10,43 % 20,47 % 40,02 % 
België 114987 57,00 % 12,62 % 12,81 % 15,28 % 
Finland 61423 32,43 % 8,74 % 16,69 % 40,60 % 
Japan 1110301 77,21 % 6,97 % 4,90 % 4,52 % 
Zuid-Korea 629647 25,33 % 21,98 % 25,74 % 26,50 % 
Singapore 51792 24,80 % 13,00 % 24,77 % 36,83 % 
 
Opmerking: gegevens van Nederland, VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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BIJLAGE 9: BELANG DAT STUDENTEN HECHTEN AAN 
HET WERKEN MET COMPUTERS 
 
  Sterk mee 

oneens 
Oneens Eens Sterk mee 

eens 
Australië 238715 2,88 % 16,26 % 46,13 % 29,90 % 
België 114987 3,77 % 14,17 % 43,01 % 34,07 % 
Finland 61423 2,49 % 9,24 % 46,07 % 39,51 % 
Japan 1110301 6,95 % 14,26 % 32,25 % 39,83 % 
Zuid-Korea 629647 3,22 % 15,44 % 59,08 % 21,15 % 
Singapore 51792 2,12 % 9,77 % 47,25 % 40,15 % 
 
Opmerking: gegevens van Nederland, VS, Brazilië en India zijn niet beschikbaar. 
Bron: OECD, PISA 2009 Database. 
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